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Abstract 
Nowadays, in the age of information technology, utilizing high quality e-police services is 

an effective strategy to involve citizens in solving social problems and harms such as drug 

trafficking. This study aimed at explaining the impact of the quality of e-police services on 

citizens’ participation in preventing the distribution of drugs. This study was a quantitative, 

applied, and descriptive-survey research project in terms of methodology, purpose, and 

nature, respectively. The statistical population included undergraduate students of policing 

and of graduate students of crime prevention at the Amin Police University, who had had a 

long history of executive activity in the field of drugs distribution prevention. The sample 

size was comprised of 108 participants, and Ekaabi, Khalid and Davidson’s (2020) and 

Jazini and Dehghani’s (1396) questionnaires were used to measure the variables. The 

validity of the instrument was determined through face validity and confirmatory factor 

analysis, while their reliability was calculated using Chronbach’s alpha. To test the 

hypotheses, the data was analyzed using the SPSS version 22 and Smart PLS software 

packages. The results showed that various dimensions of the quality of e-police services 

have a positive and significant (0.69) effect (at the confidence interval of 0.01) on the 

participation of citizens in preventing the distribution of drugs. The quality of e-police 

services can also predict 0.38 percent of changes in citizen participation in preventing drug 

distribution. The results showed that the integration of the various dimensions of the quality 

of e-police services and the ease of access of citizens to the required information through 

the police web-based systems and online information centers increases the possibility of 

citizens’ participation in drug prevention programs. 
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 در شهروندان مشارکت بر هوشمند پلیس خدمات کیفیتتأثیر

 مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 درویشی صیاد  

 ایران انتظامی های پژوهش علمی انجمن پیوستة عضو و امین انتظامی علوم دانشگاه جرم از پیشگیری گروه استادیار

 (65/56/5911 پذیرش: تاریخ ـ 51/60/5911 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 مشارکت جلب برای مؤثر یراهبرد هوشمند پلیس خدمات کیفیت از گیری بهره اطالعات یفناور عصر در امروزه هدف: و مینهز

 هوشمند پلیس خدمات کیفیت تأثیر تبیین هدف با پژوهش این .است ،مخدر مواد مانند ،اجتماعی های آسیب و مسائل حل در شهروندان
 پذیرفت. انجام مخدر مواد توزیع از پیشگیری در شهروندان مشارکت بر

 آماری جامعة .است یشیمایپ ـ یفیتوص تیماه نظر از و یکاربرد هدف لحاظ از و یکمّ کردیرو لحاظ از حاضر پژوهش شناسی: روش

 ییاجرا فعالیت سابقة که بود انتظامی علوم دانشگاه جرم از پیشگیری ارشد کارشناسی و انتظامی کارشناسی مقطع دانشجویان شامل
 و (0000) همکارانش و اکبی پرسشنامة از متغیرها گیری اندازه برای و تعیین نفر 801 نمونه حجم داشتند. مخدر مواد حوزة در طوالنی
 برای .دش محاسبه آلفا ةلیوس به ییایپا و تأییدی عاملی تحلیل و صوری روش با ابزار روایی شد. گرفته  بهره (8931) دهقانی و جزینی
 .شد لیوتحل هیتجز SmartPls و spss22 یافزار نرم ةبست در حاضر یها داده ها هفرضی آزمون

 در 13/0 مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل خدمات تیفیک ابعاد اثر داد نشان ها یافته :ها یافته

 عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت تغییرات از 91/0 دهوشمن سیپل خدمات تیفیک ،همچنین .است دارامعن و مثبت 08/0 سطح
 .کند بینی پیش تواند می را مخدر مواد

 طریق از نیاز مورد اطالعات به شهروندان دسترسی سهولت و هوشمند پلیس خدمات کیفیت ابعاد بین یکپارچگی داد نشان نتایج :نتیجه

 دهد. می افزایش را مخدر مواد توزیع از شگیرییپ های برنامه در کتمشار های زمینه برخط رسانی اطالع و پلیس اینترنت ةسامان

 گانکلیدواژ
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 مقدمه

 تعامل طریق از خود نیاز مورد اطالعات هب مردم و پلیس شده باعث 1هوشمند پلیس رویکرد

 یندب هوشمند پلیس مفهوم زیرا .(Eterno et al 2017) کنند پیدا دسترسی آسانی به سازنده

 پشتیبانی پلیسی های یتلفعا از راهبردی شیوة به تا ندک  می استفاده تحلیل و یفناور از که معناست

 برای آن جامع ظرفیت در هوشمند پلیس خدمات کیفیت استمرار و ثبات ،حال این با کند.

 نهفته هوشمند پلیس درون در ظرفیت این که است؛ آینده و حال در مردم مشارکت از مندی بهره

 به دسترسی در سهولت لحاظ به اینکه رغم به هوشمند لیسپ ةتوسع .(Accenture 2013) است

 نگرانی موجبات اشخاص اطالعات افشای و سرقت احتمال از ناشی مشکالت و خصوصی حریم

-Osei) دشو می تلقی ناپذیر اجتناب امری جامعه یتامن مینأت جهت دارد، دنبال به را جامعه افراد

Kojo 2017; Shin 2017). فناوری از گیری بهره بر تمرکز و هوشمند پلیس ةتوسع اینکه رغم به 

 به نسبت هوشمند خدمات کیفیت داشته، پی در را جامعه افراد خصوصی ةعرص به ورود ةدغدغ

 رضایت جلب ةزمین هوشمند پلیس خدمات ایمزای ارتقای و سازی برجسته و یافته بهبود گذشته

 هوشمند پلیس خدمات کیفیت و (Anshari & Ariff Lim 2017) است داشتهبه دنبال  را مردم

 Zauner et al) است کرده ایجاد جامعه افراد ذهن در خدمات این های ارزش از بتیثم ادراک

 با هوشمند پلیس خدمات از یریگ بهره برای را عمومی گرایش تواند می رضایتمندی این و (2015

 دهد. افزایش جامعه عمومی آرامش و امنیتی های دغدغه رفع هدف

 تأثیر بر عمده طور به گرفته انجام تحقیقات دهد می نشان وضوح به یسیپل خدمات مطالعات

 که (Sarrico et al 2013) دارد تمرکز پلیس گیرندگان خدمات از رضایت کسب بر پلیس خدمات

 از ،اجتماعی ةتوسع های برنامه در را جامعه افراد ةخودانگیخت مشارکت تواند می تمندیرضای این

 رویکرد ،حاضر حال در باشد. داشته پی در ،محالت در مخدر مواد توزیع جرم از پیشگیری جمله

 افراد حداکثری مشارکت جلب هدف با پلیس محور اجتماع های برنامه اجرای بر محوری جامعه

 و دارد کیدأت اجتماعی مسائل حل و عمومی امنیت مینأت منظور به مدنی دهاینها و جامعه

 از یکی، هستند جامعه بطن در که ،مخدر مواد انفروش خرده و انفروش عمده  فعالیت از پیشگیری
                                                                                                                                                    
1. Smart Police 



   805   تأثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر

 از پلیس خدمات زا ناشی مشارکت و است پلیسی یها سازمان مشکالت و اجتماعیة عمد مسائل

 وکند  سلب مخدر مواد کنندگان توزیع از را جرم ارتکاب فرصت و ابزار تواند می شهروندان سوی

 پلیس خدمات اینکه با دهد. کاهش را شهروندانة دغدغ اجتماعی امنیت احساس افزایش با

 مختلف سطوح و ابعاد در ها ناهنجاری کنترل و اجتماعی زندگی سطحی ارتقا بر تواند می هوشمند

 میجرا از پیشگیری در هوشمند پلیس خدمات سازی بهینه بر تمرکز باشد، داشته مثبتی نقش

 اجتماعی های ناهنجاری و ها آسیب سایر کاهش بر زیادی وضعیآثار  تواند می مخدر مواد نامجرم

 محیط در میجرا وتحلیل تجزیه از هاستفاد و راهبردی ریزی هبرنام بر تمرکز با ،پلیس باشد. داشته

 وهد د افزایش را خود خدماتة ارائ سطحکند  می تالش ،مدرن یفناور از گیری بهره و فناوری

 بهبود و شهروندان با مؤثر ارتباط برقراری .کند جلبهدف  این تحقق برای را شهروندان مشارکت

 در ویژه به ،محلیة جامع های دغدغه و میجرا بررسی در دقت و سرعت متقابل، اعتماد و تعامل

 و ،امور شفافیت ،پذیری مسئولیت پاسخگویی، شهروندان، های درخواست به موقع به رسیدگی

 تواند می که است مواردی از محالت در یامنیت هایخأل رفع برای نظارتی های متسیس از گیری بهره

 ،نامجرم ةمجرمان فعالیت فرصت و باشد هداشت پی در را شهروندان مشارکت نتیجه در و رضایت

 کاهشرا  است، اجتماعی های یبسآ و میجرا از بسیاری ةسرچشم که ،مخدر مواد نامجرم ویژه به

 یتحقیق است، پذیرفته انجام هوشمند پلیس عملکرد با رابطه در محدودی تحقیقات هرچند دهد.

