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 چكیده
عی، خانوادگی و از عوامل سازمانی، اجتما است عبارتعوامل مؤثر بر تعیین رفتارهای مطلوب پلیس 

اند فقط عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار پلیس را به که محققین در این مقاله تالش نموده خصوصیات شخصی
ار مطلوب کارکنان ناجا تعیین عوامل سازمانی مؤثر بر رفت»اصلی  فن پژوهش هدیدر اپژوهش بگذارند. لذا 

عوامل سازمانی مؤثر »که گردید  حطرگونه تحقیق این که متناسب با آن، سؤال بوده« در سازمان خود و جامعه
 «؟اندکدام کارکنان در سازمان خود و جامعهبر رفتار مطلوب 

 - یفیتوصو به روش  ختهیآم با رویکرد و است ایتوسعه - حاضر ازنظر هدف از نوع، کاربردی تحقیق
نفر از فرماندهان / مدیرانی که با  94این تحقیق است. جامعه آماری  شدهانجام یهمبستگ ی ولیتحل

تحقیق با  آماری جامعهدر پایان برای تطبیق نظر  وآماری تطابق داشتند انتخاب  خصوصیات جامعه
-درجه سرهنگ دومی به باال در استانناجا از  نفر از کارکنان 111های میدانی ناجا، نتیجه تحقیق بین واقعیت

نتایج  ی تحقیق توزیع گردید.ای که بین جامعه آمارهای مختلف ناجا در قالب همان پرسشنامهها و قسمت
همپوشانی دارد که درصد بسیار باالیی  آماری جامعهدرصد، نظر کارکنان ناجا با  01این عمل نشان داد که 

 جامعهتالف تجربه، دانش مدیریتی و تحصیالت بین کارکنان ناجا و درصدی ناشی از اخ 21بوده و اختالف 
 گردد.تحقیق برآورد می آماری

نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و 
متغیر، عامل روابط بین  4متغیر، عامل محیط کار پلیس با  11سازمانی با عامل فرهنگ :از اندعبارتجامعه 

 .متغیر 11با  سازمانیدرونمتغیر و نهایتاً عامل  5سازمانی ناجا با 

 عوامل ناجا، سازمانی بین روابط پلیس، کار محیط کارکنان، رفتار سازمانی،فرهنگ واژگان کلیدی:

 سازمانیدرون

                                                           
 مدیریت بحران دانشگاه علوم انتظامی )امین( استادیار - 1

 kh.vaezi41@gmail.com ،)نویسنده مسئول( دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی -2

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 1041 بهار، 78، شماره بیستمسال 
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 مقدمه
های مناسبی را ارائه دهند تا تئوریتا اند پژوهشگران علوم مدیریت و علوم رفتاری همواره کوشیده

سیر تکاملی  (196: 1800 ،زارعی) .آن به رفتاری اثربخش تبدیل شود برتکیهبتواند با  رفتارسازمانی

هایی که تاکنون همه تئوری ،های زیادی استدربرگیرنده تئوری رفتارسازمانیپردازی درباره نظریه

های الهی انسان ارائه خود را بدون توجه به ویژگی هایاست، دستورالعمل شدهپرداختهها به آن

رسد ناکافی باشند؛ و با توجه به ها ارزشمند بوده ولی به نظر میاند. ضمن اینکه این تالشکرده

جامع که رضایت کاربران را  رفتارسازمانیتوان گفت که هنوز نظریه ها مینقدهای وارده به آن

های مطروحه و نیز درک توان با عنایت به نقص نظریهراین میبناب برآورده سازد، خلق نشده است؛

امروزه  رفتارسازمانیهای های الهی و انسانی در تئورینیاز به معنویت و حضور ویژگی

 (96: 1848تشکری، ) .اندتوجه به مکاتب الهی پی برده ضرورتبهاندیشمندان 

وسیله و ابزار  عنوانبهکنیم. سازمان آنچه مسلم است ما امروز در یک عصر سازمانی زندگی می

های اجتماعی هستند که ها نظام. سازمانجاگیرهمهای است اجرای اهداف گوناگون اجتماع، پدیده

آگاهی یابد.  اهآنها را اداره نماید، باید به شیوه کارکرده ها کار کند یا آناگر کسی بخواهد در آن

گردد یک سیستم ای است؛ اما زمانی که با انسان ترکیب میخود پدیده پیچیده فنّاوری )تکنولوژی(

، اجتماع همهبااینگردد. دشوار می وبیشکمبردن به آن  شود که پیتر حاصل میاجتماعی پیچیده

 (11:1804و همکاران،  مشبکی) .کار گیرد به درستیبهها را ها را بشناسد و آنباید سازمان

اهمیت و ضرورت پلیس و نیروی انتظامی در جامعه به اهمیت و ضرورت وجود امنیت در زندگی 

باشتد.   حضورداشتته پلیس در بطن زندگی مردم  کند کهایجاب می . نیاز جامعه به امنیتگرددبرمی

مختلتف متردم دارای    های نیروی انتظامی و ارتباط دائمی و مستمر کارکنان آن بتا اقشتار  مأموریت

ها و ابعاد مختلف حائز اهمیت است. این ارتبتاط  ای بوده و از جنبههای ویژهها و حساسیتظرافت

مر و دائمتی استت. مقتام    گیر است و از طرف دیگر این ارتباط مستت میزان و حجم چشم ازنظرهم 

ی اهمیت این ارتباط را به آنان در بیاناتشان در جمع فرماندهان نیروی انتظام العالی()مدظلهمعظم رهبری

لته   هتا برشتمارند. معظتم   یادآور شوند و آن را از وجوه تمتایز نیتروی انتظتامی از دیگتر دستتگاه     

شما با دیگر نیروهای نظامی فرق دارید، شما بتین مردمیتد و متردم بتا شتما مماستند.       »فرمایند: می

شتود، بتیش از   بین مردم متنعکس متی  و بدعملی فوراً  رفتاریکجهرگونه تخلفی، اشکالی، ایرادی، 
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بتر   1«.شما با متردم مخلتوط باشتد    قدربهها. شاید کمتر دستگاهی در کشور داریم که سایر دستگاه

عوامل اثرگذار بر رفتار مطلتوب ناجتا در بتین آحتاد جامعته توجیته        ءاحصاکه همین اساس است 

هتای اجتمتاعی   هم عوامل و ویژگیهای فردی، یابد. در رفتار پلیس با مردم هم عوامل و ویژگیمی

باشد که در این تحقیق محققین بعد ستازمانی اثرگتذار   های سازمانی مؤثر میو هم عوامل و ویژگی

تعیین عوامل »اصلی  فن پژوهش هدیدر ابر رفتار پلیس بین مردم را موردپژوهش قرار داده است. 

که متناسب با آن، ایتن  بوده « سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و جامعه

 کارکنان در سازمان ختود و جامعته  عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب »که  شودمی حمطر سؤال

ر مطلوب کارکنتان ناجتا   متغیر مستقل این تحقیق عوامل سازمانی و متغیر وابسته آن رفتا «؟اندکدام

 باشد.می

محتدود نمتودن تحقیتق در    در این پژوهش، محققین از تدوین فرضیه و  با توجه به اهداف تحقیق

مسئله محور و بر اساس هدف تحقیق  صورتبهخودداری نموده و در ادامه، روند تحقیق  حیطه آن

 دنبال خواهد شد.

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق: -

 .شودمی مورداشارهد نقرار گرفت که به چ موردمطالعههای متعددی تحقیق پیشینهبرای انجام این 

شناسایی و ارائه الگوی رفتار "ای با عنوان ( در مقاله1849) همکارانشبافقی و  امیرحسین

، وفاداری به دوستینوعبُعد  5با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به  "شهروندی سازمانی در ناجا

و هماهنگی متقابل شخص در  شناسیوظیفهاز منابع و جایگاه سازمانی،  سوءاستفادهسازمان، عدم 

شخصی  استفادهبر عدم  تأکیداین الگو اشاره دارد. بافقی و همکارانشان در الگوی خودشان بیشتر 

عموماً ناشی از رفتار  از جایگاه سازمانی دارند که این رفتار سوءاستفادهاز منابع سازمان و عدم 

 کند.کارکنان ناجا بحث می آحادِفرماندهان و مدیران رده عالی و عملیاتی بوده و کمتر در خصوص 

تدوین الگوی نیروی انتظامی اسالمی "( در رساله دکتری خود تحت عنوان 1842محمود تشکری )

مفهوم )عامل( در قالب  42می با ظامی اسالالگوی نیروی انت عنوانبهمدلی  "با تأکید بر منابع انسانی

دانشی و مهارتی )کفایت و  پنج مقوله )بعد(، به شرح مقوله اعتقادی )باورها(، اخالقی )شخصیتی(،

 است. عمال و کرداری پرداختهیا ا رفتار ای )پلیسی( وارآمدی(، حرفهک

                                                           
 )مدظله العاالی(سایت فرمایشات مقام معظم رهبری  1
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لی ا... )صت اکرم ینب هسیر در رفتارسازمانی مبانی تبیین"ای بنام مقاله( در 1848) همکارانشنیک پور و 

