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 ریزی انتظامی شهری  الگوی راهبردی مدیریت دانش در برنامه
 1علیرضا یاوری

 ناجا یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انتظام 10 یهپا یاراستاد

 علیرضا حیدرنژاد

 ناجا یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انتظام 8 یهپا یاراستاد

 چکیده  
برنامه  بر مدیریت دانش، دانش ریزیدر  تلقی میمؤلفه انتظامی    های شهری مبتنی  پایدار  امنيت  از    شود.ای کليدی در استقرار 

دیگر   بن  یشهرسازسوی  تازگيان،  دانش  متخصص   یبه  دل  یشهر  ينتوجه  و  است  کرده  جلب  خود  به  ن  يلرا    یق عال  يزآن 

ب  یمشترک  به توسعه  یهاياست س  و  شهر  یریتیمد  ی ساختارها  ين است که  توجه  با  لذا  دارد.  و  ارتباط    ای وجود  توسعه  مفهوم 

امور    یتکنولوژ  يشرفتپ بررسی راهبرد و تأثير مدیریت    تماعیاج-یاقتصاددر  این مقاله،  از  انتظامی، هدف  امنيت  دانش،  با 

پتانسيل  و  با شرایط  متناسب  نوآوری  و  انتظامی میفناوری  امنيت  ارتقاء  تلفيق دو  باشد.  های شهری در  و  بررسی  با  مقاله  این 

جستن از اسناد باالدستی، نظرات خبرگان، منابع معتبر  ای و اسنادی و بهره گرایش از حوزه مطالعاتی مدیریت با روش کتابخانه 

نسبت به ارائه و تأیيد    SmartPLSافزار  تحریر درآمده که با روش تحليل عاملی تأیيدی و از طریق نرم علمی و تجربی به رشته  

انتظامی  و  شهری  عالی  مدیران  سطح  در  نخبگان  گروه  دو  از  نيز  آماری  نمونه  و  جامعه  است.  شده  اقدام  پيشنهادی  الگوی 

وکالن تبریز  مشهد،  شيراز،  اصفهان،  کرج،  بزرگ،  تهران  تعداد    شهرهای  به  راستای    14اروميه  در  عميق  مصاحبه  برای  نفر 

  93شهرهای مذکور به تعداد های مدل و گروه دوم در سطح کارشناسان حوزه انتظامی و شهری کالن ها و شاخص کشف مؤلفه

د به تبيين نقش  های خوساخته انتخاب شدند. محققين در فرجام یافتهمحققهای بسته نفر برای ارزیابی مدل و تکميل پرسشنامه

برنامه  در  دانش  مدیریت  اساسی  مؤلفه  شامل؛  پنج  شهری  انتظامی  انسانریزی  فناوریمنابع  و  فرهنگ،  اطالعات   ی،  رهبری   ،

خروجی  ساختار برابر  که  مدل،  پرداختند  تغ  85های  از  شهریبرنامه   ييراتدرصد  انتظامی  تبيين    ریزی  متغير  پنج  این  توسط 

دسترس  یریتمدبنابراین    .شودمی و  رو  یدانش  به  موثق  و  موقع  وقا  یدادها به  پشت  یعو  با  از    ین،نو  هایی آورفن  يبانی کشور 

برنامه الزامات   انتظامی در  اهای شهری  ریزیامنيت  با  و  اطالعات  یجاد بوده  زا  یاشراف  است،    یریتمد  یده که  تواند  میدانش 

برنامه   برای مؤثر    یسازميتصمضمن   تصم  زیرمراجع  انتظامی،يمو  مالحظه   گيرنده  قابل  شهری  در    یانقش  مدیریت  کيفيت 

 .  باشد  داشته 

 

 

برنامه برنامه کلیدواژگان:   انتظامی،  امنیت  شهری،  شهری،  ریزی  انتظامی  فناوری ریزی  دانش،  مدیریت 

 . اطالعات
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 مقدمه

بن  یاز شهرها   یکه گذشت شاهد رشد کامل  یادهه ا  یمابوده   یاندانش  تعاراغلب  مفهوم    ینو    در مورد   یهاول  یفاز 

در    هایتعلوم و خالق  ی،محل  یهاینوآور  ها ومشوق  ی. از طرف یردگیسرچشمه م  2و شهر دیجیتال  1شهر هوشمند 

مفاه توسعه  یمیچارچوب  اقتصادامنیتی  مانند  بر ،  مبتنی  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  میدانش    ی،  .  شودتعریف 

بن  یشهرها پارادا  یکی  یاندانش  برا  یها   یماز  م   یندهآ  یدارپا  یشهرها  یکارآمد  ارائه  دانشکنندیرا  بنابراین    یانبن  . 

تول موضوع  یدشدن  کاالها  و  عمل  یخدمات  هدف  با  که  ا  یاتیاست  تکنولوژینوآور  یلتبدو  ها  یدهشدن  به    یها 

پذ  مد  است.  یرفتهصورت  بر  تمرکز  با  دانش  به  توجه  که  حاضر  قرن  در    یریتدر  و  آن  منبع    یک  قالبهدفمند 

از    یشهر مختلف  مسائل    ،بشر مطرح است  یرو  یشپ  یهادر پاسخ به چالش  یدیکل  یبه عنوان راهکار   یکاستراتژ

  .مطرح و حل گرددتواند یهدفمند آن م یریتو با تمرکز بر مد یبه مدد دانش شهرساز یزنجمله امنیت انتظامی 

ویژه نشین بههای فرسوده با فضاهای نامناسب شهری و مناطق حاشیهبافت  فناورانه،  های یشرفتبا پ  شهرهای جدید

مواجه  در توسعه امنیت شهری    یدیرا با مشکالت جد  یانتظام   یها سازماندر کالنشهرها با بسترهای ارتکاب جرم،  

  اقشار و در سطح گسترده با   یوستهپ  هاآنکه کارکنان  هستند هایییگاناز معدود   ی نیزانتظام   هایسازمانساخته است.  

