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چکیده
موضوع این پژوهش تحلیل جامعه شناســی اعتماد به پلیس در شهرســتان شیراز اســت و مسئله آن ناظر بر
مشــاهده کاهش اعتماد به پلیس اســت .پس از اثبات این مســئله ،راه حل نظری آن از تئوری زتومکا استنتاج
گردیده اســت و در ادامه این پژوهش با الهام از تئوری ســاختار منطقی دســتگاه نظری به صورت زیر فرموله
شــده اســت :مجموعه اعتماد به پلیس ،تابعی از ترکیب خطی شفافیت سازمان و پاسخگویی سازمان و محیط
ســازمان و ظاهر کنشــگران و عملکرد آنان است .این اســتدالل از طریق گزاره های مشاهده ای مورد داوری
انتقادی قرار گرفته است .این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است .جمعیت آماری این تحقیق مجموعه
افراد  18تا  64ســاله ســاکن در شهر شیراز اســت و با روش نمونه گیری غیر احتمالی ،حجم نمونه  300مورد
تعیین و با روش نمونه گیری چند مرحله ای ،نمونه ها انتخاب و بر اســاس مصاحبه حضوری مورد پرسشگری
قرار گرفته اند .در این تحقیق برای داوری تجربی در باب گزاره های تئوریک فرضیات از روش تحلیل فازی
و در دو سطح انجام شده است:
 )1تحلیل توصیفی :در این سطح توزیع داده های تجربی شروط علی و معلول بررسی شده است.
 )2تحلیل تبیینی :در این ســطح راه حل نظری مســئله از طریق گزاره های مشاهده ای ،مورد آزمون تجربی
قرار گرفته است.
برای داوری تجربی در باب گزاره های مشــاهده ای ،از روش تحلیل رگرســیون فازی استفاده شده است.
نتایج آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطه فازی مجموعه اعتماد به پلیس با شروط علی شفافیت سازمان
و پاسخگویی سازمان و محیط سازمان و ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران  0/818است و نسبتی از واریانس
 -1عضو هیئت علمی ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس

مشــترک اعتماد به پلیس که از طریق شروط شفافیت ســازمان و پاسخگویی سازمان و محیط سازمان و ظاهر
کنشگران و عملکرد کنشگران تبیین شده است؛ معادل  0/669است.
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واژه های کلیدی :اعتماد ،پلیس ،شفافیت سازمان ،پاسخگویی سازمان ،محیط سازمان ،ظاهر کنشگران،

عملکرد کنشگران.

طرح مسئله

موضوع این پژوهش تحلیل جامعه شناســی اعتماد به پلیس در شهرســتان شیراز است .طی

یک دهه گذشته مسایل مربوط به اعتماد جایگاه مهمی در اندیشه جامعه شناسی کسب نموده
اســت و دلیل توجه به این موضوع در جامعه شناسی «وجود اعتماد مؤلفه اصلی تمامی روابط

اجتماعی پایدار می باشــد» (سلیگمن .)1997 ،اعتماد اعم از وجه سلبی یا ایجابی آن مفهومی
چند بعدی است که برخی از این ابعاد عبارتند از:

 -1به طور خاص مرتبط با شرایط بی اطالعی و عدم قطعیت است (گامبتا.)1988 ،
 -2تردید نسبت به کنش های احتمالی دیگران در آینده است (زتومکا.)1999 ،
 -3انتظارات مناسب از کنش های دیگر افراد است (داسگوپتا.)1988 ،

 -4پویا است؛ یعنی به شکل آنی ایجاد نمی گردد بلکه شکل گیری آن در طول زمان رخ

می دهد (پاین.)2003 ،

بنابراین اعتماد را می توان نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبنای

اقدام مورد انتظار طرف دیگر در یک تعامل که ویژگی آن عدم اطمینان است دریافت کند.
اعتماد به عنوان مؤلفه بنیادی کنش های انســانی در سال های اخیر در کانون توجه بسیاری

از متفکران بوده است .اندیشمندانی که به بررسی این مفهوم پرداخته اند به نقش مثبت اعتماد

اجتماعــی در تقویت روح اجتماع تأکید کرده اند (گیدنــز1990 ،؛ پاتنام1995 ،؛ فوکویاما،

1999؛ زتومکا.)1999 ،

اهمیت مبحث اعتماد باعث شــده است که این موضوع به شکل روزافزونی وارد مطالعات

ســازمانی گردد .نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران از جمله سازمان هایی است که در

سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی برای جلب اعتماد عمومی انجام داده است.

با فرض نقش مثبت اعتماد برای سازمان های دولتی به بررسی نتایج تحقیقات تجربی انجام

گرفته درباره موضوع این پژوهش پرداخته شده است:

شواهد بسیاری دال بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا

در روابط کنش گران در جامعه ایران در تمام سطوح وجود دارد (چلبی.) 77 :1377 ،

وزارت فرهنگ و ارشــاد جمهوری اســامی ایران در ســال  1379و سال  1382در تحقیق

ارزیابــی قرار داد .در این تحقیــق میانگین میزان اعتماد به نیروی انتظامی در یافته های ســال

 1379و  1382نشــان می دهد که در مجموع پاســخگویان به نیروی انتظامی در حد متوســط
اعتماد داشته اند (طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)1383 ،

اعتماد شهروندان تهرانی به پلیس ،عنوان پایان نامه ای است که قدیر بخشی در سال 1389

جهت اخذ درجه کارشناســی ارشــد در دانشــگاه تربیت مدرس دفاع کرده است .نتایج این

تحقیق داللت بر آن دارد که درصد پاسخگویان اعتماد کامل ،پایین تر از درصد پاسخگویان
عدم اعتماد است.

بــر پایه نتایج شــواهد تجربی ذکر شــده می توان به این نتیجه رســید کــه وضعیت اعتماد

اجتماعی به پلیس در ایران مســئله مند اســت .حال این تحقیق بر آن اســت که میزان اعتماد

به پلیس را در شهرســتان شــیراز مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس سوال اساسی تحقیق را
می توان چنین مطرح کرد که :میزان اعتماد شــهروندان شــیرازی به پلیس چگونه قابل تبیین
است؟

هدف تحقیق

این پژوهش به تحلیل جامعه شناســی اعتماد به پلیس پرداخته است .برای ارایه یک تحلیل

جامع ،اعتماد در دو سطح نهادی و بین فردی مورد بررسی قرار گرفته است .در سطح نهادی
شروط ســاختاری که زمینه ساز فرهنگ اعتماد هستند؛ مورد بررسی قرار می گیرد و در بعد

بین فردی تأکید بر قابلیت عاملیتی اســت .بنابراین اهداف اصلی این تحقیق را به شــرح ذیل
می توان بیان داشت:

• شناسایی علل و عوامل ساختاری مؤثر بر ایجاد فرهنگ اعتماد به پلیس

• شناسایی قابلیت های عاملیتی مؤثر بر ایجاد فرهنگ اعتماد به پلیس
• توصیف و تبیین میزان اعتماد شهروندان شیرازی به پلیس

• ارایه راه حل برای افزایش میزان اعتماد شهروندان به پلیس

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

پیمایــش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان ،میزان اعتماد ایرانیان به نیروی انتظامی را مورد

15

ضرورت و اهمیت تحقیق

پلیــس یکــی از ارکان اصلی ایجاد و حفظ امنیت در جامعه اســت .حتــی چنین می توان
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گفــت که در بــادی امر و از زاویه نگاه مردم ،امنیت خود را در چهره پلیس نشــان می دهد.
امنیت در تمامی ابعاد ،مقدمه عدالت اســت و امنیــت و عدالت از پیش نیازهای ضروری در

توســعه و آبادانی محسوب می گردد و این سه امنیت پایدار و مردمی را به وجود می آورند؛
اما امنیت فقط با ســاز و کار امنیتی حاصل نمی شــود و نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و

امنیــت عمومی به تنهایی نمی تواند در تولید نظم و امنیــت عمومی نقش ایفا کند؛ بلکه نظم

و امنیت تولید اجتماعی اســت و ده ها مؤلفه در آن نقش دارند و یکی از مهم ترین مؤلفه ها
ایجاد تعامل بین پلیس و شــهروندان است .ایجاد این تعامل نیازمند اعتماد شهروندان به پلیس

اســت .پژوهشگران بر این عقیده هستند که رابطه دو سویه و متقابلی میان اعتماد و توانمندی

وجود دارد .از یک سو توانمند سازی می تواند به ایجاد فضای همدلی و اعتماد کمک کند و
از سوی دیگر نبود فضای اعتماد در سازمان برنامه توانمندسازی کارکنان را با مشکل مواجه

خواهد کرد .لذا این دو متغیر از اهمیت زیادی در سازمان پلیس برخوردار است و میزان زیاد
هر کدام از این دو می تواند راه را برای هر یک از این دو در دستیابی به اهدافش هموار کند

(اســتول .) 83 :2009 ،اعتماد به ســازمان ها باعث تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و بروز رفتار

شهروندی سازمانی خواهد شد .از این رو اعتماد به این سازمان و آگاهی از میزان آن در بین
مردم برای مسئوالن کشور و فرماندهان پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایــن تحقیق با احصاء عوامل اعتمادزا و همچنین عوامل نقض کننده اعتماد ،ارزیابی دقیقی

از انتظارت و خواســته های مردم از پلیس را ارایه خواهد کرد و این شــناخت مســئوالن و

فرماندهــان را در برنامه ریزی برای بهبود روابط مبتنی بر همکاری و اعتماد بین مردم و پلیس
کمک خواهد کرد.
ادبیات نظری

برای دست یابی به چارچوب نظری مناسب ،تئوری های مربوط به اعتماد را از طریق رجوع

ســازمان یافته به متن های علمی جمع آوری کرده ایــم  .در متن حاضر به ترتیب نظریه های

فوکویاما ( ،)1995پاتنام ( ،)1993اینگلهارت ( ،)1997کلمن ( ،)1988گیدنز ( ،)1990چلبی
( )1377و زتومکا ( )1999را مطرح و زمینه را برای تدوین قالب تئوریکی متناســب با مســئله

تحقیق آماده کرده ایم.