در حتوزه رفتتار فتردی،     (لی ا... علیته و آلته و ستلم   ص)برگرفته از سیره نبی اکرم رفتارسازمانی، (علیه و آله و سلم
و  گتذاری ارجنموده که در رفتار فردی عوامل مهرورزی بتا متردم،    بندیتقسیمگروهی و سازمانی 

 انضتباط و  نظم، کتار  بته  عشق، (تعمتد ) عمدبه یفاو، خُلق حسن، تنیوفرو  ضعاتو ادفرا به امحترا
، گتتوییراستتتو  قتاصد، پرهیزکتتاریو  اتقو، پوشتتیعیتتب، گذشتتت و ارامد صتتدرستتعه، دیفر

 ،نیت صخلو، نفس تهتتذیب ،خالقیا انجدو، محبتو  صمیمیت، کتتاریدرستتتو  داریامانتتت
، دیفر گیتتریدیا انگیتتزه، یبلندنظرو  همتتت، قاطعیتو  شجاعت، (شغلی ضایتر) رکااز  ضایتر

 ،گتروه  همدلیو  منسجاارا لحاظ نموده است در رفتار گروهی عواملی همچون،  رهبری دنبو مؤثر
نی بته ایتن   قرار داده و در بعد سازما مدنظرو رهبری را  تتباطاار، رتمشو و گروهی گیریتصمیم

، رختیاا تفویض/رتقد، ریساختا پتتذیریانعطتتاف، ریساختا منسجاا عوامتتل اشتتاره نمتتوده استتت:
و  تنبیتته، مانیزسا انضتتباطو  نظم، مانیزسا فنصاو ا لتاعد، نبیاآزادی ، رختیاا مراتتتبسلستتله

 .تغییر مدیریت، رضتعا مدیریت، فرهنگ مدیریت، پرداخت سیستم سیزرباو  رتنظا، تشویق

 :فهوم شناسيم -

ستازمان تعریتف    هتا و اعمتال افتراد در   را نگترش  رفتارستازمانی  1هرسی و بالنچارد :رفتارسازماني

زنتد، ملتل نگتاه    رفتار عبارت است از هر عملی که از فرد ستر متی   (11: 1849رضائیان، ) .اندکرده

هتای ستازمان   از ویژگی (21: 1804 )خورشیدی، شتن، لباس پوشیدن، حرف زدن و غیره.کردن، نو

گیرنده رفتار فترد  دربر رفتارسازمانیبنابراین  است؛ کارتقسیممراتب اختیارات و نوعی وجود سلسله

به ادراکتات   رفتارسازمانی (9:1849. )رابینز، های مختلف تولیدی و خدماتی خواهد بوددر سازمان

 (86: 1801 ای،)افجه .پردازدهای شاغل در سازمان میو رفتار افراد و گروه

ه از روابط متقابل افتراد بترای دستت یتافتن بته      یافتسازمان عبارت است از فرایندهای نظام سازمان:

هتای ترکیتب اجتمتاعی افتراد، هتدف، روابتط متنظم و منطقتی،         های معین و دارای ویژگتی هدف

 (7: 1845)فقیهی،  .و فعالیت مستمر و مداوم کارتقسیم

اراده روانشناسان رفتار افراد را ناشی از سه عامل وارثتت، محتیط و ختود )تتالش و      رفتار کارکنان:

از  شتده برگرفتته دانند اما عالمان علم مدیریت معتقد هستند رفتار کارکنان در یک ستازمان  فرد( می

باشتد. درواقتع   چهار عامل محیط سازمان، اجتماع یا همان جامعه، ختانواده و شخصتیت افتراد متی    

زمان، دانشمندان علم روانشناسی است در سه محتیط ستا   مدنظردانشمندان مدیریت، محیطی را که 

                                                           
1- Paul Hersey and kenneyh H.Blanchard 
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رفتار هتر فترد در جهتت کستب      (85: 1847اند. )بیک و همکاران، اجتماع و خانواده تقسیم نموده

سودآور خواهتد بتود. از مستائل     کامالًباور او، صواب یا ناصواب برایش  اساس برهدفی است که 

رسمی و غیررسمی، نگترش فترد و فشتارهای روانتی،      فرهنگنقش  توانمیمهم در رفتار کارکنان 

 (197: 1806، همکاران)الهی و موجود در محیط کار را نام برد.  هایسترسا

 چارچوب نظری

شده عوامل مؤثر بتر رفتتار پلتیس شتامل عوامتل ستازمانی، عوامتل اجتمتاعی، عوامتل          در بررسی انجام

باشد که در این تحقیق محققین به دنبال فقط تأثیر عوامل سازمانی بتر  خانوادگی و خصوصیات فردی می

 در ایتن پتژوهش،  د. برای مشخص نمودن چتارچوب نظتری   فتار پلیس در سازمان خود و جامعه هستنر

ستازمانی  ( فرهنتگ 1تحقیق عوامل مؤثر سازمانی بر رفتار پلیس را شامل  با اقتباس از پیشینه انپژوهشگر

د. لذا در این تحقیق بر پایته همتین   ندانمی سازمانیدرون( عوامل 9( عوامل بین سازمانی 8 1( محیط کار2

سازمانی، محیط کتار و عوامتل بتین ستازمانی و     نظر، عوامل مؤثر سازمانی بر رفتار پلیس را همان فرهنگ

 د.ندهناجا گرفته و موردپژوهش قرار می سازمانیدرون

 تعاریف عملیاتي

یک سازمان توسعه  های اخالقی است که در درونمجموعه عقاید مشترک و ارزش سازماني:فرهنگ

یکی از مسائل اساسی که  (46: 2116شرمرهورن، ) .کندیابد و رفتار اعضای آن را هدایت میمی

چگونگی اثرگذاری فرهنگ بر رفتار کارکنان  پژوهشگران ازجمله هافستد به آن توجه نموده است،

 (89: 1842برمک، ) .است

هایی که های مشترک و جمعی و ارزشالگوی عمومی رفتاری باورها و تلقی ی راسازمانفرهنگاگر 

ی را در رفتارها، زبان، سازمانفرهنگاند بپذیریم، تبلور اکلر افراد سازمان در آن سهیم و شریک

، قوانین و مقررات سازمان هایمشخطها، دهنده سازمان، رویهها و اهداف افراد تشکیلاندیشه

ی استنباطات مشترک سازمانفرهنگ (841: 1804خورشیدی، ) .کردده و احساس توان مشاهمی

و  ها از یکدیگر شدهفکیک سازمانها موجب تکارکنان نسبت به سازمان است و همین استنباط

  ( توجه به جزئیات2( خالقیت و خطرپذیری 1دارای هفت ویژگی فرهنگی برای سازمان است: 

( پایداری و ثبات.    7تحول  (6( تشکیل تیم و گروه 5 ارکنانبه ک( توجه 9( نتیجه گرایی 8

                                                           
ناجا بر کیفیت  تیمأموربر  یاثرگذار کهییازآنجا و ناجا اثرگذار است تیمأمورکه بر است منظور محیطی  - 1

 یک عامل سازمانی در نظر گرفته شد. عنوانبه ، این عاملاست مؤثررفتار پلیس 
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 (872: 1849)رابینز، 

رفتار فردی، رفتارسازمانی، نگرش منابع  ازجملههای سازمان ی بر روی تمام جنبهسازمانفرهنگ

... تأثیر بسزایی  کوشی، نظم و انضباط وی، سختوفادارسازمانی، خالقیت، نوآوری، انگیزه، تعهد، 

تواند بر رفتارسازمانی و عملکرد منابع انسانی نقش بسزایی ی میسازمانفرهنگ گریدانیببهدارد. 

ای برای کنترل تواند عامل بازدارندهملبت و قوی می یسازمانفرهنگبدین ترتیب داشته باشد. 