فراوان    یها تجربه  یک،تعامالت و ارتباطات نزد  یند و در ان سر و کار دارباالخص در فضاهای شهری  گوناگون مردم  

  یو برا   است  کارکنان  ذهن  ها آن  یگاهتوان گفت تنها جایکنند که میرا کسب م  یری نظیالبته منحصر به فرد و ب  و

 .یردگیصورت نم الش جدیت  های شهری،ریزیبرنامهآن در برداری از و بهره ینگهدار  یابی،دست

ریزی شهری متضمن امنیت انتظامی برکسی پوشیده  در برنامهدانش    از ابزار مدیریتاستفاده  از سوی دیگر اهمیت  

  یدانش برا   ی هایگاهبه پامراجعه    از طریق   توسعه امنیت شهری   ی برا  یگرانامکان استفاده از دانش د  نیست. چراکه

به  اطالعاتی  کمک    یها ارائه روش  با  کارهاکاهش زمان انجام  شرایط    و نیز   انتظامی در فضاهای شهریحل مسائل  

را فراهم میدانش فرد  یریتمد  یبرا  ریزان شهریبرنامه توانمندساز  .  آوردی  ابزار  به عنوان یک  دانش  لذا مدیریت 

 ری با هدف ارتقاء امنیت انتظامی، بسیار سودمند باشد.های شه ریزیتواند در برنامهمی

این سؤال مطرح می به اهمیت و ضرورت موضوع،  نظر  به مراتب فوق و  با عنایت  راهبرد    الگویشود که  علیهذا 

 چگونه است؟ ریزی انتظامی شهری مدیریت دانش در تدوین برنامه

الگوی   ارائه  مقاله  این  اصلی  هدف  اساس  برنامهبراین  تدوین  در  دانش  مدیریت  شهری  راهبردی  انتظامی  ریزی 

 باشد. همچنین در ادامه اهداف فرعی زیر نیز دنبال خواهد شد: می

 یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین  عامل فرهنگ در بررسی تأثیر   .1

 یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین در   عامل ساختاربررسی تأثیر   .2

 یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین  در   یعامل رهبربررسی تأثیر   .3

   یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین  اطالعات در   یعامل فناوربررسی تأثیر   .4

 یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین در   یعامل منابع انسانبررسی تأثیر   .5

 یشهر  یانتظام  یزیربرنامهتدوین  دانش در   یریتمدمؤثر بر عوامل  بندی  اولویت .6

 
1 (Smart city 
2( Digital city 
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 مبانی نظری 

های دسته جمعی، برای  توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیتمدیریت را میمدیریت:  

 (  13:  1389های مطلوب با حد اکثر کارایی تعریف کرد. )معمارزاده، نیل به هدف

انتظامی:   مفهوم خروجیدانش  به  انتظامی  و  دانش  )هزارجریبی  است.  انتظامی  در حوزه  علمی  منش،  محبوبیهای 

1391  :10 ) 

دانش  مجموعه:  مدیریت  بر  ناظر  دانش  فرمدیریت  از  به آ ای  جامعه  یک  در  دانایی  جریان  آن  طی  که  است  یندها 

 ( 2004، 1)سنتوسوز و سورماکز  .شودینده هدایت میآصورت مستمر و فز

، 2)کوریاا و ساارمنتو  ازآنها عبارتند از:است که برخی  تعاریف مختلفی برای واژه و اصطالح مدیریت دانش بیان شده

2003) 

 بخشی از مجموعه سلسله مراتب متشکل از داده، اطالعات، دانش و حکمت است.  -1

 بخشد.موقعیتی است که به اطالعات داخل سازمان ارزش می  -2

 شود.مسیری است که در آن دانش خلق و کسب شده و برای نیل به اهداف استفاده می  -3

 روند آگاهانه ایجاد، اعتبار بخشی، ارائه، و توزیع دانش و کاربرد آن است.  -4

ای اسات کاه درف فارد را مناد نماودن، انتخاب، سازماندهای و ارائاه دادن، اطالعات و دانش بگوناهفرآیند نظام  -5

 در زمینه خاص و مورد نظر بهبود دهد.

پاذیری را دسات آورده و انعطافاصله درف مدون و شفافی بهکند تا از مجموعه تجربیات حبه سازمان کمک می  -6

 دهد.افزایش می

تریان نتیجااه از داناش در دساترس دست آوردن با ارزشمند است که برای بهای از اعمال منظم و نظاممجموعه  -7

 شود.انجام می

رمبنای آن خلق داناش، بقاای مستلزم داشتن راهبرد مدیریت دانش است که بدر یک سازمان  فوق    بکارگیری تعاریف

ر اااهاای عملکاردی هروابط حوزه  مشخص تعریف و  طورهان بایری از دانش در سازمگرهادانش، انتقال دانش و به

  گردد.  یک نیز تعیین

دانش    یریت سازمان در خلق، انتشار و مد  یبانیدانش با هدف پشت  یریت مد  های یستممفهوم سسیستم مدیریت دانش:  

  یفتعر  یریگ یمتصم  ینددانش گذشته سازمان در فرا یریکارگبه ی هادانش اقدام یریتمد های یستماند. سشده یدار پد

 ( 2014 ،3ی وگال یوتی)آله، چ گذاردیم  یرسازمان تأث یو آت  یفعل یکه بر اثربخش شودیم

و لذت بخش تر    یرترراحت تر ، آسان تر ، دلپذ   یطیمح  یجادتوان ا  یرا م  یشهر  یزیبرنامه ر  ریزی شهری:برنامه

 ( 1387)شیعه، .دانست  ینانشهرنش  یبرا

 
1) Santosus and surmacz 
2) Correia and Sarmento 
3 ) Ale, Chiotti and Galli 
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  مدل،  این.  است  کرده  ارائه   دانش  مدیریت  کارگیریبه  برای  مدلی  نیز(  2000)  جانستون  رنجانستون:    رن  مدل

