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چکيده
س��ازه سرمایه اجتماعی برای س��ازمان پلیس؛ با چرخش از گفتمان امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان
امنیت اجتماعی جامعه محور ،س��هم و نقش مهمی پیدا کرده اس��ت .در دوره جدید رویکرد جامعه محوری
به عنوان یکی از الگوهای جدی در تولید و حفظ امنیت مطرح ش��ده اس��ت.در این رویکرد کارآمدی پلیس
ناش��ی از ارتباط و کنش متقابل با جامعه اس��ت .در نتیجه توجه به سرمایه اجتماعی پلیس معنا و مفهوم تازه ای
یافته اس��ت .س��رمایه اجتماعی دارای ابعاد و مولفه هایی اس��ت که با بررسی مفهومی و نظری آن در این مقاله
بر مولفه های مش��ارکت و اعتماد اجتماعی به نهاد و کارگزاران پلیس تاکید ش��ده و مورد سنجش کمی قرار
گرفته اند .مفاهیم در چارچوب منطق فازی درجهبندی ش��دهاند .بر حسب داده های موجود ،میزان مشارکت
اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی ،اندکی باالتر از متوسط قابل ارزیابی است .گزارههای
مشاهدهای داللت بر آن دارند که میانگین اعتماد شهروندان تهرانی به پلیس  0/51است .اکثریت پاسخگویان
( 43/8درصد) ،عضو مجموعهای هستند که در نقطهگذار ( )0/5اعتماد به پلیس ،بر پایه نظام برآورد انتظارات
ارزشی قرار دارند .همبستگی رگرسیونی اعتماد به پلیس با ترکیب خطی شرایط علی؛ کارآمدی ،پاسخگویی،
شفافیت سازمانی و انسجام هنجاری برابر با  0/85است .نسبتی از واریانس مجموعه اعتماد به پلیس که از طریق
مشارکت نسبی مجموعه شرایط علی مذکور تبیین شده است  0/72است.

واژه های کليدي :س��رمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مش��ارکت عمومی ،انتظارات ارزش��ی ،امنیت

اجتماعی

 -1کارشناس ارشد جامعه شناسی
 -2دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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یک��ی از نهادهای عمومی ،از ارکان مهم هرحاکمیتی ب��وده و به مثابه یکی از خرده نظامهای
اجتماع��ی؛ ارتقاء نظم و انضباط اجتماعی ،تس��هیل فرایند توس��عه اجتماعی ،اجرای قانون و
حفاظت از آرامش و امنیت جامعه از کارویژه های اصلی آن است.

ط��رح ایده پلیس جامعه محور و امنیت انتظامی «اجتماعی ش��ده» 1پیوند س��ازمان پلیس را

از پیوند صرف با نهاد حکومت و دولت فراتر برده اس��ت ،به گونه ای که س��ازمان پلیس به
رغم اینکه یک س��ازمان رسمی و حکومتی شناخته می ش��ود ،لیکن ارتباط و درهم تنیدگی

آن ب��ا نهادهای اجتماعی ،فرهنگ��ی و حتی اقتصادی را نمی توان نادی��ده گرفت و بر همین
اس��اس صاحب نظران علوم اجتماعی و امنیتی ،سازمان پلیس را نیازمند مبرم به برخوداری از

س��رمایه های اجتماعی می دانند .س��رمایه اجتماعی به مثابه سیمان و مالتی است که به حفظ
وفاق و انس��جام جامعه و سازمان پلیس کمک می کند و موجبات روان سازی و برخورداری
از نظم پویا را تحلیل و تقویت نموده و نقش و سهم درخور توجهی را در فراهم سازی امنیت

و انتظام اجتماعی دارد .چرا که سرمایه اجتماعی در مقیاس های خرد (فردی) ،میانی (نهادی

و س��ازمانی) و کالن (حکومت��ی) نیرویی موثر برای اجتناب و ممانعت از گسس��ت و ناامنی
اجتماعی در جوامع پر مخاطره امروزین می باشد.
طرح مساله

اثر بخشی سرمایه اجتماعی بر روند فرایندهای پویایی چون امنیت را نمی توان مورد غفلت

قرار داد .این ضرورت ،در جوامع جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است .زیرا جوامع انسانی،
ب��ه حکم فرایند تمایز و تفکیک اجتماعی که در س��طوح چندگان��ه :خرد ،میانی و کالن در

حوزه های مختلف؛ اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی و فرهنگ��ی تجربه می کنند و چند و چون
آن که معرف جوهره و ماهیت آنها در دوره های مختلف تاریخی و قلمرو های متعدد است،
برخودار از مجموعه ای از شکاف های اجتماعی می شوند ،سرمایه اجتماعی ،عنصری است

که در شکل بین گروهی آن می تواند ترمیم این شکافها ،وفاق و انسجام اجتماعی را موجب

شود.

1- Societal security.

س��رمایه اجتماعی ،از ویژگی خود تقویتی 1برخوردار اس��ت .به این معنا که با اس��تفاده از

آن ،س��رمایه اجتماعی ارتقاء و افزایش می یابد و دارای خصلت خودزایندگی 2اس��ت .وقتی
بده بس��تان افزای��ش می یابد ،اتصاالت بین مردم ،موجب تولید اعتم��اد ،اطمینان و توانمندی

می انجامد.

سرمایه اجتماعی از مسیر جامعه پذیری ،کنترل اجتماعی ،پیوستگی اجتماعی ،هنجارمندی

اجتماعی ،فراهم سازی فرصت و نوعی دارایی ،با نظم و امنیت اجتماعی پیوند پیدا می کند و
بر این مبناست که بسیاری از صاحب نظران معتقدند که؛ جامعه امروز ،فاقد سرمایه اجتماعی

اس��ت و این دلیل عمده ای برای افزایش میزان ارتکاب به انحراف ،بزهکاری و جرم اس��ت.
(غفاری.)1390،

مجموعه عناصر مفهومی س��رمایه اجتماعی در این مقاله در بعد ش��ناختی و ذهنی ،عبارت

است از اعتماد به پلیس (نهادی و بین شخصی) و در بعد عینی ،عبارت است از مشارکت های
رسمی و غیر رسمی مردم در همکاری و همیاری متقابل با پلیس (میزان مشارکت و همکاری

مردم با پلیس) که مجموعاً عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی پلیس را شامل می گردند.

در ایران از لحاظ تاریخی همواره رویکردی اقتدارگرا از سوی حاکمیت و نهادهای نظامی

و انتظامی در برقراری نظم و امنیت دنبال می ش��ده اس��ت .از این رو از یک طرف حاکمیت

و نهاده��ای نظامی و انتظامی کمترین توجه را به جلب اعتماد عمومی و مش��ارکت اجتماعی

مردم معطوف داشته اند و از طرفی هم مردم کمترین مشارکت را در عرصه زندگی اجتماعی

از خود جلوه گر ساخته اند .در واقع می توان گفت تا قبل از انقالب اسالمی امنیت برآمده از
صرف اقتدار و حاکمیت پلیسی بر جامعه حاکم بوده است و این امر به روحیه استبدادی این

حاکمیت و نبود گـرایش مردم س��االرانه در آنها برمی گش��ت .در نتیجه شاهد آن هستیم که
همواره مش��ارکت مردم در امور انتظامی با نیروهای برقرار کننده نظم در سطوح بسیار پایینی
بوده است و حتی فراتر از این ،یک روحیه پلیس ستیزی را از لحاظ تاریخی شاهد هستیم که

این روحیه نیز منبعث از روحیه قانون گریزی مردم بوده اس��ت چرا که مردم قوانین را بعنوان
ابزاری برای حفظ منافع حاکمیت می نگریسته اند و بالطبع چنین دیدگاهی را نیز در خصوص

پلیس داشته اند.

1- Self- reinforcing.
2- Self- generating.

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

می ش��ود .آن چنانکه عدم اس��تفاده مناس��ب از آن ،به فرسایش و کاهش س��رمایه اجتماعی
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اکنون این سول مطرح است که:
«سرمایه اجتماعی پلیس چگونه قابل تبیین است؟»
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این س��وال از نوع تبیینی اس��ت .در پاس��خ به این سوال و در مقام حل مس��اله دو نوع تبيين

ضرورت مي يابد:

 -1تبيين تئوريك؛
 -2تبيين تجربي.

