فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،42تابستان 94

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس
نمونه مورد بررسی شهرستان بم
نعیما محمدی
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از صفحه  59تا 80

چکیده
پژوهــش حاضــر بــه بررســی جامعــه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد اجتماعــی
بازاریــان شهرســتان بــم نســبت بــه پلیــس در ســال  1392می پــردازد .مســئله مــورد نظــر
در ایــن تحقیــق شــکاف میــان اعتمــاد بیــنشــخصی و اعتمــاد تعمیــمیافتــه در مقایســه بــا
اعتمــاد نهــادی نســبت بــه پلیــس اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه پلیــس در ایجــاد نظــم
و امنیــت ب ـ ه ویــژه در شهرســتان بــم کــه در یــک دهــه گذشــته زلزلــه مرگبــاری را تجربــه
کردنــد ،میــزان مشــارکت نهادهــای مــردم محــور بــا پلیــس میــزان اعتمــاد نهــادی را در ایــن
شهرســتان بــه شــکل معنــاداری متأثــر ســاخت .در ایــن پژوهــش کــه بــا روش پیمایــش و
تکنیــک پرسشــنامه انجــام گرفــت؛ بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون و تحلیــل مســیر بــه
تبییــن شــدت تأثیــر متغیرهــای احســاس امنیــت ،تمایــل بــه مشــارکت و رضایتمنــدی از
عملکــرد پلیــس در تقویــت اعتمــاد نهــادی پرداختــه اســت .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه
مشــارکت اجتماعــی و احســاس امنیــت شــهروندان بــه صــورت غیرمســتقیم بــه ترتیــب بــا
شــدت  0/152و  0/274بــر اعتمــاد نهــادی تأثیــر گذاشــته اســت .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیق
نشــان داد کــه رضایتمنــدی از عملکــرد پلیــس از طریــق تأثیرگــذاری بــر متغیــر مشــارکت
اجتماعــی بــه مقــدار  0/542و احســاس امنیــت بــا مقــدار  0/438بــه صــورت غیــر مســتقیم
منجــر بــه افزایــش اعتمــاد نهــادی نســبت بــه پلیــس شــده اســت.
واژههای کلیدی :اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت ،مشارکت اجتماعی و رضایتمندی از
عملکرد پلیس.

 - 1اســتادیار جامعــه شناســی و عضــو هیــأت علمــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان -ایــران naima..
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مقدمه و بیان مسئله
در شــهر بــم بعــد از بحــران زلزلــه کــه تــا حــدود  40هــزار نفــر جــان خــود را از دســت
دادنــد بيــش از  100هــزار نفــر بــي ســرپناه شــدند و تــا ده مــاه پــس از وقــوع آن هنــوز
60
 4000خانــوار در چــادر زندگــي می کردنــد .موضــوع اعتمــاد بــه پلیــس از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه نیــروی انتظامــی بــم در زمــره اولیــن و مهم تریــن
نهادهــای امنیتــی بــود کــه بــه منظــور مواجهــه بــا ناامنــی و بــینظمــی وارد منطقــه شــد و در
نتیجــه مشــارکت مردمــی امــکان مهــار بحــران در قالــب اعتمــاد بــه پلیــس تســهیل شــد.
در شــرایطی کــه نتایــج تحقیقــات مختلــف نشــان از افزایــش شــکاف میــان اعتمــاد بیــن
شــخصی بــا اعتمــاد نهــادی در ایــران دارد و همزمــان بــا کاهــش میــزان اعتمــاد نهــادی ،نظــم
و انســجام اجتماعــی نیــز بــا چالش هایــی مواجــه می شــود و ایــن امــر در جامعــه مــدرن
,تنـش زا تــر هــم شــده اســت ،بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر اعتمــاد نهــادی موضوعیت
بیشــتری هــم می یابــد .اساس ـاً الزمــه زندگــی جمعــی اعتمــاد از نــوع عــام و تعمیــم یافتــه
در کنــار تقویــت بســترهای اعتمــاد نهــادی اســت .از همیــن رو شــرط برقــراري ارتبــاط
بــا دیگــران در جوامــع مــدرن ایــن اســت کــه افــراد پیوندهــاي خــود را وراي اجتماعــات
محلــی گســترش دهنــد و ایــن منــوط بــه آن اســت کــه برخــاف آنچــه در جوامــع ســنتی
رایــج اســت افــراد ،کســانی را کــه دوســت نیســتند ،دشــمن نبیننــد ،غریبــه دشــمن تلقــی
نشــود و خــاصگرایــی در روابــط جــاي خــود را بــه عــام گرایــی دهــد (انعــام.)6 :1381 ،
بــا وجــود خطــرات و آســیب هایی کــه در اثــر کاهــش اعتمــاد نهــادی بــراي جامعــه
رخ می دهــد ،برخــی صاحبنظــران شــواهد بســیاري داللــت بــر کاهــش اعتمــاد اجتماعــی
در تمــام ابعــاد روابــط کنــش گــران در ایــران دارد و نظرســنجی های جدیــد نیــز نشــان
می دهنــد در ایــن بیــن کمتریــن میــزان اعتمــاد ،نســبت بــه ســازمان ها و نهادهــاي دولتــی
می باشــد .بــه عنــوان مثــال در تحقیــق ازکیــا تحــت عنــوان «نقــش اعتمــاد اجتماعــی در
مشــارکت مــردم» نشــان داد  71درصــد مــردم اعتمادشــان بــه دولــت پاییــن و متوســط بــوده
اســت ،ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مــردم بــه نهادهــاي دولتــی ،اعتمــاد زیــادي ندارنــد
(ازکیــا.)91 :1388: ،
در تحقیقــی دیگــر کــه توســط ادیبــی و همــکاران تحــت عنــوان «ســنجش اعتمــاد
اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن در شهرســتان هاي چهارمحــال و بختیــاري» انجــام داده
انــد  19/5درصــد پاســخگویان واجــد اعتمــاد نهــادي بــاال ،اعتمــاد نهــادي 62/5درصــد از
پاســخگویان متوســط و پاییــن بــوده و  18درصــد اص ـ ً
ا اعتمــادي بــه نهادهــا و ســازمان ها
نداشــتند (ادیبــی ســده و دیگــران.)119 :1389 ،
همچنیــن در تحقیقــی کــه افشــانی و همــکاران در شــهر یــزد انجــام داده انــد ،صرف ـاً 9

مبانی نظری
بــهرغــم تعاریــف مختلفــی کــه از اعتمــاد توســط اندیشــمندان جامعـه شناســی صــورت
گرفتــه اســت ،هــر کــدام از تعاریــف موجــود بــه جنبـه اي از اعتمــاد اشــاره دارنــد ،برخــی
وجــوه اشــتراك در تعاریــف فــوق بــه چشــم می خــورد ،کــه بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره
می شــود:
اعتماد همواره داراي دو عنصر می باشد؛ اعتمادکننده و اعتماد شونده.
در زمینــه اعتمــاد همــواره مفهــوم ریســک وجــود دارد بدیــن ترتیــب کــه پیــش بینــی
دقیــق امــور امــکان پذیــر نیســت و بــه نوعــی هــم انتظــار ســود و هــم احتمــال زیــان ناشــی از
اعتمــاد وجــود دارد و فــرق اساســی اعتمــاد بــا اطمینــان در همیــن مســئله ریســک اســت چــرا
کــه در اطمینــان ریســکی وجــود نــدارد و مطمئنـاً نتیجــه ســودآور خواهــد بــود.
حســنِ ظــن مهم تریــن عنصــر و هســته اعتمــاد می باشــد ،چــرا کــه بــا وجــود عــدم
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درصــد از پاســخگویان اعتمــاد نهــادي باالیــی داشــته انــد (افشــانی و دیگــران)66 :1388 ،
نتایــج تحقیقــات فــوق نشــان می دهنــد کــه مــردم بــه نهادهــا و ســازمان هاي دولتــی اعتمــاد
زیــادي ندارنــد کــه ایــن امــر می توانــد باعــث کاهــش بازدهــی آنهــا شــود .امــا بیشــترین
آســیب را از کاهــش اعتمــاد مــردم ،نهادهایــی متحمــل می شــوند کــه کار ویــژة آنهــا تأمیــن
نظــم و امنیــت افــراد جامعــه اســت ،از جملــه نیروهــای انتظامــی؛ چــرا کــه موفقیــت چنیــن
ســازمان هایی منــوط بــه ایــن اســت کــه مخاطبان شــان بــه آنهــا اعتمــاد کــرده و ایدئولــوژي
آنهــا را بپذیرنــد و در صــورت عــدم اعتمــاد عمـ ً
ا ایــن ســازمان ها در انجــام وظیفــۀ اصلــی
خــود شکســت می خورنــد.
آنچــه در ایــن تحقیــق مدنظــر قــرار گرفتــه اســت ،وجــود شــکاف میــان اعتمــاد
م یافتــه در مقایســه بــا اعتمــاد نهــادی در ایــران اســت .شــواهد
بین شــخصی و اعتمــاد تعمی ـ 
زیــادی نشــان می دهــد در میــان مــردم بــم کــه در نتیجــه تجربــه یــک بحــران طبیعــی،
احســاس ناامنــی را در حافظــه تاریخــی خــود دارنــد ،از طریــق تجربــه مشــارکت محلــی
نقــش مهــم و مؤثــری در اعتمــاد اجتماعــی نســبت بــه نیــروی انتظامــی دارنــد .ســنجش
عوامــل مؤثــر در افزایــش اعتمــاد نهــادی مــردم در شهرســتان بــم مهم تریــن مســئله در
ایــن تحقیــق اســت .زیــرا چنانچــه ایــن مســیر تحلیــل جامع ـ ه شناســانه شــود؛ امــکان انتقــال
الگویــی  ,منجــر بــه افزایــش اعتمــادی نهــادی و کاهــش فاصلــه اعتمــاد نهــادی و تعمیــم
یافتــه در مقایســه بــا اعتمــاد نهــادی بــه پلیــس فراهــم می شــود.
نظــر بــه آن چــه مطــرح شــد پرســش اساســی تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه چــه عواملــی
باعــث افزایــش میــزان اعتمــاد نهــادي نســبت بــه نیــروی انتظامــی در شهرســتان بــم شــده
اســت؟
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قطعیت هــا و وجــود خطــر در روابــط ،افــراد بــه خاطــر حســنِ ظــن و احســاس مثبتــی کــه بــه
یکدیگــر دارنــد؛ بــه هــم اعتمــاد می کننــد.
در مقوله اعتماد بیشتر آینده مدنظر است و انتظار از یک امر آتی مطرح می باشد.
هــدف و مقصــود هــر دو طــرف اعتمادکننــده و اعتمادشــونده ،دســتیابی بــه اهــداف و
منافــع خــود و بــه حداقــل رســاندن زیــان ناشــی از تعامــل اجتماعــی مبتنــی بــر اعتمــاد اســت.