 از ،اجتماعی های برنامه در شهروندان مشارکتة توسع و جلب در هوشمند پلیس ابعاد تأثیر به که

 خأل این و است نپذیرفته انجام کنون تا باشدکرده  توجه ،مخدر مواد توزیع از پیشگیری جمله

 شهروندان ةخودانگیخت مشارکت جلبة حوز در پلیس خدمات کیفیت کارکرد با رابطه در نظری

 تحقیق این است. اجتماعی های آسیب از یکیمنزلة  به مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه در

 خدمات کیفیت ابعاد که شد انجام (0202) و همکارانش 1اکبی ةشد طراحی مدل اساس بر

 ظرفیت ،پذیری مسئولیت تعامل، صداقت، شفافیت،ة پای بر را هوشمند پلیس الکترونیکی

ة پای بر مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه در شهروندان مشارکت و ،دهی سرویس

 سازمان به آن نتایج و دهد می قرار مطالعه مورد (Clarke & Cornish 2003) وضعی های تکنیک
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ة توسع و اعتماد تقویت هدف با که راهبردهایی تدوین برای نهاد مردم های سازمان سایر و ناجا

کند.  می کمک شود می انجام مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه در شهروندان بهتر مشارکت

 خاص طور به و است حوزه این در موجود نظری شکاف و خأل رفع دنبال به مطالعه اینبنابراین، 

 ،هوشمند پلیس خدمات کیفیت از ناشی مردمی مشارکت برای را فعلی تحقیقات حاضرة مطالع

 دهد می پاسخ اصلی الؤس این به و توسعه ،مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه اجرای جهت

 های برنامه یاجرا در شهروندان مشارکت بر یتأثیر چه هوشمند پلیس خدمات کیفیت ابعاد که

 .گذارند می مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 پژوهش نظری چارچوب و پیشینه

 و امکانات جایگاه تحلیل» عنوان تحت ،(1911) و همکارانش نژاد خراسانی تحقیق نتایج

 داد نشان ،«(سمنان شهر :موردی ةمطالع) شهری امنیت یارتقا در هوشمند پلیس های زیرساخت

 وجود یمثبت و معنادار ةرابط سمنان شهر امنیت و هوشمند پلیس های اختزیرس و امکانات ینب

 این بین را معنادار ارتباط بیشترین پیشگیری( )پلیس انتظامی های گشت کنترل ةسامان و دارد

 تحت ،تحقیقی در (1911) طباطبا و قضاوی های یافته .ددار سمنان شهر امنیت یارتقا و امکانات

 در مهم ینقش ادهاپپه داد نشان ،«هوشمند پلیس و عمومی امنیت در آن بردکار و پهپادها» عنوان

 و فاجعه از پس بالفاصله خدمات بازیابی برای ضروری و موقع به سیم بی ارتباطی خدماتة ارائ

 جاپلقیان و خوزانی کریمی .کنند می ایفا هوشمند پلیس و هوشمند شهر عمومی امنیت کاربردهای

 گیری شکل دالیل و ،اجرا روش ها، ویژگی بررسی و تبیین» عنوان تحت ،خود تحقیق در (1919)

 رویکرد با هوشمند پلیس دادند نشان ،«پلیسی خدمات جدید پارادایم عنوان به هوشمند پلیس

 وکند  می تشویق را ها پروژه اجرایی همکار و شریک نقش در محققانة ویژ دخالت محوری مسئله

 از جدید نوعی ترویج فناوری، به توجه پلیسی خدمات پارادایم تغییر در هوشمند پلیس ویژگی

 ةگون تلفیق و هوشمند انتخاب سرانجام و پژوهشگر، و پلیس شراکت قالب در نگری پژوهش

 .است پلیسی رویکردهای
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 حاکمیت تحقق برای داد نشان هوشمند پلیس با رابطه در (0202) 1جلدریانتا تحقیق نتایج

 با خدمات کیفیت در تغییر با خالقانه های روش ایجاد سمت به را متداول های روش باید هوشمند

 های جنبه از آمادگی به هوشمند پلیس به بخشیدن تحقق جهت وداد  حرکت هوشمند پلیس مفهوم

 رابطه در (0202) 0اکابری تحقیق نتایج است. نیاز ،روبناها و ها زیرساختو  ساختار مانند ،مختلف

 ـ امنیتی خدمات داد نشان میجرا بینی پیش اساس بر پلیس خدماتة ارائ و مندهوش ریزی برنامه با

 و جرم هشدارهای موقع به پخش خدماتی، های تماس به سریع واکنش ،فمندده زنی گشت جمله از

 همچنین و کند مستقر زمان و مکان در بیشتری دقت با را منابع کند می کمک پلیس به ـ جنایت

 وتحلیل تجزیه با و کند شناسایی باشند داشته دست جنایت عمل در ندتوان می که را افرادی

 کند. بینی پیش خاص کانون یک برای را مربوطه جرم نوع و آینده در جرم کانون جرم های داده

 و مخدر مواد کنندگان توزیع وتحلیل تجزیه با رابطه در (0202)سوکرمی  و 9نیما تحقیق نتایج

 قاچاق جرایم کشف در موجود ضعف و مشکالت داد نشان ییقضا مقامات تصمیمات چگونگی

 و نظارت محیطی، عوامل اقتصادی، عوامل قانون، تفسیر ضعف از ناشی توان می را مخدر مواد

 و گزارش فقدان و ،دستگیری برای شواهد کمبود بسترساز، عوامل و مخدر مواد نامجرم بر کنترل

 و نقد» عنوان تحت ،خود تحقیق در (0219) نشو همکارا 4جویس دانست. محلیة جامع همکاری

 حیاتی اهمیتی تحقیقاتی مراکز با پلیس مشارکت دادند نشان ،«هوشمند پلیس طرح اجرای بررسی

 مراکز و پلیس بین مشارکت لیکن .دارد پلیسی ةحرف های مشی خط ةدربار گیری تصمیم در

 موانع و سازمانی فرهنگ بر تا است طرف دو هر سوی از آگاهانه تالش مستلزم تحقیقاتی

 به کارشناسان همچنین، .یابد افزایش و حفظ شود و ایجاد متقابل اعتماد و یندآ فائق همکاری

 در مسئله حل رویکرد کلیدی نقش و ها داده وتحلیل تجزیه ةپیشرفت های روش و نوآوری اهمیت

 .اند کرده کیدأت اعتماد بر مبتنی هوشمند پلیس های طرح

 پلیس این خدمات کیفیت و هوشمند پلیسة توسع ضرورت بر تهگذش تحقیقات ،کلی طوره ب

 های خأل رفع ،نامجرم مجازات از فرار های فرصت کاهش عمومی، امنیت سطحی ارتقا برای
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 و ،نیاز مورد اطالعات به جامعه افراد آسان دسترسی ،اعتمادسازی ،ناهنجار افراد رفتار بر نظارتی

 با میجرا وتحلیل تجزیه پلیسی خدمات کیفیتة توسع راهبردی یتمدیر سو با هم در مجموع

 از اما .اند کرده کیدأت هوشمند پلیس های زیرساختة توسع لزوم و اطالعات فناوری از گیری بهره