نوار قرمز )تشریفات زائد  بازی،تیرفتارهای نامطلوب، پیشگیری از بروز فساد اداری، هزار فامیلی، پار

عامل تعیین و  یسازمانفرهنگها چاپلوسی و هرگونه فساد اداری و غیره باشد. در سازمان اداری(،

موجب افزایش تعهد کارکنان به  ها و باعث ایجاد هویت در اعضا بوده ومرز سازمان کنندهکیتفک

رفتارسازمانی کارکنان  دهندهشکلعامل  تیدرنهاو  و پایداری سازمان در افراد شدهسازمان و ثبات 

 (912: 1804)خورشیدی،  .است شدهدادهنشان  یسازمانفرهنگاست. در شکل زیر اهمیت 

 

 

 

 
 سازمانی: اهمیت فرهنگ1شکل 

 

طورکلی اگر بین نیازهای فردی و فرهنگ سازمان در ناجا تجانس وجود داشتته باشتد، رضتایت    به

یتافتن از نتوع    شغلی کارکنان و اعضای آن سازمان به باالترین میزان خواهد رسید. در اصل آگاهی

 بتا دقیتق و درستت    یبته صتورت  ایتن استت کته فترد      یدرگترو کاری که فترد بایتد انجتام دهتد     

 بتا عضو پذیرفته باشد. آشنا شدن فرد  عنوانبهآشنا شده باشد، یعنی سازمان وی را  سازمانیفرهنگ

عواملی است که بر عملکرد واقعی فرد و پنداشتی کته دیگتران از آن نتوع     ازجمله سازمانیفرهنگ

بر رفتار پلیس در ناجا بته دو   مؤثر یسازمانفرهنگ (611: 1846رزاقی، ) .گذاردشغل دارند، اثر می

 یستتوالتف( فرهنتتگ رستمی کتته تتابع قتتوانین و مقتررات ابالغتتی از      :شتتودقستمت تقستتیم متی  

هتا و هنجارهتای محیطتی در داختل و     که ناشی باور یررسمیغنگ ب( فره .باشدمی مراتبسلسله

 باشد.خارج از ناجا می

 مبانی رفتار فردی

 گروهی رفتارمبانی 

 مبانی رفتارسازمانی

 سازمانيفرهنگ

 ...ریزیبرنامهوظایف مدیر، 

 دستورالعمل مشی وخطتدوین  

 وظایف شرح ،اهداف مأموریت،
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بر رفتار مطلوب پلیس  مؤثرناجا  یسازمانفرهنگ 1ی(العالمدظله)ایه مقام معظم رهبری امام خامنهاز نگا

 داریامانتت ( 8( توانایی کافی برای انجام وظایف 2درون نیروی انتظامی  سالمت( 1عبارت است: 

( دارای 5 واسطه با مردم )مردمتی بتودن(  بی مواجهه و چهره عنوانبهخود  ( درک صحیح از موقعیت9

.         ( فرمانتتدهی و متتدیریت 6 مکتبتتی بتتودن( ) ترقتتیو در مستتیر تعتتالی و   ستتازمانی رشتتدتوانتتایی و 

 (07: 1840)واعظی، 

 تتر کیت نزدفرهنگ رسمی و غیررسمی سازمان به یکتدیگر   هرچقدرمعتقد است که  2احمدی مقدم

تنش سازمانی کمتر بوده و به میزانی که این تنش کاهش یابد رابط رئوس و مرئوس در ناجتا   ،باشد

های جامعته  گوید رفتار کارکنان ناجا در سازمان تابع هنجارها و ارزشخواهد بود. او می ترمطلوب

 متؤثر  تشانیمأمورگ غیررسمی کارکنان در سازمان و حتی در است که این ارزش و هنجار بر فرهن

است. از طرفی فرهنگ رسمی در این سازمان یک فرهنگ نظامی است که خصوصیات خاص خود 

 هرچقتدر را دارد. لذا فرماندهی و مدیریت در ناجا بستگی به ارتباطات این دو فرهنگ دارد؛ یعنتی  

رستمی کارکنتان    بافرهنتگ شود همختوانی بیشتتری   ابالغ می مراتبسلسلهفرهنگ رسمی از سوی 

 تر است.پلیس داشته باشد رفتار کارکنان مطلوب

کنان و مطالبات ستازمان  دهد در برخی از مواقع یک دوگانگی بین خواست کارادامه می نیهمچناو 

بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی وی. از طرفی بنا  مأموریتملالً اعزام یک نفر به  وجود دارد،

اعتزام شتونده در    از طرفی وضعیت خانوادگی فترد  ،گردد اجرابه فرهنگ رسمی ناجا، دستور باید 

این مهتم قطعتاً    و فرضاً یکی از فرزندان بیمار و در بیمارستان بستری است()شرایط نامناسبی بوده 

ها و قوانین ابالغی با مطالبتات کارکنتان   یا اینکه بخشنامه؛ ی داردااثر منفی مأموریتتحقق بهینه  بر

 به میزانی که این آسیب به افراد سازمان برستد  به تعدادی شود؛ باعث آسیب جهیدرنت ،مغایرت دارد

 (1840مقدم، باشد. )احمدیبه همان میزان بر عملکرد منفی او اثرگذار می و

                                                           
طراحی الگوی رفتارسازمانی مطلوب نیروی انتظامی "جهت دسترسی بیشتر ر. ک رساله محقق با عنوان  - 1

، دانشگاه عالی دفاع ملی دانشکده "العالی(مدظله)یاجمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تدابیر و فرامین حضرت امام خامنه

 ملی دفاع

 10/8/40در مورخه اسماعیل احمدی مقدم دکتر  سردار سرتیپ پاسدار بامصاحبه  - 2
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های مختلف متفتاوت  کارکنان ناجا در استان یررسمیغهنگ یکی از افسران ناجا معتقد است که فر

اثتر نتامطلوبی بتر رفتتار      نکترده یختدا است و این نکته را باید فرماندهان و مدیران درک کنند تتا  

 کارکنان نداشته باشد.

کتردن  ( متحد یا یکپارچه 1: عهده دارددر پایان باید گفت که در سازمان فرهنگ دو نقش عمده بر 

( بته ستازمان   2 .ها شیوه رفتار و برقرار کردن ارتبتاط بتا یکتدیگر را بداننتد    ای که آنگونهبهاعضاء 

 (49: 1840)واعظی،  کمک کند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد.

 محیط کار اثرگذار رفتار مطلوب کارکنان ناجا: 

 امروز در دنیای هاآن سرنوشت بر تأثیرگذار عوامل از ها، یکیسازمان عمومی شهرتو  تصویر

ها سازمان مرگ از عوامل یکی ،آن مخاطبان بین در سازمان شهرت سوء کهای گونهبه باشد.می

 برقرار ارتباطها آن با ،هاسازمان از ادراک خود اساس بر افراد هاپدیده دیگر همانند باشد، زیرامی

منابع،  جذب ملل گوناگونیهای جنبه بر سازمان از یک منفی ذهنی تصویر یک. وجود کنندمی

 (Sutton, 2014: 23) .گذاردمی منفی تأثیر آن مشروعیت تیدرنهاو  مخاطبان پشتیبانیو  حمایت

 ذهنیت طرفکیاز: دارد اهمیت جهت دو از یرسازمانیتصو، پلیس سازمان در سازمانی همانند

 منجر اقدامات نیروی انتظامیو  سازمان مشروعیت به پلیس مورد در حاکمیتو  مردم مطلوب

 را پلیس برای حاکمیت، جذب منابعو  مردمی هایحمایت جلب دیگر سوی ازو  شودمی

تر و بینیپیش ، قابلتربامعناتر، شایسته را مشروعی هانفعان، سازمانذی. سازدمی پذیرامکان

 کاهش با شود، احتماالًمی کاسته تشانیمشروعاز  که هاییسازمان بنابراین. دانندمی اعتمادترقابل

 هاآن ناکامی احتمالو  داشته منابع به محدودتری دسترسیو  شوندمی روروبه نفعانذی حمایت

کنند. می خود تالش از ملبت یذهن ریتصو ایجاد برای شدتبهها سازمان بنابراین .است بیشتر

 (182: 1846)نجف بیگی، 

. دارند یا نهاد فرد، شرکت یک مورد در مردم عموم که است ادراکیو  گمان همان تصویر یک 

(25Grunig, 2011: 1) گوید محیط اجتماع دائماً در حال تغییر است و این تغییرات می 1ریوندی

 ،است و این اثرگذارافزاید بر رفتار ملبت و منفی پلیس در جامعه بر پیچیدگی جرائم و تخلفات می

 قرار دهد. مدنظر آن راترین نکاتی است که ناجا برای عملکرد بهینه خود باید یکی از مهم

                                                           
فرمانده انتظامی اسبق شهرستان دماوند و مدیرکل  25/8/40مصاحبه حضور محقق با رضا ریوندی در مورخه  - 1

 پلیس افتخاری فعلی کشور
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طور معتقد است تأثیرات محیط بیرون از ناجا به آن دسته از متغیرهایی اشاره دارد که به 1بیک

شود. هرگونه تغییر در این عوامل، تأثیر مستقیم به بسترهای ساخت و تولید امنیت مربوط می

های طور ملال با ورود فناوریگذارد. بههای پلیسی بر جای میرد و فعالیت سازماناساسی در عملک

 جامعه شاهد تحول در کمیت )تعداد( شود وخوش تحوالت اساسی میجدید، محیط امنیتی دست

های موجود و فعال در گردد. بدیهی است پدیدهجرائم می یفیت )نوع، شیوه و ابزار ارتکاب(ک و

های روابطی که سازمان توان گفت:ند. در بررسی اجمالی میبر عملکرد سازمان دارمحیط اثرگذار 

 .است مؤثرپلیسی با محیط فعالیت خود دارند بر رفتار مطلوب یا منفی پلیس در اجتماع 

است، ناشی  فردمنحصربهبخش دیگری از تأثیرات محیطی از محیط نزدیک و ویژه هر سازمان که 

دهد محیط ویژه طور مستقیم عملکرد سازمان ناجا را تحت تأثیر قرار میبهکه شود. این تغییرات می

بزه ، کارانبزهباشد. در محیط ویژه و حاشیه شهرها، عالوه بر سازمان پلیسی، ای میو حاشیه

به های گوناگونی را ای و عوامل موقعیتی حضور چشمگیری دارند و نقش، بازیگران حاشیهدگانید

های ارتکاب ترین ویژگی محیط ویژه و حاشیه، میزان، نوع، ابزارها و شیوهگیرند. مهممی عهده

 ، عبارت است از:دادهرخترین تغییراتی که در این عرصه مهم درواقعجرائم است. 