ضرورت و اهمیت تحقیق

بنياد و ش��الوده هر جامعه اي بر نظم اس��توار مي باش��د ،پس ضروري اس��ت كه كنشگران

(فردي و سازماني) براي تداوم حيات خود در جامعه و نيز استمرار نظم و هماهنگي اجتماعي،

با يكديگر همكاري و همياري اجتماعي داش��ته باش��ند كه اساس اين روابط مبتني بر تعاون و
همكاري را سرمایه اجتماعي تشكيل مي دهد ،زيرا سرمایه اجتماعی حلقه واسط و تسهيل گر
تعامالت و ارتباطات اجتماعي در س��طوح خرد (خانواده) ،مياني (سازمان ها) ،كالن (جامعه)

و حتي در س��اختارهاي فراتر از آن (جهانی) اس��ت .ضرورت و اهميت پژوهش حاضر را در
قالب موارد زیر می توان مورد تأكيد قرار داد:

امروزه تبیین و فهم س��رمایه اجتماعی برای س��ازمان پلیس ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر

اس��ت ،زیرا س��رمایه اجتماعی از جمله نظریات جامعه محوری اس��ت که با تاکید بر روابط

اجتماعی ،ظرفیت تبیین و فهم «امنیت اجتماعی ش��ده»1را داراست .سرمایه اجتماعی ،به مثابه
دارای��ی در اختیار جامعه و کنش��گران اجتماعی ،با بهره مندی از مولف��ه هایی نظیر؛ اعتماد،
مشارکت داوطلبانه ،هنجارهای حرفه ای ،پاسخ گویی و دیگر عناصری که در ذیل چتر خود
دارد ،موجب می ش��ود تا هزینه های مدیریتی ،نظیر نظارت و کنترل رسمی را کاهش داده و
امکان اس��تفاده از زمان و دیگر منابع و سرمایه ها را در جهت انجام فعالیت هایی با بهره وری

بیشتر فراهم کند.

اقبال نظری و عملی نیروی انتظامی به سرمایه اجتماعی و بهره مندی از آن به عنوان سرمایه

و دارای��ی حیاتی و با ارزش ،به ارتقای توان و قابلیت کارکنان و س��ازمان این نیرو در تعامل

و ارتباط س��ازنده و پویا با مردم و جامعه کمک می نماید و در نهایت پویایی س��ازمان و در
1- societal security

مقیاس فراتر از س��ازمان ،بسط و گسترش نظم اجتماعی پویا (که تحقق آن مورد نظر و انتظار
سازمان پلیس است) را در پی دارد.

سنجش و تبیین سرمایه اجتماعی پليس ،در ارزيابي عملكرد پليس مورد نياز است« .ارزيابي

مي رود .امروزه ارزيابي عملكرد ،ابزاري اس��ت كارآمد كه مديريت و كاركنان از طريق آن

به نقاط قوت و ضعف س��ازمان پي برده و با ريش��ه يابي آنها و با تكيه بر نقاط قوت ،اقدامات
اصالحي را براي بهبود عملكرد انجام مي دهند.

تغییرات پر شتاب ،فزاینده و فراگیری که هر روزه با آهنگی سریعتر از دیروز ،جوامع انسانی

را دس��تخوش دگرگونی می سازند ،توجه به س��ازه های تحلیلی و تجربی سرمایه اجتماعی و

امنیت را در حوزه های دانش نظری و سیاست گذاری اجتماعی برای سازمان نیروی انتظامی،
ضرورتی تازه بخشیده است.

بررس��ي وضعيت س��رمایه اجتماعی پليس از آنجا كه گامي اساس��ي در ش��ناخت نگرش

ش��هروندان محسوب مي ش��ود ،مي تواند به برقراري يك ارتباط اقناعي با شهروندان كمك
كند .وقتي توجه ما معطوف به ارزيابي و س��نجش س��رمایه اجتماعی پليس مي شود در واقع

وارد قلمرو نگرش هاي آنها شده ايم .اطالع از كيفيت نگرش شهروندان به سازمان پليس ،به
توانايي اين س��ازمان در برقراري يك ارتباط اقناعي با شهروندان به منظور ترغيب ،هماهنگي
و همسو شدن آنها خواهد افزود.

پیشینه تجربی و نظری موضوع

در ایران در چند س��ال گذش��ته ،تحقیقات متعددی درباره س��رمایه اجتماعی و یا برخی از

عناصر آن در ش��کل پژوهش مس��تقل و یا پیمایش های ملی صورت گرفته که می توان تأثیر

برخی از متغیرهای مس��تقل را در س��رمایه اجتماعی و یا برخی از عناصر تشکیل دهنده آن را
مالحظه نمود.

س��رمایه اجتماعی در برخی از تحقیقات با آگاهی ،اعتماد (اجتماعی و نهادی) ،مش��ارکت

ش��ورایی ،اجتماعی و سیاسی و اعتماد به افراد ،اعتماد به نهادها و سازمان ها (غفاری)1380،؛

فعالیت های گروهی و انجمنی ،اعتماد عام (ش��خصی ،تعمی��م یافته و نهادی) همیاری تعمیم
یافته (موسوی خامنه)1383 ،؛ بعد هنجاری اعتماد و عمل متقابل و بعد شبکه ای (مال حسنی،

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

عملكرد» به عنوان يكي از فعاليت هاي كليدي و از عناصر اصلي مديريت در سازمان به شمار
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)1381؛ فعالیت اجتماعی ،روابط اجتماعی با خانواده ،دوستان و همسایگان و اعتماد اجتماعی
(میرزاخانی)1380،؛ و اعتماد (امیرکافی )1374 ،تعریف و عملیاتی ش��ده اس��ت و در برخی
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از تحقیقات و پیمایش های ملی نیز برخی از عناصر مفهومی س��رمایه اجتماعی مانند اعتماد،

راس��تگویی ،دورویی ،تقلب ،روابط اجتماعی رسمی ،رفتارهای مذهبی و مشارکت های غیر
رس��می ،آگاهی (محس��نی ،)1374 ،مطالعه مطبوعات ،دیدن تلویزیون ،فعالیت های مذهبی،

رفت و آمد خانواده ،مش��ارکت اجتماعی ،برگزاری جش��ن تولد (رفتارهای فرهنگی)1382،

آگاهی ،اعتماد و مش��ارکت (ارزش��ها و نگرش ها ،موج دوم  )1382مورد ارزیابی و سنجش
قرار گرفته است (به نقل از ناطق پور.)1384،

سرمایه اجتماعی برای سازمان پلیس ،منبعی جهت «کنش متقابل» این سازمان با جامعه تلقی

می گردد و این منبع عالوه بر آگاهی و توجه نس��بت به امور اجتماعی و نظم و امنیت جامعه

(ش��ناخت) یعنی آگاهی که موجب عالقه مندی و دل نگرانی است ،شامل هنجارهای اعتماد
(نهادی و بین ش��خصی) جامعه نس��بت به پلیس ،هنجارها و یا رفتارهای متقابل (همیاری) که

در درون ش��بکه های اجتماعی عمل می کنند و عـناصر سـاختاری شبکه ها و مشارکت های
رسمی و غیر رسمی (نظارت همگانی بر عملکرد پلیس) می باشد.

س��رمایه اجتماعی مفهومی نس��بتاً نوظهور ،پر اهمیت ،چند وجهی ،پیچیده و با تعدادی از

تعاریف رقیب در علوم اجتماعی است و امروزه بعنوان یکی از مهمترین شاخص های رشد و
توس��عه در هر نظام و سازمان اجتماعی و شرط الزم برای بسط و گسترش انسجام ،همبستگی
و مشارکت اجتماعی و نیز اعتماد متقابل (فرد ،جامعه و دولت) به حساب می آید.

در بررسی از منابع موضوع با انبوهی از تعاریف روبرو می شویم که در حوزه های متفاوتی

ارائه ش��ده اند .بررس��ی و مرور این تعاریف گوناگون احتماال نس��بت ب��ه تعیین معرف های

مش��ترک برای مفهوم س��رمایه اجتماعی کمک خواهد نمود و از این طریق می توان سنجش

مشترکی را از این مفهوم بعمل آورد .بنابراین به برخی از این تعاریف در ادامه اشاره می شود.
جیمز کلمن 1س��رمایه اجتماعی را بوسیله کارکردش تعریف کرده است .به نظر او سرمایه

اجتماعی هنگامی ایجاد می ش��ود که روابط میان اشخاص به شیوه ای تغییر یابد که کنش را

آسان سازد.