 کنندگان توزیع ویژه به ،نامجرم بر نظارت و کنترلة حوز در پلیسی پیشگیری های برنامه که آنجا

 محیطی، و بیرونی های نظارت افزایش فرصت، کاهش های شیوه از گیری بهره بر ،مخدر مواد

 اخبار موقع به دریافت امکان مخدر، مواد توزیع های محل در پلیس نامورأم حضور دقت و سرعت

 از حاصل های جاذبه کاهش مخدر، مواد فروش و خرید ریسک افزایش ها، محرک کاهش ن،امجرم

 توسعه منظور بهرا  الزم راهکارهای تواند می تحقیق این نتایج دارد کیدأت غیره و ،مخدر مواد درآمد

 در که کند ارائه مخدر مواد ةعرض با مقابله و پیشگیری در هوشمند پلیس خدمات از گیری بهره و

 است. نشده پرداخته آن به گذشته تحقیقات

 هوشمند پلیس خدمات کیفیت

 آمار مانند ـ پلیسة داد پایگاه از تفادهاس و وتحلیل تجزیهو  آوری جمع معنای به هوشمند پلیس

 اطالعات فناوری از گیری بهره و تحقیقات و وتحلیل تجزیهو  استراتژیک مدیریت منظور به ـ جرایم

 مواد توزیع از پیشگیری در هوشمند پلیس اقدامات ،بنابراین (.Kim & Jung 2018) است

 و زمانو  خیز جرم نقاط شناسایی با و دشو می آغاز مجرمان یتلفعا و ها شیوه ارزیابی با مخدر

 شهروندان مشارکت با پیشگیرانه های برنامه تدوین سپس و تحلیلو تجزیه مبنای بر جرم مکان

 را مخدر مواد توزیع از پیشگیرانه خدمات کیفیت کند می تالش فناوری از گیری بهره با و

 دهد. افزایش

 مقایسه در که است شده ارائه خدمات از مشتریان راتانتظا از تابعیمثابة  به معموالً خدمات کیفیت

 خدمات تیفیک .(Zaithaml et al 1993) شود می درک خدمات واقعیتجربة  از ها آن تصورات با

 کرده ارائه یمشتر به سازمان آنچه و خواسته سازمان از یمشتر آنچه نیب سهیمقا یجةنت منزلة به تواند یم

 آنجا از .(Cetina 2009: 33) شود فیتعر است شده ارائه یمشتر تظاراتان مطابق که یخدمات ةانداز ای

 یک تواند می رضایت کسب شود می شناخته عملکرد اصلی عامل مشتری رضایت  خدماتارائة  در که

 وباشد  مختلف سطوح در و اجتماعی روابط در طرف دو بین روابط های جنبههمة  برای اصلیسازة 
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 پشتیبانی برای فرایندهایی شامل که ،هوشمند پلیس راهبرد ،بنابراین .دهد ایشزفا را شهروندان مشارکت

 توزیع شگردهای و ها شیوه شناسایی با ،است پلیس خدمات مستمر اصالحات و اقدامات از عمومی

 و کنترل ،مخدر مواد جرایم از پیشگیری اقدامات اثربخشی وتحلیل تجزیه و ارزیابی ،مخدر مواد جرایم

 در و فناوری از استفاده با ،محلیجامعة  سطح در مخدر مواد کنندگان توزیع فعالیت بر تمرمس نظارت

 در شهروندان مشارکت و پلیسپیشگیرانة  اقدامات موفقیت میزان تواند می شهروندان، انتظارات حد

 سپلی کارگیری هب مطالعه این در هوشمند پلیس از منظور .دهد افزایش را پلیس با مستمر همکاری

 تلفن پیامکی بسترو  اینترنت های سامانه قالب در مدرن یفناور از استفاده با ایران اسالمی جمهوری

 در دقت و سرعتو  مخدر مواد توزیع محالت در نظارتی های دوربین هوشمندسازی و همراه

 شکاه در را شهروندان مشارکت و اعتماد بتوان تا است شهروندان های دغدغه و اخبار به رسیدگی

 و اصول دارای هوشمند پلیس خدمات کیفیت داد. افزایش مخدر مواد کنندگان توزیع فعالیت فرصت

 .شود می پرداخته ها آن تشریح به ادامه در که است هایی ویژگی

 هوشمند پلیس خدمات 9بودن شفاف

 خدمات به توجه با .(Kaptein & Reenen 2001) شود می توصیف اطالعات بازِ جریانِ شفافیت

 مورد اطالعات به جامعه عموم آشکار و واقعی دسترسی را شفافیت مطالعه این ،هوشمند پلیس

به منظور  تر فعال مطالبات با مواجهه برای را ها سازمان روند شفافیت .کند می تعریف شهروندان نیاز

 رتصو به را اطالعات دولتی نهادهای گذشته، در .(Joshi 2013) کند می توصیف اطالعات افشای

 ،درخواست صورت در ،توانستند می و دادند می ارائه نفعان ذی درخواست صورت در فقط منفعالنه

 نهادهای از حاضر، حال دراما،  .(Kim & Kim 2016)کنند  ارائه خود اختیار به را اطالعات

 Tyler et al) کنند عمل تر فعال جامعه عموم نیاز مورد اطالعات افشای در شود می خواسته دولتی

 Lum & Nagin) کند می عمل پاسخگویی راهبرد یکمثابة  به شفافیت ،این بر عالوه .(2015

 به مربوطپیشینة  ،بنابراین .هستند عمومی کیفیت بر نظارت به مجاز شهروندان امروزه .(2017

 Jansen & olnes) باشند شفاف رضایت میزان افزایش برای ها سازمان کند می توصیه شفافیت

 توزیع از پیشگیری در هوشمند پلیس اجرایی های برنامه فرایند و خدمات اندازه هرپس،  .(2016
                                                                                                                                                    
1. Transparency 
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 اطالعاتی های جنبه از ،پلیس با همکاری برای شهروندان باشد تر شفاف شهروندان برای مخدر مواد

 دهند. می نشان خود از بیشتری مسئولیت احساس ،اجرایی ایه برنامه در مشارکتو 

 هوشمند پلیس خدمات در 9صداقت

رفتار و عملی است که در آن وظایف به صورت دقیق و کامل  ،صداقت (0222) 0کارسینگاز نظر

 .کند می تعریف دهند می انجام دقیق و کافی وظایف که ای حرفه عنوان به راپذیرد. انجام می

فرایندهای  در جامعه هنجارهای و اخالقی عاتموضو با منطبق عملی توان می را صداقت

 در اخالق اصلی های ارزش از یکی صداقت .کرد مشاهده خدمات کیفیت اجرای و گیری میمتص

 صداقت داد نشان (0212)و نال  9مادان تحقیق نتایج .(Huberts 2018) است خدماتی های سازمان

کند  می پیدا نمود زمانی صداقت البته .دهد می قرار تأثیر تحت را هند پلیس زا شهروندان رضایت

 به طبیعی طور به یکپارچگی . چونشود حاکم پلیس ماتخد در یکپارچه و یافته سازمان مظان که

 جامعه افراد رضایت بر داری اثر معنا هوشمند پلیس خدمات کیفیت در مهم ویژگی یکمنزلة 

 (0212)و همکارانش  4کیچمن تحقیق نتایج .(Bouranta et al 2017; Bullock 2017)گذارد  می

 پلیس خدمات سیستم یکپارچگی امریکاجامعة  در داد نشان نیز (0212)مکارانش و ه 2بورانتا و

 پلیس اقدامات و ها مأموریت ،بنابراین .است داشته مردم رضایتمندی میزان بر نظیر بی یتأثیر

 شهروندان و شود انجام جامعه بر حاکم های ارزش چارچوب در و کافی دقتبا  اگر هوشمند

 محلی های برنامه در پلیس با همکاری در بیشتری گرایش باشند، داشته داماتاق این از مثبتی ادراک

 .به وجود خواهد آمد مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 هوشمند پلیس خدمات در 6گرایی تعامل

 فناوری طریق از مسائل حل برای شهروندان و پلیس متقابل های فعالیت اصلی ویژگی تعامل

 در هوشمند پلیس کاربران توانایی به تعامل ،مطالعه این در .(Elnaghi et al 2018) است هوشمند
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 مواد کنندگان توزیع با مقابله و پیشگیری در محلیة جامع مشکالت و مسائل حل و پاسخگویی