• فرانسیس فوکویاما

از نظــر فوکویامــا اعتماد «به انتظاری اطالق می شــود که در یک اجتمــاع از رفتار منظم،

 .)26او اعتماد را نه فقط جزء 1یا شــاخص 2سرمایه اجتماعی ،بلکه به عنوان پیش شرط 3تلقی
می کند« .سرمایه اجتماعی قابلیتی است که از گسترش اعتماد در یک جامعه یا بخش خاصی
از آن ناشــی می شود» (همان) .فوکویاما ( )1999میزان سرمایه اجتماعی را در وسعت وشعاع

اعتمــاد اجتماعی مؤثر می داند؛ یعنی هر چه میزان گســتردگی روابــط برون گروهی با آثار

مثبت آن تقویت شود بر میزان شعاع اعتماد اجتماعی افزوده می شود و بالعکس هر چه میزان
گستردگی روابط برون گروهی کاهش یابد میزان اعتماد هم کاهش می یابد.
• رابرت پاتنام

پاتنام ( )1999همچون فوکویاما اعتماد را از عناصر کلیدی ســرمایه اجتماعی می داند .وی

در پرداختن به مقوله اعتماد آن را به بعد مشخصی تقلیل نداده است؛ بلکه در توضیح آن هم
به بعد فردی و هم به بعد اجتماعی پرداخته است .وی در بعد فردی ،اعتماد افراد را با وضعیت

پایگاه اجتماعی ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد و تجارب شــخصی آنها مرتبط می داند؛ اما

در بعد اجتماعی بر عواملی چون عضویت در شــبکه هــای اجتماعی ،انجمن های داوطلبانه،
مشارکت و به هم پیوستگی و نیز بر پتانسیل عملی عمل جمعی تأکید می کند .اعتقاد پاتنام بر

این اســت که اعتماد میان افراد از طریق رفتارهای نو ظهور رفتار متقابل و تعاون و شبکه های
مشارکت مدنی به اعتماد اجتماعی عمومی تر تبدیل می شود.
• رونالد اینگلهارت

در نظریــه اینگلهارت ( ،)1997توســعه اقتصادی و دموکراســی دو مؤلفه ای هســتند که

بــا افزایــش یا کاهــش آنها میزان اعتمــاد نیز تغییر خواهد کــرد .بدین معنا کــه دولت ها و
ســازمان هایی که از لحاظ اقتصادی توسعه یافته تر و یا اینکه از دموکراسی باثباتی برخوردار
هستند؛ میزان اعتماد به آنها افزایش می یابد و بالعکس.

1- Component
2- Indicator
3- Precondition

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

صادقانــه و همکاری جویانه مبتنی بر هنجارهای مشــترک بر می خیــزد» (فوکویاما:1996 ،
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• جیمز کلمن

در نظریه کلمن ( ،)1990مبنای اعتماد به حداکثر رســاندن ســود تحت شرایط خطر است.
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کنشگر عقالنی اگر حاصل منفعت را بیشتر از زیانبداند یا به بیان دیگر ،چنانچه نسبت بخت
منفعت به احتمال زیان بیشــتر از نسبت مقدار زیان بالقوه به مقدار منفعت بالقوه باشد؛ اعتماد
می کند.

• آنتونی گیدنز

گیدنز ( ،)1990میان دو دوره پیش از مدرن و دوره مدرنتمایز قایل می شود و معتقد است

بــا آن که ویژگی های عام یا تقریبا عامی برای روانشناســی اعتماد وجود دارند؛ اما شــرایط

اعتمــاد در فرهنگ پیش از مدرن با همین روابط در جهان مدرن ،تضادهای بنیادی دارد .وی

در فرهنــگ پیش از مدرن بر اهمیت شــدید اعتماد محلی تأکیــد دارد ولی در جهانمدرن،
روابط اعتماد مبتنی بر نظام های انتزاعی (نشانه های نمادین ونظام های تخصصی) از جا کنده

شده است .به نظر گیدنز چهار زمینه محلی اعتماد بر فرهنگ های پیش از مدرن تسلط دارند
که عبارتنداز:

 -1روابط خویشــاوندی :به عنوان یک وسیله سازمان دهنده برای برقراری روابط اجتماعی

در پهنهزمان و مکان است .خویشاوندی ،شبکه ای از پیوندهای اجتماعی اعتمادپذیر را فراهم
می سازد که اصوالً و غالباً در عمل ،وسیله سازماندهی روابط اعتماد را به دست می دهد.
 -2اجتماع محلی :به عنوان مکان ســازنده یک محیط آشنا .محلیت در محیط های پیش از

مدرن ،کانون و باعث امنیت وجودی به شــیوه هایی اســت که در شرایط مدرنیت از بین رفته

است.

 -3کیهان شناســی مذهبی :تفســیرهای عملی و اخالقی از زندگــی اجتماعی ،عملی و نیز

جهان طبیعی به دست می دهند که برای مؤمنان محیطی از امنیت را ارایه می کنند .مهم ترین
عمل باورداشتهای مذهبی این است که معموالً به تجربه رویدادها و موقعیت ها ،اعتماد تزریق

می کنند و چارچوبی را فراهم می ســازند که در آن ،این رویدادها و موقعیت ها را می توان
تبیین کرد و در برابر آنها واکنش نشان داد.

 -4ســنت :به عنوان وسیله ارتباط حال وآینده اســت که در یک زمان برگشت پذیر روی

بهگذشــته دارد .بر خالف فرهنگ مدرن ،در فرهنگ ســنتی زمان ومکان ابعاد بی محتوایی

نیســتند بلکه زمینــه در ماهیت فعالیت های زندگی دارند .معانــی فعالیت های رهواره ای در
احترام یا حتی تکریم همگانی به سنت و پیوند آن با مناسک ،نهفته اند .خالصه آن که ،سنت

به شــیوه ای بنیادی در امنیت وجودی دخیل اســت؛ چرا که اعتماد به تداوم گذشــته ،حال و
(گیدنز1990 ،؛ .)120-126

در جوامع مدرن سه عامل جدایی زمان از مکان ،مکانیزم از جاکندگی و باز اندیشی اعتماد

را از شــرایط قبلی خارج می کنند وهیچ یــک از عناصر اعتماد آفرین در دوره ماقبل مدرن،
بــه همان اندازه اهمیت ندارند .هرچنــد روابط خانوادگی کماکان از جایگاه قابل توجهی در

حیاتاجتماعی و محیط عاطفی برخوردار اســت اما دیگر نهادهای مذکور نمی توانند نقش

آفرینی قابل توجهیداشته باشند .عوامل اعتماد آفرین در جهان مدرن عبارتند از:

 -1روابط شخصی دوستی یا صمیمیت جنسی به عنوان وسیله تثبیت پیوندهای اجتماعی

 -2نظام های انتزاعی به عنوان وســیله تثبیت روابط در راستای پهنه های نامشخص زمانی-

مکانی

 -3اندیشه ضد واقعی و آینده گرایانه به عنوان شیوه ارتباط گذشته و حال (همان)123 :
• مسعود چلبی

چلبی نظریه خود در باره اعتماد را در چارچوب دو نوع رابطه بیان می کند:

 -1روابط ابزاری

 -2روابط اظهاری

رابطه ابزاری نوعی رابطه سرد و ویژه است که از صمیمیت مبراست .رابطه نقدی ،مبادله ای،

پیمانی وغیره از مصادیق تجربی این نوع رابطه هســتند .دغدغه اصلی کنشــگران درگیر در
ایــن نوع رابطه (اعم از کنشــگران فردی یا جمعی) به حداکثررســاندن نفع خویش اســت.

خرد ورزی ابزاری و محاســبه ،اساس این نوع رابطه را تشکیل می دهد .رابطه ابزاری چون از
کمترین پایه عاطفی برخوردار اســت؛ به سهولت می تواند غریبه های بیشتری را دربر بگیرد.

در حقیقت برقراری رابطه ابزاری و استمرار آن می تواند پیش درآمد برقراری رابطه اجتماعی

بین گروهی شود .چون روابط ابزاری از نظر ماهیت سرد ،حسابگرایانه ،خودخواهانه و فردگرا
هستند .این نوع روابط به نسبت ناپایدار ،بالقوه زوال بخش ،رقابتآمیز ،خصومت زا و تضاد

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

آینده را حفظ می کند و این اعتماد را به عملکردهای اجتماعی رهواره ای مرتبط می ســازد

19

آلود هســتند .اینجاســت که اهمیت نقش روابط اظهاری وچند و چون آنها به عنوان عوامل

تنظیم اجتماعی معلوم می شود.
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بــر خالف روابط ابــزاری ،در رابطه اظهاری نوعی صمیمیت ،اعتمــاد و تعهد وجود دارد.

تعلق عاطفی و معاشرت پذیری اساس این نوع رابطه را تشکیل می دهد .روابط خویشاوندی،

دوستی،همسایگی ،آرمانی و انجمنی از مصادیق تجربی این نوع رابطه هستند .روابط اظهاری
تمایــل به این دارند که در حریم گروه های اولیه و اجتماعــات طبیعی باقیبمانند؛ در حالی
که روابط ابزاری تمایل به این دارند که در ورای گروه های اولیه و اجتماعات طبیعیمستقر

شوند.

خالصه اینکهدر این نظریه با ترکیب روابط ابزاری و اظهاری از طریقانجمن های داوطلبانه

پایه عاطفی نظم اجتماعی کالن فراهم می شــود و در ضمن تعهد عمومی و اعتمادمتقابل نیز

هر دو در سطح جامعه تعمیم می یابند.
• پیوتر زتومکا

زتومکا اعتماد را نوعی شرط بندی در مورد کنش های احتمالی دیگران در آینده می داند.

در این نظریه قابلیت های عاملیتی و زمینه ســاختاری مربوط بــه اعتماد نمودن یا عدم اعتماد
از همدیگر تفکیک شــده اند .ایشــان در بحث قابلیت عاملیتی به سه شرط شهرت ،عملکرد

و ظاهر اشــاره دارد و در زمینه ســاختاری پنج وضعیت کالن -ســاختاری را که تأمین کننده
اعتماد هستند؛ مسلم فرض می کند .این پنج وضعیت عبارتند از:
 -1همبستگی هنجاری

 -2پایداری نظم اجتماعی
 -3شفافیت سازمان

 -4انس و آشنایی با محیط
 -5پاسخگویی سازمان

زتومکا در مدل نظری خود معتقد است زمینه ساختاری به شرط وجود قابلیت عاملی منجر

به شــکل گیری فرهنگ اعتماد می شود و ضمن تفکیک زمینه های ساختاری و قابلیت های

عاملیتی نظریه ای جامع و کامل در خصوص فرهنگ اعتماد ارایه می دهد.