بنابـراین سـرمایه اجتماعی شیء واحــدی نیست ،بلکه جنبه هـای متفاوت ساختـار اجتماعی
1- James Coleman

را در بر می گیرد که کنش جمعی و فردی را ترویج می نماید (راز نفیلد.)284:2001،

از دیدگاه پیر بوردیو ،1س��رمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه

مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر ،عضویت در یک
از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت .چرا که میزان س��رمایه اجتماعی هر فرد بس��تگی به تعداد

روابط ومیزان س��رمایه (فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) تملک ش��ده توس��ط هر رابطه دارد.

(فیلد.)77:2003،

راب��رت پاتن��ام 2اعتقاد دارد که س��رمایه اجتماعی وجوه گوناگون س��ازمان اجتماعی نظیر

اعتماد ،هنجارها و ش��بکه هاست که می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را

بهبود بخش��ند( .پوتنام .)285:1380 ،در مقابل ،فوکویاما سرمایه اجتماعی را وجود مجموعه
معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف می کند که اعضای گروهی که همکاری

و تعاون در میانش��ان برقرار اس��ت در آن سهیم هس��تند .از نظـر او مشــارکت در ارزش ها و
هنجـــارها به خـودی خود باعث تولید س��رمایه اجتماع��ی نمی گردد ،چرا که این ارزش ها

ممکن است ارزش های منفی باشد .برعکس ،هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند
اساس��اً باید ش��امل س��جایایی از قبیل صداقت ،ادای تعه��دات و ارتباطات دو جانبه باش��د.

(فوکویاما.)12- 11 :1379 ،

از نظر پکس��تن 3منظور از س��رمایه اجتماعی آن دسته از روابط اجتماعی است که می تواند

تولید کاالهای معنوی و غیر مادی را تسهیل نماید (پکستن.)256:2002 ،
به اعتقاد او سـرمایه اجتماعی دارای دو بعد اصلی می باشد:

 –1روابــط عینی میان افراد از یک طرف

 -2پیوندهای ذهنی بین همان افراد از طرف دیگر (فیلد.)67:2003 ،

ب��ا این دو بعد ،این تعریف از س��رمایه اجتماعی هم روابط بی��ن افراد را در بر می گیرد که

کلم��ن ب��ر آن تأکید نموده بود و هم اینکه در واقع این روابط باید بر اس��اس تئوری بوردیو،
ذهنی ،مبتنی بر اعتماد و مثبت باشد (پکستون .)256:2002 ،

چلبی نیز معتقد اس��ت ،منظـور از سرمایه اجتماعی ،گزینه های رابطه ای قابل تصور است،
1- Pierre bourdieu
2- Robert Putnam
3- Paxton

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

گروه باش��د( .فیلد15:2003 ،؛ برونینگ و دیگران .)2000،برای او پیوندهای بادوام و متراکم
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ای��ن گزینه ها عبارتن��د از :روابط اجتماعی ،روابط اجباری ،رواب��ط گفتمانی و روابط مبادله
ای .گزینه های رابطه ای برای اش��غال کننده موضع بالقوه ،در حکم منابع ارزشمند محسوب

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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می شوند که در روابط اجتماعی قابل تبدیل به دارایی های مختلف برای کنشگر هستند.

اخیرا ً بیشتر تئوری پردازان سرمایه اجتماعی (اعم از عالمان سیاسی و جامعه شناسان) بر دو

عنصر اصلی این مفهوم تأکید دارند :نخست؛ اعتماد میان اعضای اجتماع ،و دیگری مشارکت

در س��ازمان های اجتماعی .با پیروی از این دیدگاه ،می توان گفت هر چه مشارکت و اعتماد
اجتماعی و نیز تعداد نهادها و س��ازمانهای داوطلبانه بیش��تر باشد ،س��رمایه اجتماعی نیز بیشتر

خواه��د بود .با تأس��ی و الهام از این دیدگاه های اخیر و نیز ه��ر یک از تعاریف و تبیین های
ارائه ش��ده پیرامون س��رمایه اجتماعی را می توان نه به عنوان دیدگاه های جایگزین ،بلکه به

عنوان ابعاد مکمل س��رمایه اجتماعی ،در پژوهش حاضر در نظ��ر گرفت .افزون بر این طرح

مباحث��ی چون مفهوم پلیس جامعه محور که در گفتمان امنیت مدرن 1مد نظر اس��ت ضروت
توجه به سرمایه اجتماعی پلیس را دو چندان کرده است .در رویکرد جامعه محوری ،سازمان
پلیس به جای تکیه صرف بر ابزارهای س��نتی س��رکوب و اعمال قدرت که الزمه آن تقابل و

دوری از جامعه است ،با کلیه ارکان جامعه تعامل برقرار نموده و ضمن توسعه فرایند خدمت

رسانی به جامعه و مردم ،از حمایت های مختلف مادی و معنوی آنها (سرمایه های اجتماعی)

در برق��راری نظم و امنیت عمومی بهره مند می ش��ود .به ط��ور کلی ،رویکرد جامعه محوری
پلیس اش��اره به ارتباط و حمایت دو سویه س��ازمان پلیس و جامعه دارد (وروائی.)1384 ،در

ای��ن رویکرد پلیس ،نظم و امنیت مقوله اجتماعی به حس��اب می آیند بدین معنا که پلیس نه

می خواهد و نه می تواند که به تنهایی نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید ،بلکه این سازمان

در جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه نیازمند واقعی به کمک و حمایت مردمی است ،به
عبارتی دیگر رویکرد جامعه محوری نوعی فلس��فه ای است مبتنی بر این باور که چون مقوله

 - 1در دوره جدید از دو گفتمان امنیت بحث می شود:
• گفتمان سنتی :امنیت ملی در این گفتمان ،جنبه سلبی دارد و با نبود عامل یا عواملی چون تهدیدات نظامی ،اقتصادی،
اجتماعی و  ...تعریف می شود.
• گفتمان مدرن :در این گفتمان ،محور اصلی امنیت ملی را موضوع نفی تهدیدات تشکیل نمی دهد ،بلکه وجود شرایط
ایده آل برای یک حیات سیاس��ی – اجتماعی مناسب برای کلیه شهروندان مد نظر است .در گفتمان مدرن ،جنبه ایجابی
و تأسیس��ی امنیت مد نظر بوده ،امنیت پدیده اجتماعی قلمداد می گردد که تمامی جامعه در تولید و حفظ آن مش��ارکت
دارند (افتخاری .)1379 ،در این گفتمان ،امنیت از حالت تک ذهنی (تک محوری) خارج شده و به درون جامعه پانهاده
و امنیت در سایه مشارکت مردمی از ویژگی های یک جامعه امن است .بنابراین ،ذهنیت مردم از امنیت و میزان همکاری
آنها با پلیس در تحصیل امنیت ،امکان آن را فراهم آورده تا مردم هم در مقام تعریف و هم در مقام اجرای اصول امنیتی
صاحب نقش گردند.

نظم و امنیت ،پدیده های اجتماعی هستند؛ بنابراین دستیابی به آنها نیازمند همکاری مشترک
پلیس و جامعه است و مشارکت و همکاری مردم با سازمان پلیس نیز در واقع به هویت مدنی

یعنی مردمی بودن آن توجه دارد و به هر میزان که س��ازمان پلیس به س��مت داشتن تعامالت
امنیت به حداقل ممکن کاهش می یابد ،عالوه بر این زمینه های جلب اعتماد مردم نس��بت به
پلیس نیز فراهم می گردد.

مؤلفه های سرمایه اجتماعی

 -1اعتم��اد اجتماعی :اعتماد از اهمیت نظری و عملی بس��یاری برای مطالعه س��ازمان های

دولتی برخوردار است (. )143-133: 1985,nachmiasبرخی از صاحبنظران مدعی هستند
که اعتماد نوعی ساز و کار انسجام دهنده است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد

و حفظ می کنند ( )1983,Barberو به مثابه پدیده ای است تسهیل گر که باعث بهـره وری
بیشتر سـازمان ها می شـود ،اعتمــاد به عملکـرد اثـر بخش منجر می شود زیرا تبادل اطالعات

مرتبط و مناس��ب بین شهروندان و سازمانها را تشویق می کند و عامل بسیار مهم در کارایی و
اثر بخشی سازمان است.

اعتماد ،عامل پیوند شهروندان و سازمان های دولتی بوده و مدیریت دولتی اثربخش منبعث

از ای��ن پیون��د و اعتماد دو طرفه اس��ت ،از این رو اعتماد عمومی ب��ر کیفیت مدیریت دولتی

تأثیر زیادی خواهد داش��ت .این اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی است که
مخدوش شدن آن هزینه های بسیار سنگینی بر سازمان تحمیل خواهد کرد.