اعتماد در پهنه روابط اجتماعی شکل می گیرد.

در مجمــوع بــا توجــه بــه تعاریــف اعتمــاد از دیدگاههــاي صاحــب نظــران می تــوان
گفــت اعتمــاد داراي معانــی گوناگونــی اســت کــه گاهــی متــرادف اطمینــان ،ایمــان،
وابســتگی ،وثــوق و اتکاپذیــري بــ ه کار مــی رود.
بنابرایــن اعتمــاد اجتماعــی را می تــوان انتظــارات و تعهــدات اکتســابی و تاییــد شــده
بــه لحــاظ اجتماعــی دانســت کــه افــراد نســبت بــه نهادهــا و ســازمان هاي مربــوط بــه
ی شــان دارنــد .اعتمــاد یعنــی اینکــه فــرد در مــورد یــک موضــوع خــاص
زندگــی اجتماع ـ 
و یــا درمــورد چگونگــی رفتــار دیگــري در آینــده انتظاراتــی داشــته باشــد .در واقــع اعتمــاد
داشــتن ،دیــد مثبــت و حســن ظــن نســبت بــه افــراد جامعــه می باشــد کــه تســهیلگــر روابــط
اجتماعــی اســت ،در ایــن تعامــل اجتماعــی دو عنصــر اساســی وجــود دارد :اعتمادکننــده و
اعتمادشــونده؛ اعتمادشــونده می توانــد فــرد ،گــروه ،خانــواده ،ســازمان ،نهــاد و ...باشــد؛ در
ایــن تعامــل ،طرفیــن ،انتظــار بــرآورده شــدن منافــعشــان را دارنــد .بــه طــور خالصــه اعتمــاد
کــردن یعنــی اعتقــاد بــه اینکــه نتایــج کنــش یــک فــرد یــا یــک ســازمان یــا یــک گــروه
و ...ازنظــر فــرد و یــا گــروه و حتــی ســازمانی دیگــر مناســب خواهــد بــود (Luhmann,
1979بــه نقــل از قدیمــی.)1386 ،
چارچوب نظری تحقیق

تبیین نظري رابطه احساس امنیت و رضایتمندی با اعتماد اجتماعی:

گیدنــز قضایــاي روانشــناختی را در موضــوع اعتمــاد مؤثــر قلمــداد کــرده اســت و بــا
بحــث از اعتمــاد بنیادیــن کــه مفهومــی متعلــق بــه اریکســون اســت ،ریشــه اعتمــاد را در
وثــوق و اطمینــان بــه اشــخاص صالــح و معتبــر مربــوط می دانــد کــه معمــوالً از نخســتین
تجربیــات کودکــی حاصــل شــده اســت .بــه نظــر وي اعتمــاد بنیادیــن اضطــراب را کاهــش
می دهــد ،نوعــی احســاس تــداوم و نظــم در رویدادهــا (حتــی رویدادهایــی کــه بــه طــور
مســتقیم در حــوزه ادراك شــخص قــرار ندارنــد) امنیــت وجــودي را در فــرد بــه وجــود
مــی آورد و بــه مثابــه یــک پیلــه حمایتــی از فــرد حمایــت می کنــد (گیدنــز.)323 :1378 ،
بــه اعتقــاد وي ،بســیاري از افــراد ،در احترامــی کــه بــه نشــانه هاي نمادیــن و نظام هــاي
تخصصــی نشــان می شــوند ،گویــی وارد نوعــی چانــ ه زنــی بــا مدرنیتــه می شــوند و در

63
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس ،نمونه مورد بررسی شهرستان بم