به  آنان اطالعات و اخبار دریافت و ارتباط طریق از شهروندان با پلیس تعامل .دارد اشاره مخدر

 فناوری بستر در شهروندان با پلیس تعامل .دشو می برقرار لیسپ هوشمند های سامانه وسیلة

 Mustelier-Puig) باشد شهروندان اطالعات ایمنی و ،دقت ،عمل سرعت نمایانگر باید اطالعات

et al 2018). کند می ایجاد پلیس برای اجتماعیة سرمای و متقابل اعتماد شهروندان با پلیس تعامل 

 کنندگان توزیع بارةدر شهروندان مطالبات به رسیدگی فرایند از وندانشهر مثبت ادراک تواند می که

 مهم عاملمثابة  به تعامل کند. چون تقویت را آنانة باانگیز همکارای ودهد  افزایش را مخدر مواد

 را متقابل گذاریتأثیر یا بازیگری توانایی هوشمند پلیس با شهروندان روابط در خدمات کیفیت

کند  می تقویت متقابل روابط این در را هوشمند فناوری از مناسبة اداستف رضایت و دارد

(Ahmad & Khalid 2017; Alsaadi et al 2018). 

 هوشمند پلیس خدماتة ارائ در 9پذیری مسئولیت

 خدماتی های فعالیت در سریع واکنش کیفیت را پذیری مسئولیت (0210) شهمکاران و 0کاندیلو

 اند کرده تعریف چابکی و سرعت را پذیری مسئولیت (0212) شمکارانه و 9وزیمن .اند کرده تعریف

 گیرد. می بر در نیز را پذیرنا بینی پیش های موقعیت در ها چالشرفع  و مسئله حل آن مفهوم که

 هوشمند پلیس خدمات کیفیت اصلی بعد را ذیریپ مسئولیت (0212) شهمکاران و 4جیووانی

 در دقت و سرعتر ب هوشمند پلیس خدماتة ارائ در پذیری یتمسئول که آنجا از اند. کرده معرفی

 انتظارات دنکر برآورده در سرعت و مناسب پاسخگویی دارد، کیدأت شهروندان انتظار حد

 توزیع در فعال اماکن و خیز جرم محالت در مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه از شهروندان

 با اثربخش همکاری و سویی هم در را شهروندان مشارکت نتیجه در و رضایت تواند می مخدر مواد

 تحت را شهروندان رضایت توجهی قابل میزان به پذیری مسئولیت چون باشد. داشته پی در پلیس

 .(Dukes et al 2009) دهد می قرار تأثیر
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 هوشمند پلیس خدمات 9دهی سرویس قابلیت

 مطلوب کارکرد هوشمند، خدمات بر تنیمب یمحتوا به دسترسی سهولت دلیل به ،(0212)و چن  0ین

 از استفاده سهولت دهی سرویس قابلیت .اند کرده معرفی دهی سرویس قابلیت در را هوشمند خدمات

 قابلیتبنابراین،  .(Karjaluoto et al 2018)کند  می میسر را کاربران توسط اطالعات و محتوا

 های سامانه اطالعات و ها داده توایمح و مطالب از استفاده سهولت و بودن لیعمدرجة  سرویس

 خدمات متن در ها داده مبنای بر را پلیس خدمات و کارکرد مشخص زمان یک در که است پلیس

 خدماتارائة  برای را زیادی های سامانه ،فناوری از استفاده با ،پلیس ،امروزه دهد. می نشان هوشمند

 از اطالعات و اخبار آوری جمع بر اساس ها سامانه این از بخشی که دارد اختیار در شهروندان به بهینه

 های برنامه ها آن وتحلیل تجزیه و ها داده این از استفاده با پلیس کاربرانکند و  می فعالیت شهروندان

 خدمات و ها برنامه اگر .کنند می اجرا و ساماندهی را مخدر مواد کنندگان توزیع با مبارزه و پیشگیری

 پلیس با همکاری در آنان مشارکت نتیجه در و شهروندان رضایت ،متناسب باشد ها داده این با پلیس

 تحقیقات دهد. می افزایش اجتماعی محیط سازی سالم و مخدر مواد  توزیع از پیشگیری با هدف را

 را مشتری رضایت ودهد  می قرار تأثیر تحت را خدمات کیفیت دهی  سرویس قابلیت دهد می نشان

 .(Jung et al 2018; Yuen & Chan 2018)برد  باال می توجهی ابلق طور به

 مخدر مواد توزیع از پیشگیری و شهروندان مشارکت

 در جامعه کی اعضای ها آن قیطر از که ای داوطلبانه و ارادی های فعالیت از است عبارت مشارکت

 شکل در مستقیم غیر و مستقیم صورت به و کنند می شرکت خود روستای و شهر و محله امور

 توان می را مشارکت .(Karimianpour 2010: 17) شوند می کیشر خود اجتماعی حیات به دادن

 یگیر تصمیم در شرکت با هدف مردم دادن به آموزش یبرا روشی یمعنا به و اخالقی هدفی

 از منظورپس،  .(Saeedi 2001: 8) دانست ها مسئولیت در شدن سهیم حال عین در و گروهی

 کیفیت مبنای بر هرچند .(Fialkov 2004: 11) است یگیر تصمیم در افراد دادن دخالت مشارکت

 مشارکت طبیعی، مشارکت شامل ـ مشارکت گونه چهار اجتماعی مسائل در شهروندان دخالت
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 کیفیت از ناشی رضایتمندی ،دارد وجود ـ خودانگیخته مشارکت ،داوطلبانه مشارکت اجباری،

 برای ،شهروندان دررا  خودانگیخته مشارکت و داوطلبانه کتمشارة زمین هوشمند پلیس خدمات

 و آگاهانه ةارادة پای بر مشارکت این که آورد می فراهم ،اجتماعی مسائلو  معضالت حل

 اجرای در پلیس با حداکثری مشارکت و (Oakley 1999: 361-391آید ) به وجود می خودجوش

 راهکارهای زا یکی چون زند. می رقم را تمحال در مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه

 و (Tagizade et al 2014) است شهروندی مشارکت قیطر از جرم از پیشگیری در پلیس ییاجرا

 در مردم یپذیر مشارکت برای عوامل ترین مهم اطمینان و اعتماد جلب و نگرش تغییر رابطه این در

 .(Abbaszadeh & Gohari 2014) است جرم از پیشگیری اقدامات

 نیازهای با متناسب و فناوری از استفاده با موقع به خدماتة ارائ با تواند می هوشمند سیپل

 اجتماعی، یها گروه محیطی، طراحان ها، ساختمان بازرسان ها، گروه اشخاص، به جامعه امنیتی

 ضمن نهادها سایر و شهر و روستا یشوراها و ،محلی مدیران و خاصاش مشاغل، متصدیان

 در نهادها این یها قابلیت از وکند  جلب راایشان  مشارکت جامعه در خود خدمات دنکر تهبرجس

 .بگیرد بهره مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 یها جنبه فاقد که است اقداماتی همة شامل و یکیفر غیر تدابیر مجموعه ،اصل در ،یپیشگیر

 Social Assistance and Crime) شود انجام جرم وقوع از قبل دبای قطع طور به و است ارعابی

Prevention of the Judiciary 2013)وقوع از یجلوگیر منظور به مختلف فنون کاربرد با عنیی ؛ 

 .(Mohammad Nassel 2012) است یبزهکار از گرفتن پیشی و رفتن جرم یوجل یاربزهک

و  یاسیس ساختار هب مخدر مواد انواع قاچاق و ادیاعت مخرب آثار و مخدر مواد مصرف امروزه

 به یمل یمرزها از فراتر بلکه یمل دیتهد کی صورت به تنها نه و زده بیآس جوامع یفرهنگ و یاجتماع

 در مخدر مواد عیتوز و قاچاق .(Ojand 2014: 9) است درآمده یجهان دةیچیپ مسئلة کی صورت

 نشان مواد مصرف یشناس عویش یمل طرح جیانت .است یاجتماع یناامن جادیا مهم عوامل از یکی جامعه