اعتماد از عناصر بس��یار مهم س��رمایه اجتماعی بوده و باعث تسهیل همکاری می شود و هر

چه اعتماد نس��بت به سازمانی باالتر باشد احتمال همکاری با آن سازمان نیز بیشتر خواهد بود

و همکاری نیز به نوبه خود اعتماد را به دنبال دارد.

بس��یاری از اندیش��مندان بر این باورند که افزایش اعتماد متقابل مردم و سازمان ها ،موجب

پایی��ن آمدن هزینه های اداره جامعه و هزینه های عملیاتی س��ازمان ها می ش��ود و در نهایت
مشارکت مردم با سازمان را تسهیل می نماید.

شهروندان به منظور رفع نیازهای گوناگون خود در ارتباط با پلیس ،به آنها مراجعه می کنند،

انتظار دارند رفتارها و کیفیت خدمات ارائه ش��ده توسط پلیس متناسب با نیازهای آنان باشد.

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

گس��ترده تر با مردم حرکت کند ،راندم��ان عملکرد پلیس بهبود و هزین��ه های تأمین نظم و
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نهاد پلیس نیز برای تداوم حیات س��ازمانی خود به همکاری و مش��ارکت ش��هروندان وابسته
است ،در فرایند این تعامل است که اعتماد موضوعیت می یابد .اساساً برآورده شدن انتظارات،

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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می تواند اعتماد را به همراه داش��ته باش��د در این معنا اعتماد در شرایطی حاصل می شود که
رابطه بین نظام کنشگر (شهروند) و پلیس مبتنی بر تأمین تمایالت نیازی (انتظارات) باشد.
موضوع اعتماد اجتماعی به پلیس در دو سطح قابل تبیین است:

 -1سطح نهادی؛ در این سطح پلیس به مثابه یک نهاد عمل می کند.

 -2سطح کنشگری؛ در این سطح پلیس به مثابه مجموعه ای از کنشگران مد نظر است.

در سطح نهادی ،پلیس به عنوان یک سیستم مطرح و بر عناصر ساختاری آن تأکید می شود

و در س��طح خرد ارتباط کنشگران پلیس با ش��هروندان مورد توجه قرار می گیرد .شهروندان
در برخورد با پلیس عناصر این دو س��طح را با انتظارات ارزش��ی خ��ود تطبیق می دهند ،اگر

انتظارات خود را سازگار با رفتار کنشگران و عملکرد نهادی پلیس ارزیابی کنند نسبت به آن
اعتماد پیدا می کنند .نحوه داوری ش��هروندان در باب کیفیت خدمات پلیس می تواند معیار
مهمی برای تعیین اثر بخشی و کارآیی این سازمان نیز باشد.

اعتم��اد اجتماعی جهت گی��ری اخالقی مثبت در میان ش��هروندان اس��ت .جوهر اعتماد،

انتظارات (اخالقی ،ابزاری و  )...ناظر بر دیگری اس��ت .انتظار داریم رابطه ما با دیگری مبتنی

بر ارزش��های اخالقی مانند تعهد ،صداقت ،انصاف ،عطوفت و مسئولیت پذیری باشد ،انتظار
داریم کیفیت عملکرد دیگری متناسب با نیازهای ایمنی ،شناختی و مادی زندگی ما باشد .در
این پژوهش مصداق آن دیگری نهاد و کنشگران پلیس است.

 -1مش��ارکت پذیری :مش��ارکت 1فرایندی اس��ت از خودآموزی اجتماعی و مدنی؛ زیرا

فعالیت برای مشارکت ،مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در همه سطوح است و همین تغییر،
برقراری مناسبات انسانی و اجتماعی نوین را ممکن می سازد.

اگر چه مسئله مشارکت در معنای وسیع کلمه دربرگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی

به منظور دخالت در سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایندهای تصمیم گیری درباره
امور عمومی اس��ت ،اما اغلب منابع و متون موجود در زمینه مش��ارکت ،آن را بیشتر در قالب

مش��ارکت سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند .در مش��ارکت گرایش به اداره امور
اجتماعی وجود دارد و هرچه به پیش می رویم قدرت این گرایش در مردم افزایش می یابد.
1- Participation

گس��ترش و تعمیق مش��ارکت های مردمی ،نیازمند سازماندهی ،نهاد س��ازی و ایجاد شرایط

س��اختاری مناسب است .با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چـارچوب سـازمان ها و تشکـل ها

صورت نمی گیرد ،اما تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.

انسجام اجتماعی نیز از شکل سنتی خود که دورکیم آن را انسجام مکانیکی می نامد به شکل
انسجام ارگانیکی که الزمه آن رشد و گسترش نهادهای مردمی و شیوه های جدید مشارکت
پذیری است تغییر می یابد .به این دلیل زمینه های رشد و توسعه انسجام نیز متفاوت از گذشته
خواهد بود .یکی از زمینه های این مهم ایجاد اعتماد و مشارکت پذیری در افراد جامعه است
که این دو نیز ،خود از عوامل اصلی شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند.

به اعتقاد صاحب نظرانی چون گیدنز ،1کلمن ،بوردیو و جان فیلد ،2با رش��د ش��هر نش��ینی

و گس��ترش ش��بکه های پیچیده ارتباطی ،متغیر مهمی که می تواند این ش��کاف و گسس��ت

اجتماع��ی را از میان بردارد ،ایجاد و تقویت زمینه های مش��ارکت و اعتماد اجتماعی اس��ت

که با برقراری پیوند واتحاد اجتماعی ،موجبات ش��کل گیری س��رمایه اجتماعی را نیز فراهم
می سازند .سازمان پلیس در سال های اخیر فرایند مشارکت پذیری را با اتخاذ رویکرد جامعه

مح��وری و با تأس��یس نهادهایی چون پلیس  110و مرکز نظ��ارت همگانی بر عملکرد پلیس
( )197و  ...در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که در این پژوهش بر نقش نظارت همگانی
در فرایند مشارکت پذیری پلیس پرداخت شده است.

نظارت همگانی از دو جنبه در توس��عه س��رمایه اجتماعی پلیس نقش آفرین است :نخست

اینکه س��ازمان پلیس از طریق نظ��ارت همگانی ،نیازهای واقعی م��ردم را درک و از نظرات
و می��زان رضای��ت آنها از عملکرد خود مطلع می ش��ود و نتیجه آن خواهد ش��د که پلیس بر

اساس یافته های حاصل از نیاز سنجی عمومی نظارت همگانی در مقوله نظم و امنیت و میزان
اثر بخش��ی اجتماعی و بازخورد عملکرد خود در جامع��ه برنامه های خود را در جهت انجام

مطل��وب وظایف و مأموریت ه��ا و در نهایت ارائه خدمات بهتر ب��ه مردم و جلب رضایت و
اعتماد عمومی تنظیم می نماید.

عرصه دوم ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال و نقش آفرینی سازنده مردم در برقراری

نظم و امنیت در جامعه با مکانیس��م فعال نظارت همگانی اس��ت .با فراهم ش��دن هر چه بیشتر
1- Gardens
2- Field, john

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

طب��ق نظری��ه دورکیم در نتیجه گذار جوامع از مرحله س��نتی به دوره مدرن ،همبس��تگی و

23

زمینه ه��ای «نظارت همگانی» بر رفت��ار و گفتار کارکنان و عملکرد س��ازمانی پلیس ،ضامن
سالمت و دوام این سازمان ،احساس امنیت شهروندان ،راهگشا و زمینه ساز خدمت به مردم،

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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وظیفه شناسی ،کارامدی و پویایی پلیس خواهد بود.
مدل نظری

س��رمایه اجتماعی با س��ه مولفه اصل��ی (اعتماد نهادی ،اعتماد بین ش��خصی و مش��ارکت

اجتماعی) مورد سنجش قرار گرفته است.
فرضیه اصلی تحقیق

بین س��رمایه اجتماعی پلیس با انتظارات ارزشی مرکب از (پاسخگویی ،کارامدی ،انسجام

هنجاری و شفافیت سازمانی پلیس) رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی

بین سرمایه اجتماعی پلیس و متغیرهای زمینه ای (سطح تحصیالت ،جنس ،وضعیت تاهل،

سن ،درآمد ،شغل و امنیت شغلی افراد) رابطه وجود دارد.
روش شناسی

مجموعه عناصر مفهومی س��رمایه اجتماعی در این تحقیق در بعد شناختی و ذهنی ،عبارت

است از اعتماد (نهادی و بین شخصی) به پلیس و در بعد عینی ،عبارت است از مشارکت های
رسمی و غیر رسمی مردم در همکاری و همیاری متقابل با پلیس که مجموعاً عناصر مفهومی
سرمایه اجتماعی پلیس را شامل می گردند و میانگین نمرات عناصر مذکور ،سرمایه اجتماعی

پلیس را تشکیل می دهند.