نهایــت حاصــل ایــن امــر حالتــی اســت کــه گیدنــز بــه طورخالصــه آن را احســاس ناامنــی
وجــودي می نامد(گیدنــز .)107 :1380 ،امنیــت وجــودي یکــی از صورت هــاي مهــم
احســاس امنیــت بــه معنــاي وســیع آن اســت .ایــن اصطــاح بــه اطمینانــی برمـی گــردد کــه
بیشــتر انســانها بــه تــداوم تشــخیص هویــت خــود و دوام محیط هــاي اجتماعــی و مــادي
کنــش در اطــراف خــود دارنــد .احســاس اعتمادپذیــري اشــخاص و چیزهــا کــه بــراي
مفهــوم اعتمــاد بســیار مهــم اســت ،بــراي احســاس امنیــت وجــودي نیــز اهمیــت اساســی دارد.
بــه همیــن خاطــر ایــن دو احســاس از جهــت روانشــناختی پیونــد نزدیکــی باهــم دارنــد .ایــن
امنیــت پدیــده اي عاطفــی اســت کــه در ناخــودآگاه ریشــه دارد .احســاس ایــن نــوع امنیت از
نخســتین روزهــاي زندگــی بــه واســطه عــادات و امــور روزمــره در فعالیت هــاي انســان پدیــد
ی آیــد .سرچشــمه ایــن امنیــت را بایــد در برخــی تجربه هــاي دوران کودکــی پیــدا کــرد.
مـ 
در افــراد بهنجــار در اوایــل زندگــی ،یــک مقــدار اعتمــاد اساســی بــه خــود نشــان داده
می شــود کــه آســیب پذیري هاي وجــودي را ســرکوب یــا کنــد می کنــد یــا بــه عبــارت
دیگــر ،انســان ها نوعــی تلقیــح مصنوعــی می شــوند کــه آنهــا را در برابــر دلهره هــاي
وجــود کــه همــه انســانها بالقــوه در معــرض آنهــا قــرار دارنــد ،محافظــت می کنــد .عامــل
ایــن تلقیــح شــخصیتی اســت کــه مواظبــت اساســی را در دوران کودکــی بــه عهــده دارد کــه
بــراي بیشــتر آدمهــا ایــن شــخصیت همــان مــادر اســت (همــان.)112،
اعتمــاد ،امنیــت وجــودي و احســاس تــداوم در مــورد عوامــل و اشــخاص در شــخصیت
بزرگســالی ســخت بــه هــم وابســته باقــی می ماننــد (افشــانی .)54 :1388 ،گیدنــز معتقــد
اســت کــه مدرنیتــه احتمــال خطــر را در بعضــی از حوزه هــاي شــیوه هاي زندگــی کاهــش
می دهــد ،ولــی در عیــن حــال پارامترهــاي خطرآفریــن نویــن و کام ـاً ناشــناخته اي را نیــز
بــه همــان حوزه هــا وارد می ســازد .از نظــر وي دنیــاي مدرنیتــه کنونــی آکنــده از تهدیدهــا و
ب ناپذیــري
خطرهایــی هول انگیــز و وحشــتناك اســت ،نــه بــه ایــن علــت کــه بــه طــرز اجتنــا 
بــه ســوي مصیبــت و فاجعــه پیــش مــی رود ،بلکــه بــه خاطــر اینکــه خطرهــاي احتمالــی بــی
ســابقه اي را وارد میــدان می کنــد کــه نس ـل هاي پیشــین بــه هیــچ وجــه بــا آنهــا ســروکار
نداشــتند (کســل .)397 :1383 ،او معتقــد اســت اعتمــاد از خصلت هــاي مدرنیتــه اســت و ده
عنصــر مهــم را در اعتمــاد دخیــل می دانــد :کمبــود اطالعــات ،وابســتگی بــه احتمــال ،نشــأت
از ایمــان ،معطــوف بــودن بــه نشــانه هاي نمادیــن یــا تخصصــی ،اطمینــان بــه اعتمادپذیــري
یــک شــخص یــا یــک نظــام ،اجتماعــی بــودن فعالیت هــاي بشــري ،مخاطــره و خطــر،
هــم بافتــه بــودن مخاطــره و اعتمــاد ،مخاطــره تنهــا بــا کنــش فــردي ارتبــاط نــدارد و در
نهایــت متضــاد امنیــت صرفــاً بــی اعتمــادي نیســت (گیدنــز.)42-41 :1384 ،
جــان کالم گیدنــز دربــاره رابطــه اعتمــاد و امنیــت هســتی شــناختی در ایــن عبــارت نهفتــه
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اســت کــه «:انســان نیــاز بــه احساســی دارد کــه او را بــه تــداوم وجــودي خــودش اطمینــان
دهــد ».بنابرایــن اعتمادپذیــري مبتنــی بــر قابــل اعتمادبــودن و دلســوز بــودن افــراد بشــري
اســت .اطمینــان داشــتن از قابــل اعتمــاد بــودن یــا صداقــت دیگــران نوعــی عــادت عاطفــی
اســت کــه اگــر بــه هردلیلــی از بیــن بــرود و کســانی کــه بــا فــرد تعامــل دارنــد نخواهنــد قابــل
اعتمــاد بــودن خویــش را تــداوم بخشــند؛ نوعــی اضطــراب تــداوم می یابــد.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه امنیــت بــا احســاس امنیــت دو مســأله متفاوتنــد؛
امنیــت بعــد عینــی و احســاس امنیــت بعــد ذهنــی محســوب می شــوند .هــر شــخصی ممکــن
اســت بــه خاطــر عواملــی کــه امنیــت را در جامعــه کاهــش می دهــد ،احســاس ناامنــی کنــد.
احســاس امنیــت ترکیبــی از عوامــل فــردي ،روانــی و اجتماعــی اســت .بررس ـی هاي انجــام
گرفتــه در کشــورهاي مختلــف نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه عمومــاً احســاس امنیــت بیــن
شــهروندان در اکثــر نقــاط دنیــا بــه نســبت وجــود امنیــت ،پایین تــر اســت .ایــن نســبت در
ایــران در مقایســه بــا کشــورهاي انگلســتان و اســترالیا بــا توجــه بــه میــزان وجــود امنیــت
بســیار پاییــن اســت .بــه عنــوان نمونــه در ایــران نــرخ ســرقت از منــزل بــه ازاي هــر هــزار
منــزل  ، 5در انگلســتان  20و در اســترالیا  25مــورد اســت .بــا توجــه بــه ایــن نتایــج احســاس
امنیــت شــهروندان ایرانــی نســبت بــه ایــن دو کشــور کمتــر بــه دســت آمــده اســت (رجبـی
پــور.)68 :1384 ،
نظــر بــه آنچــه مطــرح شــد احســاس امنیــت مقولــه ای ذهنــی اســت نــه عینــی و واقعــی
چــرا کــه احســاس امنیــت ارتبــاط مســتقیم بــا ذهنیــت و ادراك افــراد از تهدیــدات دارد.
احســاس امنیــت از خــود امنیــت مهمتــر اســت .بــه عنــوان مثــال وقــوع جرمــی خــاص ممکــن
اســت تنهــا چنــد نفــر قربانــی داشــته باشــد ،در صورتــی کــه همیــن حادثــه باعــث ایجــاد
رعــب و وحشــت و ناامنــی در میــان تعــداد زیــادي از افــراد می شــود .در واقــع آنچــه بــراي
مــا واجــد اهمیــت اســت میــزان جرایــم و خشــونت هایی نیســت کــه در کشــور اتفــاق
می افتــد ،بلکــه نگــرش مــردم نســبت بــه میــزان جرایــم و خشونت هاســت و آن متغیــري
کــه روي تصمیــم گیــري افــراد بــراي اعتمــاد کــردن یــا اعتمــاد نکــردن تأثیــر می گــذارد نــه
میــزان امنیــت عینــی و واقعــی بلکــه میــزان احســاس امنیــت اســت .بنابرایــن مطابــق بــا پیشــینه
تئوریــک (نظریــات لوهمــان ،اینگلهــارت ،فوکویامــا ،گیدنــز ،رزســتین و اســتول) انتظــار
مــی رود هرچــه احســاس امنیــت بیشــتر باشــد؛ اعتمــاد اجتماعــی نیــز بیشــتر شــود و بالعکــس.
تبیین نظري تأثیر مشارکت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی
مشــارکت اجتماعــی را می تــوان فرآینــد ســازمانیافتـه اي دانســت کــه افــراد جامعــه بــه
صــورت آگاهانــه ،داوطلبانــه و جمعــی بــا درنظــر داشــتن هدف هــاي معیــن و مشــخص،
کــه منجــر بــه ســهیم شــدن در منابــع قــدرت می گــردد ،تعریــف کــرد .نمــود ایــن مشــارکت
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وجــود نهادهــاي مشــارکتی چــون انجمن هــا ،گروه هــا ،نهادهــا ،ســازمان هاي محلــی و
غیردولتــی هســتند (ازکیــا و غفــاری.)16-15 :1380 ،
مشــارکت را نوعــی کنــش هدفمنــد نیــز دانســته انــد کــه در فراینــد تعاملــی بیــن کنــش
گــر و محیــط اجتماعــی او در جهــت نیــل بــه هدف هــاي معیــن و ازپیــش تعییــن شــده نمــود
پیــدا می کنــد (محســنیتبریــزی .)116 :1369 ،بــا توجــه بــه تعاریــف فــوق از مشــارکت
اجتماعــی یکــی از پیششــرط هاي مشــارکت وجــود نهادهــا و شــکل هایی اســت کــه
مشــارکت افــراد را جلــب کنــد.
دورکیــم بــه نقــش و کارویــژه تشــکل ها اشــاره می کنــد و بــر وجــود گروه هــاي حرفــه
اي و گروه هــاي واســط بــه عنــوان کانال هایــی تأکیــد دارد کــه می تواننــد روابــط صحیــح
میــان فــرد و دولــت را تنظیــم کننــد ،وی معتقــد اســت کــه آنهــا از تســلط و غلبــه یکــی
بــر دیگــري جلوگیــري کــرده و انتقــال و درونــی کــردن برخــی عالئــق جمعــی را همــوار
می کننــد (آرون.)416 :1374 ،
بنابرایــن دورکیــم در بحــث پیرامــون اخــاق اقتصــادي و نظــم کلــی در جوامــع مــدرن
و شــرایط جلوگیــري از پدیــد آمــدن وضــع آنومیــک بــر ضــرورت گســترش گروه هــاي
شــغلی و تشــکل هاي حرف هــاي تأکیــد می کنــد (دورکیــم )11 :1369 ،مشــارکت چنانچــه
بــر پایــه و مبنــاي صحیــح پایــه گــذاري شــود ،نتایــج مثبــت زیــادي بــه دنبــال دارد کــه از
جملــه آنهــا ایــن اســت کــه اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر افزایــش می یابــد (کلتــه:1381 ،
.)257
پاتنــام در انتزاعی تریــن ســطح ،میــزان تعامــل و ارتبــاط را عامــل بــ ه وجــود آورنــده
اعتمــاد می دانــد .او شــرکت در انجمن هــاي مدنــی را کــه موجــب تعامــل بیشــتر افــراد
می شــود ،موجــد اعتمــاد می دانــد .وي معتقــد اســت اعضــاي انجمن هــا از افــراد مشــابه
خــود کــه عضــو هیــچ انجمــن یــا نهــادي نیســتند مشــارکت اجتماعــی بیشــتري دارنــد؛ زمــان
بیشــتري را بــا همســایه هاي خــود ســر می کننــد و از اعتمــاد اجتماعــی باالتــري برخــوردار
هســتند .پاتنــام در مــورد رابطــه مشــارکت و اعتمــاد نــه بــه یــک رابطــه خطــی ،بلکــه بــه
رابطــه متقابــل ایــن عوامــل توجــه دارد .اعتمــاد اجتماعــی ،هنجارهــاي معاملــه متقابــل،
شــبکه هاي مشــارکت مدنــی و همــکاري موفقیــتآمیــز ،بــه صــورت متقابــل یکدیگــر
را تقویــت می کننــد .وجــود نهادهــاي همــکاري جویانــه کارآمــد ،مســتلزم مهارت هــا و
اعتمــاد بیــن اشــخاص می باشــد امــا ایــن دو نیــز بــه نوبــه خــود بـه وســیله همــکاري ســازمان
یافتــه تلقیــن و تقویــت می شــوند .هنجارهــا و شــبکه هاي مشــارکت مدنــی ،بــه رفــاه
اقتصــادي و اجتماعــی کمــک می کنــد و توســط ایــن رفــاه تقویــت می شــوند (پاتنــام،
.)309 :1380