 شمار به کشور در یمصرف مخدر مادة نیتر غالب بیترت به نیهروئ و ،کراک شه،یش اک،یتر دهد یم

 ،ندا جامعه بطن در که ،مخدر مواد انفروش خرده و انفروش عمده با مقابله .(Jazini 2015: 20) ندیآ یم

 روش ،یقبل یها روش بر عالوه ،فروش هخرد افراد .است کننده مقابله یها سازمان مشکالت از یکی
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 به مربوط الزامات به توجه عدم که رفتیپذ دیبا و برند به کار می مخدر مواد یبرا یدیجد فروش

 کرده رو هروب ّی جد یدیتهد با را یامروز جامعة لیقب نیا از ییها ضعف و یریشگیپ و تقاضا کاهش

 یهمدل و مشارکت با بنابراین، .ستین معضل نیا با مبارزه به قادر ییتنها به قطعاً هم سیپل و است

 پیشگیری برای .برداشت مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در یمؤثر های گام توان می سیپل با شهروندان

 نوع ترین مهم لیکن. گرفت بهره جرم از پیشگیری مختلف های روش از توان می مخدر مواد توزیع از

مبتنی  جرم شناسی علت بر اجتماعی یپیشگیر .است عیوض و اعیاجتم یپیشگیر یرگیپیش ِ یبند طبقه

 شکل دو هب و دارد زتمرک زا رمج لعوام بر شخصی و عمومیو  اجتماعی محیط در مداخله با و است

 کنترل یابرد  می بین از را عوامل این که اقداماتی دهی سامان و زا جرم عوامل شناسایی شود؛ می یعمل

 تاس درصدداین نوع پیشگیری  و است یبزهکار ماقبل وضعیت مبنا وضعی یپیشگیر در اما .کند می

 و ارتنظ سنتی ةشیو جمله از ؛دارد یتاشکاال وضعی پیشگیری .دهد تغییررا  مجرم ضرر به جرم ةمعامل

 کند، می هیلتس را رمج ابارتک که یزاراب ترلکن ،یماد یها اقدام و فیزیکی یها حفاظت ایجاد کنترل،

 وضعی پیشگیری .زدایی جاذبه و ،هدف و آماج و بالقوه بزهکار بین تماس یبرقرار راه سر عمان ایجاد

 .(Hashem Zehi 2013)شود  می رایمج در ازاتمج الاعم تنهای در و رمج کشف شدن زیاد باعث

 از استفاده و زا جرم یمکان یها تیموقع بر یاثرگذار با تواند می یوضع پیشگیری های کیتکن از استفاده

 اینکه جهت بهبنابراین،  .(Mir Khalili 2006) دهد کاهش را میجرا تحقق یها نهیزم یمحل یها تیقابل

 اقدام دیگر سوی از و است اجتماعیجرایم  و ها آسیب از بسیاری ةسرچشم مخدر مواد سو یک از

 های یفناور از گیری بهره مبنای برمسئله  تحلیل و راهبرد بر مبتنی هوشمند پلیس محوری و اساسی

 در شهروندان مشارکت با مخدر مواد توزیع از وضعی پیشگیری در هوشمند پلیس کارکرد است، نوین

 گرفت. قرار توجه مورد مطالعه این

 یوضع یریشگیپ مدل از وضعی پیشگیری در شهروندان مشارکت متغیر برای قیتحق نیا در

 ـ ها هبهان حذف ،کیتحر کاهش جرم، منافع کاهش ا،خطره شیافزا زحمت، شیافزا شامل ـ کالرک

 یفضاها به جوانان یدسترس شیافزا ها، فروش خرده کنترل با ها کیتکن نیا در .شد گرفته بهره

 کنترل مخدر، مواد عیتوز و هیته لیوسا کنترل فراغت، اوقات گذراندن جهت ها پارک و یعموم

 کنندگان عیتوز یبرا زحمت و شتال شیافزا ها، آماج از حفاظت و مخدر مواد به افراد یدسترس
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 :Mohammad Nassel 2008) دکر پیشگیری مخدر مواد توزیع از توان می  غیره و ،مخدر مواد

 های برنامه مصنوعی، هوش افزار منر مانند ـ فناوری و ابزار در تازه های پیشرفت دیگر سوی از .(66

 رفتاری کنترل برای کترونیکیلا نظارت فناوری ،ای هشبک کار و پیوند افزار نرم اینترنتی، ارتباط

 همچنین و داده تحلیل و نمایش و ثبت که کند کمک پلیس ادارات به تواند می ـ نامجرم

 پلیس ابعاد ییسو هم ،بنابراین کنند. بهینه را نظارتیهای  یتلفعا نیز و اطالعات گذاری اشتراک به

 تیفیک ابعاد از ناشی رضایتمندی و رفط یک از وضعی پیشگیری های تکنیک و هاابزار با هوشمند

 مواد توزیع از وضعی پیشگیری های برنامه اجرای در را شهروندان مشارکت تواند می تخدما

 های فرضیهتوان  می موجود،پیشینة  گرفتن نظر در با بدین ترتیب، دهد. افزایش محالت در مخدر

 کرد. ترسیم را (1 شکل) تحقیق نظری مدل و مطرح راپژوهش 

 .دارد تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل شفافیت .1

 .دارد تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل صداقت .0

 .دارد تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل تعامل .9

 .دارد تأثیر مخدر مواد توزیع از پیشگیری در شهروندان مشارکت بر هوشمند  پلیس پذیری مسئولیت. 4

 مواد  توزیع از  یریشگیپ در  شهروندان مشارکت بر هوشمند  پلیس  دهی سرویس  قابلیت. 2

 .دارد تأثیر مخدر

 

 پژوهش نظری مدل .1 شکل

مشارکت شهروندان در 

 پیشگیری از توزیع مواد مخدر

کیفیت خدمات 

 پلیس هوشمند

 شفافیت

 دهی سسروی تیقابل

 صداقت

 تعامل

 یرپذی تیمسئول

 افزایش خطر

 حمتافزایش ز

 کاهش منافع

 کاهش تحریک

 ها حدف بهانه
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 تحقیق روش

 این . ها داده گردآوریة شیو اساس بر کاربردی است ای مطالعه پژوهش نای در تحقیق روش

 نظری صورت به مطالعه ةشیو است. همبستگیة مطالع و آزمایشی غیرو  توصیفیة گون از پژوهش

 جهت الزم های داده، پرسشنامه طریق از ،ترتیب همین به .بود میدانی و ای کتابخانه مطالعات و

 و انتظامی کارشناسی مقطع دانشجویان آماریة جامع در پژوهش این .دش گردآوری وتحلیل تجزیه

 بیست تا ده بین که پذیرفت انجام انتظامی علوم دانشگاه جرم از پیشگیریة رشت ارشد کارشناسی

 حجم ند.داشت اجرایی فعالیتة سابق مخدر مواد توزیع ویژه به جرایم از پیشگیریة حوز در سال

 تعداد کوکران فرمول از استفاده با و ای طبقه گیری نمونه روش اساس بر گیری نمونه روش و نمونه

 شفافیت، بعد پنج در ـ هوشمند پلیس خدمات کیفیت متغیر گیری اندازه برای .دش تعیین نفر 121

و  اکبی ای گویه 02ة پرسشنام از ـ دهی سرویس ظرفیت ،پذیری مسئولیت تعامل، صداقت،

 از پیشگیری در شهروندان مشارکت سنجش و یگیر اندازه برای واستفاده شد  (0202) همکارانش

 زحمت، شیافزا بعد پنج در ـ (1912) دهقانی و جزینی ای گویه 02ة پرسشنام از مخدر مواد توزیع

 20 مجموع در .شد گرفته بهره ـ ها بهانه حذف ،کیتحر کاهش جرم، منافع کاهش خطر، شیافزا

 در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل خدمات تیفیک دابعا تأثیر میزان سنجش برای گویه

 انتخاب تحقیق تحلیلی مدلمثابة  به قبلی منابع و تحقیقات اساس بر مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ

 یفناور از هوشمند پلیس گیری بهره در پرسشنامه قالب در هامتغیر ابعاد های شاخصهمة  شد.