روش تحقیق ،پیمایش اجتماعی و روش داوری ،تحلیل رگرس��یون و تحلیل مس��یر فازی

1

است .برای گرداوری داده ها از ابزار پرسشنامه 2بر پایه مقیاس فازی استفاده شده است.

ش��هر تهران است .حجم نمونه  400نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای از بین مناطق پنج ،شش ،هشت و دوازده انتخاب شده است.

در ای��ن تحقی��ق ،تحلیل ها در دو س��طح توصیفی و تبیینی انجام گرفته اس��ت .در س��طح

توصیفی از تکنیک جداول فراوانی و شاخص درصد میانگین ها و در سطح تبیینی از تکنیک
رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده نموده ایم.
یافته ها

ش��اخص س��رمایه اجتماعی (اعتماد به پلیس بر مبنای ابعاد انتظارات ارزشی) :همچنان که

پیش��تر گفته ش��د ،در این پژوهش مفهوم اعتماد به پلیس بر مبنای انتظارات ارزش��ی ،ناظر بر

عناصر وضعیت پلیس اس��ت .وضعیت پلیس در دو سطح خرد و کالن بررسی شده است .در

س��طح خرد ،رفتارهای کنش��گران پلیس و در سطح کالن ،عناصر س��اختاری مانند هنجارها
و وظایف س��ازمانی پلیس ق��رار دارد .معرف های تجربی انتظارات ارزش��ی را بر مبنای ابعاد
تمایالت نیازی ساختهایم .هریک از معرفهای تجربی تعریف شده ،داللت بر برآورد درجهای
از نظام تمایالت نیازی افراد دارد.

در تحلیل اعتماد به پلیس بر مبنای ابعاد انتظارات ارزشی ،ابتدا بعد نیازهای ایمنی و مادی،

س��پس نیازهای اجتماعی و در نهای��ت انتظارات اخالقی را آوردهایم .بع��د نیازهای ایمنی و

مادی نا ظر بر عملکرد نهادی پلیس اس��ت .براس��اس این نیاز مهم ،انسان به عنوان موجودی
 -1عنصر کلیدی در تابع عضویت فازی درجهبندی ( )calibrationمیزان عضویت در یک مجموعه اس��ت .در روش
شناسی فازی همهچیز به طور نسبی درجهبندی میشود و حقیقت چیزی بین  0و  1است .در این دستگاه معرفتی حقیقت
س��یاه و سفید به حقیقت خاکستری انتقال مییابد و همهچیز تابع اصل عدم قطعیت میشود .درجه عضویت اعضای یک
مجموع��ه ،ارزش��هایی را در بازه [ ]0،1اختی��ار میکند .ارزش یک برای مثال بیانگر عضوی��ت کامل و ارزش صفر عدم
عضوی��ت کامل اس��ت .در حقیقت این اصل منطق فازی که هرچیزی درجهپذیر اس��ت ،در آزم��ون تجربی گزارهها نیز
صادق است (ر.ک به:ساعی.)1388 ،
 -2برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه تهیه شده در اختیار خبرگان در این زمینه بویژه اساتید راهنما و مشاور
قرار گرفت و بعد از جمع آوری نظرات آنان گویه های ضعیف و نامناس��ب حذف و یا اصالح ش��د .برای تعیین اعتبار
س��ازه نیز از روش تحلیل عامل استفاده ش��د .همچنین برای تعیین پایایی گویه ها ابتدا با آزمودن پرسشنامه از طریق یک
پیش آزمون با نمونه ای  30نفره سواالت ضعیف حذف شده و پایایی سایر گویه ها با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

جمعیت آماری این پژوهش مجموعه افراد  18تا  64س��اله خانوارهای معمولی س��اکن در
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هدفمند جهت حفظ آرامش و صیانت از خود در ارتباط با محیط اثباتی (طبیعی) و اجتماعی
(رابطه با دیگران) درصدد تحقق اهداف خود بر میآید.

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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جدول -1اعتماد به پلیس بر مبنای انتظارات ارزشی نا ظر بر نیازهای مادی وایمنی
درجهبندی گویهها

تالش و جدیت
پلیس در مبارزه و
برخورد با

0/99

()0/75

()0/5

()0/01( )0/25

قاچاق چیان مواد مخدر و مشروبات

6/1

18/7

30/1

30/4

14/7

سارقان و زورگیران

3/8

20/9

34/1

29/8

11/5

کالهبرداران

1/3

15/9

41/4

29/9

11/5

اراذل و اوباش

8/1

26/5

36/6

20/6

8/1

رانندگان متخلف

20/2

37/8

28/6

11

2/6

7/8

24

34/2

24/3

9/7

اعتماد به پلیس بر مبنای شاخص انتظارات ناظر بر نیازهای
ایمنی و مادی

«اعتم��اد کام��ل( ،)0/99اعتماد بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5اعتماد کمت��ر( ،)0/25عدم

اعتماد(»)0/01

ش��واهد تجربی نشان میدهد براس��اس ش��اخص انتظارات ناظر بر نیازهای ایمنی و مادی،

7/8درص��د و 24درصد موردها1به ترتیب در مجموعه اعتماد کامل و اعتماد بیش��ترعضویت
دارن��د 34/2 ،درصد در نقطهگذار مجموعه اعتماد  24/3 ،درصد در مجموعه اعتماد کمتر و

9/7درصد نیز عضو مجموعه عدم اعتماد می باشند.

جدول -2اعتماد به پلیس بر مبنای شاخص انتظارات ارزشی ناظر بر نیازهای اجتماعی
درجهبندی گویهها

()0/01( )0/25( )0/5( )0/75( )0/99

اعتماد به مهارت ،توانایی فنی و علمی کارگزاران پلیس برای انجام
مطلوب وظایف محوله

4/6

23/1

56/1

13/2

3

اعتماد به کارایی (لیاقت و شایستگی کارگزاران پلیس)

5/1

26/8

53/7

11/6

2/8

اعتماد به انتخاب مدیران و مسئوالن پلیس با معیارهای دانش ،تعهد
و تخصص

4/3

27/9

48/7

14

5/1

اعتماد به پاسخگویی پلیس در مقابل شهروندان

4/1

21/6

48/9

19/1

6/4

اعتماد به پلیس بر مبنای شاخص انتظارات ناظر بر نیازهای اجتماعی 4/5

25/7

45/3

19/1

5/7

«اعتم��اد کام��ل( ،)0/99اعتماد بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5اعتماد کمت��ر( ،)0/25عدم

اعتماد(»)0/01

1- Cases

ش��واهد تجربی نش��ان میدهد که اکثریت پاس��خگویان در ارزیابی میزان اعتماد به پلیس

درب��رآوردن انتظارات ناظر بر نیازهای اجتماعی ش��هروندان ،آن را در نقطهگذار ،یعنی 0/5

قرار دادهاند .این نقطه موردها (پاسخگویان) با عضویت بیشتر در یک مجموعه را از مواردی
در مجموعه (اعتماد کامل و اعتماد بیشتر) ،بیشتر از موردهای مجموعه (عدم اعتماد و اعتماد

کمتر) است.

جدول  -3داده های تجربی اعتماد به پلیس بر مبنای شاخص انتظا رات اخالقی شهروندان
()0/75( )0/99

()0/5

()0/25

()0/01

درجهبندی گویهها
صداقت و راستگویی کارگزاران پلیس در رفع مشکالت

5/1

23/8

46/8

20/8

3/5

پایبندی به قول و قرار مجموعه کارگزاران پلیس

3/5

21/5

51/9

19/2

3/8

صراحت کارگزاران پلیس

3/5

22/5

51/1

17/7

5/1

رعایت قانون از جانب کارگزاران پلیس

4/6

24/9

44/5

18/6

7/4

رعایت حریم خصوصی شهروندان

5/9

34/2

40/4

14/1

5/4

برخورد احترامآمیز پلیس با شهروندان

5/3

28/4

31/6

25/8

8/9

صبر و حوصله و خویشتنداری پلیس

3/1

26/8

41/8

20/9

7/4

فداکاری و ازخودگذشتگی پلیس در خدمت رسانی

4/1

23

48/6

18

6/3

پایبندی پلیس به نظم و انضباط در کار

2/8

26/4

51/3

16/5

3

اعتماد به پلیس بر مبنای شاخص انتظارات اخالقی

4/2

25/7

45/3

19/1

5/7

«اعتم��اد کام��ل( ،)0/99اعتماد بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5اعتماد کمت��ر( ،)0/25عدم

اعتماد(»)0/01

ش��واهد تجربی نش��ان میدهد که بطور متوس��ط تنها  5/7درصد از افراد در مجموعه عدم

اعتماد نس��بت به رعایت ارزش��های اخالق��ی از جانب کارگزاران پلی��س عضویت دارند ،از
س��وی دیگر متوسط درصد افرادی که با درجه اعتماد کمتر( )0/25هستند ،برابر 19/1درصد

میباشد.