از نظــر پاتنــام ســرمايه اجتماعــي آن دســته از ويژگي هــاي ســازمان اجتماعــي اســت كــه
هماهنگــي و همــكاري را بــراي منفعــت متقابــل تســهيل مــي كند.ايــن ويژگي هــا عبارتنــد از:
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 66شبكه ها
شــبكه های رســمي و غيررســمي ارتباطــات و مبــادالت در هــر جامع ـه ای اعــم از مــدرن
و ســنتي اقتدارگــرا و دموكراتيــك ،فئودالــي يــا ســرمايه داري وجــود دارنــد ،شــبكه ها بــه دو
نــوع تقســیم می شــوند :افقــي و عمــودي .در شــبكه هاي افقــي شــهرونداني عضويــت دارنــد
كــه داراي قــدرت و وضعيــت برابــري هســتند .در شــبکه های عمــودی شــهروندان نابرابــر از
طريــق روابــط نابرابــر مبتنــي بــر سلســله مراتــب و وابســتگي بــه هــم پيونــد دارنــد .كنش هــاي
افقــي قــوي در شــبكه هاي مشــاركت مدنــي ماننــد انجمن هــاي همســايگي ،كانون هــاي
رودخوانــي ،تعاوني هــا باشــگاه هاي ورزشــي و احــزاب مردمــي روي مــي دهنــد .از نظــر
پاتنــام شــبكه هاي مشــاركت مدنــي از اشــكال ضــروري ســرمايه اجتماع ـي هســتند .هــر چــه
ايــن شــبكه ها در جامع ـه اي متراکــم تــر باشــند احتمــال بيشــتري وجــود دارد كــه شــهروندان
بتواننــد در جهــت منافــع متقابــل همــكاري كننــد از نظــر پاتنــام هــر چــه ســاختار ســازماني
افقــيتــر باشــد ،موفقيــت نهــادي آن در اجتمــاع بيشــتر اســت .او شــبكه عمــودي يــا سلســله
مراتبــي را فاقــد تــوان برقــراري اعتمــاد و همــكاري اجتماعــي مي دانــد .دو عامــل اساســي
ايــن قضيــه ،يكــي غيرموثــق بــودن جريــان اطالعــات در شــبكه عمــودي نســبت بــه شــبكه
افقــي اســت (بــه ســبب اينكــه اطالعــات صحيــح اجــازه بهــرهكشــي و اســتعمار را نمــي
دهــد) و دوم اينكــه هنجارهــاي معاملــه متقابــل و مجازات هــاي مربــوط بــه تخلــف از آن
كــه مانــع فرصــت طلبــي مــيشــوند ،در شــبكه هاي عمــودي بــراي مقامــات عالــي كمتــر
ي گردنــد و كمتــر هــم اجــرا مــيشــوند .او ايــن ســودمندي ها را بــراي شــبكه هاي
وضــع م ـ 
ي شــمارد .افزايــش هزينه هــاي بالقــوه عهدشــكني در معامــات،
مشــاركت مدنــي برمــ 
تقويــت هنجارهــاي قــوي معاملــه متقابــل ،تســهيل ارتباطــات و بهبــود جريــان اطالعــات
در مــورد قابــل اعتمــاد بــودن افــراد و ارائــه چارچوبــي فرهنگــي بــراي همــكاري (ايمانــي
جاجرمــي.)37-38 :1380 ،
هنجارهاي معامله متقابل
در گــروه اجتماعــي هنجارهايــي هســتند كــه مهــم تريــن ســودمندي آنهــا تقويــت اعتمــاد،
كاهــش هزينــه معامــات و تســهيل همــكاري اســت .او هنجارهــاي معاملــه را از مولدتريــن
اجــزاي ســرمايه اجتماعــي مــيدانــد .گروه هــا و جوامعــي كــه بــر آنهــا ايــن هنجارهــا حاكــم
ي كننــد ،بــه شــكل موثــري بــر فرصــت طلبــي و مشــكالت عمــل
اســت و از آن پيــروي م ـ 
جمعــي فائــق مــيآينــد (ازکیــا و حســنیراد.)1388 ،
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خالصه مطالب ،اين كه اساس نظريه پاتنام اين ادعاها را تقويت مي كند كه:
 -1شــبكه ها و هنجارهــاي اجتماعــي بــراي همــكاري ،مشــاركت و هماهنگــي اجتماعــي
ضــروري هســتند.
 -2اعتماد اجتماعي پيامدهاي مهمي براي دموكراسي در پي دارد.
 -3اعتمــاد اجتماعــي در آمريــكاي بعــد از جنــگ دچــار كاهــش شــده اســت
(پورموســوي.)162 ،1381 ،
در واقــع پاتنــام بقــاء و دوام تعــاون و همــکاري هدفمنــد را در گــرو وجــود اعتمــاد
اجتماعــی و اعتمــاد را متضمــن و دربردارنــده پیـش بینــی رفتــار کنــش گــر مســتقل دانســته
اســت .پاتنــام در رابطــه بــا تاثیــر روابــط اجتماعــی در اشــکال رســمی و غیررســمی بــر اعتماد
اجتماعــی افــراد می نویســد :همبســتگی نزدیــک بیــن اعتمــاد اجتماعــی و مشــارکت نهــادی
در انجمن هــا بــه افــراد خــاص و موقعیت هــاي زمانــی ویــژه مربــوط نمــیشــود بلکــه همــه
کشــورها را شــامل می شــود (پاتنــام.)76 :1388 ،
بوردیــو نیــز اعتمــاد اجتماعــی را جمــع منابــع بالقــوه و بالفعلــی در نظــر می گیــرد
کــه نتیجــه مالکیــت شــبکه بادوامــی از روابــط نهــادي شــده بیــن افــراد می باشــد .از نظــر
وي ســرمایه اجتماعــی مســتلزم شــرایطی بــه مراتــب بیــش از وجــود صــرف شــبکۀ پیوندهــا
اســت .بلکــه پیوندهــاي شــبکهاي می بایســت از نــوع خاصــی باشــند ،یعنــی مثبــت و مبتنــی
بــر اعتمــاد باشــند و ایــن نــوع از ســرمایه اجتماعــی اســت کــه در نهایــت پــاداش اقتصــادي
یــا ســرمایه اقتصــادي در پــی دارد ( ,2 :2002 winter ,بــه نقــل از موســوي.)79 :1389 ،
بــا توجــه بــه نکتــه ظریفــی کــه بوردیــو اشــاره می کنــد ،هــر نــوع مشــارکتی منجــر بــه
ی شــود بلکــه مشــارکتی بــه ســرمایه اجتماعــی
اعتمــاد اجتماعــی یــا ســرمایه اجتماعــی نم ـ 
منجــر می شــود کــه مبتنــی بــر اعتمــاد باشــد .یعنــی ممکــن اســت افــرادي در حــال انجــام
کار مشــارکتی باشــند ،امــا از روي اجبــار یــا اضطــرار دســت بــه مشــارکت زده باشــند ،در
ایــن نــوع مشــارکت چــون اعتمــادي بیــن افــراد وجــود نــدارد ،ســرمایه اجتماعــی شــکل نمی
گیــرد .در عصــر جدیــد ،نخســتین الگوهــاي مشــارکت کــه بــا الهــام از تحــوالت کشــورهاي
اروپایــی بـه خصــوص فرانســه در ایــران پیــاده گردیــد ،تأســیس مجلــس شــوراي ملــی بــود.
در ادامــه ایــن رونــد ،انقــاب مشــروطیت ،نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت ،و پــس از
آن انقــاب اســامی ســال  1357و ســپس برگــزاري انتخابــات از مصادیــق مشــارکت هاي
رســمی در جامعــه ایــران می باشــد (وثوقــی.)111 :1383 ،
مشــارکت اجتماعــی داراي دو بعــد اســت :بعــد مشــارکت ذهنــی و بعــد مشــارکت عینی.
منظــور از بعــد ذهنــی ،میــزان تمایــل فــرد بــه مشــارکت اجتماعــی و کارهــاي مشــارکتی و
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گروهــی اســت .در واقــع فــارغ از اینکــه فــرد بــه لحــاظ عینــی و واقعــی مشــارکت فعالــی در
نهادهــا ،انجمن هــا و  ...داشــته باشــد یــا نــه؟ آنچــه حائــز اهمیــت اســت نگــرش ذهنــی فــرد
و تمایــل درونــی وي بــه کارهــاي مشــارکتی اســت (تونکیــس.)92 :1387 ،
در بعــد عینــی ،فــرد در ســطوح مختلــف از جملــه عضــو انجمــن و نهــاد بــودن ،شــرکت
در تصمیــم گیــري ،نظــارت بــر اجــراي امــور و ...عمــل مشــارکتی انجــام می دهــد.
مشــارکت اجتماعــی از مجمــوع بعــد ذهنــی و بعــد عینــی تشــکیل می شــود و صرفـاً تمایــل
بــه مشــارکت کافــی نیســت .در مجمــوع بــا توجــه نظریــات پاتنــام ،دورکیــم ،فوکویامــا،
بوردیــو و  ...انتظــار مــی رود هرچــه تعامــات و شــبکه اجتماعــی دانشــجویان بیشــتر باشــد و
مشــارکت اجتماعــی بیشــتري داشــته باشــند اعتمــاد اجتماعــی آنهــا باالتــر باشــد و بالعکــس
(عظیمــی.)64 :1373 ،
فرضیات تحقیق
■ ■احســاس امنیــت ارتبــاط مســتقیم و مثبتــی بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در شهرســتان
بــم دارد( .گیدنــز ،لوهمــان)
■ ■مشــارکت اجتماعــی ارتبــاط مســتقیم و مثبتــی بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در
شهرســتان بــم دارد( .پاتنــام ،فوکویامــا)
■ ■رضایــت از عملکــرد پلیــس ارتبــاط مســتقیم و مثبتــی بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در
شهرســتان بــم دارد (اینگلهــارت و پاتنــام)
مدل تبیینی تحقیق
در مــدل فــوق نحــوه تعامــل متغیرهــاي مســتقل بــا یکدیگــر و نیــز نحــوه تأثیرگــذاري
متغیرهــاي مســتقل بــر متغیــر وابســته بــر اســاس مبانــی تئوریــک ،نشــان داده شــده اســت.
روش شناسی تحقیق
ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه اهــداف و فرضیــات آن از نــوع توصیفــی -تبیینــی اســت .روش
تحقیــق پیمایــش و ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه محقــق ســاخته اســت.
واحد تحلیل
در پژوهــش حاضــر واحــد تحليــل اعتمــاد نهــادی ،ســطح تحليــل ،کســبه مشــغول بــه
فعالیــت اقتصــادی و واحــد مشــاهده ،افــراد اســت.
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
باتوجــه بــه آمــار صنــف بازاریــان شهرســتان بــم تعــداد کل بازاریــان مشــغول بــه فعالیــت
اقتصــادی در شــهر بــم  612نفــر اعــام شــده اســت کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان جمــع