 سازی آگاه و شهروندان با اطالعات تبادل و اخبار دریافت برای اینترنتی بستر ایجاد مانند ـ اطالعات

 همراه تلفن از گیری بهره ،خیز جرم محالت در نظارتی های دوربینة توسع و هوشمندسازی ها، آن

 های درخواست و جرمة صحن در حضور برای پلیس اقدامات فرایند از برخط رسانی اطالع در

 آن روایی از تا کردند یبررس کارشناسان را پرسشنامه سینو شیپ ابتدا .دش طراحی ـ شهروندان

 صورت به نمونهة جامع بین پرسشنامه 10 تعداد ،آزمایشی صورت به ،سپس .شود حاصل نانیاطم

 برای. (1 )جدول دش محاسبه کرونباخ آلفای ةوسیل به ابزار پایایی سپس و توزیع ساده تصادفی

 عاملی تحلیل روش از سپس و صوری روش از ابتدا پرسشنامه اینهای  لفهؤم کل روایی بررسی

 است. پرسشنامه این روایی دهندة نشان برازش های شاخص که (0 )جدول شد استفاده ییدیأت
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 پرسشنامه پایایی ةمحاسب .1 جدول

 پایایی عدد سؤاالت تعداد متغیر

 %4/12 02 هوشمند پلیس خدمات کیفیت

 %2/10 02 مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت

 پژوهش متغیرهای عاملی تحلیل نتایج .2 جدول

 متغیر نام
 عدد

KMO 

 عدد

 معناداری

 بارتلت

ویژة  ارزش و ها عامل تعداد

 ها آن

 درصد

 واریانس

 شده تبیین

 در شده حذفسؤاالت 

 عاملی تحلیل

 خدمات کیفیت

 هوشمند پلیس
114./ 222/2 

 11/9 تیشفاف

 21/4 صداقت

 01/4 تعامل

 12/9 یریپذ تیسئولم

 19/9 یده سیسرو تیظرف

21/29% 
 

 11 الؤس

 مشارکت

 در شهروندان

 عیتوز از یریشگیپ

 مخدر مواد

102./ 222/2 

 12/4 زحمت شیافزا

 91/9 خطر شیافزا

 11/4 جرم منافع کاهش

 92/4 کیتحر کاهش

 21/9 ها بهانه حذف

 92 و 91 الؤس 04/29%

 ها یافته

 سپس و ها داده عیتوز بودن نرمال و مناسب یپراکندگ یبررس جهت رهایمتغ توصیفی آمار ابتدا

 شد. بررسی تحقیق های فرضیه یا ساختاری الگوی آزمون

( بر آن است که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به 0211) 1برای بررسی نرمالیتی، کالین

گی و کشیدگی همة ، قدر مطلق چول9بیشتر باشد. با توجه به جدول  12و  9ترتیب نباید از 

یابی علّی، یعنی نرمال بودن متغیرها، برقرار  فرض مدل است. بنابراین، این پیش 9متغیرها کمتر از 

 همبستگی متغیرهای تحقیق گزارش شده است. ضریب 4است. در جدول 
                                                                                                                                                    
1. Kline 
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 پژوهش فرعی و اصلی متغیرهای یفیتوص یها شاخص .3 جدول

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی استاندارد انحراف میانگین متغیرها

 21/4 29/0 % 21 % 11 %410 12/9 تیشفاف

 12/4 11/0 % 21 % 09 %210 11/9 صداقت

 14/4 21/0 % 20 % 11 %221 01/4 تعامل

 11/4 21/9 % 42 % 02 %212 29/4 یریپذ تیمسئول

 19/4 14/0 % 29 % 01 %412 21/9 یده سیسرو تیظرف

 12/4 11/0 % 22 % 01 %222 21/4 هوشمند پلیس خدمات کیفیت

 11/4 12/0 % 21 % 12 %211 22/9 زحمت شیافزا

 11/4 19/0 % 29 % 11 %201 10/9 خطر شیافزا

 12/4 11/0 % 22 % 12 %419 24/9 جرم منافع کاهش

 11/4 12/0 % 21 % 04 %224 11/9 کیتحر کاهش

 21/4 12/9 % 21 % 11 %419 29/9 ها بهانه حذف

 در دانشهرون مشارکت
 مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ

29/9 220% 11 % 22 % 11/0 12/4 

 پژوهش متغیرهای نیب یهمبستگ سیماتر .4 جدول

 2 1 متغیر ردیف

  1 هوشمند سیپل خدمات تیفیک 1

 1 **0/76 مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت 0

**p<0. 01 

 در شهروندان مشارکت با هوشمند سیپل خدمات تیفیک ابعاد تأثیر، 4 جدول به توجه با

 برای است. دار معنا و مثبت /.21 از کمتر خطای سطح در (22/2) مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ

 مدل کیفیت آزمون از پژوهش، های مؤلفه به توجه با ،نیز شده ارائه مدل تناسب و برازش بررسی

 مسیر ضریب که شود می محقق زمانی مدل مناسب برازش .شد استفاده PLS افزار نرم در ساختاری

 ها سازه از یک هر برای 22/2 باالی درونی همسانی و باشد قبول قابل شده تبیین واریانس و معنادار

همکاران  و )هنسلر(et al Henseler 2009)  افزونگی شاخص صفر باالی مقادیر وباشد  برقرار

1 شاخص همچنین و دارد کردن بینی پیش توانایی شده ارائه مدل دهد نشان (0221
GOF جهت نیز 

                                                                                                                                                    
1. Goodness of fit 
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 در (.1910 رضازاده و یر)داو باشد 1 به نزدیک و 92/2 از تر بزرگ زا درون متغیرهای بینی پیش

 است. شده آورده مدل برازش های شاخص 2 جدول

 مدل برازش های شاخص .5 جدول

 افزونگی
 شاخص

GOF 

 واریانس میانگین

 شده استخراج
 متغیرها ترکیبی پایایی

 هوشمند سیپل خدمات تیفیک 211/2 220/2 202/2 291/2

214/2 211/2 221/2 299/2 
 از یریشگیپ در شهروندان مشارکت

 مخدر مواد عیتوز

 

 ضرایب ،2/2 از تر بزرگ ترکیبی پایایی شاخص ،92/2 زا تر بزرگ GOFشدة  محاسبه مقادیر 

است  بینی پیش توانایی از حاکی افزونگی شاخص و ،قبول قابل شده تبیین واریانس معنادار، مسیرها

 و پژوهش نظری الگوی آزمون کلی نتایج .است پژوهش مدل برازش و کیفیت دهندة نشان که

 ،پذیرفت انجام pls افزار نرم با و احتمالبیشینة  روش به شده گردآوری های داده با که ،آن برازش

 شود. می داده نشان 9 و 0 های شکل در

 
 . اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد2شکل 
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 اجرای مدل در حالت معناداری .3شکل 

 شد. گرفته بهره مسیر تحلیل و ساختاری معادالت سازی مدل از پژوهش های یهفرض آزمون جهت

 مهم خروجی دو د.ده می نشان زمان هم طور به را متغیرها بین روابط که است فنی رمسی تحلیل

 تخمین حالت در .است معناداری ضرایب حالت در مدل و استاندارد تخمین حالت در مدل افزار نرم

 خروجی در و آن به وابسته متغیرهای توسط متغیر هر واریانس استاندارد تبیین میزان استاندارد

 ةدهند نشان مسیرها روی اعداد. شود می مشخص متغیرها روابط بودن معنادار ناداریمع ضرایب

 مسیرها ضرایب .است عاملی بارهای ةدهند نشان مکنون متغیرهای فلش روی اعداد و مسیر ضرایب

 متغیرهای همبستگی ضرایب .(0 شکل) است تحقیق متغیرهای بین معنادار و مثبت اثر ةدهند نشان نیز

 خروجی این در آمده دست به تی مقادیر اگر .دهد می نشان استاندارد نیتخم حالت در را تحقیق

 سیپل خدمات تیفیاثرک شود می مشاهده ،بنابراین .معنادارند مسیر ضرایب اشد،ب 4/2 از تر بزرگ

 مثبت اثر .است دارامعن و مثبت مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند

 21/2 مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل خدمات تیفیک ابعاد
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 داده نشان معناداری حالت در تحقیق ساختاری مدل 9 شکل در .است دارامعن و مثبت 21/2 سطح در

 باشد، -12/1 از تر کوچک یا 12/1 از تر بزرگ خروجی این در آمده دست به تی مقادیر اگر است. شده

 خدمات تیفیکابعاد همچنین شوند. می تأیید تحقیق های فرضیهبنابراین،  د.معنادارن مسیر یبضرا

 تواند می را مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ در شهروندان مشارکت تغییرات 0/38 هوشمند سیپل

 شده است. داده نشان 2 جدول در پژوهش های آزمون نتایج .کند بینی پیش

 پژوهش یها هفرضی آزمون جینتا .6 جدول

 پژوهش های فرضیه
 ضریب

 تأثیر

P 
 معناداری سطح

 نتیجه t R2آمارة 

 از یریشگیپ در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل تعامل. 1

 .دارد مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع
0/71 p>0/05 02/11 0/41 

 تأیید

 فرضیه

 در یمردم مشارکت بر هوشمند سیپل پذیری مسئولیت .0

 .دارد مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ های برنامه
0/64 p>0/05 21/12 0/34 

 تأیید

 فرضیه

 در یمردم مشارکت بر هوشمند سیپل دهی سرویس قابلیت .9

 .دارد مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ های برنامه
0/61 p>0/05 99/1 0/39 

 تأیید

 فرضیه

 های برنامه در مردمی مشارکت بر هوشمند پلیس شفافیت .4

 .دارد مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع از پیشگیری
0/76 p>0/05 21/10 0/43 

تأیید 

 فرضیه

 های برنامه در یمردم مشارکت بر هوشمند سیپل صداقت. 2

 .دارد مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع از یریشگیپ
0/79 p>0/05 21/11 0/39 

 تأیید

 فرضیه

  نتیجه و بحث

 شهروندان مشارکت بر هوشمند پلیس خدمات کیفیت بعادا تأثیر چگونگی سیبرر به مطالعه این

 مبنی (0212) اسنجر های یافته با پژوهش این های یافته .پرداخت مخدر مواد توزیع از پیشگیری در

 های یافته از همچنین و دارد هماهنگی هوشمند پلیس دل در شهروندان مشارکت ظرفیت وجود بر

 گیری بهره شهروندان مشارکت و رضایت جلب برای اینکه بر مبنی ،(0212) لیم آریف و انشاری

 کیفیت داد نشان تحقیق این .دکن می حمایت ،است مؤثر یراهبرد هوشمند پلیس خدمات کیفیت از

 بالعکس و پلیس با شهروندان مطمئن و امن ارتباط برای اینترنت بستر در هوشمند پلیس خدمات

 و مخدر مواد توزیع با مبارزه و پیشگیری در پلیس اقدامات فرایند و لیمح اخبار دریافت منظور به
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 درخواست پی در پلیس اقداماتة لحظ به لحظهة ارائ منظور به همراه تلفن خدمات همچنین

 اجرای برای شهروندان مشارکت جلب در مخدر مواد توزیع مناطق در حضور جهت شهروندان

 پلیس خدمات کیفیت ابعاد که طوریاست؛  مؤثر بسیار خدرم مواد توزیع از پیشگیری های برنامه

 مواد انگکنند توزیع فعالیت از پیشگیری در را شهروندان مشارکت افزایش تغییرات از درصد 91

 در نظارتی های دوربین از پلیسة انفناور پشتیبانی ،همچنین .دکن می بینی پیش محالت در مخدر

 های برنامه و ها درخواست با مشارکت در را ندانشهرو اطمینان و رضایتمندی نیز محالت

 (0202) سوکرمی و نیما های یافته با ها یافته این دهد. می افزایش مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 و مخدر مواد نامجرم کنترل در هوشمند پلیس خدمات کیفیت از وریافن مؤثر پشتیبانی بر مبنی

 ،مخدر مواد نامجرم دستگیری برای جامعه همکاری شگزار و شواهد به دستیابی بسترساز، عوامل

 ینب رابطه وجود بر مبنی (0202) 1جلدریانتا و (1911) شهمکاران و نژاد خراسانیتحقیق  نتایج و

 نیز نامجرم بر نظارت و کنترل ةسامان و شهر امنیت و هوشمند پلیس های زیرساخت و امکانات

 مشارکت جلب رب پلیس خدمات کیفیت که شود می استدالل نینچ تحقیق نتایج از .ستسو هم

 دارد. مثبت تأثیر مخدر مواد توزیع از پیشگیری در شهروندان

 مشارکت بر هوشمند پلیس عملکردی و فنی ابعاد همة دهد می نشان تحقیق این نتایج

 بسترهای و ها زمینه حذف طریق از مخدر مواد توزیع از پیشگیری در شهروندان ةخودانگیخت

 مشارکت واست  باالیی اهمیت و تأثیر ایدار یکپارچه صورت به محالت در جتماعیا محیط

 جرم ارتکاب فرصت پلیس خدمات کیفیت از شهروندان رضایتمندی از ناشی ةخودانگیخت و ارادی

 .کند می سلب محالت در نامجرم از را مخدر مواد توزیع

 در شهروندان مشارکت بر ندهوشم پلیس خدمات شفافیت تأثیر آزمون از حاصل های یافته

 پی در پلیس حضور فرایند به آشکار و واقعی دسترسی داد اننش مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 همراه تلفن به پیامکة سامان طریق از مخدر مواد توزیع محالت در شهروندان یمدادخواها

 پیشگیری و حالتم سازی امن در پلیس با وندانشهر همکاری و اعتماد افزایش موجب امدادخواه

 سیالن و نیجانسو  (0212) نینگ و لئون های یافته با ها یافته این .دشو می مخدر مواد عیتوز از
                                                                                                                                                    
1. Jaladriyanta 
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 عمل شهروندان مشارکت جلب برای پاسخگو راهبرد یک مانند شفافیت اینکه بر مبنی (0212)

 ضروری و موقع  هب خدماتة ارائ بر مبنی (1911) طباطبا و قضاوی های یافته با همچنینکند و  می

 دارد. هماهنگی فاجعه از پس بالفاصله خدمات بازیابی برای هوشمند پلیس

 در شهروندان مشارکت بر هوشمند سیپل خدمات صداقت تأثیر آزمون از حاصل های افتهی

 از نمودی و اخالق یاصل های ارزش از یکی صداقت داد نشان نیز مخدر مواد عیتوز از یریشگیپ

 پیشگیری برای شهروندان مشارکت جلب در هوشمند سیپل خدمات ةکپارچی و فتهای سازمان نظام

 مخدر مواد یعزتو از پیشگیرانه خدمات در پلیس صداقت و است مخدر مواد توزیع جرم از

 را پلیسة پیشگیران های برنامه با همکاری در شهروندان مشارکت افزایش تغییرات تواند می

همکارانش  و برونتا ،(0212) نال و مادان ،(0211) هوبرتز های یافته اب ها یافته این .کند بینی پیش

 بر سیپل خدمات ستمیس گیچیکپار و صداقت باالی تأثیر با رابطه در (0212) 1بلوک و ،(0212)

 .ستسو هم محور اجتماع های برنامه با همکاری در شهروندان مشارکت و یتمندیرضا زانیم

 پلیس پذیری مسئولیت اصلی های شاخص از یکی و روندانشه مشارکت اصلی منبع پاسخگویی

 در چابکی و سرعت و پاسخگویی .دش شناسایی مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه در

 جلب اصلی عوامل از شهروندان انتظارات ساختن برآورده منظور به مطلوب آمادگی با پاسخگویی

 این .است مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه و پلیس با همکاری در شهروندان مشارکت

 زنی گشت جمله از ـ هوشمند پلیس امنیتی خدماتة توسع بر مبنی (0202) اکابری یها یافته با ها یافته

 های یافته و ـ جنایت و جرم هشدارهای موقع به پخش خدماتی، های تماس به سریع واکنش ،فمندده