در یک جدول تطبیقی می توان دیدگاه های نظریه پردازان نظریه اعتماد را به صورت ذیل

مقایسه و شباهت ها و تفاوت های آنها را مشخص نمود.
جدول شماره  .2-1مؤلفه های اعتماد از دیدگاه نظریه پردازان
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فرانسیس فوکویاما

سرمایه اجتماعی ،هنجارهای مشترک ،گستردگی روابط
بعد فردی  :وضعیت پایگاه اجتماعی ،میزان تحصیالت ،میزان دآرمد و تجارب شخصی

رابرت پاتنام

بعد اجتماعی :عضویت در شبکه های اجتماعی ،انجمن های داوطلبانه  ،مشارکت و به
هم پیوستگی

اینگلهارت

توسعه اقتصادی ،دموکراسی باثبات

جیمز کلمن

گزینش عقالنی
جوامع سنتی :روابط خویشاوندی ،اجتماع محلی ،مذهب و سنت

آنتونی گیدنز

جوامع مدرن :روابط شخصی ،صمیمیت جنسی ،نظام های انتزاعی و آینده نگری

مسعود چلبی
پیوتر زتومکا

روابط ابزاری  ،روابط اظهاری و انجمن های داوطلبانه
زمینه ساختاری :پاسخگویی ،شفافیت ،همبستگی ،انس و آشنایی ،پایداری نظم اجتماعی
قابلیت عاملیتی :ویژگی های شخصیتی ،سرمایه جمعی ،ظاهر ،شهرت و عملکرد

بعــد از بیان مولفه هــای اعتماد از دیدگاه نظریه پردازان ،شــباهت هــا و تفاوت های این

نظریه ها در جدول زیر بررسی می شود.

جدول  .2-2شباهت ها و تفاوت های نظریه ها
مؤلفه های اعتماد

نظریه

پایداری توسعه دموکراسی گزینش
پردازان گستردگی هنجارهای ویژگی های سرمایه انس
وآشنایی پاسخگویی شفافیت نظم
عقالنی
اجتماعی اقتصادی
روابط مشترک شخصی اجتماعی

-

-

-

-

-

-

-

-

فوکویاما

-

-

-

-

-

-

-

اینگلهارت

-

-

-

-

-

-

-

-

کلمن

-

-

-

-

-

-

پاتنام

گیدنز
چلبی
زتومکا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عالمت مربع رنگی بیانگر وجود مؤلفه در تئوری نظریه پرداز است.
عالمت  -بیانگر عدم وجود مؤلفه در تئوری نظریه پرداز است.
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نظریه پرداز

مؤلفه های اعتماد

دستگاه نظری تحقیق

تبیین تئوریک مســئله نیازمند دســتیابی به چارچوب نظری مناســب است .بنابراین انتخاب
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مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود ،یا تئوری سازی یکی از مهمترین مراحل هر
تحقیق علمی اســت .حکمیت در خصوص انتخاب یا کنار گذاشــتن تئوری ها با معیار توان

تبیینی انجام می شود (ساعی  .)86،در این پژوهش هدف انتخاب مناسب ترین تئوری ازمیان
تئوری های موجود برای تبیین تئوریک اعتماد به پلیس در ایران است.

مفاهیم به کار رفته در نظریه فوکویاما  ،پاتنام  ،گیدنز و چلبی از قدرت تبیینی باالیی برای

ارزیابی اعتماد برخوردار هســتند .اما همه این مفاهیــم همانگونه که در جدول تطبیقی نظریه

مالحظه می گردید در نظریه زتومکا بکارگیری شده اند .عبارت دیگر نظریه زتومکا تلفیق و

ترکیبی از نظریه فوکویاما ،پاتنام ،گیدنز و چلبی اســت .در این نظریه عالوه بر اینکه مفاهیم
موجــود در آن نظریــه ها بکارگیری شــده مفاهیم و مؤلفه های جدیدی همچون شــفافیت،

پاسخگویی و قابلیت های عاملیتی مثل ظاهر ،عملکرد و شهرت برای اعتماد در نظرگرفته که
قدرت تبیینی این نظریه را افزایش می دهد.

زتومکا در مدل نظری خود معتقد است زمینه ساختاری به شرط وجود قابلیت های عاملیتی

منجر به شــکل گیری فرهنگ اعتماد می شــود .وی ضمن تفکیک زمینه های ســاختاری و

قابلیت های عاملیتی نظریه ای جامع تر و کامل تر از سایر نظریه پردازان در خصوص فرهنگ
اعتماد ارایه می دهد .بنابراین نظریه زتومکا در تبیین سنجش اعتماد نسبت به سایر نظریه ها از

توان تبیینی باالتر برخوردار است و مدل نظری این پژوهش بر مبنای این نظریه ترسیم گردیده

است .در دستگاه نظری این تحقیق از میان پنج شرط کالن ساختاری موجود در نظریه زتومکا

ســه شرط «شفافیت ،پاسخگویی و محیط» و از میان شروط قابلیت عاملیتی دو شرط «ظاهر و
عملکرد» بررسی شده اند.

ﺷﺮط ﻛﻼن ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮﻳﻪ زﺗﻮﻣﻜﺎ ﺳﻪ ﺷﺮط – ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ – و از ﻣﻴﺎن ﺷﺮوط ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠﻴﺘﻲ دو
ﺷﺮط – ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد – ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .

مدل نظری

ﻣﺪل ﻧﻈﺮي
ﻇﺎﻫﺮ
ﻛﻨﺸﮕﺮان

ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻨﺸﮕﺮان

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﺘﻤﺎد در دو ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎدي و ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﺪﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
در ایــن تحقیق اعتماد در دو بعد نهادی و بین شــخصی مورد بررســی قرار گرفته اســت.
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪل زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎن (
زمینهﺳﻨﺠﺪ .در
مدلرا ﻣﻲ
ﺷﺨﺼﻲ
ﻛﻨﺸﮕﺮان (
موردﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻨﺸﮕﺮان و
ﻋﺎﻣﻠﻴﺘﻲ )
سعی ﻗﺮبرار ﻣﻲ
بنابراینارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎدي را ﻣﻮرد
ﺑﻴﻦاین
ﺑﻌﺪدر
دهد.
ارزیابی قرار
ﻇﺎﻫﺮبعد را
هر دو
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖبود که
دﻫﺪ ومدلی
ساخت
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻴﺘﻲ در ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ

ساختاری (شفافیت سازمان ،پاسخگویی سازمان و محیط سازمان) بعد نهادی را مورد ارزیابی
قرار می دهد و قابلیت عاملیتی (ظاهر کنشــگران و عملکرد کنشــگران) بعد بین شــخصی را

می ســنجد .در این مدل قابلیت های عاملیتی در نقش واســط بین زمینه ســاختاری و اعتماد
اجتماعی به پلیس قرار می گیرند و فرض بر این اســت که اگر زمینه ســاختاری برای اعتماد

اجتماعی به پلیس فراهم شــود آنگاه با شرط حضور ظاهر مناسب کنشگران و عملکرد باالی
کنشگران اعتماد به پلیس افزایش خواهد یافت.
فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش برگرفته شــده از مدل نظری اســت و بر اساس روش فازی ساخته

شده است .در روش شناسی فازی عنصر کلیدی درجه بندی 1میزان عضویت در یک مجموعه
اســت و همه چیز به طور نســبی درجه بندی می شــود .در این روش میزان عضویت در بازه

( 1و )0عملیاتی می شــوند و به جــای مفهوم متغیر ،مفهوم مجموعه بکار برده می شــود .در
خصوص روش فازی به طور کامل در فصل ســوم بحث شــده است .بنابراین فرضیه های این
تحقیق بر اساس مفاهیم موجود در مدل نظری و روش فازی به شرح زیر است:

 -1میان درجه عضویت در مجموعه شفافیت سازمان با درجه عضویت در مجموعه اعتماد

بــه پلیــس رابطه وجود دارد .به گونه ای که اگر عضویت شــهروندان در مجموعه شــفافیت
1- Calibrition

سازمان بیشتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر می شود.

 -2میان درجه عضویت در مجموعه پاســخگویی ســازمان با درجه عضویت در مجموعه
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اعتمــاد بــه پلیس رابطه وجــود دارد .به گونه ای کــه اگر عضویت شــهروندان در مجموعه
پاسخگویی سازمان بیشتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر می شود.

 -3میان درجه عضویت در مجموعه محیط سازمان با درجه عضویت در مجموعه اعتماد به

پلیس رابطه وجود دارد .به گونه ای که اگر عضویت شــهروندان در مجموعه محیط سازمان
بیشتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر می شود.

 -4اگر درجه عضویت در مجموعه های شــفافیت ســازمان و پاسخگویی سازمان و محیط

ســازمان برای عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشــتر باشد ،آنگاه با شرط حضور ظاهر
کنشــگران درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس افزایش می یابد .به گونه ای که ،اگر

عضویت شهروندان در مجموعه ظاهرکنشگران بیشتر باشد ،عضویت آنها در مجموعه اعتماد
به پلیس نیز بیشتر می شود.

 -5اگر درجه عضویت در مجموعه های شــفافیت ســازمان و پاسخگویی سازمان و محیط

سازمان برای عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر باشد؛ آنگاه با شرط حضور عملکرد

کنشــگران درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس افزایش می یابد .به گونه ای که ،اگر

عضویت شــهروندان در مجموعه عملکرد کنشگران بیشــتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه
اعتماد به پلیس نیز بیشتر می شود.

 -6مجموعــه اعتمــاد به پلیس ،تابعی از ترکیب خطی مجموعه های شــفافیت ســازمان و

پاسخگویی سازمان و محیط سازمان و ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران است.
عملیاتی کردن مفاهیم

در این قســمت مفاهیم از حیث نظری و عملی توصیف می شــوند .در این پژوهش شــش

مفهوم وجود دارد که در ذیل تعریف نظری و عملیاتی هر یک از آنها آورده شده است.
اعتماد به پلیس

بر اساس ادبیات نظری این تحقیق اعتماد نوعی انتظار نتایج مثبت از کنش های دیگران در

آینده است که همراه با ریسک و مخاطره است و همواره امکان تخطی از آن وجود دارد.