 جرائم یافتگیسازمانپیچیدگی و  -1

 تغییر نوع جرائم )جرائم جدید( -2

 ایحیط حاشیهینه ارتکاب جرم در مکم بودن هز - 8

 آنان به جرائم خشن و مردانه آوردن یروسهم زنان در جرائم و  -9

قنبری اعتقاد دارد تفاوت معنایی بین امنیت ذهنی و امنیت عینی در بین یک جامعه بر عملکرد 

جا گوید احساس امنیت، بعد ذهنی امنیت است. بعد عینی در همهاو می پلیس نیز اثرگذار است.

های امنیتی محیط است که وجود دارد. هرچند ممکن است در آمار آن واقعیتیکسان است و 

فقره سرقت منزل در  21« الف»طور ملال اگر در یک واحد جغرافیایی به 1کاری شود.جرائم دست

این بدان معنا نیست که احساس امنیت در  فقره اتفاق بیافتد؛ 81 «ب»روز و در واحد جغرافیایی 

بین بعد عینی امنیت و بعد  علمی ازنظرباشد. درواقع می« ب»بیشتر از  «لفا»واحد جغرافیایی 

ذهنی امنیت رابطه مستقیمی وجود ندارد. ممکن است معکوس باشد؛ این امر بستگی به مکان اتفاق 

                                                           
نظامی در مدیریت راهبردی نظامی در مورخه  یهادانشگاهاصغر بیک مدرس علیدکتر مصاحبه حضوری با  -1

25/2/40 
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بنابراین بعد ذهنی امنیت که همان احساس امنیت است باید متناسب با شرایط مردم  جرم دارد؛

تواند مردم و پلیس می گیری بعد ذهنی و عینی امنیتگیری شود. با اندازههمنطقه درک و انداز

 (1840ریزی و عمل نماید. )قنبری، های امنیتی آن برنامهجامعه مخاطب را شناخته و برای چالش

 عوامل بین سازماني اثرگذار رفتار مطلوب کارکنان ناجا: 

 ها،توانایی سیستم یعنی ی ناجاریپذتعامل است.ی در ناجا سازمان نیاساس عملیات ب پذیریتعامل

ها یا ها، واحدجهت ارائه و یا پذیرش خدمات از سایر سیستمانتظامی در  ینیروها یواحدها

استفاده از این ای که گونه( بهنهادمردمی مستقر در کشور )قضایی، نظامی، اطالعاتی و نیروها

مشترک یا جداگانه در جامعه  با یکدیگر به عملیات طور اثربخشها را قادر سازد بهخدمات، آن

پذیری، باید در جهت دستیابی به سطحی بهینه از قابلیت تعامل نیروی انتظامی ج.ا.ایران بپردازند.

ناجا )که  پذیریتعامل. دهدتری در جهت بهبود و اصالح مداوم امور صورت های هماهنگتالش

های مشترک لجستیک ارتباطی، واحد قضایی، هایدر حوزه ژهیوبهباشد( اثرگذار بر رفتار پلیس می

 (111: 1840)بیک،  و اثرگذار است. مؤثرو بر رفتار مطلوب پلیس  و اشتراک اطالعات، الزامی

 مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا: سازمانيدرونعوامل  

 هاآنترین متعددی هستند که بر رفتار مطلوب پلیس اثرگذار هستند که مهم یسازماندرونعوامل 

، فرماندهی/مدیریت، نحوه آموزش، انتصابات و انتقاالت، تحول یساختار سازماناز:  اندعبارت

 .و غیره تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری، تفویض اختیار، تشویق و تنبیه

-های دولتی با استراتژیسازمان باشند اعم ازدارای استراتژی میهایی که ساختار سازمانی: سازمان

رسالت و فلسفه وجودی و بر های سازمانی، مبتنی های غیردولتی با استراتژیهای ملی یا سازمان

باشند خود می رمجموعهیزها و واحدهای اجرایی در ها، بخشدارای سازمان ساختار سازمانی خود

 مأموریتنیز دارای فلسفه وجودی، رسالت و  هاآنهریک از  ،ات جاریقانون و مقررکه بر اساس 

دهی شده و و سازمان یساختاربندو بر همان اساس نیز  باشندیممخصوص به خود  یدائمذاتی و 

-می فهیوظانجاماصلی سازمان متبوعه خود مشغول  مأموریتدر جهت تحقق اهداف و اجرای 

، وظایف تصریحی و باالترردهبه سازمان از  واگذارشدهجدید  مأموریت لیوتحلهیتجزباشند. 

های بخش بایست توسطمی هاآناستنتاجی خاصی برای سازمان مشخص شود که مسلماً اجرای 

 مأموریت صورتبه مختلف سازمان صورت بگیرد. لذا این وظایف یا هر وظیفه دیگری را که

شود و کارکنان سازمان اصلی تعیین می موعهرمجیزهای های مختلف و سازمانجدید برای بخش

بخش برای هر راستا  در این (278: 1804خواهند بود. )دانش آشتیانی،  مأموریتموظف به انجام 
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 اجرااصلی تعریف و  مأموریت مجددی در جهت اجرای مأموریت آن، یهارمجموعهیزناجا 

 خواهد شد.
برتتری تصتمیم وجتود داشتته باشتد، فرمانتدهی و کنتترل بیشتترین          کته یهنگامفرماندهی و کنترل: 

گیری، حاصتل اطالعتاِت برتتری استت کته از فیلتتر تجربته        اثربخشی را داراست. برتری در تصمیم
 ریپشتتیبانی ستا   و از تخصتص کارکنتان   آمتوزش و قضتاوت گذشتته باشتد و بتا      فرماندهی، دانش،

تغییرات در محیط اطالعاتی باعث شتده   اگرچهعجین گردد.  عملیاتیفرآیندهای  ییکاراها و سازمان
امتا درک قلمترو    است که برخی فقط بر نقش برتری اطالعاتی در فرماندهی و کنتترل تمرکتز کننتد،   

جایگتاه عامتل    خصتوص بته های فرماندهی و کنترل، ماهیت همکاری ستازمانی و  گیریکامل تصمیم
 (116: 1840یک، است. )بانسانی در این چرخه بسیار ضروری 

 ژهیت وبته راهبردی برای هتر ستازمان    یهایریگمیدر تصمتحول تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری: 
، متناستب بتا شترایط فعلتی و     یزیرو الگوهای برنامه هاکیفناوری محور، استفاده از تکن یهاسازمان

یکتی از اجتزای محتوری     عنتوان بته فنتاوری   یزیت رکته برنامته   یاگونته به؛ آتی امری ضروری است
 نیتتر شترفته یپ ناجتا بایتد از   بنتابراین  (114)همتان:   آمتده استت.  هتا در سازمان گونهنیا یزیربرنامه
در راستتای  مردم مطلوب به آحاد  یرسانخدمات منظوربه و تجهیزاتی ارتباطی ،اطالعاتی یهایفناور

 .باید بهره ببرد ،یامتبحر و حرفهوظایف خود و همچنین مبارزه با اعمال خالفکارانه مجرمان 
محصول خدمات ناجا برای مردم کشور است بنابراین هرگونته تغییتر در هنجتار و رفتارهتای متردم      
ناشی از پیشرفت فناوری بر رفتار و عملکرد مطلوب سازمان انتظامی کشور متؤثر استت کته در ایتن     

ناجا متناستب بتا ایتن تغییترات      پلیس به مردم، الزم است یدهخدمتخصوص برای حفظ و ارتقاء 
کارکنان خود را آموزش داده تا مهارت نحوه مقابله با جرائم احتمالی ناشتی از ایتن تغییترات، مختل     

 (1840را بگیرید. )ریوندی،  شوندیمنظم اجتماعی 
 مهتارتی در  گترفتن شایستتگی   قترار  هتم  قدرتی است که از کنارقدرت پلیس پایه و اساس  آموزش:
 باشداین مقوله مستلزم آموزش و یادگیری می آید؛ کهبه دست میمتفاوت های قسمت
بایتد  انتظتامی  هتای  دهی به تغییرات در راستای ایجاد توانمندیبر تحوالت و جهت یرگذاریبرای تأث

هتای  ستازی درگیتری  سازی دربردارنده تهیه طیف وستیعی از ستناریوها و شتبیه   فرآیند تجربه و پیاده
باشد. چنتین جستتجوی عظیمتی     پلیس در استان آینده اتیعملو شکل  بررسی قالب منظوربهفرضی 

هتا و  هایی که با ترکیب ایدهدر انتخاب نوآوری ناجا راتواند جهت یافتن مفاهیم عملیاتی مختلف می
های سریع ایتن تغییترات، فرآینتد    کنند یاری رساند. گامهای نوین بیشترین مزیت را خلق میفناوری