  برای   موردنیاز  تعامالت  میزان  و  کار  پیچیدگی  میزان  عامل  دو  گرفتن  در نظر  به  توجه  با   را  دانش  مدیریت  کارگیریبه

   داند.می  عملی کار، آن انجام

 (2000 ،1جانستون) کار  ساختار به  توجه  با  دانش  مدیریت مدل . 1 جدول

 نوع چهارم:  
 کارهای با پیچیدگی زیاد ونیاز به تعامل باال 

 نوع اول: 
 کارهای با پیچیدگی کم ونیاز به تعامل باال

 گروهی 

 نوع  سوم:
 کارهای با پیچیدگی زیاد ونیاز به تعامل پایین

 نوع دوم: 
 کارهای با پیچیدگی کم ونیاز به تعامل پایین

 فردی 

  روتین  قضاوتی / غیر روتین 

 شهری   ریزی و برنامه دانش  مدیریت 

مکتب   دو  .دارد  وجود  شهری   گذاریسیاست  و  ریزیبرنامه  دانش با  اتصال   مورد  در  متضاد  گاه  و  متفاوت  هاییدیدگاه

می  را  ریزیبرنامه  در  دانش  از   متفاوتی  هایدیدگاه  فکری،  )نخست( معرفی  در    موجود   اطالعات   یا  دانش  کنند: 

برنامهفعالیت راهای  دنیای  درف  افزایش  برای  ریزی  درکی،    چنین  برآمد   که   دهدمی  قرار  استفاده  مورد  پیرامون  از 

است  برای  شده  تنظیم  اهداف   به  دستیابی  در  بیشتر   توانایی   از  ایمجموعه  به  اشاره  ریزی برنامه  )دوم(  و  جامعه 

به  دارد  هافعالیت اطالعات  می  منجر  اطالعات  یا  دانش  تولید  که  و  پردازش    پشتیبانی  برای  شده    تولید  شود  و 

شده  هایتصمیم به  تصمیم  توسط   اتخاذ  میسازان،  در    مشکل  یک  .رودکار  و اساسی  دانش  مدیریت  بین  اتصال 

سیاستبرنامه و  شهری،ریزی  قراردادن  در  و  دانش  به  اطالعات  تبدیل  گذاری  به  دسترس    است؛  دانش  عنوان  آن 

را تصمیم  بتواند  نهایت   در   که  دانشی تأثیر   سازی  دانش  عملی    را  آن  و  داده  قرار  تحت  بنابراین    توانمی  را  کند. 

صورت    کاربردی  اطالعات که  و  یافتهسازمانبه  دانست  شده  به   و  درف  قابل  فرآوری    برای   کارگیریقابل 

 2( 2001)ففر و همکاران،   .باشد شهری،  سازیو تصمیم حل مشکالت ریزی،برنامه گذاری،سیاست

 دانش: نی بر ت مبامنیت شهری  ن در توسعه کلیدی آبردهای ه ضرورت مدیریت دانش و را

برنامه به کاکردهای مدیریت دانش در  توجه ویژه  انتظامی، یکی از  ریزیبدیهی است  دانش  بر  تأکید  با  های شهری 

برتری مهم  لذا  عوامل  است.  فضاهای شهری  در  عمومی  امنیت  ارتقاء سطح  پیرامون  مهم  تصمیمات  اتخاذ  در  ساز 

میبرنامه دانشی،  مبانی  پایه  بر  شهری  انتظامی  اریزی  در  بسزایی  تواند  نقش  آن  توسعه  و  عمومی  امنیت  ستقرار 

 باشد.  داشته

شود. در این راستا و در توسعه امنیت دانش محور در فضاهای شهری، مدیریت دانش از ارکان اصلی محسوب می

می ظاهر  کارا  و  مؤثر  به صورت  آنگاه  توسعه  در  اساسی  رکن  برنامهاین  در  که  راهبردهای  ریزیشود  های شهری، 

 شود.برای مدیریت دانش انتظامی منظور گردد، آنگونه که در شکل زیر مشاهده می ایویژه

 

 
1( Johnston 

2( Pfeffer   & et. al 
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 (  1999، 1مدل راهبردی مدیریت دانش )زک . 2شکل 

راهبردهای           طرف دیگر  از   به خود بوده وو مربوط  ازیک طرف دارای اثرات مجرد    داهبررباال هر    تصویر در

 ثیر خواهند گذاشت.أت  دیگرمختلف  در سیستم روی هم

 موانع و مشکالت پیش روی مدیریت دانش:  

تواند توسط افراد کسب  کند. گرچه دانش میمدیریت دانش به ایجاد فرهنگ اشتراف دانش میان کارمندان کمک می

شود، ولی برای اینکه سودمند واقع شود، الزم است همه اعضای گروه درآن سهیم شوند و بر اساس مبانی مدیریت  

ریزان به سمت استفاده از دانش و تجربیات انتظامی  ریزی انتظامی شهری، تأکید بسیاری بر الزام برنامهش در برنامهدان

 است.                                                                شده

هایی که حفظ و ارتقای  انها، فرهنگ سازمانی موجود است. در سازم یکی از موانع عمده اشتراف دانش در سازمان

خطر  دهد، اشتراف دانش برابر با بهموقعیت شغلی بستگی به دانش افراد دارد و دانش کسب شده به آنان قدرت می

آسیب و  میافتادن  تلقی  موقعیت شغلی  کارمندان  پذیری  که  داد  ارتقاء  سمتی  به  باید  را  سازمانی  فرهنگ  لذا  شود. 