 (0212)ش همکاران و یووانیج و (0212) شمکارانه و زویمن و (0210)ش همکاران و لویکاند

 مشارکت جلب اصلی بعد مطلوب آمادگی با پاسخگویی و پذیری مسئولیت اینکه بر مبنی

 دارد. هماهنگیاست  اجتماعی مسائل حل در شهروندان

 از مخدر مواد از پیشگیری های برنامه در مشارکت و همکاری مقابل در شهروندان داد نشان نتایج

 به پاسخ توانایی و گرایی تعامل ،بنابراین دارند. دوسویه تعامل و آنان مطالبات به پاسخ انتظار پلیس

 های برنامه در شهروندان مشارکت میزان تواند می شده ارائه خدمات نطب در مردم های درخواست
                                                                                                                                                    
1. Bullock 
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 و همکارانش 1قیالن های یافته ها  یافته این .کند بینی پیشرا  محالت در مخدر مواد توزیع از پیشگیری

 از ناشی اجتماعیسرمایة  ایجاد بر مبنی ،را (0219) شهمکاران و جویس و ،(0212) بلوک ،(0211)

 حمایت ،شهروندان مشارکت افزایش و اعتماد بر مبتنی هوشمند پلیس های طرحو  دوسویه تعامل

 طریق از انشهروند درخواست مورد مطالب به دسترسی سهولت داد نشان نتایج همچنین .کند می

 درخواست پی در امدادی های عملیات از برخط و ای لحظه رسانی اطالع و پلیس اینترنتسامانة 

 پلیس خدمات و عملکرد از مثبت ادراک بر زیادی تأثیرتلفن همراه  های پیامک طریق از شهروندان

پیشگیری  های نامهبر در خودانگیخته و ارادی مشارکت های زمینه وکند  می ایجاد شهروندان اذهان در

 ،(0211) شهمکاران و 0کارجالوتو های یافته با ها یافته این دهد. می افزایش را مخدر مواد توزیع از

 در خدمات اجرایی قابلیت از مثبت ادراک بر مبنی (0211) شهمکاران و جونگ و ،(0211) انگی

 و خوزانی کریمی ایه یافته و شهروندان مشارکت و رضایتمندی بر آن تأثیر و گسترده سطوح

و  فناوری به توجهو  پلیسی خدمات پارادایم تغییر در هوشمند پلیس ویژگی بر مبنی (1919) جاپلقیان

 و هوشمند انتخاب سرانجام و پژوهشگر و پلیس شراکت قالب در نگری پژوهش از جدید نوعی ترویج

 سپلی خدمات کیفیت داد ننشا مطالعه این همچنین دارد. هماهنگی پلیسی رویکردهای ةگون تلفیق

 تلفن و اینترنت بستر در شهروندان انتظارات به پاسخ و یفناور های ظرفیت از گیری بهره در هوشمند

 از یشگیریپ های برنامه در مشارکت جلب منظور به شهروندان با همکاری و تعامل قالب در و همراه

 است. نیافته توسعه انتظار مورد حد در جرم

 و مدیران به هوشمند پلیس خدمات کیفیت ابعاد بخش در ویژه به ها یافته یتی،مدیر دیدگاه از

 بر هوشمند پلیس خدمات کیفیت ابعاد معنادار و مثبت تأثیر نتایج .دشو می مربوط پلیس فرماندهان

 محالت در مخدر مواد توزیع از پیشگیری های برنامه در شهروندان ةخودانگیخت مشارکت جلب

 ادراک و انتظارات به توجه با هستند، موضوع کارشناسان که ،آماریة جامع اهدیدگ از خیز جرم

 دسترس در و موجود یفناور های ظرفیت به توجه با پلیس و است شده گرفته نادیده شهروندان

 ةنساما همچنین و شهروندان با محالت اخبار و اطالعات تبادل برای اینترنتیة سامان تواند می

 این نتایج .دکن اندازی راه پلیس از امداد درخواست موقع در پلیس اقدامات دفراین اعالم پیامکی
                                                                                                                                                    
1. Elnaghi 

2. Karjaluoto 
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 مبتنی های شاخص کارگیری هب و شناسایی جهت در آینده تحقیقات برای اییراهنم تواند می مطالعه

 در جرم از پیشگیری های برنامه در شهروندان مشارکت جلب برای مدرن یفناور از گیری بهره بر

 خدمات کیفیت ابعاد بین یکپارچگی اگر داد نشان ها یافته اینکه ویژه به؛ باشد خیز جرم های محیط

 تأثیر وشود  می ایجاد شهروندان ذهن در پلیس خدمات از جامع ادراک شود، حاکم هوشمند پلیس

 مخدر مواد توزیع جرم از پیشگیری برای شهروندان مشارکت جلب در هوشمند پلیس خدمات

 کاربردیهای پیشنهاددر ادامه  تحقیق، نتایج از بهینه ةاستفاد منظور بهابراین، بن یابد. می افزایش

 در شهروندان مشارکت بر گذاریتأثیر در هوشمند پلیس خدمات کیفیت ابعاد تقویت جهت

 .شود می ارائه مخدر مواد توزیع جرم از پیشگیری

 منفعالنه و رویدادی پس ضرحا حال در نظارتی های دوربین از گیری بهره اینکه به توجه با. 1

 از خیز جرم محالت سطح در نظارتی های دوربین ساماندهی و نگرش تغییر با است الزم است،

 در جرمی رفتارهای به وقوع زا پیش و فعاالنه نگاه با موجود وضعیت تحلیل در ها آن های داده

 شود. گیری بهره محالت سطح در مخدر مواد توزیع با هرابط

تلفن همراه  های گوشی به پیامک ارسال با ای لحظه و برخط رسانی اطالعمانة سا ایجاد. 0

 توزیع های صحنه در حضور جهت پلیس اتعملی فرایند با رابطه در پلیس از امدادخواه و گیرنده ماست

 شهروندان. با دوسویه تعامل القای و پاسخگویی و صداقتو  شفافیت ایجاد منظور به مخدر مواد

ة نتیج اعالم و مخدر مواد موضوعات با رابطه در شهروندان از اخبار دریافتة مانسا ایجاد. 9

 همراه. گوشی یا اینترنت بستر طریق از آنان به اقدامات

ة سامان بستر در شهروندان به غیره و ،هشداردهی سازی، آگاه ای، مشاوره خدماتة ارائ. 4

 پاسخگویی در سرعت حس ایجاد پلیس، رسانی خدمات ظرفیت از آگاهی منظور به پلیس اینترنتی

 خودانگیخته و ارادی مشارکتو  مسئولیت، حس تحریک ،صداقتو  شفافیت القای شهروندان، به

 شهروندان. در

 اریزسپاسگ

 یاری را ما مطالعه این دادن انجام در که کسانیهمة  از دانیم می الزم خود بر تحقیق این پایان در

 .آوریم عمل به اریزسپاسگ و تقدیر دندکر
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 منابع

 و امکانات گاهیجا لیتحل» (.9911) یبستان انیمیکر میمر ؛رضازاده حافظ معصومه اصغر؛ یعل نژاد، یخراسان

 یایا جغراف ،«(سامنان  شاهر  :یماورد  ةمطالعا ) یشاهر  تیا امن یارتقاا  در هوشمند سیپل های رساختیز
 .931ا  91 صص ،(93) 1 ،یانتظام

 گاام  باه  گام آموزش :PLS افزار نرم با یساختار معادالت یساز مدل .(9911) یداور یعل ؛آرش رضازاده،
                   .  انتشارات سازمان ،یدانشگاه جهاد ،تهران ، یکاربرد یها مثال با همراه Smart PLS افزار نرم

 یریا گ شاکل  لیدال و اجرا روش ها، یژگیو یبررس و نییتب» (.9919) انیجاپلق غالم ؛یعل ،یخوزان یمیکر

ا   999 صاص  ،84 ش ،سیپلا  یساازمان  ةتوساع  ،«یسیپل خدمات دیجد میپارادا عنوان به هوشمند سیپل

954. 

 ،«هوشمند سیپل و یعموم تیامن در آن کاربرد و پهپادها» (.9911) طباطبا السادات فروغ رضا؛ یعل ،یقضاو

 .13ا  79 صص ،(9)9 ،یانتظام ارتباطات و اطالعات یفناور
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