         پتتیش خواهتتد رانتتد. هتتای بهبودیافتتتهرا بتته ستتمت توانمنتتدی« آمتتوزشتجربتته و »آتتتی توستتعه 
 (102: 1840)واعظی، 
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استت،   بین نیروهای انتظامی در کشتور  عد تحقق، آموزش و یادگیری مشترکبمحور اصلی پیشرفت 
فرمانتدهان  هتا و  در دکتترین ستازمان   ها اساس تغییرات فکری هستند. بدون تغییرات فکریزیرا این

 تحقق رفتار نیکو برای کارکنان ناجتا گیرد. بنابراین فرآیند تغییر واقعی صورت نمی انتظامی در کشور
ظتامی و  انتتخصصتی   -یهای آموزشاست که توسط تجربیات درون برنامه تغییرات فکریوابسته به 

را  مقتتدری  گروهتلف یک های مخمورد تأکید قرار گیرند. با این روش، نیروها و یگانباید های تمرین
         د.نت ، بته موفقیتت دستت یاب   انتظتامی  اتیت عملدر طیتف وستیعی از    خواهنتد بتود  دهند کته قتادر   تشکیل می

 (121: 1840)بیک، 
جریتان   های عملیتاتی مؤید تحوالتی است که در حوزه توانمندی ناجاانداز چشم معتقد است 1قنبری

 اتیت عملهتای  در حتوزه  خصتوص بته دارد و بر اهمیت تجربه، تمرین، تحلیل و تفکر ذهنی بیشتتر،  
. کنتد هتا تأکیتد متی   استانی در سازمان نیو ب لف انتظامیتخم اتیعملاطالعاتی، فرماندهی و کنترل و 
ستاز در  هتای سرنوشتت  )توانمنتدی پلیسی های به تمام پتانسیل توانتنها در این صورت است که می

بته مهتارت، تجربته و آمتوزش افتراد       امتری . چنین افتیدستدر ناجا  (انتظامیتمامی ابعاد عملیات 
 آن وابسته است. فرماندهانو انتظامی دهنده نیروی تشکیل

ریتزی منتابع انستانی انتقتاالت و انتصتابات      معتقد است در برنامه 2دوستوطنانتصابات و انتقاالت: 
ترین کارهتا و  وری در ناجا بوده که در معاونت نیروی انسانی یکی از مهمبهره کارکنان از عوامل مهم

هتای زیتادی در انتصتابات    دهد ویژگتی باشد. او ادامه میهای نیروی انسانی محسوب میریزیبرنامه
های شخصیتی، دانشی و مهارتی، اختالق  ویژگی ازجملهفرماندهان / مدیران در ناجا مدنظر است که 

گوید پلیس شغل حساسی است که به امنیت یتک جامعته   توان نام برد. او میو تجربه را میای حرفه
های فرماندهی/مدیریتی )عالی، میانی و تاکتیکی( باید انتصابات بر اساس گردد و لذا در تمام ردهبرمی

ی و کتالن  راهبترد  در ردهوری کارکنان افزایش یابتد. البتته   معیارهای پلیسی انجام گیرد تا سطح بهره
 شود که این مهم در تمام دنیا وجود دارد.مصلحت حکومتی نیز در نظر گرفته می یگاه

شرایط خاص ستازمان کته شتامل نیتاز واحتدها، تخصتص،        یبرمبنانقل و انتقاالت کارکنان ناجا نیز 
مهم  باشد. نکتههای عملکردی و تجربی و در موارد نادری نیز عامل تشویق و تنبیه و غیره میویژگی

های کارکنان از این نقل و انتقتاالت بتوده کته    ی وضعیت خانوادهریرپذیتأثدر جابجای کارکنان ناجا، 
 این مهم بر رفتار و کارکرد مطلوب یا غیر مطلوب فرد پلیس اثرگذار است.

 
 

                                                           
 18/12/40مصاحبه حضوری با سردار سرتیپ دوم دکتر محمد قنبری در مورخه  - 1

 18/12/40در مورخه  دوستوطنمصاحبه حضوری با جناب سرهنگ غالمرضا  - 2
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 نظرانصاحببا  شدهانجامهای بندی مصاحبهجمع

 ناجا:ي مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان سازمانفرهنگالف( 

 (1840ارتباط فرهنگ رسمی سازمانی با فرهنگ غیررسمی )احمدی مقدم،  -
 وت ابالغی فرماندهان، اثرگذار بر فرهنگ رسمی سازمانرویه متفا ها ویمشخط ، بخشنامه -
 دوگانگی بین مطالبات کارکنان و قوانین و مقررات ابالغی از سوی ناجا -
 ها مختلف کشوراستان های غیررسمی سازمانی درتفاوت فرهنگ -
 (1840)ریوندی،  .ارتباطات و تعامل پلیسی با کشورهای دوست -
 در ناجا مراتبسلسله توسطحمایت از عملکرد پلیس  -
 ی نمادها و قهرمانان شهید ناجاسازاسطوره -
 (1840)بیک،  .ها دینی در بین کارکنان ناجاتقویت باورها و ارزش -

 مطلوب کارکنان ناجا: ب( محیط کار اثرگذار رفتار

 نشینی در شهرهاحاشیه -
 (1840پیچیدگی و تغییرات سریع محیط جامعه )ریوندی،  -
 ی محیطی مرتبط با امنیتدر نظر گرفتن متغیرها -
 ایهای حاشیهکم بودن هزینه ارتکاب جرم در محیط -
 های پلیسطیف گسترده فعالیت -
 (1840ها. )بیک، تغییرات سریع فناوریتغییر و پیچیدگی نوع جرائم با توجه به  -
 هااثرگذار بر رفتار پلیس در استانها و اعتقادات متفاوت در نظر گرفتن باورها، ارزش -
 (1840)قنبری،  .های متفاوتتفاوت بین امنیت عینی و ذهنی در استان -

 مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا سازمانيدرونج( عوامل 

 اختیارات برابر با مسئولیت به پلیسواگذاری  -
 (1840بیک، ) .سیپلبروز شدن تجهیزات در راستای توانمندی  -
 ی تجهیزات نوین پلیسیریکارگبهآموزش و افزایش مهارت در  -
 (1840)قنبری،  .منابع الزم در جهت خرید تجهیزات نوین پلیسی توسط ناجا نیتأم -
 یساالرهستیشاانتصابات متناسب با معیارهای  -
 ساختار سازمانی متناسب با تغییرات عملکردی پلیس روز کردنبه -
 های و معیارهای انتقاالت در ناجاقانونمند کردن شاخص -
 (دوست)وطن .یسیپلدارا بودن سیستم ارزیابی عملکردی مطابق با استانداردهای علمی  -
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 چارچوب مفهومي

مدارک و مصاحبه با  و مدارک )ادبیات تحقیق، اسناد شده در قالبآوریبا نگرش به اطالعات گرد
 اثرگذارنظران(، چارچوب مفهومی عواملی سازمانی از نگاه محقق که بر رفتار مطلوب پلیس صاحب

 است. شدهمیترس 2گویه شرح ذیل و برابر شکل  89 عامل و 9در  ،باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : چارچوب مفهومی2شکل 

 رفتار مطلوب کارکنان ناجا مؤثرعوامل سازمانی 

 عوامل درون سازمان روابط بین سازماني ناجا محیط کار پلیس سازمانيفرهنگ

هتتای یکپارچته کتتردن گتروه   -

رستتمی و غیررستتمی ستتازمان 

 توسط قانون

برقرار کردن ارتباطتات بتین    -

فرهنتتتگ رستتتمی و فرهنتتتگ 

غیررستتتمی پلتتتیس توستتتط  

 فرمانده/مدیر

ستتازمانی بتتا تطبیتتق فرهنتتگ -

 محیط بیرون از ناجا

تطتتابق قتتوانین و مقتتررات    -

 ابالغی بافرهنگ سازمانی پلیس

کم کردن فاصله بین مطالبات  -

کارکنان و قتوانین، بخشتنامه و   

 های ابالغیرویه

ستتازمانی تقویتتت فرهنتتگ  -

پلیس با تعامالت و ارتباطات با 

های پلیسی کشتورهای  دستگاه

 دوست

حفظ منزلت و اقتدار پلتیس   -

 مراتتب در جامعه توسط سلسله

 ناجا

حمایتتت از عملکتترد پلتتیس  -

توستتط فرمانتتدهان و متتدیران  

 ناجا

هتای  در نظر گرفتن فرهنتگ  -

ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت  -

مطلوب از پلیس توسط حاکمیت 

 و مردم

یتتافتگی پیچیتتدگی و ستتازمان  -

 جرائم

پیچیتتدگی و تغییتترات ستتریع   -

 هنجارهای محیط جامعه

 شهرهانشینی در کالنحاشیه -

کم بودن هزینه ارتکتاب جترم    -

 ایهای حاشیهدر محیط

تفتتاوت بتتین امنیتتت عینتتی و   -

 های کذهنی در استان

ها در نظر گرفتن باورها، ارزش -

هتای دینتی و   و اعتقادات اقلیتت 

اقوام مختلف کشور اثرگتذار بتر   

 رفتار پلیس.