مند است و نگران این نباشند که با انتقال دانش به سایر کارکنان، وجهه خود را از  مطمئن شوند تمام نظراتشان ارزش

 اندازند. دهند و موقعیت شغلی خود را به خطر میدست می

سازمان که  است  این  است  سازمانی  فرهنگ  از  ناشی  که  موانعی  از  دیگر  با  یکی  مداوم  صورت  به  امروزی  های 

ها، تعداد زیادی از راهبردهای مدیریت دانش را  ها و خرد کردن مسئولیتامسازی و تغییر ساختار خود، ادغکوچک

اند. تغییر  کارکنان شده–کنند. این تحوالت به رغم منافعی که در بردارند، باعث تغییر روابط سازمان دچار تزلزل می

 آیند.این روابط، موانعی در بارورسازی سرمایه دانشی به شمار می

 ریزی انتظامی شهری: ی مدیریت دانش در برنامهامرحله 5راهبرد 

سازمانی:  1 فرهنگ  رسمی  (  توسعه  و  برنامهمأموراتخاذ  برای  ارزش  و  دانش  یت  از  استفاده  در  شهری  ریزان 

(   3ریزی شهری با تمرکز بر مدیریت دانش انتظامی.  تمرین و توسعه رهبری مبتکرانه در برنامه(  رهبری:  2انتظامی

 های مدیریت شهری برای تسهیل در پذیرش مدیریت دانش انتظامی.  ایجاد ساختارهای جدید در سازمانساختار:  

 
1) Zack 
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اطالعات:  4 فناوری  چهار  (  در  شهری  فضاهای  با  متناسب  انتظامی  دانش  مخزن  و  لیست  کلیدی:    حوزهایجاد 

یت دانش در پلیس باید انتقال  اولیه مدیر  تمرکز  ی اداری و احساس امنیت.ها پروسه  ها، یکتاکت  ی،احرفهمتخصصین  

 دانش ضمنی پلیس به دانش صریح و آشکار باشد که قدم اول در این راه فراهم کردن موجودی دانش سازمان است.

انسانی:  5 منابع  و  (  برنامه  برنامهیهروایجاد  پرورش  برای  خاص  بر  های  مبتنی  شهری  انتظامی. هاتجربهریزان  ی 

 ( 1393براه وهمکاران، )چشم 

 یرهای تحقیق: متغ 

نت  یرمتغ:  وابسته  یرمتغ  -1 تواند به خودی خود وجود داشته  مستقل است و نمی  یر متغ  ییرات اعمال و تغ  یجۀ وابسته 

مستقل را    یرهای متغ  ییرات تغ  یجتوان نتایباشد که موابسته می  یرمتغ  ریزی انتظامی شهریبرنامه  یقتحق  ین در ا  باشد.

 در آن مشاهده نمود.

تغ  یرمتغ  ین ا:  مستقل  یرهایمتغ  -2 ن  یگریباشد و به عامل دخود مستقل می  ییراتدر  . در  یستدر پژوهش وابسته 

متغ شرا  یرهایواقع  از  دسته  آن  تحق  یاتیخصوص  یا  یطمستقل  کاوش  در  پژوهشگر،  که  را    یقیاست  آنها  خود 

م کنترل  و  رابطیدستکاری  تا  متغ  یعلّ  ۀکند  با  را  موقع  یگرید  یرآنها  بررس  یژهو  یتیدر  و  عوامل    .یدنما  یمشاهده 

ا  یریتمد در  شامل  تحق  یندانش  انسانیق  فناور  ی،رهبر   ی،منابع  متغ  و  اطالعات  یفرهنگ،  مستقل    یرهایساختار 

 باشند.می

 : پرسشنامه ساختار

 :است  عمده بخش 2 شامل  مذکور پرسشنامه 

 عمومی  سؤاالت( الف

در حوزه   سمت"  ،"سن"   ،"جنسیت"  مشتمل بر  سؤال   5  شناختی، تعداد  جامعه  سؤاالت  عنوانبه  عمومی  سؤاالت  در

سازمان  سابقه"و    "تحصیالت   میزان"،  "مأموریتی  در  با حوزهخدمت  مرتبط  و مدیریت شهریهای  انتظامی    ،"های 

 . دهدیم  قرار موردبررسی را دهندگانبینی شده که بر این اساس پاسخپیش

 تخصصی  سؤاالت( ب

 .باشدیم  5  تا  1لیکرت از  طیف بر اساس پرسشنامه کلی امتیازبندی شکل که است سؤال   30  شامل  بخش این

 : پرسشنامه  ساختارج( 

 ساخته  محقق پرسشنامه  ساختار  .2جدول
 سؤاالت 

 پرسشنامه 

 متغیرها  شاخص ها 

 ریزان شهری توجه به سطح دانش و مهارت انتظامی برنامه •    1 – 7

دوره • عمومی  برگزاری  برنامههای  ویژه  اختیارگذاشتن انتظامی  در  و  ریزان شهری 

 جزوات وکتب آموزشی مدیریت انتظامی.

ریزان روابط نزدیک و دوستانه و روحیه همکاری در بین کارکنان انتظامی و برنامه •

 شهری . 

 ریزان شهری با تأکید بر امور انتظامی. میزان وضوح شرح وظایف برنامه •

 ریزان شهری به استفاده از اصول انتظامی.برنامهوجود احساس نیاز در  •

 منابع انسانی 
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 ریزان شهری. تأثیرگذاری حقوق و مزایا در توجه به امنیت شهری در بین برنامه •

 ها. میزان تشویقات متناسب با فعالیت •

 ریزی انتظامی شهری. های انتظامی در برنامهاستفاده از بانک تجربه • 8 -12

 ریزی انتظامی شهری. آوری اطالعات و ارتباطات در برنامهفناستفاده از  •

 انتظامی در فضاهای شهری مبتنی بر فناوری اطالعات.-کاهش خالءهای امنیتی •

 های شهری. های ارتباطی و تبادل اطالعات در سامانهمیزان امنیت راه •

 ریزی شهری. تأثیر مدیریت دانش انتظامی در پردازش اطالعات برنامه •

 فناوری اطالعات 

 ریزان شهری به انتقال دانش و تجارب خود به سایرین.تمایل برنامه • 16-13

 های نوآورانه و خالقانه انتظامی.فضای مناسب جهت مطرح کردن ایده •

 ریزان شهری نسبت به شهر و امنیت آن.احساس تعلق خاطر برنامه •

 ریزان شهری نسبت به گذشته. برنامهانتظامی -افزایش دستاوردهای علمی •

 فرهنگ

بخش • 17 -21 از  یکی  عنوان  به  انتظامی  دانش  مدیریت  استراتژی اهمیت  محوری  های 