نمونــه ایــن پژوهــش  200نفــر انتخــاب شــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونـه گیــری تصادفــی
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اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ

اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي

ســاده پاســخگویان انتخــاب شــدند.
نوع دادهها
دادههــای مــورد اســتفاده از نــوع دســت اول اســت کــه از طریــق پرسشــنامه گــرداوری
شــدهاســت.
روش گرداوری دادهها
روش هــای آمــاری مــورد اســتفاده بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پرسشــنامه از نــرم
افــزار  spssورژن  18اســتفاده شــده کــه شــامل آمــار توصیفــی ،آزمــون رگرســیون و
تحلیــل مســیر می شــود.
اعتبار 1و پایایي 2تحقيق
بــراي احتســاب روايــي مقياسهــا از آلفــاي كرونبــاخ اســتفاده شــد .ايــن مقياسهــا بــا
آلفــاي بيــش از  0/7بــه دســت آمــد کــه نشــان از روايــي درونــي قابــل اطمينــان اســت.
Validity

1-

2-Reliability

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس ،نمونه مورد بررسی شهرستان بم

اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎدي

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

جدول شماره  1مقدار روایی مقیاس ها

شاخص

پرسشنامه مقدماتي
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تعدادپاسخگو

تعدادگويه

ضريب روايي

تعدادپاسخگو

تعدادگويه

ضريبروايي
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پرسشنامه نهايي

اعتماد نهادی

15

5

0/74

185

5

0/81

احساس امنیت

15

6

0/62

185

6

0/79

مشارکت اجتماعی

15

4

0/85

185

4

0/86

رصایتمندی از عملکرد پلیس

15

3

0/88

185

3

0/70

بــراي معتبرســازي نتايــج ايــن تحقيــق از نظــر کارشناســان و صاحبنظــران جهــت
انتخــاب گويههــاي مناســب اســتفاده شــد .در تحقيــق حاضــر از اعتبــار ســازه اســتفاده شــده
اســت .بــا حــذف گویه هایــی کــه در تحلیــل عامــل زیــر  0/4بودنــد فراینــد معتبرســازی
انجــام شــد.
متغیر

گویه

بار عاملی
گویه

اعتمادبین شخصی
اعتماد تعمیم یافته

از رابطه با اقوام و خویشان احساس آرامش می کنم.

0/649

مایلم با هم چراغان خود رفت و آمد خانوادگی داشته باشم.

0/698

در سپردن کلید مغازه ام به اعضای خانواده شک و تردید به خود راه نمی دهم

0/583

همسایه خوب از برادر به آدم نزدیک تر است

0/489

این روزها چشم راست به چشم چپ اعتماد ندارد

0/574

حاضرم ضامن وام دیگر کسبه شوم.

0/754

اگر یکی از هم چراغانم نیاز به کمک داشته باشد دریغ نمی کنم.

0/876

راست است که می گویند باید نان خود را دزدید و خورد.

0/642

اعتماد نهادی

شکایت بردن به پلیس "از دزد به دزد" شکایت بردن است.

0/463

من به مأموران نیروی انتظامی اعتماد تام دارم.

0/732

در عدالت قوه قضائیه شک ندارم.

0/683

در مجموع از عملکرد پلیس بازار راضیم.

0/871

جدول شماره  2نحوه مفهوم سازي متغیر احساس امنیت
گویه

محل اخذ گویه

در شرایط فعلی ،آبرو و حیثیت مردم توسط پلیس تاچه اندازه محترم شمرده می شود؟

افسانه کمالی

در شرایط فعلی ،مال و سرمایه مردم کشورمان تاچه اندازه در امان است؟

افسانه کمالی

در شرایط فعلی ،بازاریان تاچه حد قادرند بدون ترس تا دیروقت شب مغازه را باز نگاه دارند؟

محققساخته

در مغازه از نظر خطر سرقت یا وقوع جرم چقدر احساس امنیت می کنید؟

اسماعیل حسنوند

بعد از تاریکی هوا در حین قدم زدن در خیابان چقدر احساس امنیت می کنید؟

اسماعیل حسنوند

هنگامی که با افراد غریبه تعامل برقرار می کنید ،چقدر احساس امنیت می کنید؟

اسماعیل حسنوند

تا چه میزان احساس می کنید با حضور پلیس ،بازار به مکانی امن مبدل می شود؟

اسماعیل حسنوند

به نظر شما تاچه میزان در کشور ،خشونت و درگیري هاي مسلحانه وجود دارد؟

محققساخته

به نظر شما به طورکلی میزان احساس امنیت در کشور چقدر است؟

ق ساخته
محق 
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پاسگاه نزدیک به محل کسب من گوش به زنگ است.

0/532

جدول شماره   3نحوه مفهومسازي متغیر مشارکت اجتماعی

مشارکت نظری
مشارکت عملی
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اگر با مورد امنیتی مواجه شوم ،پلیس قادر است کمک زیادی جهت رفع مشکل
انجام دهد.

فاطمه گالبی

مفهوم

گویه

محل اخذ گویه

72

نمی توان بدون ارتباط با پلیس زندگی امن را تجربه کرد.

بهمن سبحانی

میزان موفقیت برای برقراری امنیت در گرو فعالیت هاي گروهي است.

اسماعیل حسنوند

مایلم با نیروهای انتظامی و امنیتی مختلف همکاری کنم.

اسماعیل حسنوند

لزومی ندارد به محض مشاهده مورد مشکوک به پلیس اطالع دهم.

بهمن سبحانی

تجربه خوبی از ارتباط با واحد نظارت بر اماکن عمومی داشته ام

محقق ساخته

پاسخ مناسب انتظارم را از ارتباط با پلیس  110گرفته ام

محقق ساخته

با پلیس راهنمایی و رانندگی برای کنترل ترافیک بازار همکاری داشتم

محقق ساخته

جدول شماره  4نحوه مفهومسازي متغیر رضایتمندی از عملکرد پلیس
گویه

محل اخذ گویه

 .1از وظیفه شناسی پلیس در بازار راضی هستم

محقق ساخته

 .2تاچه میزان شرایط طوري شده است که به خود گفته باشید کاش اصالً بدنیا نمیآمدم.