تا کنون ابعاد گوناگونی برای اعتماد معرفی شــده اســت که می توان به این موارد اشــاره

کرد :شایســتگی ،انصاف ،گشــودگی ،ثبات و وفاداری (لیوســکی  )996: 2006،مایر به سه

جزء در اعتماد اشاره کرده است که عبارت است از خیرخواهی ،انصاف و توانایی .میشرا نیز
جانسون اعتقاد دارد ،در یک رابطه مبتنی بر اعتماد عناصری از قبیل :صداقت ،صراحت وباز

بودن ،سهیم کردن ،اطمینان و تمایالت همکاری جویانه وجود دارد (کافی.)66 -70 :1375 ،
در این پژوهش برای اعتماد دو سطح نهادی و بین شخصی در نظر گرفته شده است .در سطح
نهادی سازمان پلیس و در سطح بین شخصی کنشگران پلیس مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول  3-1معرف های عملی اعتماد بین شخصی
ردیف

معرف های عملی اعتماد بین شخصی

1

به صداقت و راستگویی کارکنان پلیس اعتماد دارم.

2

به قول و قرار کارکنان پلیس اعتماد دارم.

3

به انصاف کارکنان پلیس در تعامل با شهروندان بدون توجه به جنسیت ،روابط قومی
و قبیله ای و پایگاه اقتصادی ارباب رجوع اعتماد دارم.

4

به تخصص کارکنان پلیس در وظایف محول اعتماد دارم.

5

به تعهد کارکنان پلیس در انجام وظایف اعتماد دارم.

6

به انتقادپذیری کارکنان پلیس اعتماد دارم.

7

به برخورد احترام آمیز کارکنان پلیس با شهروندان اعتماد دارم.

8

به شجاعت و چاالکی کارکنان پلیس در مقابل متهمین و مجرمین اعتماد دارم.

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

به شایستگی ،گشودگی ،اعتبار و توجه اشاره کرده است (یوسورو و همکارن.)2-3 :2006 ،
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جدول  3-2معرف های عملی اعتماد به نهاد پلیس
ردیف

معرف های عملی اعتماد به نهاد پلیس

1

به قانونمندی پلیس در اجرای مقررات نظارت بر اماکن اعتماد دارم.

2

به قانونمندی پلیس در اجرای قونین و مقررات راهنمایی و رانندگی اعتماد دارم.

3

به قانونمندی پلیس در اجرای مقررات مربوط به وظیفه عمومی اعتماد دارم.

4

به قانونمندی پلیس در اجرای مقررات مربوط به گذرنامه اعتماد دارم.

5

به سازماندهی ،تجهیز و آموزش یگان های پلیس و آماده سازی آنها جهت وظایف محول
اعتماد دارم.

6

به نهاد پلیس در انتخاب مدیران با معیارهای دانش ،تخصص و شایستگی اعتماد دارم.

7

به سازمان پلیس در تقویت انگیزه و ایجاد حس مسئولیت پذیری کارکنان خود برای انجام
مطلوب وظایف اعتماد دارم.

8

به انصاف پلیس در برخورد با شهروندان در زمان بروز تجمعات ،اعتصابات بدون در نظر
گرفتن وابستگی های قومی ،وابستگی های صنفی و گرایشات سیاسی اعتماد دارم.

9

به تجهیزات پلیس در کشف علمی جرایم و کنترل اغتشاشات اعتماد دارم.

10

به تجهیزات پلیس در روان سازی ترافیک و تعقیب و گریز رانندگان متخلف اعتماد دارم.

11

به تالش و جدیت پلیس در ایجاد نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی اعتماد دارم.
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شفافیت سازمان

دسترسی به اطالعات راجع به کارکرد ،کارایی ،سطوح پیشرفت و نیز ناکامی ها و موانع و

محدودیت های یک سازمان است .اگر ساختار ،علت وجودی ،اصول فعالیت و نتایج سازمان

آزادانه گزارش شوند آنگاه مردم حاضر خواهند بود به گونه ای معتمدانه با آنها ارتباط برقرار
کنند (زتومکا .)220 ،1999 ،معرف های عملی شفافیت سازمانی به شرح جدول زیر است:
جدول شماره  3-3معرف های عملی شفافیت سازمان پلیس
ردیف

معرف های عملی شفافیت سازمان پلیس

1

پلیس عملکرد خود در زمینه کشف مواد مخدر و دستگیری توزیع کنندگان آن را به شکل شفاف به
مردم گزارش می دهد.

2

پلیس عملکرد خود در زمینه کشف کاالی قاچاق و دستگیری حاملین آن را به شکل شفاف به مردم
گزارش می دهد.

3

پلیس آمار تصادفات  ،نحوه وقوع تصادفات ،تعداد مجروحین و کشته شدگان حوادث رانندگی و
علل وقوع آنها را به شکل شفاف به مردم گزارش می دهد.

5

پلیس آمار سرقت ها و چگونگی وقوع آنها و عملکرد خود در کشف سرقت ها و دستگیری سارقین
را به شکل شفاف به مردم گزارش می دهد.

6

شهروندان اطالعات کاملی از موانع و محدودیت های پلیس در جلب و دستگیری متهمین دارند.

7

شهروندان اطالعات کاملی از موانع و محدودیت های پلیس در بازرسی از اماکن دارند.

8

شهروندان اطالعات کاملی از موانع و محدودیت های پلیس در اجرا و ابالغ احکام قضایی دارند.

9

شهروندان با وظایف ،مأموریت ها و اختیارات پلیس های تخصصی مانند :کالنتری ،آگاهی ،اطالعات
و معاونت اجتماعی آشنایی دارند.

پاسخگویی سازمان

تعیین اســتانداردهای الزم برای فعالیت و جوابگویی در صورت تخلف از آن استانداردها

(زتومــکا1999 ،؛  .)222بــه عبــارت دیگر اعمال نظــارت دقیق بر پلیس از ســوی نهادهای

ذی صالح .معرف های عملی پاسخ گویی به شرح جدول زیر است:

جدول شماره  3-4معرف های عملی پاسخگویی سازمان پلیس
ردیف

معرف های عملی پاسخگویی سازمان پلیس

1

اگر پلیس در استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش جمعی مثل (محاربه ،سرقت ،راهزنی)
کوتاهی نماید از سوی وزارت کشور مورد نظارت جدی قرار می گیرد.

2

اگر پلیس در استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش فردی مثل (کالهبرداری ،اغفال ،تجاوز)
کوتاهی نماید از سوی وزارت کشور مورد نظارت جدی قرار می گیرد.

3

اگر پلیس در انجام وظایف خود به عنوان ضابط قوه قضاییه کوتاهی نماید از سوی قوه قضاییه
مورد نظارت جدی قرار می گیرد.

4

چنانچه کارگزاران پلیس در انجام وظایف خود به عنوان ضابط قوه قضاییه مرتکب تخلفی شود
قوه قضاییه به صورت شفاف و روشن به جرم آنها رسیدگی می نماید.

5

پلیس در مقابل انتقادات شهروندان پاسخگو است.

6

پلیس به شکایات شهروندان از کارکنان خود رسیدگی می نماید.

7

پلیس به پیشنهاد عملی شهروندان در انجام مطلوب وظایف خود توجه می نماید.

8

پلیس به قدردانی شهروندان از کارکنان تالشگر و وظیفه شناس توجه می نماید.

27
تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

4

پلیس آمار قتل ها و علل وقوع آنها و عملکرد خود در کشف قتل ها و دستگیری قاتلین را به شکل
شفاف به مردم گزارش می دهد.

محیط سازمان

منظــور از محیط ،جهان زندگی اســت که بصورت طبیعی و فنی مردم را احاطه کرده اســت
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(زتومکا )220 :1999 ،و محیط ســازمانی مکانی است که کنشــگران پلیس در آن اقدام به کنش

می نمایند و به مراجعین خدمات ارایه می نمایند .معرف های عملی محیط سازمان به شرح جدول
زیر است:

جدول شماره  3- 5معرف های عملی محیط سازمان
ردیف

معرف های عملی محیط سازمان

1

پلیس ساختمان های مناسبی را برای محل فعالیت کارکنان خود فراهم ساخته است.

2

لوازم اداری موجود در محل فعالیت کارکنان پلیس شامل میز ،صندلی ،لوازم تحریرکافی
و به حد نیاز است.

3

تجهیزات علمی موجود در محل فعالیت کارکنان پلیس جدید و متناسب با نیاز است.

4

تجهیزات ضد اغتشاش موجود در محل فعالیت کارکنان پلیس جدید و متناسب با نیاز
است.

5

خودروهای موجود در محل فعالیت کارکنان پلیس جدید و متناسب با نیاز است.

6

در محیط های اداری پلیس  ،خدمات و تسهیالت مناسبی به ارباب رجوع ارایه می گردد.

7

در محیط های اداری پلیس ،منشور اخالقی شامل ادب ،نزاکت و تکریم مراجعه کنندگان
رعایت می گردد.

8

در محیط های اداری پلیس ،منشور اداری شامل پذیرش ،ثبت و انعکاس به موقع شکایات
رعایت می گردد.

ظاهر کنشگران

به ویژگی های بیرونی و جســمانی کنشگران پلیس اطالق می شود (زتومکا.)143 :1999 ،

معرف های عملی آن به شرح جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  3-6معرف های عملی ظاهر کنشگران
ردیف

معرف های عملی ظاهر کنشگران

1

کارکنان پلیس از تناسب اندام (قد و وزن) مناسبی برخوردارند.

2

کارکنان پلیس افرادی با نشاط و گشاده رو هستند.

3

کارکنان پلیس در رعایت بهداشت فردی و جمعی کوشا هستند.

4

یونیفرم (لباس فرم) کارکنان پلیس از نظر طرح و رنگ مناسب است.

5

ظاهر کارکنان پلیس آراسته و مرتب است.