 ریزی شهری. برنامه

 های انتظامی در فضاهای شهری. تسهیل تصمیم گیری  •

 ریزی شهری. برنامه  تبیین اهداف انتظامی توسط مدیریت •

 ریزان شهری. انتظامی برنامهنظارت بر اقدامات  •

توانایی • و  عملکرد  به  نسبت  مسئولین  توجه  برنامهمیزان  در های  ریزان 

 های انتظامی شهری.ریزیبرنامه

 رهبری 

 در استفاده از دانش انتظامی.  ریزان شهریبرنامهلزوم تعیین حدود اختیارات  • 22 -25

 ها و وظایف انتظامی.مأموریتریزی شهری در جوابگویی ساختار مدیریت برنامه •

 ریزان شهری با مراکز تحقیقاتی انتظامی.میزان تعامل و ارتباط برنامه •

 های انتظامی. شهری با سازمان یریزتقارب سازمان مدیریت برنامه •

 ساختار 

 ریزی انتظامی شهری. تأثیرگذاری مدیریت دانش در برنامه • 26-30

 ریزان شهری. دانش انتظامی برای برنامهمیزان سهولت استفاده از مدیریت  •

برنامه • نیازهای  به  توجه  با  دانش  مدیریت  فرایند  شدن  کاربردی  و  ریزی بروز 

 انتظامی شهری. 

تصمیم • و  اطالعات  موقع  به  دسترسی  در  دانش  مدیریت  بهگیریتأثیر  هنگام های 

 ریزان شهری.برنامه

 ریزی شهری.فرآیند دانشی در برنامهریزان شهری به دانش انتظامی و توجه برنامه •

ریزی  برنامه

 انتظامی شهری 

  جامعه و نمونه آماری 

شهرهای تهران بزرگ،  جامعه آماری در این پژوهش از دو گروه نخبگان در سطح مدیران عالی شهری و انتظامی کالن

تعداد   به  ارومیه  و  تبریز  مشهد،  شیراز،  اصفهان،  مؤلفه  14کرج،  کشف  راستای  در  عمیق  مصاحبه  برای  و  نفر  ها 

که دارای دانش و شهرهای مذکور  شهری کالنهای مدل و گروه دوم در سطح کارشناسان حوزه انتظامی و  شاخص

  تعداد   باشند کهاین واحد را دارا می  در  خدمت  سابقه   سال  2  حداقلو    تجربه کافی برای جوابگویی به سواالت فوق 

نفر برآورد که پس از انتخاب    93نفر محاسبه گردیده است. لذا حجم نمونه بر اساس جدول مورگان حدود    120آنها  

 ها پاسخ دادند.پرسشنامهبه 
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 : آمار استنباطی

 دو نوع است: صورت پذیرفته است که بر   SmartPLS آزمون مدل در این پژوهش از طریق نرم افزار

 گیری است.گیری که مربوط به بررسی روایی ابزارهای اندازهالف( آزمون الگوی اندازه

 اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است.ب( آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقیق و 

 : گیریمدل اندازه

باشد رابطه ضعیف در نظر    0.3اگر بار عاملی کمتر از    ها: )همسازی درونی( هر یک از گویه  بررسی پایاییالف(  

باشد خیلی    0.6تر از  قابل قبول است و اگر بزرگ  0.6تا    0.3شود. بار عاملی بین  نظر میشده و از آن صرفگرفته

-مشاهده می  ذیلها ارائه گردیده است. چنانکه در جدول مطلوب است. در جدول زیر بارهای عاملی هریک از گویه

             .تر هستند مناسب 0.6های دارای بار عاملی بیش از  ، گویهشود

 های خودهای تحقیق بر سازهبارهای عاملی هر یک از گویه .3جدول 
  ی انتظام یزیربرنامه ساختار  رهبری  فرهنگ  فناوری اطالعات  منابع انسانی  گویه ها 

 یشهر
1 0.528      
2 0.626  

 
   

3 0.661  
 

   
4 0.739  

 
   

5 0.593 
  

   
6 0.664 

  
   

7 0.581 
  

   
8  0.676 

 
   

9  0.753 
 

   
10  0.736 

 
   

11  0.722 
 

   
12  0.682     
13   0.767    
14   0.547    
15 

 
 0.715    

16 
 

 0.713    
17 

 
 

 
0.633   

18 
 

 
 

0.688   
19 

 
 

 
0.703   

20    0.687   
21    0.277   
22     0.775  
23     0.051  
24     0.651  
25     0.655  
26      0.705 
27      0.714 
28      0.663 
29      0.573 
30      0.563 

 

آماره بارهای عاملی،  داری  بررسی معنی  آن ذیل هر سازه    tهای  برای  مقابل  بارهای عاملی هر گویه در  به  مربوط 

  2.58و باالتر از   0.05در سطح   1.96نوشته شده است و مالف اعتبار قابل قبول در اینجا این است که اعداد باالتر از 

 دار هستند. معنی 0.01در سطح  

 تحقیق های بارهای عاملی هر یک از گویه tآماره . 4جدول 
 

T Statistics (|O/STDEV|) P Values 
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تمامی گویهدر جدول فوق نشان می  tهمانگونه که مقدار آماره     23و    21به استثنای گویه های    های تحقیق  دهد 

 دارای پایایی برای سنجش متغیرهای پنهان هستند.