در نظتتتر گتتترفتن متغیرهتتتای  -

محیطی که به امنیت ارتباط دارد. 

 ها، فضای مجازی()مانند رسانه

 طیف گسترده فعالیت پلیس -

تعامالت بین ستازمانی ناجتا    -

 با قوه قضائیه

تعامالت بین ستازمانی ناجتا    -

 -هتتای اطالعتتاتی بتتا ستتازمان

 امنیتی

تعامالت بین ستازمانی ناجتا    -

 با نیروی نظامی

تعامالت بین ستازمانی ناجتا    -

ها و نهادهای دولتتی  با سازمان

 هادر استان

تعامالت بین ستازمانی ناجتا    -

 ی مردمیها و نهادهابا سازمان

کتتتردن ستتتاختار و  روزبتتته -

های ستازمانی متناستب   جایگاه

 با تغییرات عملکردی پلیس

کیفیتتت و کمیتتتی آمتتوزش   -

متناسب با تغییترات فنتاوری و   

 جرائم و تخلفات

نحوه فرمانتدهی / متدیریت    -

سه سطح راهبردی، عملیاتی  در

 و تاکتیکی

انتصابات و نقتل و انتقتاالت    -

 در ناجا

حقتوق و معیشتت   وضعیت  -

 کارکنان

تحول تجهیزاتی متناسب بتا   -

 تحول فناوری

واگذاری اختیارات برابتر بتا    -

 مسئولیت به پلیس

 موقع ترفیعاتابالغ به -

سیستم ارزشیابی عملکتردی   -

هتا  کارکنان متناسب با شاخص

 ی علمیو معیارها



 

 ایران اسالمی جمهوری  انتظامی کارکنان نیروی مطلوب رفتارهای بر اثرگذار  سازمانی عوامل  14

 شناسيروش

ی تحقیق حاضر اجراکیفی( به  -کمی) استفاده از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته محققین با
با توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق، باشد. ای میتوسعه -اند. نوع تحقیق کاربردیپرداخته
 :اندشدهانتخابهای ذیل امنیتی با ویژگی -آماری از بین خبرگان انتظامی  جامعه

زمینه عنوان موردبررسی در در خدمت در مشاغل راهبردی و یا در جایگاه سرتیپی باشند، رای سابقهدا
-این مقاله، دارای آثار علمی و پژوهشی بوده، دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری )در رشته

های مدیریت راهبردی نظامی و دفاعی، علوم انتظامی و امنیتی و طی دوره دافوس در دانشگاه 
 فرمانده/ مدیر یا مسئول در ناجا خدمت کرده باشند. عنوانبهند، باش (امین

نظر در نفر صاحب 94لیستی هدفمند و چک صورتبهها، جامعه آماری لذا با توجه به این ویژگی
، جامعه نمونه نیز منطبق با آماری جامعهعلت محدود بودن  این زمینه انتخاب گردید. از طرفی به

های ها از روشدر تحلیل داده باشد.نفر می 94لذا جامعه نمونه تحقیق همان  ؛است آماری جامعه
است و درنهایت با  شدهاستفادهها آماری توصیفی از قبیل جداول فراوانی، محاسبه میانگین و نسبت

ترین عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار استفاده از آزمون مقدار کای دو، تعیین سطح معناداری، عمده
 کارکنان ناجا تعیین گردید. مطلوب

شده در این تحقیق  در خصوص عوامل سازمانی و گویه احصاء یجامعه آمارنهایتاً برای اینکه نظر 
های میدانی تطبیق داده شود، گویه با همان کیفیت پرسشنامه قبلی، بین واقعیت بامؤثر رفتار پلیس 

های تصادفی از قسمت صورتبهنفر از کارکنان ناجا در درجات سرهنگی دومی به باال  111
تحقیق مقایسه  یجامعه آمارها با های متفاوت توزیع و نهایتاً با نتیجه پاسخمختلف و در استان

 گردید.
باره که ی محتوایی و از ضریب الوشه که یک آزمون از قضاوت متخصصان دراینبرای تعیین روای

استفاده  هستند،های پژوهش یا حوزه محتوایی های آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفسؤال
: 1849. )گروه مطالعاتی دوره دوم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل به نقل از الوشه، شودمی

218) 

C. V. R =
NE −

N
2

N
2

 

C.V.R ضریب الوشه = 
Ne اند= تعداد متخصصینی که گزینه مهم و مرتبط را برای سؤال انتخاب کرده 

N تعداد کل متخصص = 
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نفر بودند برای روایی باال،  94برای این ارزیابی  نظردهندگانبا توجه به اینکه تعداد خبرگان و 
های که دارای ضریب کمتر مدنظر قرار گرفت بنابراین گویه 68/1قبول ضریب باالتر از مقدار قابل

نفر  91شدند. این بدان معنی است که برای تأیید هر گویه، حداقل از مقدار مزبور باشند حذف می
گویه را بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا تأیید نمایند؛ که این امر نظر باید اثر آن نفر صاحب 94از 

 باشد.عالوه بر ضریب اطمینان بسیار باال، دارای منطق علمی نیز می
ها عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مدارک و مصاحبه و در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، اسناد

گویه،  4، محیط کار پلیس با 1گویه 12با سازمانی مطلوب کارکنان ناجا در چهار عامل فرهنگ
 88گویه احصاء گردید. )جمعاً  0با  سازمانیدرونگویه و عوامل  5روابط بین سازمانی ناجا با 

به نظر "که:  گونه سؤال شدها اینتک گویهگویه( سپس در پرسشنامه تنظیمی از خبرگان برای تک
، سپس در صورت "؟خیر بر رفتار کارکنان باشد یا آیا این گویه عامل سازمانی ناجا مؤثر جنابعالی

به نظر شما این عامل " :ای ادامه داده شد کهگزینه 5، در ستون بعدی، در قالب طیف لیکرت دیتائ
چون در پایان پرسشنامه از خبرگان سؤال شده بود  "؟به چه میزان بر رفتار کارکنان ناجا مؤثر است

دانند مزید نمایند؛ بنابراین ضمن حذف عوامل دیگری را در این خصوص دخیل می کهدرصورتی
های پیشنهادی تأیید و دو گویه سازمانی بقیه گویهعلت همپوشانی در عامل فرهنگ یک عامل به

 2به شرح ذیل مزید گردید. سازمانیدرونبه عامل 
و اقتدار پلیس در جامعه توسط  حفظ منزلت سازمانیفرهنگعامل  گویه آماری جامعهاز نگاه 

پوشانی حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا هم ناجا با گویه مراتبسلسله
 گویه تقلیل نمود. 11های عامل انسانی به بنابراین تعداد گویه داشته لذا حذف گردید؛

 :به شرح ذیل مزید نمودند سازمانیدروندو گویه به عامل  آماری جامعه
 بوروکراتیک پیچیده اداری -

چرخه فرایند نیروی انسانی بر اساس ضوابط ارزشی و علمی )جذب، یادگیری،  -
 کارگیری، نگهداری و رهایی(به

                                                           
 گویه یا متغیر - 1

نفر از جامعه آماری اعتقاد داشتند که باید اشراف اطالعاتی به عامل محیط کار و دو نفر اعتقاد داشتند  8تعدادی  - 2

در نظر گرفتن  -اما بنا به تشخیص استاد محترم راهنمای رساله این مهم با بند ؛دزید گردم سازمانیدرونبه عامل 

شده از ذکر است مقاله برگرفته)قابل مل محیط کار همخوانی دارد.از عا -متغیرهای محیطی که به امنیت ارتباط دارد

 رساله محقق است.(
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و روا تشخیص  گویه برای رسیدن به پاسخ سؤاالت جایز 85شده، در کل برابر محاسبات انجام
 .داده شدند

ضریب آلفای کرونباخ یک نوع  است. شدهاستفادهبرای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ 
دهد چگونه اجزای یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر ضریب پایایی است که نشان می

یک نزدیک باشد پایایی بیشتر است.                   اند. هرچه آلفای کرونباخ به همبسته شده
 (221: 1841شورینی، )خلیلی 

 در این فرمول

𝑘

𝑘−1
[1 −

∑ 𝑠2𝑘

∑𝑠𝑡
2 ]a =r       

K=  ی پرسشنامههاسؤالتعداد 
 = 𝑠2𝑘ها به سؤال های همه آزمودنیواریانس پاسخk اُم 

= 𝑠𝑡
 گوهای هر پاسخواریانس جمع نمره2

ra  = باشد. )همان( 75/1ضریب پایایی کرونباخ که باید بیشتر از 
 1941عامل استخراجی در این تحقیق  85برای  اینکه مقدار ضریب آلفا کرونباخبا توجه به 

از قابلیت اطمینان الزم  مورداستفادههای پرسشنامه لذا گویه ؛است 75/1و بیشتر از  آمدهدستبه
 برای ادامه تحقیق برخوردار بوده است.