عملکرد کنشگران

به معنای اعمال واقعی ،روزمره و نتایج حاصل شده از زمان حال است (زتومکا.)140 :1999 ،

وظایفی که از طرف ســازمان پلیس به کارکنان محول می شــود .معرف های عملی عملکرد
جدول شماره  3-7معرف های عملی عملکرد کنشگران پلیس
ردیف

معرف های عملی عملکرد کارگزاران پلیس

1

پلیس در استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی موفق است.

2

پلیس در تأمین امنیت برگزاری اجتماعات ،راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی موفق است.

3

پلیس در جلوگیری ازاعتصابات و اجتماعات غیر مجاز و مقابله با اغتشاش و بی نظمی موفق است.

4

پلیس در مبارزه با مواد مخدر عملکرد مناسبی دارد.

5

پلیس در مبارزه با قاچاق کاال و ارز عملکرد مناسبی دارد.

6

پلیس در دستگیری متهمین و مجرمین عملکرد مناسبی دارد.

7

پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم عملکرد مناسبی دارد.

8

پلیس دراجرا و ابالغ احکام قضایی عملکرد مناسبی دارد.

9

پلیس در کشف علمی جرایم عملکرد مناسبی دارد.

10

پلیس در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عملکرد مناسبی دارد.

11

پلیس در اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی عملکرد مناسبی دارد.

12

پلیس در اجرای قوانین و مقررات گذرنامه عملکرد مناسبی دارد.

13

پلیس در اجرای قوانین و مقررات اماکن عملکرد مناسبی دارد.

14

پلیس حضور به موقع در صحنه جرایم دارد.

15

کارکنان پلیس افرادی چاالک و شجاع هستند.

16

کارکنان پلیس برخورد احترام آمیز با شهروندان دارند.

17

کارکنان پلیس افرادی صبور و خویشتن دار هستند.

18

کارکنان پلیس افرادی انتقاد پذیر هستند.

19

اگر برای تسهیل انجام کارها به کارکنان پلیس پیشنهاد مساعدت مالی داده شود؛ این پیشنهاد را رد
می کنند.

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

به شرح جدول زیر است:

29

روش پژوهش

در این پژوهش برای مطالعه تجربی مفاهیم از روش تحلیل فازی اســتفاده شــده است .در
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روش شناسی فازی عنصر کلیدی درجه بندی 1میزان عضویت در یک مجموعه است و همه
چیز به طور نسبی درجه بندی می شود .در این روش میزان عضویت در بازه ( 1و  )0عملیاتی

می شــوند .هر چه نقاط گسســت و ارزش های عددی فازی در بازه (1و )0بیشتر باشد ،دقت
پژوهش نیز بیشــتر می شــود .در این دســتگاه معرفت حقیقت چیزی بین صفر و یک است و

حقیقت ســیاه و ســفید به حقیقت خاکستری انتقال می یابد و همه چیز تابع اصل عدم قطعیت

اســت .در این روش ارزش یک برای مثال بیانگر عضویــت کامل و ارزش صفر بیانگر عدم
عضویت کامل است (ساعی.)1388 ،

درجــه تابع عضویت فازی را مــی توان از طریق رجوع به صاحب نظران و به کمک دانش

نظری محقق تعیین کرد .درجات فازی مفاهیم این تحقیق با موافقت اســتادان راهنما و مشاور
به شرح جدول ذیل تعیین گردیده اند:

جدول ارزش های فازی
درجه بندی اعتماد

درجه بندی

برچسب زبانی

اعتماد کامل (کامال موافق)

0/99

عضویت کامل1

اعتماد بیشتر (موافق)

0/75

بیشتر درون مجموعه 2

بینابین (متوسط)

0/5

نقطه گذار3

اعتماد کمتر (مخالف)

0/25

بیشتر بیرون از مجموعه4

عدم اعتماد (کامال مخالف)

0/01

عدم عضویت کامل5

(ریگین ، 2008 ،به نقل از ساعی )1388

ساختار کلی مجموعه فازی بر سه نقطه برش کیفی 2استوار است :کام ً
ال عضو ،نقطه گذر و

کام ً
ال غیر عضو .نقطه گذر دارای حداکثر ابهام  3اســت؛ به این معنا که آیا یک گزاره بیشــتر

عضو یا بیشتر غیر عضو مجموعه است .در منطق فازی پرداختن به این ابهام محل توجه است.
نقطــه گذر موردها را با عضویت بیشــتر در یک مجموعه از موردهایی که بیشــتر غیر عضو

مجموعه محسوب می شــوند جدا می کند (ریگین ،2008 ،به نقل از ساعی  .)1388به استناد
1- Calibrition
2- Qualitative breakpoint
3- Ambiguity

جدول ارزش های فازی مقیاس فازی مفاهیم ساخته شده است:
جدول شماره درجه بندی فازی مفاهیم

درجه بندی فازی شفافیت سازمان

شفافیت کامل( ،)0/99شفافیت بیشتر( ،)0/75بینابین ()0/5
شفافیت کمتر ( ،)0/25عدم شفافیت()0/01

درجه بندی فازی پاسخ گویی سازمان

پاسخگویی کامل ( ،)0/99پاسخگویی بیشتر ( ،)0/75بینابین
( ،)0/5پاسخگویی کمتر ( ،)0/25عدم پاسخگویی ()0/01

درجه بندی فازی محیط سازمان

محیط کامال خوب ( ،)0/99محیط خوب ( ،)0/75بینابین
( ،)0/5محیط بد ( ،)0/25محیط کامال بد ()0/01

درجه بندی فازی ظاهر کنشگران

ظاهر کامل ( ،)0/99ظاهر خوب ( ،)0/75بینابین ( ،)0/5ظاهر
بد ( ،)0/25ظاهر ناقص ()0/01

درجه بندی فازی عملکرد کنشگران

عملکرد کامال خوب ( ،)0/99عملکرد خوب ( ،)0/75بینابین
( ،)0/5عملکرد بد ( ،)0/25عملکرد کامال بد ()0/01

این پژوهش با روش پیمایشــی که یکی از روش های رایج در تحقیقات کمی است؛ انجام

گرفته اســت .جامعیت آماری مورد مطالعه ،مجموعه افراد 18تا 64ساله ساکن در شهر شیراز

اســت .با توجه به حجم باالی جمعیت نمونه ،از روش نمونه گیری غیر احتمالی برای بدست
آوردن نمونه آماری اســتفاده شد . .در این روش مهمترین سؤال روش شناختی این است که
بــا چــه تعداد از واحدهای تجربی می تــوان در باب تئوری داوری کرد .در پاســخ می توان
گفــت که می توانیم معیار انتخــاب واحدهای تجربی را تعداد متغیرها قرار دهیم( .کرلینجر ،

1366؛ ویتینک 1375 ،؛ هومن 1380 ،؛ ســاعی  )1386 ،بر اســاس این قاعده روش شناختی

و با اســتفاده از راهنمایی اســتاد راهنما  ،در این پژوهش که دارای پنج شــرط علی است ،به
ازای هر شرط علی  60مورد در نظر گرفته ایم و در مجموع حجم نمونه  300مورد تعیین و با

روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس مصاحبه حضوری مورد پرسشگری قرار گرفته اند.
به منظور بدست آوردن اعتبار ابزار سنجش به شیوه های زیر عمل شده است:

 -1استفاده از سنجه های پژوهش های پیشین و رجوع به متن های علمی :از قبیل تحقیقات

جانسون ( ،)1375زتومکا ( ،)1999لیوسکی ( ،)2006ساعی ( )1388و بخشی (.)1389

 -2پرسشــنامه طراحی شــده را قبل از اجــرا در اختیار چند نفر از افــراد صاحبنظر در این

موضوع قرار گرفته و مورد تأیید واقع شد.

برای بدســت آوردن پایایی ابزار سنجش در مورد متغیرهای پژوهش (اعتماد شهروندان به

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

درجه بندی فازی اعتماد

اعتماد کامل ( ،)0/99اعتماد بیشتر ( ،)0/75بینابین (،)0/5
اعتماد کمتر ( ،)0/25عدم اعتماد ()0/01

31

پلیس ،عملکرد ،ظاهر ،پاسخگویی ،شفافیت و محیط سازمانی) از ضریب آلفای کرونباخ در
پیش آزمون استفاده گردید (ضریب آلفا برای کلیه مفاهیم باالی  86درصد بوده است) .برای
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تحلیل داده های تجربی از روش تحلیل رگرسیون فازی استفاده شده است .
تحلیل تجربی

تحلیل تجربی در دو سطح انجام شده است )1 :تحلیل توصیفی)2 1تحلیل تبیینی .2در تحلیل

توصیفی ،توزیع داده های تجربی شــروط علی و معلول بررسی شده است .در تحلیل تبیینی،

راه حل های نظری مســئله از طریق گزاره های مشــاهده ای ،مورد آزمون تجربی قرار گرفته
اســت .در پایان داوری مدل تئوریک با تکنیک های تحلیل رگرســیون فازی و تحلیل مسیر

فازی انجام گرفته است.
نتایج توصیفی

یافته های تجربی ناظر بر شــاخص اعتماد شــهروندان به پلیس داللت بر آن دارد که میزان

اعتماد شــهروندان به پلیس پایین تر از درجه فازی  0/5است؛ و این در حالی است که میزان

اعتماد به نهاد پلیس بیش از میزان اعتماد به کنشــگران اســت .در جمع بندی می توان داوری

کرد که بر اساس شواهد موجود در فاصله بین صفر و یک بیشترین درصد پاسخگویان عضو
مجموعه اعتماد هستند.

جدول  5-1شاخص اعتماد به پلیس
شاخص ها

درجه بندی گویه ها

()0/99

()0/75

()0/5

()0/25

()0/01

شاخص اعتماد به کنشگران

10/9

29/1

30/6

17/4

12

شاخص اعتماد به نهاد

15/5

35/9

29/4

13/6

5/6

شاخص اعتماد کل به پلیس

13/2

32/5

30

15/5

8/8

«اعتماد کامل ( ،)0/99اعتماد بیشتر ( ،)0/75بینابین ( ،)0/5اعتماد کمتر ( ،)0/25عدم اعتماد (»)0/01

یافته های تجربی ناظر بر شــاخص شفافیت ســازمان داللت بر آن دارد که  13/1درصد از
1- Descriptive analysis
2- Explanatory analysis

افراد در مجموعه عدم شفافیت و  8/2درصد در مجموعه شفافیت کامل عضویت دارند .نقطه
گذار به اندازه  32/2درصد از پاســخگویان را به خود اختصاص داده اســت .متوسط درصد

افرادی که از حیث درجه اعتماد به شــفافیت سازمان در بازه  0/25قرار دارند برابر با  21/7و

برابر با  24/8درصد می باشند.