گلدشتاین و میانگین  -دیلون  ρها از ضریب  برای بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازه  ب( بررسی اعتبار ترکیبی:

ستون   زیر  در  است.  شده  استفاده  شده  استخراج  متغیر    Composite Reliabilityواریانس  یا  سازه  هر  مقابل  در 

برای اعتبار ترکیبی قابل قبول    0.7پنهان، مقدار عددی این ضریب نوشته شده است. در این مورد نیز مقادیر بیش از  

هستند لذا اعتبار ترکیبی    0.7دهد، این اعداد همگی بیش از  هستند. در این تحقیق همانگونه که جدول زیر نشان می

 ست. ها  قابل پذیرش اسازه

 اعتبار ترکیبی و مقدار وایانس استخراج شده متغیرهای پنهان تحقیق . 5جدول 
 AVE Composite Reliability R square Cronbachs  Alpha 

840.4 منابع انسانی   0.825 - 0.773 
820.6 فرهنگ  0.867 - 0.835 

950.6 فناوری اطالعات   0.874 - 0.846 
.6750 ساختار   0.909 - 0.893 
720.6 رهبری   0.823 - 0.862 

.5440 ی شهر  یانتظام یزیربرنامه  0.775 0.849 0.821 

ی منابع انسان  -> 1گویه   7.04 0.00 
ی منابع انسان  -> 2گویه   9.41 0.00 
ی منابع انسان  -> 3گویه   6.21 0.00 
ی منابع انسان  -> 4گویه   10.19 0.00 
ی منابع انسان  -> 5گویه   5.51 0.00 
ی منابع انسان  -> 6گویه   5.65 0.00 
منابع انسانی  -> 7گویه   4.04 0.00 

فناوری اطالعات  -> 8گویه   9.50 0.00 
اطالعات  ی فناور  -> 9گویه   14.86 0.00 
اطالعات  یفناور    -> 10گویه   10.40 0.00 
اطالعات  یفناور    -> 11گویه   11.22 0.00 
اطالعات  ی فناور -> 12گویه   7.14 0.00 

فرهنگ  -> 13گویه   5.53 0.00 
فرهنگ  -> 14گویه   3.59 0.00 
فرهنگ  -> 15گویه   9.26 0.00 
فرهنگ  -> 16گویه   7.68 0.00 
رهبری   -> 17گویه   3.43 0.00 
ی رهبر   -> 18گویه   3.22 0.00 
ی رهبر   -> 19گویه   5.38 0.00 

ی رهبر  > 20گویه   4.84 0.00 
ی رهبر  -> 21گویه   1.30 0.00 
ساختار   -> 22گویه   3.30 0.00 
ساختار    -> 23گویه   0.15 0.00 
ساختار    -> 24گویه   3.40 0.00 
ساختار    -> 25گویه   2.72 0.00 

ی شهر ی انتظام یزیربرنامه    -> 26گویه   6.86 0.00 
ی شهر  یانتظام   یزیربرنامه     -> 27گویه   8.26 0.00 
ی شهر یانتظام یزی ربرنامه      -> 28گویه   5.17 0.00 
ی شهر یانتظام یزی ربرنامه      -> 29گویه   4.31 0.00 
ی شهر یانتظام یزی ربرنامه      -> 30گویه   4.24 0.00 
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  یزی ربرنامه، ساختار، رهبری و اطالعات ی، فرهنگ، فناوری مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پنهان تحقیق )منابع انسان

)یشهر  یانتظام شاخص  این  قبول  قابل  مقدار  از  باالتر  همگی  نیز  می0.7(  این  (  باالی  اعتبار  از  حاکی  که  باشند 

 باشد.  متغیرها می

 : ارزیابی نکویی برازش مدل

در    1GOFباشد. اما شاخص های برازش متعدد میهای مبتنی بر کوواریانس فاقد شاخصبر خالف مدل   PLSمدل  

PLS  های برازش کلی مدل عمل کند و از آن برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل  تواند همانند شاخص میPLS   به

طور کلی استفاده کرد. این شاخص بین یک تا صفر قرار دارد، که مقدارهای نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب  

است با  GOF.  مدل  است  )  برابر  تعیین  ضریب  متوسط  و  افزونگی  شاخص  متوسط  هندسی  که  R2میانگین  با ( 

 گردد: استفاده از فرمول زیر محاسبه می

 
GOF=(0.849*0.298)^0.5= 020.5   

   .باشدبرازش قوی مدل می است که نشان دهنده  0.502محاسبه شده برای مدل پژوهش حاضر برابر  GOFمقدار

   :بررسی و آزمون مدل ساختاری

( یعنی اعداد روی مسیر، معنی داری ضرایب مسیر و Betaآزمون مدل ساختاری با استفاده از بررسی ضرایب مسیر)

 گیرد. یا واریانس تبیین شده، انجام می 2Rمقادیر 

 ضرایب مسیر . 6جدول 
 

 ی شهر  یانتظام یزیربرنامه

 0.469 منابع انسانی 
 0.499 فرهنگ

 0.769 فناوری اطالعات 
 0.662 ساختار 
 0.227 رهبری 

بر این الزم است از میزان   تبیین شدهعالوه  تغییرات پیش،  واریانس  متغیر وابسته  بینی شده  جهت آگاهی از درصد 

  یزیربرنامه"یعنی  نیز آگاه شد. جدول زیر نشان دهنده واریانس تبیین شده متغیر وابسته    متغیرهای مستقل،توسط  

 دهد.را نشان می "ی شهر  یانتظام

 میزان واریانس تبیین شده . 7جدول 
 

R Square 

 0.849 ی شهر  یانتظام یزیربرنامه

 
1. Goodnees of Fit 
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برنامه تبیین شده  واریانس  که  است  آن  دهنده  نشان  فوق  به     85ی حدود  شهر   ی انتظام  یزیرجدول  است.  درصد 

  یزی ربرنامه"درصد از تغییرات    85، ساختار و رهبری  اطالعات  ی، فرهنگ، فناوریعبارت دیگر متغیرهای منابع انسان