محقق ساخته

 .3تاچه میزان احساس می کنید برخورد پلیس با شهروندان ناامیدکننده است؟

محقق ساخته

 .4تاچه میزان از امکانات و خدمات امنیتی موجود در محل کسب و کار رضایت دارید؟

محقق ساخته

 .5تا چه میزان حضور پلیس در بازار باعث رضایت خاطر کسبه و مشریان می شود؟

محقق ساخته

 .6درمجموع از فعالیت هاي نیروی انتظامی در بازار چقدر رضایت دارید؟

محقق ساخته

 .7به طورکلی در زمان کار چقدر احساس رضایت دارید؟

مهناز مقبول اقبالی

یافته های تحقیق
بــا توجــه بــه ایــن کــه میــزان اعتمــاد نهــادی بــه پلیــس بعــد از وقــوع زلزلــه بــم بیشــتر شــده
اســت .کشــف دالیــل و ســنجش میــزان معنــی داری آن نکتــه قابــل توجــه بــرای جامعــه
شــناس محســوب می شــود .در بخــش توصیفــی ایــن مقالــه مشــخص شــد  48/1درصــد از
پاســخگویان اعتمادشــان بــه پلیــس بعــد از زلزلــه بیشــتر شــده اســت 29/1 ،درصــد فرقــی
نکــرده اســت و زیــاد 22/7 ،درصــد از پاســخگویان میــزان اعتمادشــان بــه پلیــس کمتــر شــده
اســت .در بخــش دوم تحقیــق حاضــر مهم تریــن عوامــل و ســهم آنــان در افزایــش اعتمــاد
بــه پلیــس مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

جدول شماره  5توزیع فراوانی میزان اعتماد نهادی پاسخگویان بعد از زلزله

بیشر شده

89

48/1

فرقی نکرده

54

29/1

کمتر شده

42

22/7

جمع

185

100

تحلیل داده ها:
ِ
تحقیــق منبعــث از مبانــی تئوریــک پرداختــه
در ایــن قســمت بــه آزمــون فرضیــات
می شــود .تکنیکــی کــه جهــت آزمــون فرضیــات مــورد اســتفاده قــرار میدهیــم تحلیــل
رگرســیون و تحلیــل مســیر میباشــد .نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد کــه فــرض نرمــال بــودن
توزیــع متغیــر اعتمــاد اجتماعــی ،تأییــد می شــود.
Kolmogorov-smirnov z = 1/098 sig = 179

جدول شماره  6تحلیل رگرسیون رابطه متغیرهای مستقل و اعتماد اجتماعی

بــا توجــه بــه جــدول فــوق ضریــب تعییــن برابــر  0/502میباشــد و نشــان دهنــده ایــن
اســت کــه  50درصــد از اعتمــاد اجتماعــی ب ـه وســیله متغیرهــاي مســتقل (احســاس امنیــت،
مشــارکت اجتماعــی و رضایتمنــدی از عملکــرد پلیــس) تبییــن می شــود .مقــدار آزمــون
 F=1,313و ســطح معنــی داري برابــر بــا  0/00می باشــد کــه نشــان می دهــد ،ضریــب
همبســتگی و ضریــب تبییــن مشــاهده شــده بیــن متغیرهــاي مســتقل بــا متغیــر وابســته را
می توانیــم بــه جمعیــت نمونــه تعمیــم دهیــم .در جــدول زیــر بــا انجــام تحلیــل رگرســیون
چندگانــه ،ســهم هریــک از متغیرهــاي مســتقل در تبییــن واریانــس متغیــر وابســته مشــخص
شــده اســت.
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میزان اعتماد نهادی پیش از زلزله

فراواني

درصد

جدول شماره  7ضرایب رگرسیون

فرضیه
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متغیرهای مستقل

ضریب خام رگرسیون

3

رضایتمندی از عملکرد پلیس

0/740

0/112

0/336

6/627

Beta

انحراف استاندارد

ضریب استاندارد رگرسیون

2

مشارکت اجتماعی

0/215

0/057

0/152

0/798

آزمون T

1

احساس امنیت

0/550

0/094

0/274

سطح معنی داری

عرض از مبدا

23043

3804

نتیجه آزمون

74

6058

0/000

-

5/864

0/000

تأیید

0/000

تأیید

0/000

0/740

فرضیــه شــماره  1ضریــب اســتاندارد رگرســیو ِن متغیــر احســاس امنیــت برابــر 0/274
اســت .ایــن مقــدار حاکــی از آن اســت کــه بــه ازاي یــک واحــد افزایــش در متغیــر مســتقل
میــزان احســاس امنیــت ،متغیــر وابســته یعنــی اعتمــاد اجتماعــی  274واحــد ،افزایــش پیــدا
می کنــد .ایــن مقــدار بــا ســطح معنــیداري  0/000قابــل تعمیــم بــه جمعیــت اســت.
فرضیــه شــماره  2ضریــب اســتاندارد رگرســیون بــراي متغیــر مشــارکت اجتماعــی برابــر بــا
 0/152اســت .ایــن مقــدار حاکــی از آن اســت کــه بــه ازاي یــک واحــد افزایــش در متغیــر
مســتقل مشــارکت اجتماعــی ،متغیــر وابســته یعنــی اعتمــاد اجتماعــی  0/152واحــد ،افزایــش
پیــدا می کنــد .ایــن مقــدار بــا ســطح معنــی داري  0/000قابــل تعمیــم بــه جمعیــت اســت.
فرضیــه شــماره  3ضریــب اســتاندارد رگرســیون بــرای متغیــر رضایتمنــدی از عملکــرد
پلیــس برابــر بــا  0/336اســت .ایــن مقــدار حاکــی از آن اســت کــه بــه ازاي یــک واحــد
افزایــش در متغیــر مســتقل مشــارکت اجتماعــی ،متغیــر وابســته یعنــی اعتمــاد اجتماعــی
 0/336واحــد ،افزایــش پیــدا می کنــد .ایــن مقــدار بــا ســطح معنــی داري  0/000قابــل
تعمیــم بــه جمعیــت اســت.
در فراینــد تحلیــل مســیر مشــخص شــد هــر ســه متغیــر مســتقل تحقیــق تأثیــر مثبتــی بــر
میــزان اعتمــاد نهــادی داشــتند ،امــا در ایــن میــان دو متغیــر (احســاس امنیــت و مشــارکت
اجتماعــی) به صــورت مســتقیم بــر اعتمــاد نهــادی نســبت بــه پلیــس تأثیــر گذاشــتند و یــک
متغیــر (احســاس رضایتمنــدی) بصــورت غیــر مســتقیم اعتمــاد نهــادی را تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت .رضایتمنــدی از عملکــرد پلیــس ابتــدا بــا شــدت  0/542میــزان مشــارکت را
افزایــش می دهــد و ســپس بــر اعتمــاد نهــادی بــا شــدت  0/152تأثیــر می گــذارد .در مــورد
تأثیــر میــزان رضایتمنــدی بــر احســاس امنیــت مقــدار  0/438بــه دســت آمــده کــه بــا شــدت