یافته های تجربی ناظر بر شــاخص پاسخگویی سازمان داللت بر آن دارد که10/6درصد از

افراد در مجموعه عدم پاســخگویی و  13/3درصد در مجموعه پاســخگویی کامل عضویت

دارنــد .نقطه گذار بــه اندازه  28/9درصد از پاســخگویان را به خود اختصاص داده اســت.
متوســط درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به پاســخگویی ســازمان در بازه  0/25قرار
دارند برابر با  17/5و متوســط درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به پاسخگویی سازمان

در بازه  0/75قرار دارند؛ برابر با  29/7درصد می باشد.

یافته های تجربی ناظر بر شــاخص محیط ســازمان داللت بر آن دارد که  11درصد از افراد

ال بد و  10/9درصد در مجموعه محیط کام ً
در مجموعــه محیط کام ً
ال خوب عضویت دارند.

نقطه گذار به اندازه  33درصد از پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .متوسط درصد
افرادی که از حیث درجه اعتماد به شــفافیت سازمان در بازه  0/25قرار دارند برابر با  15/7و

متوســط درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به شفافیت سازمان در بازه  0/75قرار دارند
برابر با  29/4درصد می باشند.

یافته های تجربی ناظر بر شاخص ظاهر کنشگران داللت بر آن دارد که 8/6درصد از افراد

در مجموعــه ظاهر کامال بد و  14/2درصــد در مجموعه ظاهر کام ً
ال خوب ،عضویت دارند.

نقطه گذار به اندازه  30درصد از پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .متوسط درصد

افرادی که از حیث درجه اعتماد به ظاهر کنشــگران در بازه  0/25قرار دارند برابر با  14/2و

متوســط درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به ظاهر کنشــگران در بازه  0/75قرار دارند
برابر با  33درصد می باشد.

یافته های تجربی ناظر بر شــاخص عملکرد کنشــگران داللت بر آن دارد که  10/4درصد

از افــراد در مجموعه عملکرد کامال بد و  13درصد افراد در مجموعه عملکرد کامال خوب،

عضویــت دارند .نقطه گذار به اندازه  29/5درصد از پاســخگویان را به خود اختصاص داده
اســت .این تعداد از پاسخگویان داوری بینابین داشته اند  .متوسط درصد افرادی که از حیث

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

متوســط درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به شفافیت سازمان در بازه  0/75قرار دارند

33

درجه اعتماد به عملکرد کنشــگران در بازه  0/25قرار دارند برابر با  14/7درصد و متوســط

درصد افرادی که از حیث درجه اعتماد به عملکرد کنشــگران در بازه  0/75قرار دارند؛ برابر
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با  32/4درصد می باشد.

در جمع بندی می توان داوری کرد که بر اساس شواهد موجود در فاصله بین صفر و یک

فقط در مجموعه شفافیت بیشترین درصد پاسخگویان غیرعضو مجموعه هستند تا عضو آن و
در مابقی مجموعه ها بیشترین درصد پاسخگویان عضو مجموعه هستند.
جدول  5-2شاخص شروط علی
شاخص ها

درجه بندی گویه ها

)(0/99

)(0/75

)(0/5

)(0/25

)(0/01

شاخص شفافیت سازمان

8/2

24/8

32/2

21/7

13/1

شاخص پاسخگویی سازمان

13/3

29/7

28/9

17/5

10/6

شاخص محیط سازمان

10/9

29/4

33

15/7

11

شاخص ظاهر کنشگران

14/2

33

30

14/2

8/6

شاخص عملکرد کنشگران

13

32/4

29/5

14/7

10/4

نتایج تبیینی

در تحلیل تبیینی ،راه حل تئوریک اقامه شــده از طریق اســتدالل تجربی مورد داوری قرار

گرفته اســت .برای داوری تجربی در باب تجربــی در باب گزاره های تئوریک فرضیات ،از
روش تحلیل رگرسیون فازی استفاده کرده ایم .

جدول تحلیل رگرسیون اعتماد به پلیس بر شروط علی
مجموعه ها

R

R2

Constant

B

شفافیت سازمان

0/524

0/273

0/332

0/472

پاسخگویی سازمان

0/706

0/498

0/242

0/589

محیط سازمان

0/59

0/348

0/272

0/545

ظاهر کنشگران

0/623

0/399

0/254

0/533

عملکرد کنشگران

0/788

0/62

0/097

0/836

داوری در بــاره فرضیــه اول :میان درجه عضویت در مجموعه شــفافیت ســازمان با درجه

عضویــت در مجموعه اعتماد به پلیس هم تغییری وجــود دارد .به گونه ای که اگر عضویت
شهروندان در مجموعه شفافیت سازمان بیشتر شود؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس
یافته های آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطه فازی مجموعه اعتماد کل به پلیس با

مجموعه شــرط علی شفافیت ســازمان پلیس  0/524است .نسبتی از واریانس مشترک اعتماد

کل که از طریق شفافیت سازمان تبیین شده است معادل  0/273می باشد R 2 =0/273 .به این
معناست که  0/273واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه شفافیت سازمان مشترک است.

در واقع ارزش  R 2برآوردی از واریانس کل اســت که توســط شــفافیت سازمان مشخص
می شــود .درجه  0/273معادل متغیر زبانی بیشتر بیرون از مجموعه است .یعنی شفافیت بیشتر
غیر عضو در مجموعه شرط علی است تا عضو آن.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شــرط علی نباشد؛ یعنی تأثیر شرط علی شفافیت

ســازمان کنترل شود؛ عرض از مبدأ اعتماد کل  0/332است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود شرط علی شفافیت سازمان برابر  0/332است .این مقدار

پاییــن تر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی کیفی
موردها می توان آن را با برچســب «بیشــتر بیرون از مجموعه» تعریف کرد .یعنی شــهروندان
مورد پژوهش بدون وارد کردن شــرط علی شــفافیت سازمان بیشــتر غیر عضو در مجموعه

اعتمــاد به پلیس هســتند تا عضو آن  .حــال اگر اعتماد به پلیس وارد تحلیــل گردد؛ به ازای

هــر واحد تغییر مثبت در درجه شــرط علــی  0/472واحد تغییر در معلــول (اعتماد به پلیس)
قابل تخمین اســت .به بیان دیگر به ازای هر واحد افزایش در درجه عضویت شــهروندان در
مجموعه شــفافیت ســازمان  0/472واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه

اعتماد به پلیس قابل تخمین است .ارزش شیب رگرسیون فازی معادل  0/472است که ارزش
زبانی آن معادل «بیشتر بیرون از مجموعه» است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

شفافیت سازمان بیشتر باشد؛ درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود».

داوری درباره فرضیه دوم« :میان درجه عضویت در مجموعه پاســخ گویی سازمان با درجه

عضویت در مجموعه اعتمــاد به پلیس هم تغییری وجود دارد؛ به گونه ای که ،اگر عضویت

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

نیز بیشتر می شود.

35

شــهروندان در مجموعه پاسخ گویی سازمان بیشتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به
پلیس نیز بیشتر خواهد بود».
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یافته هــای آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطه فــازی مجموعه اعتماد کل به پلیس

با مجموعه شــرط علی پاسخگویی سازمان  0/706است .نســبتی از واریانس مشترک اعتماد

کل که از طریق پاسخگویی سازمان تبیین شده است معادل  0/498است R 2=0/498 .به این

معناســت که  0/498واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه پاســخگویی سازمان مشترک

اســت .در واقع ارزش  R 2برآوردی از واریانس کل اســت که توســط پاسخگویی سازمان

مشــخص می شود .درجه  0/498معادل متغیر زبانی نقطه گذار است .نقطه گذار از حیث این
که آیا یک مورد بیشتر عضو و یا غیر عضو است؛ فازی ترین نقطه است.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شرط علی نباشد؛ یعنی تأثیر شرط علی پاسخگویی

ســازمان کنترل شود ،عرض از مبدأ اعتماد کل  0/242است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود شــرط علی پاســخگویی سازمان برابر  0/242است .این
مقــدار پایین تر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی

کیفــی موردها می توان آن را با برچســب «بیشــتر بیــرون از مجموعه» تعریــف کرد .یعنی
شهروندان مورد پژوهش بدون وارد کردن شرط علی پاسخگویی سازمان بیشتر غیر عضو در

مجموعه اعتماد به پلیس هســتند تا عضو آن .حــال اگر اعتماد به پلیس وارد تحلیل گردد؛ به

ازای هر واحد تغییر مثبت در درجه شرط علی  0/589واحد تغییر در معلول (اعتماد به پلیس)

قابل تخمین اســت .به بیان دیگر به ازای هر واحد افزایش در درجه عضویت شــهروندان در
مجموعه پاسخگویی سازمان  0/589واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه

اعتماد به پلیس قابل تخمین است .ارزش شیب رگرسیون فازی معادل  0/589است که ارزش
زبانی آن معادل «بیشتر درون مجموعه» است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

پاســخگویی سازمان بیشــتر باشــد؛ درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد
بود».

داوری در بــاره فرضیه ســوم« :میان درجــه عضویت در مجموعه محیط ســازمان با درجه

عضویــت در مجموعه اعتماد به پلیس هم تغییری وجــود دارد؛ به گونه ای که اگر عضویت
شــهروندان در مجموعه محیط سازمان بیشتر باشد؛ عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس

نیز بیشتر می شود».

