فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96

بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس
در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد
راحله زارع مهرجردی

1

از صفحه  187تا 227

تاریخ دریافت 95/11/9 :
تاریخ پذیرش96/3/3 :

چکیده
اعتمــاد مهمتریــن مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی اســت و ســازمان پلیــس بــرای حفــظ امنیــت و نظــم اجتماعــی

در جامعــه نیازمنــد اعتمــاد اســت .هــدف مقالــه ،بررســی تعییــن کننده هــای اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در
بیــن دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور میبــد می باشــد .روش تحقیــق ،پیمایشــی بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه
ســاخت یافته اســت .جامعــه مــورد مطالعــه ،كلیــه دانشــجویان و حجــم نمونــه شــامل  317دانشــجو می باشــد
كــه بــا روش نمونه گیــری تصادفــی سیســتماتیک انتخــاب شــده اند .یافته هــا نشــان می دهــد ،میــزان اعتمــاد

بــه پلیــس از نظــر بیشــتر پاســخگویان در حــد متوســط اســت .نتایــج آزمــون نشــان داد بیــن متغیرهــای ســن،

طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی ،میــزان تأمیــن مالــی خانــواده ،میــزان درآمــد ،اعتمــاد بــه دولتمــردان ،قانون مــداری
پاســخگویان ،پایبنــدی دینــی ،کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس ،مقبولیــت اجتماعــی پلیــس ،رضایــت از
عملکــرد حرفــه ای پلیــس ،پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس و اقتــدار اجتماعــی پلیــس رابطــه معنــی داری
بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس وجــود دارد .بیــن متغیرهــای رشــته تحصیلــی ،نــوع شــغل ،میــزان تقاضــای

کمــک پاســخگویان از پلیــس و میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
رابطــه معنــی داری وجــود نــدارد .نتایــج رگرســیون چندمتغیــره نشــان می دهــد شــش متغیــر پنداشــت و انتظــارات
مثبــت از پلیــس ،میــزان مقبولیــت اجتماعــی پلیــس ،کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس ،میــزان رضایــت از

عملکــرد حرفــه ای پلیــس ،اقتــدار اجتماعــی بــه پلیــس و کارمنــد بــودن پــدر به ترتیــب  71/9درصــد از واریانــس
متغیــر وابســته را پیش بینــی کرده انــد .بنابرایــن عوامــل فرهنگــی ،بیشــترین نقــش را در تبییــن اعتمــاد اجتماعــی

دانشــجویان بــه پلیــس داشــته اند.

واژگان کلیــدی :اعتمــاد اجتماعــی ،پنداشــت و انتظــارات ،عملکردپلیــس ،مقبولیــت پلیــس ،اقتــدار

پلیــس ،دانشــجویان پیــام نــور.