در ادامه ش��اخص اعتماد به پلیس را بر مبنای ابعاد انتظارات ارزش��ی س��اخته و در باب آن

بحث میکنیم .انتظارات ارزش��ی نا ظر بر نیازهای اجتماعی را میتوان تحت عنوان انتظارات
اخالق��ی و انتظارات ارزش��ی ناظر بر نیازهای ایمنی و م��ادی را ،انتظارات ابزاری نیز تعریف

کرد.

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

که بیش��تر غیر عضو مجموعه محسوب میشوند ،جدا میکند .متوسط موردها (پاسخگویان)

27

جدول -4شاخص اعتماد به پلیس بر مبنای انتظا رات ا رزشی
شاخصها

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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()0/5

()0/25

()0/01

()0/75( )0/99

انتظارات ناظر بر نیازهای ایمنی و مادی

7/8

24

34/2

24/3

9/7

انتظارات ناظر بر نیازهای اجتماعی

4/5

24/8

51/8

14/5

4/4

انتظارات اخالقی

4/2

25/7

45/3

19/1

5/7

شاخص اعتماد به پلیس بر مبنای انتظارات ارزشی

5/5

24/8

43/8

19/3

6/6

«اعتم��اد کام��ل( ،)0/99اعتماد بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5اعتماد کمت��ر( ،)0/25عدم

اعتماد(»)0/01

شواهد تجربی نش��ان میدهد که اکثریت پاس��خگویان ( 43/8درصد) ،عضو مجموعهای

هستند که در نقطهگذار ( )0/5اعتماد به پلیس ،بر پایه نظام برآورد انتظارات قرار دارند.

اعتماد به پلیس بر مبنای میزان برآورد انتظارات برحسب ابعاد آن در نمودار زیر نشان داده

شده است:

نمودارتوزیع درجهای میزان اعتماد به پلیس بر مبنای میزان برآورد انتظارات
200
180

34.2

160
51.8

140
120

24

100

45.3

24.8
25.7

43.8

24.8

7.8
4.5
4.2
5.5
0.99

24.3

80

14.5
19.1

60
9.7
4.4
5.7
6.6

19.3
0.5

0.75

40

0.25

ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﻼ ﻗﻲ

ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺷﻲ

ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎ ﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻱ

ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎ ﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

20
0
0.01

«اعتم��اد کام��ل( ،)0/99اعتماد بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5اعتماد کمت��ر( ،)0/25عدم

اعتماد(»)0/01

جدول  -5توزیع درصدی میزان مشارکت اجتماعی با پلیس
گویههای مربوط به مشارکت اجتماعی
همکاری با پلیس محله

11/1

28/1

20/8

21/8

18/2

ارایه نظرات و پیشنهادات درباره عملکرد پلیس از طریق تماس با تلفن 197

32/3

37/9

20/4

5/6

3/8

ارایه اخبار و اطالعات مربوط به مراکز توزیع مواد مخدر و ..به پلیس 110

11/4

32/4

41/8

10/9

3/5

عالقه مندی به دنبال نمودن اخبار مربوط به عملکرد پلیس

10/4

22/1

43/9

18

5/6

شرکت در همایش ها و نمایشگاه های پلیس

6/8

15/7

49/9

21/3

6/3

شاخص مشارکت اجتماعی

14/4

27/2

35/4

15/5

7/5

«مش��ارکت اجتماعی کام��ل( ،)0/99مش��ارکت بیش��تر( ،)0/75بینابین( ،)0/5مش��ارکت

کمتر( ،)0/25عدم مشارکت اجتماعی(»)0/01

ش��واهد تجرب��ی مندرج در جدول ، 5نش��ان میدهد که پاس��خگویان عض��و در درجات

مشارکت اجتماعی کامل ،مش��ارکت بیشتر و بینابین(نقطهگذار فازی) به ترتیب 27/2 ،14/4

و 35/4درصد میباش��ند و عضویت در مجموعه مش��ارکت کمتر و عدم مشارکت به ترتیب

 15/5و7/5درصد پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند .گفتار «ارایه نظرات و پیشنهادات
درباره عملکرد پلیس از طریق تماس با تلفن  »197دارای بیش��ترین درصد پاسخگویان عضو
در مجموعة مشارکت بیشتر میباشد.

جدول  -6توزیع درصدی میزان مشارکت اجتماعی
گویه های مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی

()0/01( )0/25( )0/5( )0/75( )0/99

حمایت از طرح ها و برنامه های پلیس ،وظیفه همه شهروندان است

7/4

29/2

52/2

9/3

1/9

همکاری با پلیس ،وظیفه تمامی شهروندان است

1/8

18/9

40/4

26/9

12

پلیس با آغوشی باز با شهروندان همکاری می نماید

1/8

21/5

41/8

25/6

9/2

پلیس همیشه در دسترس شهروندان است

2/8

26/6

49/4

16/1

5/1

دانش آموزان به عنوان همیاران پلیس ،نقش مهمی در نظم و انظباط ترافیکی دارند

1/8

19/3

56/3

17

5/7

کمک به پلیس ،کمک به حفظ نظم و امنیت جامعه است

1/8

29/3

55/1

10/8

3

مشارکت با پلیس بر مبنای شاخص انتظارات ارزشی

2/9

24/1

49/2

17/6

6/2

«موافقت کامل( ،)0/99موافقت بیش��تر( ،)0/75بینابی��ن( ،)0/5موافقت کمتر( ،)0/25عدم

موافقت(»)0/01

ش��واهد تجربی نشان میدهد که میزان عضویت پاس��خگویان در درجات فازی مشارکت
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()0/5( 0/75( )0/99

(0/25

()0/01

کامل ،مشارکت بیشتر و بینابین به طور میانگین به ترتیب 2/9درصد24/1 ،درصد و 49/2درصد

و عضویت در مجموعههای مشارکت کمتر و عدم مشارکت نیز به ترتیب 17/6درصد و 6/2

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند .شایان ذکر است حداکثر درصد پاسخگویان عضو

در مجموعه «مش��ارکت بیش��تر» (29/3درصد) مربوط به گفتار «کم��ک به پلیس ،کمک به
حفظ نظم و امنیت جامعه است» می باشد.

ش��اخص کارامدی داللت بر آن دارد که داوری مثب��ت معادل  36/3درصد ،داوری منفی

ب��ه ان��دازة  24/3درصد و داوری بینابین برابر  39/4درصد میباش��ند .اکثریت پاس��خگویان
( 49/2درصد) در ارزیابی پلیس براساس شاخص پاسخگویی ،آن را در نقطهگذار یعنی 0/5

قرار دادهاند ،با این حال متوس��ط موردها (پاسخگویان) عضو در مجموعة «پاسخگویی بیشتر

پلیس» ،بیش��تر از پاسخگویان عضو مجموعه «پاسخگویی کمتر» میباشند ،این توصیف برای
ش��اخص انسجام هنجاری نیز صادق است لکن در خصوص ش��اخص شفافیت سازمانی باید
اذعان نمود که در این شاخص ،متوسط موردهای عضو در مجموعه «شفافیت بیشتر سازمانی»
کمتر از پاسخگویان عضو در مجموعه «شفافیت کمتر سازمانی» میباشند.
جدول  -7آماره های توصیفی شروط علی پژوهش
شروط علی

0/01

0/25

0/5

0/75

0/99

شاخص کارامدی

5/2

19/1

39/4

29/2

7/1

شاخص پاسخگویی

6/2

17/6

49/2

24/1

2/9

شاخص شفافیت سازمانی

8/5

26

43/3

19/7

2/5

شاخص انسجام هنجاری

7/5

15/5

35/4

27/2

14/4

نتایج تبیینی

در جدول 8دادههای تجربی مربوط به رابطة بین متغیرهای زمینهای و متغیر وابسته (اعتماد

به نهاد و کارگزاران پلیس) به نمایش درآمده است:
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متغیر وابسته
متغیرهای زمینهای