یافتــه های آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطــه فازی مجموعه اعتماد کل به پلیس

با مجموعه شــرط علی محیط سازمان  0/59است .نسبتی از واریانس مشترک اعتماد کل که

که  0/348واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه محیط ســازمان مشــترک است .در واقع
ارزش  R 2برآوردی از واریانس کل است که توسط محیط سازمان مشخص می شود .درجه

 0/348معادل متغیر زبانی بیشــتر بیرون از مجموعه است .یعنی محیط سازمان بیشتر غیر عضو
در مجموعه شرط علی است تا عضو آن.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شــرط علی نباشــد؛ یعنی تأثیر شرط علی محیط

ســازمان کنترل شود ،عرض از مبدأ اعتماد کل  0/272است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود شــرط علی محیط سازمان برابر  0/272است .این مقدار

پاییــن تر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی کیفی
موردها می توان آن را با برچســب «بیشــتر بیرون از مجموعه» تعریف کرد .یعنی شــهروندان
مورد پژوهش بدون وارد کردن شرط علی محیط سازمان بیشتر غیر عضو در مجموعه اعتماد

بــه پلیس هســتند تا عضو آن .حال اگر اعتماد به پلیــس وارد تحلیل گردد ،به ازای هر واحد
تغییر مثبت در درجه شــرط علی  0/545واحد تغییر در معلول (اعتماد به پلیس) قابل تخمین

است .به بیان دیگر به ازای هر واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه محیط

ســازمان  0/545واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه اعتماد به پلیس قابل
تخمین اســت .ارزش شیب رگرسیون فازی معادل  0/545اســت که ارزش زبانی آن معادل
«بیشتر بیرون از مجموعه» است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

محیط سازمان بیشتر باشد؛ درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود».

داوری در بــاره فرضیه چهارم« :اگر درجه عضویت در مجموعه های شــفافیت ســازمان،

پاسخگویی سازمان و محیط سازمان برای عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس مناسب باشد،

آنگاه با شــرط حضور ظاهر کنشــگران درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس افزایش
می یابد .به گونه ای که اگر عضویت شــهروندان در مجموعه محیط ســازمان بیشــتر باشــد؛
عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس نیز بیشتر می شود».

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

از طریق محیط ســازمان تبیین شــده است معادل  0/348اســت R 2= 0/348 .به این معناست
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یافته هــای آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطه فازی مجموعه اعتماد کل به پلیس با

مجموعه شــرط علی ظاهر کنشگران  0/623است .نسبتی از واریانس مشترک اعتماد کل که
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از طریق ظاهر کنشــگران تبیین شده اســت معادل  0/399است R 2= 0/399 .به این معناست

که  0/399واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه ظاهر کنشــگران مشترک است .در واقع
ارزش  R 2برآوردی از واریانس کل اســت که توســط ظاهر کنشــگران مشخص می شود.
درجه  0/399معادل متغیر زبانی بیشتر بیرون از مجموعه است .یعنی ظاهر کنشگران بیشتر غیر
عضو در مجموعه شرط علی است تا عضو آن.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شــرط علی نباشــد ،یعنی تأثیر شــرط علی ظاهر

کنشگران کنترل شود ،عرض از مبدأ اعتماد کل  0/254است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود شرط علی ظاهر کنشگران برابر  0/254است .این مقدار

پایین تــر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی کیفی

موردها می توان آن را با برچســب «بیشــتر بیرون از مجموعه» تعریف کرد .یعنی شــهروندان
مورد پژوهش بدون وارد کردن شرط علی ظاهر کنشگران بیشتر غیر عضو در مجموعه اعتماد

بــه پلیس هســتند تا عضو آن .حال اگر اعتماد به پلیــس وارد تحلیل گردد ،به ازای هر واحد
تغییر مثبت در درجه شــرط علی  0/533واحد تغییر در معلول (اعتماد به پلیس) قابل تخمین

است .به بیان دیگر به ازای هر واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه ظاهر

کنشــگران  0/533واحد افزایش در درجه عضویت شــهروندان در مجموعه اعتماد به پلیس

قابل تخمین اســت .ارزش شــیب رگرســیون فازی معادل  0/533اســت که ارزش زبانی آن
معادل «بیشتر بیرون از مجموعه» است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

ظاهر کنشگران بیشتر باشد ،درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود».

داوری در بــاره فرضیــه پنجم« :اگر درجه عضویت در مجموعه های شــفافیت ســازمان،

پاسخگویی سازمان و محیط سازمان برای عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس مناسب باشد؛

آنگاه با شرط حضور عملکرد کنشگران درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس افزایش
می یابد .به گونه ای که اگر عضویت شــهروندان در مجموعه عملکرد کنشگران بیشتر باشد؛
عضویت آنها در مجموعه اعتماد به پلیس نیز بیشتر می شود».

یافتــه های آزمون تجربی داللت بر آن دارد که رابطــه فازی مجموعه اعتماد کل به پلیس

با مجموعه شــرط علی عملکرد کنشــگران  0/788است .نســبتی از واریانس مشترک اعتماد

کل که از طریق عملکرد کنشــگران تبیین شــده اســت معادل  0/62اســت R 2 = 0/62 .به

این معناســت که  0/62واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه عملکرد کنشگران مشترک
مشخص می شود .درجه  0/62معادل متغیر زبانی بیشتر بیرون از مجموعه است .یعنی عملکرد
کنشگران بیشتر عضو در مجموعه شرط علی است تا غیر عضو آن.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شــرط علی نباشد ،یعنی تأثیر شرط علی عملکرد

کنشگران کنترل شود؛ عرض از مبدأ اعتماد کل  0/097است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود شــرط علی عملکرد کنشــگران برابر  0/097اســت .این
مقــدار پایین تر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی

کیفــی موردها می توان آن را با برچســب «بیشــتر بیــرون از مجموعه» تعریــف کرد .یعنی

شــهروندان مورد پژوهش بدون وارد کردن شرط علی عملکرد کنشگران بیشتر غیر عضو در
مجموعه اعتماد به پلیس هســتند تا عضو آن .حــال اگر اعتماد به پلیس وارد تحلیل گردد ،به

ازای هر واحد تغییر مثبت در درجه شرط علی  0/836واحد تغییر در معلول (اعتماد به پلیس)

قابل تخمین اســت .به بیان دیگر به ازای هر واحد افزایش در درجه عضویت شــهروندان در
مجموعه عملکرد کنشــگران  0/836واحد افزایش در درجه عضویت شهروندان در مجموعه

اعتماد به پلیس قابل تخمین است .ارزش شیب رگرسیون فازی معادل  0/836است که ارزش
زبانی آن معادل «بیشتر درون مجموعه» است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

عملکرد کنشگران بیشتر باشد ،درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود».
داوری درباره فرضیه ترکیبی ششــم« :تغییرات مجموعــه اعتماد به پلیس ،تابعی از ترکیب

خطی مجموعه های شفافیت سازمانی ،پاسخگویی سازمانی ،محیط سازمانی ،ظاهر کنشگران
و عملکرد کنشگران است».

جدول تحلیل رگرسیون ترکیبی اعتماد به پلیس بر ترکیب خطی شروط علی
R
ترکیب خطی
شروط علی

Constant R2

0/669 0/818

0/068

B1

B2

B3

B4

B5

0/521 0/128 0/064 0/148 0/034

Beta5 Beta4 Bete3 Beta2 Bete1
0/038

0/177

0/07

0/152

0/491

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

اســت .در واقع ارزش  R 2برآوردی از واریانس کل اســت که توســط عملکرد کنشگران
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و عملکرد کنشگران  0/818است .نسبتی از واریانس مشترک اعتماد کل که از طریق شروط
علی شــفافیت سازمانی ،پاســخگویی سازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد
کنشــگران تبین شــده اســت معادل  0/669اســت R 2 = 0/669 .به این معناست که 0/669
واریانس مجموعه اعتماد کل و مجموعه شروط علی شفافیت سازمانی ،پاسخگویی سازمانی،

محیط ســازمانی ،ظاهر کنشــگران و عملکرد کنشگران مشترک اســت .در واقع ارزش R 2
برآوردی از واریانس کل است که توسط مجموعه شروط علی شفافیت سازمانی ،پاسخگویی

ســازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران مشــخص می شود .درجه
 0/669معادل متغیر زبانی بیشــتر درون مجموعه اســت .یعنی مجموعه شــروط علی شفافیت

سازمانی ،پاسخگویی سازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران بیشتر
عضو در مجموعه است تا غیر عضو آن.

اگر معلول (اعتماد به پلیس) زیر مجموعه شــرط علی نباشــد ،یعنی تأثیر مجموعه شــروط

علی شــفافیت سازمانی ،پاســخگویی سازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد
کنشگران کنترل شود؛ عرض از مبدأ اعتماد کل  0/068است .یعنی عضویت فازی شهروندان

در مجموعه اعتماد کل قبل از ورود مجموعه شــروط علی شــفافیت ســازمانی ،پاسخگویی

سازمانی ،محیط سازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران برابر  0/097است .این مقدار

پاییــن تر از درجه فازی نقطه گذر ( )0/5در مقیاس فازی اســت .از حیث مقوله بندی کیفی
موردها می توان آن را با برچسب «بیشتر بیرون از مجموعه» تعریف کرد .یعنی شهروندان مورد
پژوهش بدون وارد کردن شــرط علی عملکرد کنشگران بیشتر غیر عضو در مجموعه اعتماد

به پلیس هســتند تا عضو آن  .حال اگر اعتماد به پلیــس وارد تحلیل گردد ،به ازای هر واحد
تغییر مثبت در درجه مجموعه شــروط علی شفافیت ســازمانی ،پاسخگویی سازمانی ،محیط

ســازمانی ،ظاهر کنشــگران و عملکرد کنشــگران به ترتیب 0/128 ،0/064 ،0/148 ،0/034

و  0/521واحــد تغییــر در معلول (اعتماد به پلیس) قابل تخمین اســت .بــه بیان دیگر به ازای
هر واحد افزایش در درجه عضویت شــهروندان در مجموعه شــروط علی شفافیت سازمانی،

پاســخگویی سازمانی ،محیط سازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران به ترتیب معادل
 0/128 ،0/064 ،0/148 ،0/034و  0/521واحــد افزایــش در درجه عضویت شــهروندان در

مجموعه اعتماد به پلیس قابل تخمین اســت .ارزش شــیب رگرســیون فازی مجموعه شروط

علی شــفافیت سازمانی ،پاســخگویی سازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد
کنشگران به ترتیب  0/128 ،0/064 ،0/148 ،0/034و  0/521است که ارزش زبانی مجموعه

«بیشــتر بیرون از مجموعه» است و ارزش زبانی مجموعه شرط علی عملکرد کنشگران معادل
«بیشتر درون مجموعه» است.