 های تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهیهتجز
 تحقیق: سؤالوتحلیل یهتجز

 ؟اندکدام عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان خود و جامعه -
هایی است )نام ترین آزمونترین و اصلییکی از مهم عنوانبه 1ایآزمون کای اسکوئر دو نمونه
آزمون نماید. این باشد.( که تأیید رابطه بین دو متغیر را بررسی میدیگر آن آزمون استقالل می

( خطای است که Sigهمچنین سطح معناداری ) .شوداستفاده می 2پارامتریک بیشتر برای آمارهای نا
تعمیم دهند. لذا در این پژوهش برای  آماری جامعهشوند تا یک ویژگی را به محققین مرتکب می

از آزمون  های احصاء شده عوامل سازمانی ناجا با رفتار مطلوب کارکنان ناجاتأیید ارتباط گویه
 .است شدهاستفاده 1به شرح جدول  ٪45و سطح اطمینان  ٪5کای اسکوئر با خطای 

 
 
 

                                                           
1 - Chi- Square 

2 - Nonparametric Tests 
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 آماری جامعهکارکنان ناجا از نگاه  سازمانی مؤثر رفتار: عامل فرهنگ1جدول 

مقدار خی  میانگین سازمانیهای عامل فرهنگگویه ردیف
2 

مشاهده
شده

 

سطح 

ی
معنادار

 

تبه
ر

 

های رسمی و غیررسمی سازمان یكپارچه کردن گروه 1

 توسط قانون

9911 49111 19112 11 

برقرار کردن ارتباطات بین فرهنگ رسمی و فرهنگ  2

 غیررسمی پلیس توسط فرمانده/مدیر در سازمان

996 889801 19111 6 

 7 19111 269111 9952 سازمانی با محیط بیرون از ناجاتطبیق فرهنگ 8

سازمانی ابالغی با فرهنگ مقرراتتطابق قوانین و  9

 پلیس

8967 25919 19119 11 

کم کردن فاصله بین مطالبات کارکنان و قوانین،  5

 های ابالغیبخشنامه و رویه

9991 119091 19111 4 

سازمانی پلیس با تعامالت و ارتباطات تقویت فرهنگ 6

 های پلیسی کشورهای دوستبا دستگاه

9972 25915 19111 5 

عملكرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران  حمایت از 7

 ناجا

9974 559501 19111 2 

های قسمت های سازمانیدر نظر گرفتن فرهنگ 0

 مختلف ناجا توسط فرماندهان راهبردی ناجا

9977 25919 19111 8 

های دینی کارکنان ناجا جهت تقویت باور و ارزش 4

 ای آنانتوسعه توانمندسازی و خود

9908 259961 19111 1 

 0 19111 889111 9995 سازی برای حفظ سالمت ناجافرهنگ 11

 9 19111 25915 9978 سازی نمادها و قهرمانان شهید ناجااسطوره 11
 

و سطح  %5با خطای  سازمانیفرهنگجدول باال بیانگر این واقعیت است که کلیه یازده گویه عامل 

باشد. از نگاه این جامعه سه اولویت اول عامل می آماری جامعه تأییدمورد  45اطمینان 

 از: اندعبارتبر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه  مؤثر سازمانیفرهنگ

 آنان ایتوسعه خودهای دینی کارکنان ناجا جهت توانمندسازی و تقویت باور و ارزش 

 حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا 
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 های مختلف ناجا توسط فرماندهان راهبتردی  قسمت های سازمانیرفتن فرهنگدر نظر گ

 ناجا
 آماری جامعهکارکنان ناجا از نگاه  : عامل محیط کار پلیس مؤثر رفتار2جدول 

مقدار خی  میانگین های عامل محیط کار پلیسگویه ردیف
2 

مشاهده
شده

 

سطح 

ی
معنادار

 

تبه
ر

 

از پلیس  ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب 1

 توسط حاکمیت و مردم

9948 19991 19111 1 

 6 19111 249870 9955 یافتگی جرائمپیچیدگی و سازمان 2

 5 19111 219011 9962 پیچیدگی و تغییرات سریع هنجارهای محیط جامعه 8

 9 19111 299561 997 شهرهانشینی در کالنحاشیه 9

 7 19111 569291 9990 ایحاشیههای کم بودن هزینه ارتكاب جرم در محیط 5

 4 19111 959121 9981 های کشورتفاوت بین امنیت عینی و ذهنی در استان 6

های ها و اعتقادات اقلیتدر نظر گرفتن باورها، ارزش 7

 دینی و اقوام مختلف کشور اثرگذار بر رفتار پلیس

9980 199991 19111 0 

امنیت ارتباط در نظر گرفتن متغیرهای محیطی که به  0

 ها، فضای مجازی(دارد. )مانند رسانه

9972 959981 19111 8 

 2 19111 889691 9908 طیف گسترده فعالیت پلیس 4
 

و سطح  %5گویه عامل محیط کار پلیس با خطای  4بیانگر این واقعیت است که کلیه  2جدول 
 جامعهباشد. همچنین سه اولویت اول این عامل از دید می آماری جامعه تأییدمورد  45اطمینان 

 از: اندعبارتبودن رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه  مؤثردر  آماری
 ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب از پلیس توسط حاکمیت و مردم 
 طیف گسترده فعالیت پلیس 
      هتا، فضتای   دارد. )ماننتد رستانه  در نظر گرفتن متغیرهای محیطی کته بته امنیتت ارتبتاط

 مجازی(
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 آماری جامعهکارکنان ناجا از نگاه  : عامل روابط بین سازمانی مؤثر رفتار8جدول 
مقدار خی  میانگین های عامل روابط بین سازمانیگویه ردیف

2 

مشاهده
شده

 

سطح 

ی
معنادار

 

تبه
ر

 

 1 19111 889692 9906 تعامالت بین سازمانی ناجا با قوه قضائیه  1

های اطالعاتی تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمان  2

 امنیتی -

9962 819291 19111 2 

 8 19111 27901 9962 های نظامیتعامالت بین سازمانی ناجا با نیروی 8

ها و نهادهای تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمان 9

 هادولتی در استان

9918 69401 19118 9 

ها و نهادهای تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمان  5

 مردمی

8965 9981 19115 5 

و سطح اطمینان  %5عامل روابط سازمانی با خطای  گویه 5بیانگر این واقعیت است که  8جدول 

در  آماری جامعهباشد. همچنین سه اولویت اول این عامل از دید می آماری جامعه تأییدمورد  45

 از: اندعبارتفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه بودن ر مؤثر

  قضائیهتعامالت بین سازمانی ناجا با قوه 

  امنیتی -اطالعاتی  هایسازمانتعامالت بین سازمانی ناجا با 

 های نظامی ملل سپاه و ارتشتعامالت بین سازمانی ناجا با نیروی 
 آماری جامعهکارکنان ناجا از نگاه  مؤثر رفتار سازمانیدرون: عامل 9جدول 

مقدار خی  میانگین یسازماندرونهای عامل گویه ردیف
2 

مشاهده
شده

 

سطح 

ی
معنادار

 

تبه
ر

 

های سازمانی متناسب با کردن ساختار و جایگاه روزبه 1

 تغییرات عملكردی پلیس

9909 559508 19111 1 

 کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و 2

 جرائم و تخلفات

9976 889801 19111 8 

سه سطح راهبردی، عملیاتی  نحوه فرماندهی / مدیریت در 8

 و تاکتیكی

9970 25915 19111 2 

 0 19111 959121 9985 مند شدن انتصابات و نقل و انتقاالت در ناجاضابطه 9
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 9 19111 25919 9975 حقوق و معیشت کارکنان پلیس 5

 7 19111 119091 9998 متناسب با تحول فناوریتحول تجهیزاتی  6

 6 19111 249877 9958 واگذاری اختیارات برابر با مسئولیت به پلیس 7

 4 19112 49111 9912 موقع ترفیعاتابالغ به 0

 11 19111 859561 8904 بوروکراتیک پیچیده اداری 4

چرخه فرایند نیروی انسانی بر اساس ضوابط ارزشی و  11

 کارگیری، نگهداری و رهایی()جذب، یادگیری، بهعلمی 

9971 25915 19111 5 

و سطح اطمینان  %5با خطای  سازمانیدرونعامل  گویه 11جدول باال بیانگر این واقعیت است که 

در  آماری جامعهباشد. همچنین سه اولویت اول این عامل از دید می آماری جامعه تأییدمورد  45

 از: اندعبارتبودن رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه  مؤثر

 های سازمانی متناسب با تغییرات عملکردی پلیسساختار و جایگاه کردن روزبه 

  سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی سه درنحوه فرماندهی/ مدیریت 

 یفیت و کمیتتی  کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات ک

 آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات

های میدانی ناجا )تطبیق نظر خبرگان این تحقیق با برای تطبیق نتیجه این مطالعات با واقعیت

 94 آماری جامعهای که بین در قالب همان پرسشنامه آماری جامعه تأییدکارکنان ناجا( نتیجه مورد 