اعتماد به کارگزاران پلیس اعتماد به نهاد پلیس

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

جدول -8نتایج رابطه متغیر های زمینه ای با متغیر وابسته (اعتماد به پلیس)
اعتماد کل

سن

r3=0/197
sig=0/000

r2 =0/208
sig=0/000

r1=0/221
sig=0/000

تحصیالت

r3= -0/330
sig=0/000

r2 = -0/266
sig=0/000

r1 = -0/323
sig=0/000

امنیت شغلی

r3=0/370
sig=0/000

r2 =0/330
sig=0/000

r1 =0/387
sig=0/797

درآمد

r3= -0/038
sig=0/462

r2= -0/007
sig=0/893

r1 = -0/022
sig=0/682

نتایج یافتههای تبیینی در مورد رابطه بین متغیرهای زمینهای و متغیر وابس��ته (اعتماد اجتماعی به

پلیس) حاکی از آن اس��ت که بین متغیرهای زمینهای (به استثنای جنس و وضعیت تأهل) با متغیر

اعتماد اجتماعی به پلیس در سطح  0/99رابطه معناداری برقرار است ،جهت این رابطه در متغیرهای
سن و امنیت شغلی مستقیم است (یعنی با افزایش سن و امنیت شغلی شهروندان بر میزان اعتماد آنها

به پلیس افزوده میشود و برعکس) ،الزم به ذکر است که این یافت ه های تجربی مؤید دستگاه نظری
تحقیق در این باب میباشند ،جهت رابطه مذکور در خصوص متغیر تحصیالت معکوس است ،بر

پایه این ش��واهد ،فرضیه پژوهش در این ابطال میگردد .به استناد یافت ه های این پژوهش ماتریس
ضرایب رگرسیون ساده را میتوان با دادههای جدول 9جمعبندی کرد.
جدول  -9ماتریس ضرایب رگرسیون ساده
Model

R
T

gt

R2
int

T

gt

Constant
int

T

gt

int

) Bضریب بتا(
T

gt

int

شاخص کارآمدی

0/82 0/84 0/82 0/07 0/06 0/065 0/48 0/52 0/61 0/69 0/72 0/78

شاخص پاسخگویی

0/75 0/61 0/68 0/13 0/2 0/16 0/49 0/38 0/52 0/7 0/62 0/72

شاخص انسجام هنجاری 0/52 0/45 0/49 0/22 0/25 0/23 0/34 0/27 0/38 0/59 0/52 0/61
شاخص شفافیت

0/64 0/53 0/59 0/22 0/27 0/24 0/37 0/26 0/38 0/61 0/51 0/61
اعتماد بین شخصی= ،intاعتماد نهادی= ،gtاعتماد کل=T

در اینجا از تفس��یر مجدد یافتههای موجود در جدول رگرس��یون س��اده خودداری کرده،

مهمتری��ن نتیجة پژوهش را تحت عنوان ق��درت تبیینی چارچوب نظ��ری این پژوهش ارایه

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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میدهیم .براس��اس یافتههای تجربی موجود در جدول ،9نسبتی از واریانس اعتماد شهروندان
به پلیس که از طریق ترکیب خطی ش��رایط علی کارآمدی ،پاس��خگویی ،انسجام هنجاری و
شفافیت سازمانی تبیین شده است به اندازه  0/72است.
تحلیل مسیر

تحلیل مس��یر یکی دیگر از ابزارهای داوری در باب تئوری اس��ت .در این تکنیک ،اندیشه

مکانیزم علی نقش اساسی را ایفا می کند .تحلیل مسیر روشی است که برای تعیین اثر مستقیم
و غیر مستقیم متغیرهای موجود در مدل تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون عوامل علی انس��جام هنجاری ،شفافیت سازمانی ،پاس��خگویی و کارامدی را بطور

همزمان وارد تحلیل کرده و رابطه این عوامل با اعتماد اجتماعی به پلیس را مورد بررسی قرار

می دهیم .شواهد نشان می دهد که ضریب همبستگی اعتماد به پلیس با ترکیب خطی عوامل
مذکور به اندازه 0/85است.

(+0/216شفافیت سازمانی) (+0/1انسجام هنجاری)( =0/01 + 0/132اعتماد اجتماعی به پلیس) (کارامدی)( +0/503پاسخگویی)

بر پایه شواهد تجربی موجود ،به ازای هر واحد افزایش در عوامل انسجام هنجاری ،شفافیت

سازمانی ،پاسخگویی و کارامدی به ترتیب 0/216 ،0/1 ، 0/132و 0/503واحد تغییر مثبت در
اعتماد اجتماعی به پلیس قابل تخمین است.

یافته ها نش��ان می دهند که انس��جام هنجاری و شفافیت س��ازمانی از طریق همبستگی با عوامل

پاسخگویی وکارامدی به ترتیب 0/16و  0/19از تغییرات اعتماد اجتماعی به پلیس را تبیین می کنند.
 =)0/53()0/61( )0/503( = 0/16تاثیر انسجام هنجاری با واسطه پاسخگویی و کارامدی

ضریب بتای عامل پاسخگویی بر روی اعتماد اجتماعی به پلیس برابر 0/216است .سهم عامل

پاس��خگویی در تبیین اعتماد اجتماعی به پلیس از طریق همبستگی با عامل کارامدی به اندازه

 0/31است.

نتیجه گیری

 = )0/61()0/503( =0/31تاثیر متغیر پاسخگویی به واسطه کارامدی

بر اساس دیدگاه نظری این پژوهش ،سرمایه اجتماعی در جامعه سنتی و مدرن در بردارنده

معنای متفاوتی است به گونه ای که در جامعه سنتی عبارت است از آن رفتارهای تثبیت شده
یا هنجاری که کنشگر برای پایدار ساختن رابطه خود با دیگران ،درونی می کند و در جامعه

نوی��ن (مدرن) در برگیرنده همه آن قابلیت ها و توانمندی هایی اس��ت که کنش��گر (فردی و
سازمانی) برای رابطه برقرار کردن با دیگران به آن نیاز دراد.

س��رمایه اجتماعی پلیس در شبکه ها ،هنجارها ،پیوندها و اعتماد متقابل جامعه با پلیس قابل

ارزیابی است ،هنجارهای اعتماد و همکاری در بین شبکه های اجتماعی ،منابع اصلی سرمایه
اجتماعی پلیس را تشکیل می دهند .سرمایه اجتماعی پلیس و تغییر پذیری آن در روابط پلیس
با جامعه حضور دارد ،برای تشکیل سرمایه اجتماعی پلیس دو عامل مهم اند :اول میزان اعتماد

اجتماعی به پلیس به معنای آنکه تعهدات عملیاتی خواهد شد و دوم میزان واقعی تعهداتی که
(مش��ارکت اجتماعی) پلیس و جامعه متقابال بر عهده می گیرند؛ اگر سرمایه اجتماعی از بین
برود ،روابط اجتماعی پلیس با جامعه نیز سست و آسیب پذیر می شود و در نتیجه ،انتظارات،
تعهدات ،نظام اعتماد و مشارکت و همیاری نیز از بین خواهد رفت.

در این پژوهش ابتدا مس��اله تحقیق مطرح ،آنگاه راه حل نظری آن مس��اله از نظریه مناسبتر

اس��تنتاج گردید .در ادامه راه حل نظری ارایه ش��ده از طریق تجربه و در پرتو استدالل نقادانه
مورد داوری قرار گرفت .شواهد تجربی داللت بر تایید دستگاه نظری این تحقیق دارد.

در بخش تحلیل داده ها و ارایه نتایج توصیفی و تبیینی ،ابتدا ضمن س��نجش سرمایه اجتماعی

پلیس بر اس��اس مولفه های اصلی (اعتماد به نهاد و کارگزاران پلیس و مش��ارکت اجتماعی) به

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

 =)0/61( )0/61( )0/503( = 0/19تاثیر شفافیت سازمانی با واسطه پاسخگویی و کارآمدی
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بررس��ی رابطه س��رمایه اجتماعی با متغیرهای علی (کارامدی ،پاسخگویی ،شفافیت سازمانی و
انسجام هنجاری) و متغیرهای زمینه ای (سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،درامد و  ) ...پرداخته شد.