بر اســاس یافته های تجربی موجود ضریب «برای مجموعه شــروط علی شفافیت سازمانی،

پاســخگویی سازمانی ،محیط سازمانی ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران به ترتیب معادل
 0/152 ،0/07 ،0/177 ،0/038و  0/491اســت .بنابرایــن می تــوان داوری کرد که در تبیین
مجموعه اعتماد به پلیس وزن مجموعه عملکرد کنشگران از سایر مجموعه ها باالتر است.

یافته های تجربی با گزاره تئوریک زیر ســازگار است« :هرچه درجه عضویت در مجموعه

شــروط علی شفافیت ســازمانی ،پاسخگویی ســازمانی ،محیط ســازمانی ،ظاهر کنشگران و
عملکرد کنشگران بیشتر باشد؛ درجه عضویت در مجموعه اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود».
در جمــع بندی می توان داوری کرد که تئوری این تحقیق به عنوان راه حل نظری مســئله

اعتمــاد بــه پلیس از قدرت تبیینی باالیی برخوردار اســت .این نتیجه گیــری به معنای صدق

تئوری (فرضیه) نیست بلکه مصداق تأیید و تقویت آن است و هنوز امکان ابطال تئوری مورد

نظر وجود دارد.

داللت های تئوریک

در اینجا باید دید نتایج تحلیل تجربی تا چه حد با تئوری این پژوهش ســازگاری یا تناقض

دارد .در دســتگاه نظری این پژوهش اعتماد به پلیس تابعی از شــفافیت سازمان ،پاسخگویی

سازمان ،محیط سازمان ،ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران است .به استناد یافته های تجربی
می توان داوری کرد که گزاره های مشــاهده ای موجود ،صدق رابطه مبتنی بر مکانیزم علی
میان کلیه مفاهیم دســتگاه نظری این تحقیق را تأیید می نماید .اما بر خالف ادعای دســتگاه

نظری ،شرایط علی تبیین کننده سهم و وزن یکسانی در تبیین اعتماد به پلیس ندارند و وزن و

ســهم آنها متفاوت است .سهم شرط علی عملکرد کنشگران در تبیین اعتماد به پلیس بیش از
ســایر شروط علی است .بعد از شرط علی عملکرد به ترتیب محیط سازمان ،ظاهر کنشگران،

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

شــروط علی شفافیت سازمانی ،پاسخگویی سازمانی ،محیط سازمانی ،ظاهر کنشگران معادل

41
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داللت های عملی

اعتماد اجتماعی جهت گیری اخالقی مثبت میان شــهروندان است .اعتماد کردن به دیگران

موجب بروز کنش های مثبت نســبت به یکدیگر می شــود .عاملیت انســانی را آزاد و بسیج
می نماید و موجب خالقیت ،پویایی ،نوآوری و عمل گرایی کارفرمایانه معطوف به دیگران
می شــود  .بنابراین اعتماد اجتماعــی برای پویایی زندگی مدنی ضروری اســت .ما بر مبنای

یافته های ایــن پژوهش راه حل های کاربردی خاصی را به منظور تقویت و ارتقای اعتماد به
پلیس پیشنهاد می کنیم.

به استناد یافته های این تحقیق داده های تجربی بعد رفتاری اجتماعی کارکنان پلیس دارای

مشــاهدات بحرانی اســت .بنابراین به منظور افزایش اعتماد به پلیس ،کنشگران پلیس در بعد

رفتاری نیازمند اصالح می باشــند .الزمــه تقویت اخالق و رفتار آموزش اســت .در فرآیند
آموزش ارزش هایی مانند انضباط رفتاری ،صداقت ،وفاداری به قول و قرار ،انصاف ،تعهد و
مســئولیت پذیری ،احترام اجتماعی و انتقاد پذیری آموخته می شود .برآیند این امر استاندارد
سازی رفتار و در نتیجه تأمین انتظارات ارزشی شهروندان است.

بر اســاس یافته های این تحقیق مجموعه عملکرد کنشــگران از میــان مجموعه علت های

موجود در دســتگاه نظری این تحقیق ،دارای بیشــترین همبستگی با مجموعه اعتماد به پلیس
است .افزایش عملکرد پلیس در حضور به موقع در صحنه جرایم ،برخورد قاطع با قاچاقچیان

و فروشندگان مواد مخدر ،پیشگیری از وقوع جرایم و کشف علمی جرایم موجبات افزایش
اعتماد اجتماعی به این سازمان را فراهم ساخت.

در مجموعه ظاهر کنشگران مشاهدات بحرانی در گویه های تناسب اندام و شادابی و نشاط

کارکنان مالحظه می گردد .پلیس مجری تأمین نظم و امنیت و آسایش فردی و جمعی برای
شــهروندان است .اقتضای انجام این وظایف درگیری مداوم و مستمر با سارقان ،قاچاقچیان و
مخلین نظم و امنیت اســت .عامل اصلی در حسن اجرای این وظایف برخورداری از فیزیک
بدنی و جســمانی است .پلیس باید هنگام اســتخدام داوطلبان ورود به این سازمان ،مالک و
معیار فیزیک جسمانی و ظاهری را در اولویت گزینش خود قرار دهد و از ورود افراد با ظاهر
نامناسب به این سازمان جلوگیری نماید.

نتایج شــاخص های هر ســه بعد زمینه ساختاری پایین تر از درجه فازی  0/5است .کمترین

درجه عضویت در زمینه های ســاختاری مربوط به بعد شــفافیت ســازمانی اســت .رازداری
گســترده ســازمان ،زمینه ساز بروز شــایعات ،خبرچینی ها و جاسوسی و موجب پنهان ماندن

و آسیب ها می تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه مؤثر در جلوگیری از وقوع جرایم باشد .به

عنوان مثال زمانی که شهروندان در جریان میزان ،مکان و زمان وقوع سرقت ها قرار می گیرند
پیش بینی های مناســب و مؤثری را برای جلوگیــری از ضرر و زیان احتمالی به خود مد نظر
قرار می دهند.

در بعد پاســخگویی عالوه بــر اینکه دو نهاد وزارت کشــور و قوه قضاییه می بایســت بر

میزان پاســخگویی خود به مردم در قبال موفقیت ها و ناکامی های نیروی انتظامی پاســخگو

باشــند؛ خود سازمان و مسئولین و فرماندهان این ســازمان هم باید در مقابل عملکرد خود به
مردم و سایر نهادها پاسخگو باشند .افزایش پاسخگویی از خودسری و عدم مسئولیت پذیری
می کاهد و نشانگان اعتماد پذیری را افزایش می دهد .در بعد پاسخگویی ،سازمان های ناظر
باید اســتانداردهای عملکرد و رفتاری پلیــس را تعیین و در صورت تخطی نیروی انتظامی از
این استانداردها ،خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند.

در بعد محیط سازمانی ،ایجاد ساختمان های مناسب ،بکارگیری تجهیزات الزم و ضروری

بــرای تکریم اربــاب رجوع و رعایــت منشــور اداری و اخالقی ،موجبات انس و آشــنایی
شهروندان با این محیط و در نتیجه ایجاد احساس امنیت ،اطمینان ،پیش بینی پذیری و آرامش
می شود و در نتیجه موجد و مولد فضای اعتمادزا است.

در جمع بندی می توان گفت اگرچه درجه اعتماد شــهروندان به پلیس باالست با این حال

می توان با الهام از یافته های این پژوهش ،به مهندســی تدریجی اعتماد اجتماعی پرداخت و
در جهت افزایش و حفظ اعتماد شهروندان به پلیس تالش کرد.

تحليل جامعه شناختي اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

موفقیت ها،کارایی و سطوح پیشرفت یک سازمان است .شفاف سازی ناکامی ها ،تهدیدات
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شماره .55
 امیرکافــی ،مهــدی ( ،)1374اعتماد اجتماعی وعوامل موثر برآن ،نمایه ﭘژوهشــی ،شــماره  ،18وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی.
 اينگلهارت ،رونالد ( ،)1373تحول فرهنگی در جامعه فرهنگی پیشرفته ،مترجم مریم وتر ،نشرکویر. بخشی ،قدیر ( ،)1389تبیین جامعه شناختی اعتماد شهروندان تهرانی به پلیس ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 پاتنام ،روبرت ( ،)1380دموکراسی و سنت های مدنی ،مترجم محمد تقی دلفروز ،تهران ،انتشارات سالم. تونکیــس ،فــران و دیگران ،)2000( ،اعتماد و ســرمایه اجتماعــی ،مترجم محمد تقی دلفــروز ،تهران،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 چلبی ،مسعود ( ،)1377جامعه شناسی نظم ،تهران ،نشرنی. چلبی ،مســعود ( ،)1381بررســی تجربی نظام شخصیت در ایران ،تهران ،موسسه پژوهش فرهنگ ،هنر وارتباطات.
 جهانگیری ،پرویز ( ،)1387تبیین اعتماد اجتماعی تعمیم یافته در شهر اورمیه ،ﭘایان نامه کار شناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 ریتزر ،جورج ( ،)1374نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،مترجم محسن ثالثی ،انتشارات علمی. زتومکا ،پیوتر ( ،)1999نظریه اعتماد اجتماعی ،مترجم غالمرضا غفاری ،نشر مرکز. ساعی ،علی ( ،)1386روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقالنیت انتقادی ،انتشارات سمت. ساعی ،علی ( )1386دموکراتیزاسیون در ایران ،انتشارات سمت. ساعی ،علی ( ،)1388درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی ،انتشارات آگاه. ســاعی ،علی ( ،)1388معرفت شناســی فازی و داللت های روش شــناختی آن در علم اجتماعی ،مجلهمطالعات اجتماعی ایران ،دوره سوم ،شماره .4
 ســاعی ،علی ( ،)1388تحلیل میزان اعتماد شــهروندان به شــهرداری تهران ،دفتــر مطالعات اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران.
 فوکویاما ،فرانسیس ( ،)1385پایان نظم :سرمایه اجتماعی و حفظ آن ،مترجم غالم عباس توسلی ،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان.
 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. کرلینجر و پدهاوزر ( ،)1366رگرســیون چند متغیری در پژوهش رفتاری ،مترجم حســن سرایی ،مرکزنشر دانشگاهی.
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