 کنند. پیش بینی می  را "ی شهر  یانتظام

داری  در اینجا اعداد باالتر  نماییم.  مالف معنیهر مسیر توجه می  tسپس جهت آزمون معنی داری مسیرها به آماره  

 است. 0.01در سطح   2.58و باالتر از   0.05در سطح    1.96از 

 ضرایب مسیر مدل تحقیق tآماره  .8 جدول
 

 ی شهر  یانتظام یزیربرنامه

 2.97 انسانی منابع 
 2.98 فرهنگ

 6.76 فناوری اطالعات 
 2.61 ساختار 
 2.001 رهبری 

  

بوده و با   "ی شهر  یانتظام   یزیربرنامه"داری بر  دارای تاثیر معنی  ی،  منابع انسان  1.96باالتر از    Tبا توجه به کمیت  

  یزی ربرنامه"داری بر  تاثیر معنی  فرهنگباشد. همچنین  این تاثیر مثبت می   0.469توجه به مثبت بودن ضریب مسیر  

بودن ضریب مسیر     "یشهر   یانتظام به مثبت  توجه  با  و  تاثیر مثبت می  0.499بوده  این  فناور،  ،  اطالعات  یباشد. 

 هستند. "یشهر  یانتظام  یزیربرنامه"ساختار و رهبری نیز دارای تاثیر معنی داری بر 

   ی مبتنی بر مدیریت دانش:شهر ی انتظام یزی ربرنامهالگوی 

  ی انتظام  یزیربرنامه، خروجی شکل الگوی  SmartPLSهای ورودی در نرم افزار  با عنایت به نتایج حاصل از داده

 باشد: مبتنی بر مدیریت دانش به صورت زیر می یشهر 
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 بهمراه ضرایب مسیر و بارهای عاملی( دانش )بهمبتنی بر مدیریت  یشهر   یانتظام یزیربرنامه. الگوی 3شکل 

توانند درصد قابل  ، ساختار و رهبری میاطالعات  ی، فرهنگ، فناوریمتغیرهای منابع انسانخروجی مدل حاکیست  

متغیر دارای تأثیر مثبتی بر این متغیر    5و تمامی    کنندبینی میپیش  ریزی انتظامی شهری رابرنامهتغییرات    توجهی از

 ند.باشمی

 نتیجه گیری 

نشین توسعه  های فرسوده و مناطق حاشیهبافت  فناورانه در کنار  هاییشرفتبا پبدیهی است فضاهای جدید شهری  

  هایی یگاناز معدود    ی نیزانتظام  های از سوی دیگر سازمانمواجه ساخته است.    یدیرا با مشکالت جدامنیت شهری  

سر و کار  باالخص در فضاهای شهری  گوناگون مردم    اقشارو در سطح گسترده با    یوسته پ  هاکه کارکنان آن  هستند

کنند که  یرا کسب م یرینظیالبته منحصر به فرد و ب فراوان و یها تجربه یک،تعامالت و ارتباطات نزد ین د و در اندار

آن  برداری از  و بهره  ینگهدار  یابی،دست  یبرا   الزم است  و  است  کارکنان انتظامی  ذهن  ها آن  یگاهتوان گفت تنها جایم

به نقش    .گیردصورت    الش جدیت   های شهری،ریزیبرنامهدر   با توجه  و    ی اثربخش  تضمین   دردانش  مدیریت  لذا 

ریزان شهری  برنامهبه موقع و موثق    یو دسترسانتظامی  دانش    یریتمدتوان گفت  های شهری، مییریزبرنامه  ییکارآ

در توسعه امنیت انتظامی در فضاهای شهری و    یا نقش قابل مالحظه  ین،نو  هاییآورفن  یبانی با پشت  به دانش انتظامی

 بینی، پیشگیری، مهار و کشف جرایم دارد.  های امدادی در پیشنیز یاری سازمان

دانش ذهنی به    های تأثیرگذار مدیریت دانش، ضمن تبدیلگیری از مؤلفهتوانند با بهرهریزان شهری میهمچنین برنامه

نسبت به  ،  هاالگو  ییشناسا  یل انتظامی،مسا  یلتحل  و عناوین جدید مجرمانه،  یدهاتهدکامل  شناخت  عینی، نسبت به  

 .  ریزی برای فضاهای شهری اقدام نمایندتصمیمات بهینه در سطوح راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی در برنامهاتخاذ 

برنامه ایستا،  ریزتبیین نقش مدیریت دانش در  به عنوان راهبردی ضروری در محیطی پویا و غیر  انتظامی شهری  ی 

بهره ارتقاء  را  موجبات  انتظامی  واحدهای  در  دانش  زوال  از  جلوگیری  و  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود  و  وری 

می استاندارد  سازد.فراهم  در  مهمی  گام  مقاله  این  در  شده  یاد  الگوی  بکارگیری  برنامهلذا  شهری  ریزیسازی  های 

امنیت تفکری  با  را  آن  بر  فرآیندهای حاکم  الزامات و  و  بوده  انتظامی  دانش  بر  محور، سیستمی و ساختارمند  مبتنی 

 سازد.   بدون اعمال سلیقه شخصی، مبتنی بر اسناد باال دستی یکپارچه و منسجم می

ریزی انتظامی  (ی متغیر برنامه2Rر مجموع با توجه به )های این پژوهش حاکیست، داما نتایج حاصل از تحلیل داده

برابر   که  شده  باشد،  می  0.849شهری  تبیین  متغیرواریانس  است  85  این  منابع    .درصد  متغیرهای  دیگر  عبارت  به 

انتظامی شهری را برنامهدرصد از تغییرات    85، ساختار و رهبری  اطالعات  ی، فرهنگ، فناوریانسان بینی  پیش  ریزی 

  Smart PLS  و در انتها  با توجه به نتایج نرم افزار  باشندمتغیر دارای تأثیر مثبتی بر این متغیر می  5و تمامی    نندکمی