 0/274موجــب تأمیــن اعتمــاد نهــادی بــه پلیــس شــده اســت.
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بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه ایــن کــه اعتمــاد مهم تریــن مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی اســت ،لــذا رابطــه
تنگاتنگــی بیــن ایــن دو مفهــوم وجــود دارد .زمانــی ســرمایه اجتماعــی بــاال خواهــد بــود کــه
افــراد بــه نهادهــاي مختلــف و افــراد غریبــه اعتمــاد داشــته باشــند چــرا کــه معمــوالً افــراد بــه
نزدیــکان خــود اعتمــاد دارنــد ،لــذا بــراي افزایــش ســرمایه اجتماعــی الزم اســت کــه اعتمــاد
نهــادي و تعمیــمیافتــه بــه ویــژه بــه نهادهــای تأمیــن کننــده امنیــت در جامعــه افزایــش یابــد.
یافته هــای ایــن تحقیــق نتایــج تحقیــق علی ســاعی و قدیــر بخشــی را مبنــی بــر افزایــش
مشــارکت همدالنــه و بــاال رفتــن میــزان اعتمــاد نهــادی را تأییــد می کنــد (ســاعی:1391 ،
 .)13زیــرا بــر اســاس یافته هــای تحقیــق حاضــر میــزان اعتمــاد بازاریــان بــم طــی یــک دهــه
گذشــته یعنــی بعــد از زلزلــه بــه شــکل معنــی داری نســبت بــه پلیــس افزایــش یافتــه اســت.
بررســی عوامــل مؤثــر در افزایــش اعتمــاد مهم تریــن مســئله تحقیــق حاضــر بــود.
بــا اســتناد بــه آزمــون تحلیــل مســیر ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه رضایــت از عملکــرد
پلیــس بــا ضریــب اســتاندارد رگرســیون  0/336بیشــترین واریانــس متغیــر وابســتۀ اعتمــاد
اجتماعــی را تبییــن می کنــد .بــا توجــه بــا تأثیــر مثبــت و مســتقیم ایــن متغیــر بــر مشــارکت
اجتماعــی ( )0/542می تــوان یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن عوامــل بــر افزایــش
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نتایــج حاصــل از تحلیــل مســیر بــه وضــوح نشــان میدهــد رضایتمنــدی از عملکــرد
پلیــس بــا تأثیــری بــه مقــدار  0/438بــر متغیــر میــزان تمایــل بــه مشــارکت بــا پلیــس تأثیــر
می گــذارد هــر چنــد ایــن متغیــر مســتقل بــه شــکل مســتقیم بــا اعتمــاد اجتماعــی در ارتبــاط
اســت امــا مقــدار آن تنهــا  0/152اســت کــه مقایســه بــا متغیــر مســتقل احســاس امنیــت کــه
بــا مقــدار  0/274بــر میــزان اعتمــاد اجتماعــی تأثیــر گذاشــته میــزان کمتــری را نشــان
می دهد.
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اعتمــاد نهــادی بــه پلیــس را در گــرو ایــن رابطــه تعریــف کــرد .اگــر چــه رضایتمنــدی از
طریــق ایجــاد احســاس امنیــت نیــز در افزایــش اعتمــاد ســهیم اســت اما شــدت اثرگــذاری آن
بــه نســبت کمتــر اســت .در تحقیــق فریــدون کامــران و اســام احمدیــان مهم تریــن عوامــل
تأثیرگــذار بــر میــزان اعتمــاد بــه پلیــس بــه ترتیــب احســاس امنیــت ،روحیــه دگرخواهــی و
ویژگی هــای شــخصیتی گــزارش شــده اســت (کامــران ،احمدیــان .)19 :1388 ،الزم بــه
ذکــر اســت مؤلفــه احســاس امنیــت در تحقیــق حاضــر نیــز بــه شــکل معنــیدار بــر میــزان
اعتمــاد بــه پلیــس تأثیــر گذاشــته اســت .نتایــج ایــن تحقیــق همچنیــن از جهاتــی بــا ســایر
تحقیقــات نظیــر :یافته هــاي پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــا  1382؛ امیرکافــی  1384؛
باالخانــی  ،1384افشــانی ،1388ادیبــی ســده 1389 ،اختــاف نظــر دارد .در ایــن تحقیقــات
علــت کاهــش اعتمــاد نهــادی ریشــه در پاییــن بــودن میــزان اعتمــاد بنیادیــن ،بیــنشــخصی
و تعمیــمیافتــه در ایــران دارد .حــال آنکــه تجربــه بــم در ایــن تحقیــق نشــان می  دهــد اوالً
شــکاف اساســی میــان انــواع اعتمــاد بنیادیــن ،بیــن شــخصی و تعمیــم یافتــه بــا اعتمــاد نهــادی
در ایــران معنــا دار اســت و ثانی ـاً افزایــش اعتمــاد نهــادی از طریــق مشــارکت های محلــی
و نهادهــای مــردم محــور امــکان پذیــر اســت .تجربــه شهرســتان بــم و تحلیــل داده هــای
بــهدســت آمــده در ایــن خصــوص نشــان می دهــد افزایــش ســطح اعتمــاد بــه پلیــس در
مقایســه بــا دیگــر نهادهــای رســمی تــا بــه ایــن انــدازه مؤثــر نبــوده اســت ،لــذا می تــوان
نتیجــه گرفــت تأثیــر مشــارکت محلــی بــر افزایــش اعتمــاد نهــادی بــه هیــچ وجــه اتفاقــی
نیســت و قابــل تعمیــم بــه ســایر نهادهــا می باشــد (ســاالری.)87 :1392 ،
طبــق نتایــج پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــاي ایرانیــان در  28مرکز اســتان ،مشــخص
شــد همزمــان بــا کاهــش مشــارکت های مردمــی بــا نهادهــای رســمی میــزان اعتمــاد نهــادی
رو بــه کاهــش می گــذارد و زمینــه ســاز نوعــی بدبینــی در شــهروندان می شــود .در ایــن
تحقیقــات میــزان اعتمــاد بــه گروه هــاي شــغلی بــه شــرح زیــر گــزارش شــده اســت( :معلمــان
 77درصــد)( ،اســاتید دانشــگاه  71درصــد)( ،ورزشــکاران  62درصــد)( ،پزشــکان 56
درصــد) ،ارتشــی ها  56درصــد)( ،پلیــس راهنمایــی و رانندگــی  55درصــد)( ،دانشــجویان
53درصــد)( ،نیــروي انتظامــی  53درصــد)( ،کارگــران  49درصــد)( ،هنرمنــدان  48درصــد)،
(روحانیــون  40درصــد)( ،قضــات  35درصــد)( ،روزنامــه نــگاران 33درصــد) ،مدیــران
دولتــی 22درصــد)( ،راننــدگان تاکســی  21درصــد ،کســبه  17درصــد)( ،تجــار و بازاریــان
10درصــد) و در نهایــت بنــگاه داران مســکن و ماشــین  4درصــد) (ارزش هــا و نگرش هــاي
ایرانیــان .)267 :1382،درحالیکــه اعتمــاد مــردم بــم بــه پلیــس رونــد صعــودی داشــته اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه اعتمــاد اجتماعــی نســبت بــه پلیــس پیشــنهاد می شــود بــه
منظــور افزایــش مشــارکت متقابــل میــان پلیــس و مــردم نیــروی انتظامــی بــه تأســیس یــک
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بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس ،نمونه مورد بررسی شهرستان بم

ســمت ویــژه تحــت عنــوان «پلیــس بــازار» اقــدام کنــد و در گزینــش افــراد مناســب در ایــن
پســت بــه ســاختارهای شــخصیتی توجــه کنــد .همــواره مهــم اســت ایــن افــراد آموزش هــای
الزم بــرای جلــب مشــارکت مــردم ببیننــد و در بــازار حضــور دائمــی داشــته باشــند .از آن جــا
کــه بــازار بــه شــکل ســنتی در ایــران محــل برگــزاري مراســم هاي ملــی و مذهبــی اســت،
مشــارکت محلــی بازاریــان بــا پلیــس زمینه ســاز افزایــش رضایتمنــدی می شــود و بــا توجــه
بــه نتایــج ایــن تحقیــق رضایتمنــدی از طریــق ایجــاد مشــارکت و احســاس امنیــت اجتماعــی
موجــب افزایــش اعتمــاد اجتماعــی را فراهــم می کنــد.

منابع

● ●ابراهیمــی لویــه ،عــادل ( ،)1385اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن در بیــن مــردم شــهر گرمســار،
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فصلنامــه پیــک نــور ،ســال هفتــم ،شــماره ســوم.

● ●احمــدي ،قاســم ( ،)1381اعتمــاد مــردم بــه حکومــت در ســه دورة تاریخــی مغــول ،صفویــه و قاجاریــه
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پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد جامعــه شناســی ،تهــران :دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.

● ●ادیبــی و دیگــران ( ،)1389ســنجش اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن در مراکــز شهرســتان هاي
چهارمحــال و بختیــاري ،فصلنامــه جامعــه شناســی کاربــردي ،ســال بیســت و یکــم (شــماره پیاپــی) 40

شــماره  .4آرون ،ریمــون ( ،)1372مراحــل اساســی اندیشــه در جامعــه شناســی ،ترجمــه باقــر پرهــام،
آمــوزش انقــاب اســامی ،چــاپ ســوم.

● ●آزاد ارمکــی ،تقــی و افســانه کمالــی ( ،)1383بررســی تطبیقــی اعتمــاد متقابــل در بیــن دوجنــس،
اعتمــاد ،اجتمــاع و جنســیت  ،مجلــه انجمــن جامعــه شناســی ایــران ،دوره پنجــم ،شــماره .2

● ●ازکیــا ،مصطفــی و غالمرضــا غفــاري ( ،)1383بررســی رابطــه بیــن اعتمــاد و مشــارکت اجتماعــی در
نواحــی روســتایی کاشــان ،فصلنامــه نامــه علــوم اجتماعــی ،شــماره .17

● ●ازکیــا ،مصطفــی و کریــم حســنی راد ( ،)1388نقــش اعتمــاد اجتماعــی در مشــارکت مــردم در
طرح هــاي توســعه روســتایی ،پژوهشــنامه علــوم اجتماعــی ،ســال ســوم ،شــماره اول.

● ●افشــانی ،علیرضــا و دیگــران ( ،)1388اعتمــاد اجتماعــی در شــهر یــزد :تحلیلــی از ســطوح و عوامــل،
جامعــه شناســی کاربــردي ،ســال بیســتم ،شــماره پیاپــی  ، 36شــماره .4

● ●افشــانی ،علیرضــا و دیگــران ( ،)1388پژوهشــی دربــاره رابطــه دینــداري و اعتمــاد اجتماعــی ،فصلنامــه
علــوم اجتماعــی ،شــماره .49

● ●امیرکافــی ،مهــدي ( ،)1374اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن پایــا ن نامــه کارشناســی ارشــد،
دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران.