نفر از کارکنان ناجا از درجه سرهنگ دومی به باال توزیع که  111بین  ،1وده بنفری توزیع گردید

 نتایج ذیل حاصل گردید.
 نظرانشده بین کارکنان ناجا و صاحبهای پرسشنامه توزیع: ضریب همبستگی بین پاسخ5جدول 

 Karkonan naja sahebnazar 

Karkonan naja Correlation Coefficient 1.oo .89 

Sig (2-Tailed) 0.000 0.000 

N 100 49 

 

های تحقیق و پاسخ های کارکنان ناجا به پرسشنامهحال برای اینکه مشخص شود چقدر بین پاسخ

 .کنیمپوشانی وجود دارد از ضریب تعیین استفاده میبه آن هم آماری جامعهنظران صاحب

Rsx =𝑟2
× 100                   Rsx = .892× 100 = %79.21 

                                                           
طراحی الگوی رفتارسازمانی مطلوب "این مقاله قسمتی از نتیجه رساله دکتری محقق نفر دوم این مقاله با عنوان  - 1

 .باشدمی" العالی(مدظله)ایایران مبتنی بر تدابیر و فرامین حضرت امام خامنهنیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
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Rsx ضریب تعیین = 

 R ضریب همبستگی = 

و کارکنتان ناجتا نزدیتک هشتتاد درصتد       آمتاری  جامعته برابر ضریب تعیین، بین نظرات خبرگتان  

اختالف بیشتر به جهت تجربه و سنوات خدمتی، آموزش،  ٪21رسد پوشانی داشته و به نظر میهم

نظترات   باشتد. متی  بته مستئله تحقیتق    آمتاری  جامعته میزان تحصتیالت و میتزان نگتاه راهبتردی     

اثرگتذار بتر رفتتار     روابط بتین ستازمانی ناجتا    نفر کارکنان ناجا در متغیرهای 111و  نظرانصاحب

پوشانی داشتتند. بیشتترین اختتالف    درصد با یکدیگر هم 40نزدیک به  تقریباً مطلوب کارکنان ناجا

 بعتدازآن ناجتا و   ستازمانی دروننظران و نظترات کارکنتان ناجتا در متغیرهتای     صاحبنظرات  بین

یتک عتدد بستیار ختوبی      ،درصد ضریب تعیین 01البته  متغیرهای محیط کار پلیس مشاهده گردید.

 های میدانی ناجا نیز تطابق خوبی دارد.های تحقیق با واقعیتدهد یافتهاست و نشان می

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 گیری:نتیجه -الف

بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان  مؤثرعوامل سازمانی ": عبارت بود ازدر پاسخ به سؤال اول که 
 "؟اندکدام خود و جامعه

رفتتار مطلتوب کارکنتان در    بتر   متؤثر دهد که چهار عامتل ستازمانی   های این تحقیق نشان مییافته
( روابط بین ستازمانی  8پلیس  کار محیط( 2 سازمانیفرهنگ( 1 :از اندعبارتسازمان خود و جامعه 

 .ناجا سازمانیدرون( عوامل 9ناجا 
بتر رفتتار    متؤثر متغیرهای اثرگذار بر هریتک از عوامتل چهارگانته موصتوف،      یآمار جامعهاز دید 

 :باشندمیمطلوب پلیس در جامعه و سازمان به شرح ذیل 
 از: اندعبارتناجا اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان پلیس به ترتیب  سازمانیفرهنگالف( متغیرهای 

 آنان ایتوسعه خودهای دینی کارکنان ناجا جهت توانمندسازی و تقویت باور و ارزش 
 حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا 
 راهبردی ناجا های مختلف ناجا توسط فرماندهانهای سازمانی قسمتدر نظر گرفتن فرهنگ 

 نمادها و قهرمانان شهید ناجا سازیاسطوره 

  هتای پلیستی کشتورهای    پلیس با تعامالت و ارتباطات با دستتگاه  سازمانیفرهنگتقویت
 دوست

  برقرار کردن ارتباطات بین فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی پلیس توسط فرمانده/مدیر
 در سازمان
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  ناجابا محیط بیرون از  سازمانیفرهنگتطبیق 

 برای حفظ سالمت ناجا سازیفرهنگ 

 های ابالغیکم کردن فاصله بین مطالبات کارکنان و قوانین، بخشنامه و رویه 

 سازمان توسط قانون غیررسمیهای رسمی و یکپارچه کردن گروه 

  پلیس سازمانیفرهنگابالغی با  مقرراتتطابق قوانین و 
 از: اندعبارتپلیس اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب  کار طیمحب( متغیرهای 

 ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب از پلیس توسط حاکمیت و مردم 
 طیف گسترده فعالیت پلیس 
  ها، فضای مجازی()مانند رسانه مرتبط به امنیتدر نظر گرفتن متغیرهای محیطی 

 شهرهاکالندر  نشینیحاشیه 

  تغییرات سریع هنجارهای محیط جامعهپیچیدگی و 

  جرائم یافتگیسازمانپیچیدگی و 

 ایهای حاشیهکم بودن هزینه ارتکاب جرم در محیط 

 هتای دینتی و اقتوام مختلتف کشتور      ها و اعتقتادات اقلیتت  در نظر گرفتن باورها، ارزش
 اثرگذار بر رفتار پلیس

 های کشورتفاوت بین امنیت عینی و ذهنی در استان 

 اندعبارتاثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب  روابط بین سازمانی ناجاج( متغیرهای 
 از:

  قضائیهتعامالت بین سازمانی ناجا با قوه 
  امنیتی -اطالعاتی  هایسازمانتعامالت بین سازمانی ناجا با 
 های نظامی ملل سپاه و ارتشتعامالت بین سازمانی ناجا با نیروی 
 هاها و نهادهای دولتی در استانت بین سازمانی ناجا با سازمانتعامال 
  ها و نهادهای مردمیتعامالت بین سازمانی ناجا با سازمان 

 :از اندعبارتاثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب  یسازماندروند( متغیرهای 

 عملکردی پلیس های سازمانی متناسب با تغییراتساختار و جایگاه کردن روزبه 

  سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی سه درنحوه فرماندهی/ مدیریت 

   کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات کیفیت و کمیتتی

 آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات

 وضعیت حقوق و معیشت کارکنان پلیس 
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    استاس ضتوابط ارزشتی و علمتی )جتذب، یتادگیری،        چرخه فرایند نیتروی انستانی بتر

 (، نگهداری و رهاییکارگیریبه

 واگذاری اختیارات برابر با مسئولیت به پلیس 

 تحول تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری 

 مند شدن انتصابات و نقل و انتقاالت در ناجاضابطه 

  ترفیعات موقعبهابالغ 

 بوروکراتیک پیچیده اداری 

 پیشنهادها: -ب

شود فرماندهان/مدیران رده پیشنهاد می ،( از آنجائی که عملکرد کارکنان ناجا در جامعه نمود دارد1

 تر کارکنان ناجا در جامعه و سازمان باشند.عالی ناجا با اقدامات ذیل باعث رفتار مطلوب

 کنندهعملارتباط منطقی بین محیط داخلی و خارجی ناجا، کوتاه کردن مسیر ارتباط بین نیروهای 

رده عالی، استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان در جهت رفاه  گیران تصمیمبا فرماندهان و 

ها و اختیارات به های خاص کارکنان جهت واگذاری مسئولیت، آشنایی با ویژگیکارکنان )پرسنل(

عیارهای عملکردی های موازی، پایش عملکردهای کارکنان، تعیین مآنان، اصالح قوانین و بخشنامه

 ها به کارکنانو اثرگذاری آن در انتصابات و مسئولیت

عدم همخوانی ساختار سازمانی  شوندگانمصاحبهشده توسط های مطرح( یکی دیگر از ضعف2

ها، )بعضی از استان ؛شهرها با جمعیت و حساسیت مناطق است ها وپلیس در بعضی از استان

های پلیسی همخوانی ده که این جایگاه با طیف گسترده فعالیتبو 10جایگاه سازمانی رئیس پلیس 

ربط نسبت به ارتقاء شود که ناجا از طریق س.ک.ن.م و مبادی ذیبنابراین پیشنهاد می (ندارد

های تهران، اصفهان، سیستان بلوچستان، خراسان رضوی، ها )ملل استانجایگاه سازمانی کالن استان

ها )مانند خراسان جنوبی و و سایر استان 21و غیره( به رتبه  آذربایجان شرقی، استان فارس

 اقدام نمایند. 14خراسان شمالی، استان مرکزی، استان هرمزگان، بوشهر و غیره( به رتبه 

کمیته راهبری با  ( نیروی انتظامی با مسئولیت سردار فرماندهی محترم ناجا نسبت به تشکیل8

های نیروی انسانی، آموزش و طرح ازرسی ناجا، معاونتحضور مرکز مطالعات راهبردی ناجا، ب

 های تحقیق حاضر اقدام نمایند.برنامه با دبیری معاونت طرح و برنامه برای کاربست یافته
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