 گردد.مدل ارائه شده، تأیید می

 پیشنهادهای مرتبط: 

 شهری. ریزان شهری و مدیران انتظامی متناسب با شرایط نوین و فضاهای جدید برنامه مشترف کارگروه  ایجاد

 مبتنی بر دانش انتظامی. ریزی شهریبرنامه نوین سامانه  استقرار ریزان شهری و کارکنان انتظامی بابرنامه افزاییهم

 آموزشی. کارگاه و سمینار  برگزاری مبتنی بر دانش انتظامی با شهری نوین معماری راستای در سازیفرهنگ
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ریزان های انتظامی به برنامهواحدهای مدیریت شهری )انتقال تجربهتبدیل دانش ضمنی انتظامی به دانش آشکار در  

 های ضروری(.جوان شهری و همتاپروری در پست

حوزه   نیاز در   رفع  جهت  مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی انتظامی  های مدیریت شهری با سازمان  بیشتر   تعامل  ایجاد 

 دانش انتطامی. 

 ریزان شهری در ایران و سایر کشورهای هدف.نحوه تعامل بین برنامهاستفاده از تجارب دانش انتظامی و تعیین 

مؤلفه از  متأثر  عمومی  امنیت  واقعی  و  عینی  ابعاد  علمی  دقیق  چارچوب  در  تعریف  دانش  مدیریت  های 

 های انتظامی شهری.ریزیبرنامه

م  سطح  ارتقاء  و  اطالعاتی  اشراف  ایجاد  برای  اطالعاتی  منابع  یکپارچه  مدیریت  در  ایجاد  انتظامی  دانش  دیریت 

 ریزی شهری. های برنامهسازمان

های خبره و اطلس  پژوهی و استفاده از ابزار مدیریت دانش در سامانهریزان شهری به سمت فرهنگ دانشنیل برنامه

 های شهری. ریزیتوزیع جغرافیای جرم  در برنامه

 بینی و پیشگیری از جرایم و وقایع امنیتی. ش در پیشریزی انتظامی شهری مبتنی بر مدیریت دان پژوهشی برنامهآینده

 منابع 

 . 9(، مدیریت عمومی، انتشارات نی، ص 1372الوانی، سید مهدی) 

باشی، بیژن، راهبرد مدیریت دانش در  براه، محسن، قاسمی، محمد، کرباسیان، مهدی، یاوری، علیرضا، خیامچشم

 . 52-27، صص  30هشتم، شماره مدیریت بحران، پژوهشنامه نظم و امنیت، سال 

 .29های مدیریت و رهبری، انتشارات مرزبانان، ص تئوری .(1390خورشیدی، عباس و ذوالفقاری، حسین)

 . 80(، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، ص  1380رضاییان، علی) 

 . 4-3 صپنجم، ص نور، چاپ   یام، انتشارات دانشگاه پیشهر  یزیرکارگاه برنامه (،1387یل)، اسماعیعهش

 .2779(، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 1372فرهنگ دهخدا) 

(، الگوی مرحله محور فرماندهی و کنترل  1392قاسمی، محمد، یاوری، علیرضا، اشراقی، مهرداد، یاوری، آرش، )

 .142-119، صص 23در بحران، پژوهشنامه نظم و امنیت، سال ششم، شماره  

اطالعاتی در مدیریت شهری، فصلنامه فرهنگ مدیریت،شماره  (، نقش سیستم1382محمد) محمودی، سید   های 

 . 92-59چهارم، پاییز و زمستان، صص  

،  51نامه بحران، شماره  های فرایند مدیریت بحران در سازمان، پژوهش(، بررسی گام1389معمارزاده، غالمرضا )

 .76-9بهار، صص 

ها در رسیدگی به  (. الگوی ساختاری مطلوب کالنتری1390 و کشفی، سید سعید)نوری، امیر، پیمانی اصل، عبداهلل

 . 97-83ترویجی(، شماره نوزدهم، صص  -بزهکاری اطفال، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم)علمی

 ( حسین  منش،  محبوبی  و  جعفر  جریبی،  بین  1391هزار  علمی  ارتباطات  به  معطوف  انتظامی  دانش  تولید   .)

 .27-1، صص 2ناجا. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال پنجم، شماره سازمانی در 
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Abstract 

In urban planning based on knowledge management, disciplinary knowledge is considered to be 

key components in the establishment of sustainable security. On the other hand, knowledge-based 

urbanization has recently attracted the attention of urban experts, because of that, there are common 

interests that exist between urban management structures and developmental policies. Therefore, 

considering the relationship between the concept of technology development and technological 

advancement in socio-economic with security, the purpose of this paper is to examine the strategy and 

impact of knowledge management, technology and innovation in accordance with urban conditions 

and potentials in enhancing security of law enforcement. This paper is written, by reviewing and 

integrating two trends from the field of management studies with library and documentary methods 

and utilizing upstream documents, experts' opinions, authoritative scientific and empirical sources, that 

is done by confirming the factor analysis method and through the SmartPLS software. The population 

and the statistical sample were selected from 2 groups; first elite groups (14 people) at the level of 

high-level urban and disciplinary executives for depth interviewing to explore the components and 

indicators of the model and the second group (sample of 93 people) at the level of law enforcement 

and urban experts to evaluate the model and complete the questionnaires. In conclusion, the 

researchers explained the role of five essential components of KM in urban Disciplinary Planning 

include of “human resources”, “information technology”, “culture”, “leadership” and “structure”, that 

Compared to the outputs of the model, 85 percent of urban Disciplinary Planning changes are 

explained by these five variables. Therefore, knowledge management and timely-reliable access to 

events of the country with the support of modern technologies have been the requirements of law 

security in urban planning, and by creating knowledge mastery that are the origin of knowledge 

management, it Can make effective decision-making for planners and law enforcement decision 

makers, also has a significant role in the quality of urban management. 
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