● ●اوجاقلــو ،ســجاد و محمدجــواد زاهــدي ( ، )1384بررســی اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن در
بیــن ســاکنان شــهر زنجــان ،مجلــه جامعـه شناســی ایــران ،دوره ششــم ،شــماره .4

● ●اینگلهــارت ،رونالــد ( ،)1373تحــول فرهنگــی در جامعــه پیشــرفته صنعتــی ،ترجمــه مریــم وتــر ،تهــران،
امیرکبیر.

● ●باالخانــی ،قــادر ( ،)1384بررســی تأثیــر میــزان اســتفاده از رســانه هاي جمعــی بــر اعتمــاد اجتماعــی،
پایــا ن نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران.

ی حســینی ،ســیدعلیرضا و حســین هادوي ( ،)1385نقــش اعتمادســازي در افزایــش مشــارکت
● ●بهشــت 
عمومــی از دیــدگاه امــام خمینــی(ره) ،نامــه علــوم اجتماعــی ،شــماره .29

● ●پاتنام ،رابرت ( ،)1380دموکراسی و سنت هاي مدنی ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران ،غدیر.
● ●تاجبخش ،کیان ( ،)1385سرمایه اجتماعی :اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،تهران ،شیرازه.

● ●تونکیــس ،فرانــک ( ،)1387اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی ،ترجمــه محمدتقــی دلفــروز ،تهــران،
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی.

● ●جواهــري ،فاطمــه و قــادر باالخانــى ( ،)1385رســانه جمعــى و اعتمــاد :بررســی تأثیــر رســانه هاى
جمعــى بــر اعتمــاد اجتماعــى ،مشــهد ،مجلــه علــوم اجتماعــى دانشــگاه فردوســى ،شــماره .1

● ●چلبــی ،مســعود و حســین موســوي  . 1387 .بررســی جامعــه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر شــادمانی در
ســطوح خــرد و کالن ،مجلــه جامعــهشناســی ایــران ،دوره نهــم ،شــماره 1و.2

● ●ربانــی ،رســول و صمــد بهشــتی ( ،)1390بررســی تجربــی رابطــه دینــداري و رضایــت از زندگــی ،مجلــه
علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،بهــار و تابســتان.

● ●رجبــی ،محســن ( ،)1390بررســی تجربــی اعتمــاد سیاســی دانشــجویان بــه روحانیــت ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد پژوهشــکده امــام خمینــی(ره) و انقــاب اســامی.

● ●رجبـی پــور ،محمــود ( ،)1384درآمــدي بــر عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت ،کنکاشــی بــر جنبه هــاي
مختلــف امنیــت عمومــی و پلیــس ،مجموعــه مقــاالت همایــش امنیــت اجتماعــی جلــد  ،2معاونــت

پژوهــش دانشــگاه علــوم انتظامــی.

● ●رفیــع پــور ،فرامــرز ( ،)1384آناتومــی یــا آشــفتگی اجتماعــی :پژوهشــی در زمینــه پتانســیل آنومــی در
شــهر تهــران ،تهــران :ســروش ،چــاپ اول.

● ●زتومکا ،پیوتر ( ،)1384اعتماد ،نظریه جامعه شناختی ،ترجمه فاطمه گالبی ،تبریز ،نشر ستوده.

● ●ســاعی ،علــی؛ بخشــی،قدیر ( ،)1391بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر افزایــش میــزان اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس ،مجلــه مطالعــات امنیــت اجتماعــی ،شــماره  ، 30صــص .25-13

● ●سامپســون ،در ،گولــد جولیــوس و ویلیــام کولــب ( ،)1376فرهنــگ علــوم اجتماعــی ،گــروه مترجمــان
بــه کوشــش محمدجــواد زاهــدي ،تهــران ،مازیــار ،چــاپ دوم.

● ●ســردارنیا ،خلیــل و دیگــران ( ،)1388تأثیــر حکمرانــی خــوب و ســرمایه اجتماعــی بــر اعتمــاد سیاســی.
نمونــه مــوردي؛ شــهرهاي مشــهد و ســبزوار ،پژوهشــنامه علــوم سیاســی ،ســال پنجــم ،شــماره .1

● ●صدیــق سروســتانی ،رحمــت اهلل ( ،)1382نظــم بهنجــار و رفتــار نابهنجــار ،فصلنامــه دانــش انتظامــی.،
ســال پنجــم ،شــماره .1

● ●عظیمی هاشــمی ،مــژگان ( ،)1373بررســی رابطــه اعتمــاد اجتماعــی و ســوگیري عامگرایانــه در
تعامــات اجتماعــی ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــهید بهشــتی.

● ●فوکویامــا ،فرانســیس ( ،)1379پایــان نظــم :ســرمایه اجتماعــی و حفــظ آن ،مترجــم غالمعبــاس توســلی،
تهــران :جامعــه ایرانیــان.

● ●فوکویاما ،فرانسیس ،)1382( ،سرمایه اجتماعی ،ترجمۀ سعید شریعتی ،اندیشه یاس ،سال اول.

● ●فیروزآبــادي ،احمــد ( ،)1382بررســی ســرمایه اجتماعــی در ایــران و راه هــاي ارتقــاء آن ،تهــران،

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس ،نمونه مورد بررسی شهرستان بم

● ●چلبی ،مسعود ( ،)1375جامعهشناسی نظم ،تهران :نشرنی.
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شــوراي عالــی انقــاب فرهنگــی.

● ●قدیمــی ،مهــدي ( ،)1386بررســی میــزان اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل موثــر بــر آن در بیــن دانشــجویان

80

دانشــگاههاي زنجــان ،پژوهشــنامه علــوم انســانی ،شــماره .53

● ●کامــران ،فریــدون ،احمدیــان ،اســام ( ،)1388بررســي ميــزان اعتمــاد اجتماعــي مــردم بــه پليــس و
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عوامــل مرتبــط بــا آن در اســتان ايــام ،فصلنامــه ي پژوهــش اجتماعــي ،ســال دوم ،شــماره چهــارم،

صــص .40-20

● ●کلمن ،جیمز ( ، )1377بنیان هاي نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران ،نشرنی.

● ●کسل ،فیلیپ ( ،)1383چکیده آثار گیدنز ،ترجمه حسن چاووشیان ،تهران ،ققنوس ،چاپ اول.

● ●کلتــه ،ابراهیــم ( ،)1381فرهنــگ یادگیــري و مشــارکت در میــان ترکمن هــا ،مجموعــه مقــاالت مــردم
و همگرایــی.

● ●کمالــی ،افســانه ( ،)1382مطالعــه تطبیقــی اعتمــاد اجتماعــی در دو حــوزه فرهنــگ و سیاســت ،رســاله
دکتــري جامعــه شناســی ،دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.

● ●گیدنز ،آنتونی ( ،)1378جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوري .تهران :نشر نی ،چاپ پنجم.
● ●گیدنز ،آنتونی ( ،)1384پیامدهاي مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،مرکز.

● ●محســنی تبریــزي ،علیرضــا ( ،)1369بررســی زمینه هــاي مشــارکتی روســتاییان و ارتبــاط آن بــا ترویــج
کشــاورزي ،تهــران ،معاونــت ترویــج ومشــارکت مردمــی وزارت جهــاد ســازندگی.

● ●محمــدي شــکیبا ،عبــاس ( ،)1375بررســی عوامــل موثــر بــر میــزان اعتمــاد دانشــجویان دانشــکده علــوم
اجتماعــی ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد پژوهــش علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.

● ●مقبــول اقبالــی ،مهنــاز (  ،)1386بررســی اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان تهرانــی بــه عنــوان مؤلفــه مؤثــر
بــر مشــارکت و همــکاري آنــان بــا شــهرداري ،پایــا ن نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران.

● ●منصوریــان ،محمدکریــم و حســین قدرتــی ( ،)1388اعتمــاد اجتماعــی و تعییــن کننده هــاي آن:
رهیافــت نهادمحــور یــا جامعــه محــور؟ جامعــه شناســی کاربــردي ،ســال بیســتم ،شــماره پیاپــی ، 34
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● ●موســوي ،میرطاهــر ( ،)1389مشــارکت اجتماعــی یکــی از مؤلفه هــاي ســرمایه اجتماعــی ،فصلنامــه
علمــی پژوهشــی رفــاه اجتماعــی ،ســال ششــم ،شــماره .23

● ●وثوقــی ،منصــور و هاشــم آرام  ، )1388( .بررســی اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن در شــهر
خلخــال ،پژوهشــنامه علــوم اجتماعــی ،ســال ســوم ،شــماره .3

● ●یافته هــاي پیمایــش در  28مرکــز اســتان کشــور ،ارز شــه ا و نگرش هــاي ایرانیــان /مــوج دوم ،1382 .
دفتــر طرح هــاي ملــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.