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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یافته های تجربی ناظر بر س��رمایه اجتماعی پلیس بر اس��اس ش��اخص اعتماد داللت بر آن

دارند که به طور متوس��ط  42/5درصد از افراد در نقطه متوس��ط طیف فازی قرار دارند و بر
اس��اس ش��واهد تجربی موجود در فاصله بین صفر و یک بیش��ترین درصد پاسخگویان عضو

مجموع��ه اعتماد هس��تند .میانگین س��رمایه اجتماعی پلیس بر مبنای ش��اخص اعتماد 0/507

می باشد .شواهد تجربی ناظر بر سرمایه اجتماعی پلیس با شاخص مشارکت اجتماعی داللت
بر آن دارد که  42/2درصد پاس��خگویان ،میزان مش��ارکت با پلیس را متوس��ط و  27درصد
نی��ز باالتر از متوس��ط ارزیابی نموده اند .میانگین س��رمایه اجتماعی پلیس بر مبنای ش��اخص

مشارکت اجتماعی  0/54است.

یافته های تجربی داللت بر آن دارند که ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی پلیس (شاخص

اعتماد) با ترکیب خطی عوامل علی موجود در مدل نظری تحقیق برابر با  0/85اس��ت ،نسبت
 )167/9( fبیانگ��ر آن اس��ت که رابطه به دس��ت آمده به لحاظ آماری معنادار اس��ت .نتایج

یافته های تبیینی در مورد رابطه متغیرهای زمینه ای و متغیر وابس��ته س��رمایه اجتماعی حاکی
از آن اس��ت که بین متغیرهای زمینه ای (س��ن ،تحصیالت ،وضعیت ش��غلی ،درامد و امنیت

شغلی) به استثنای جنس و وضعیت تاهل با متغیر سرمایه اجتماعی پلیس در سطح  0/99رابطه

معناداری برقرار است .جهت این رابطه در متغیرهای جنس و امنیت شغلی مسقیم است .الزم
به ذکر اس��ت یافته های تجربی موید دس��تگاه نظری تحقیق در این باب می باش��ند .نسبتی از

واریانس س��رمایه اجتماعی پلیس (با شاخص اعتماد) که از طریق ترکیب خطی شرایط علی
مدل تحقیق تبیین ش��ده اس��ت به اندازه  0/72است .در بین ش��رایط علی ،عوامل کارامدی و
پاس��خگویی به ترتیب دارای وزن بیشتری نسبت به انس��جام هنجاری و شفافیت سازمانی در
تبیین س��رمایه اجتماعی پلیس می باش��ند .در پایان ،در خصوص تفاوت اصلی این پژوهش با
پژوهش های پیش��ین در زمینه س��رمایه اجتماعی پلیس ،می توان ب��ه حضور توامان دو مولفه
اصلی و اساسی (اعتماد و مشارکت اجتماعی) با خرده شاخص های دقیق در سنجش و تبیین

این مفهوم چند الیه و پیچیده اجتماعی اشاره نمود.

پیشنهادات

• در مقاله حاضر ،پاس��خگویی از عوامل موثر بر س��رمایه اجتماعی قلمداد گردید ،شایان

ذکر اس��ت که الزمه پاسخگویی ،وجود س��ازوکار خود کنترلی در اجزای سازمان است که

انس��انی به عنوان جزء کلیدی سازمان و سیس��تم مطرح می باشد ،این شاخص اهمیت زیادی
داشته و از طریق آموزش و تقویت وجدان کاری می تواند مورد بهبود و تقویت قرار گیرد.

• س��ازمان پلیس به منظور برخورداری از س��رمایه های اجتماعی بیش��تر ،بایستی سازمانی

حرفه ای و بهره مند از دانش فنی و اجتماعی باشد به گونه ای که این حرفه گرایی و تخصصی
ش��دن از س��طح دانش فنی فراتر رفته و از دانش عملی مناسب به لحاظ جامعه شناختی ،روان

شناختی ،حقوقی و سیاسی نیز جهت برقراری تعامل مناسب با جامعه و مردم برخوردار باشد.

• بر پایه نتایج تجربی تحقیق ،بین سرمایه اجتماعی سازمان پلیس با کارامدی و اثر بخشی

آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد ،الزمه کارامدی نظم و انس��جام س��ازمانی اس��ت ،زیرا نظم

س��ازمانی و همبستگی رفتاری و توجه به سلسله مراتب ،مقوی اقتدار سازمانی پلیس هستند .با
افزایش کارامدی و اثر بخشی ،س��ازمان پلیس ،مقبولیت و مشروعیت بیشتری یافته و سرمایه

اجتماع��ی آن ارتقاء می یابد و در نتیجه ،تعامل آن با جامعه و انجام وظایف و ماموریت های
تعیین شده برای آن ،با سهولت و هزینه کمتر و نیز تاثیر گذاری بیشتر ،عملیاتی می شوند.

• جذب نیروهای متخصص ،جذب منابع مالی ،تحقق نظام مشارکت و بهره وری مطلوب،

موفقیت در توس��عه و تعالی فرهنگ سازمانی پلیس ،اعتماد اصیل و پایدار عمومی را موجب

می شوند.

• با بسنده نکردن به جلب اعتماد سطحی و ناپایدار از طریق شیوه ها و شگردهای تبلیغاتی

و برخورداری از دغدغه نهادینه س��ازی آن از عالئم عبور از شعار به شعور و کمال عقل فنی
اس��ت که بایس��تی به نگرش راهبردی مدیران مبدل گشته و به وس��یله دانش کافی ،ابزارهای

تحقق خود را بیابد.

• نخس��تین اص��ل در اعتم��اد آفرین��ی ،حرفه ای ب��ودن در حوزه مدیریت اس��ت ،هر چه

تصمیم گیری ها و اقدامات سازمانی پلیس حرفه ای تر باشد ،اعتماد به سازمان پلیس افزایش

می یابد.

• الزمه ش��فافیت سازمانی به عنوان شاخصه مهم س��رمایه اجتماعی مورد تاکید در تحقیق

تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

درمواردی از آن تحت عنوان تعهد س��ازمانی نیز یاد می ش��ود .در س��ازمان پلیس که نیروی

35

حاضر که به طور مفصل به اس��تدالل نظ��ری و تجربی آن پرداختیم ،به کار گرفتن ابزارهایی
اس��ت که س��ازمان پلیس را پیش بینی پذیر نماید .آنچه به منزله یک روش به شبکه ارتباطی

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

36

س��ازمان پلیس ش��فافیت و قانونمندی می بخش��د ،نظام مندی در همه ساحت های آن است:

نظام ارزیابی و حسابرس��ی ،نظام آموزشی ،نظام استخدام و تعدیل ،نظام ارتقاء و ترفیع و نظام
نحوه ارائه خدمات.

• عدالت آفرینی و رفع هرگونه تبعیض ،بایستی از اصول مهم و مورد توجه سازمان پلیس

در اعتماد سازی و تولید سرمایه اجتماعی باشد؛ اگر آیین نامه ها ،مقررات و جهت گیری های
سازمان پلیس برخوردار از تبعیض باشد ،اعتماد سوز می گردد .با عدل و داد است که ایمنی

و اعتماد آفریده می ش��ود و ش��ادابی و توانمندی در فرهنگ س��ازمانی رشد می کند .روش
تحقق بخشیدن به عدالت در فرهنگ سازمانی ،حاکمیت اخالق حرفه ای است و این مهم در

گرو تدوین نظام اخالق حرفه ای سازمان پلیس است.

• نیروی انتظامی بایستی به منظورتثبیت سرمایه های اجتماعی خود ،به دنبال نهادینه ساختن

احترام اصیل متقابل با جامعه باش��د .انسان ها نس��بت به عزت نفس و احترام وابستگی فطری

دارند و هتک حرمت را نمی پذیرند .اگر س��ازمان پلیس نسبت به ارباب رجوع و مخاطبین و
حتی کارکنان خود به صورت اصیل و نامشروط (و نه ابزارانگارانه) احترام ننهد ،هرگز اعتماد
پایدار را در آنها ایجاد نخواهد کرد .الگوهای پرخاش��گری ،س��لطه گری و سلطه پذیری در

رفتار ارتباطی با حرمت انس��ان منافات دارند .لذا روش معمول اعتماد بر پایه این اصل ،رفتار
ت��وأم با صراحت ،صداق��ت ،مهربانی و احترام متقابل اس��ت و آن امری اس��ت که از طریق
آموزش روشمند می تواند فرهنگ سازمانی را شکل دهد.

• برای اس��تفاده از مشارکت حداکثری مردم در تأمین نظم و امنیت اجتماعی ،می بایست

راهکاره��ای نهادینه ک��ردن رویکرد جامعه محوری پلیس ،مورد شناس��ایی قرار گرفته و در
قالب یک استراتژی درازمدت و برنامه راهبردی به مرحله اجرا گذاشته شوند.
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