 .1عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،ایران –نویسنده مسئولghazal59_nima@yahoo.com .
b
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مقدمه و طرح مسأله
اعتمــاد ،در جریــان و فرآینــد تعامــات اجتماعــی و کنــش بیــن افــراد و گروه هــای
اجتماعــی ،معنــا و تــداوم می یابــد و نقــش مهمــی در حیــات اجتماعــی ،حفــظ و
اســتحکام نظــم و همبســتگی اجتماعــی ،مشــارکت ،تعــاون و توســعه اجتماعــی برعهــده
دارد (شــارع پور .)1383 ،اعتمــاد ،به مثابــه ارزشــمندترین و مهمتریــن مؤلفــه ســرمایه
اجتماعــی ،نیرویــی شــگرف و پایان ناپذیــر بــرای پیونــد دادن حکومــت و مــردم اســت
(پورتــس و همــکاران .)234 :1389 ،اعتمــاد اجتماعــی ،پدیــده  ای اجتماعــی اســت کــه
در روابــط و تعامــات انســانی نقــش حیاتــی ایفــاء می کنــد .از ســطح خــرد (خانــواده)
گرفتــه تــا ســطح کالن (جامعــه) و حتــی در ســاخت هایی فراتــر از آن (ســاخت های
جهانــی) ،به همیــن دلیــل تســهیل گر روابــط انســانی اســت (عبــاس زاده .)1384 ،بنابرایــن
بشــر امــروزی بــدون اعتمــاد اجتماعــی ،تــا حــد زیــادی قــادر بــه حیــات اجتماعــی نیســت.
حیــات اجتماعــی زمانــی بقــا و دوام می یابــد کــه حداقــل یکــی از پیش فرض هــای
اساســی آن یعنــی اعتمــاد اجتماعــی ،برقــرار باشــد .در جامعــه کنونــی ،پیشــرفت و ترقــی
زمانــی میســر خواهــد بــود کــه در تعامــات اجتماعــی افــراد ،اعتمــاد متقابــل برقرار باشــد.
از آنجایــی کــه اعتمــاد اجتماعــی ،ریشــه در بعــد عاطفــی دارد ،در ایجــاد و پذیــرش
مقبولیــت و همدلــی ،نقــش مهمــی ایفــاء می کنــد و ایــن خــود موجــب انطبــاق،
ســازگاری و همنوایــی هرچــه بیشــتر اعضــا جامعــه و گروه هــا و اســتحکام اجتماعــی
می گــردد« .ضمــن آنکــه مســأله اعتمــاد و همبســتگی اجتماعــی بــرای دورکیــم و تــا
حــدودی تونیــس ،مســأله نظــم اجتماعــی اســت» یعنــی بــدون انســجام و نوعــی اعتمــاد،
پایــداری نظــم اجتماعــی ،ممکــن نیســت (چلبــی .)12 :1375 ،نظــم اجتماعــی ،در واقــع
حاصــل فراینــد کنــش متقابــل بیــن اعضــای جامعــه اســت .اعضایی کــه موقعیت و شــرایط
را درک ،ســپس بــه آن واکنــش نشــان می دهنــد ،لــذا ســرمایه اجتماعــی ،باالخــص
اعتمــاد ،به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم به واســطه ارتباطــش بــا نظــم و امنیــت ،در
کاهــش انحرافــات و جرایــم اجتماعــی مؤثــر اســت .در جامعــه ای کــه اعتمــاد متقابــل
بیــن نهادهــا ،دولــت و افــراد شــکل نگیــرد ،نــه قانــون قــادر بــه ترمیــم آن اســت و نــه زور
و اجبــار می توانــد ایجــاد نظــم و امنیــت نمایــد .بنابرایــن برقــراری نظــم اجتماعــی و حفــظ
امنیــت در جامعــه ،بــا اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی یــک رابطــه دو ســویه مثبــت دارنــد،
بدیــن معنــا کــه هرچــه اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی باالتــر باشــد ،به همــان مقــدار نظــم
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و امنیــت اجتماعــی باالتــر خواهــد بــود .از نظــر پوتنــام و سایر اندیشــمندان اجتماعــی،
اعتمــاد یکــی از عناصــر ضــروری تقویــت همــکاری اســت .اعتمــاد ،همــکاری را تســهیل
می کنــد و هرچــه اعتمــاد در جامعــه باالتــر باشــد ،احتمــال همــکاری هــم بیشــتر خواهــد
بــود و خــود همــکاری نیــز ،اعتمــاد ایجــاد می کنــد (پوتنــام.)292 :1380 ،
افــول اعتمــاد و مشــارکت اجتماعــی باعــث بــه خطــر افتــادن انســجام ،نظــم ،ثبــات
و امنیــت اجتماعــی می شــود .لــذا اعتمــاد اجتماعــی ،به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم،
به واســطه ارتباطــش بــا نظــم و امنیــت بــا ســازمان پلیــس مرتبــط اســت .پلیــس ،به عنــوان
یکــی از عناصــر اعتمادســاز جامعــه ،وظایــف مهمــی به عهــده دارد .مهمتریــن وظایــف
پلیــس ،برقــراری نظــم ،حفــظ امنیــت جامعــه و نیــز پیشــگیری از بــروز جرائــم می باشــد
(نجفــی ابرنــد آبــادی .)1380 ،اعتمــاد اجتماعــی به طــرق گوناگــون در کاهــش میــزان
جرائــم و انحرافــات اجتماعــی و متقابــ ً
ا افزایــش کارایــی ســازمان پلیــس تأثیــر دارد،
بدیــن ترتیــب کــه اعتمــاد اجتماعــی بــه ترویــج و تقویــت آن دســته از هنجارهــا و
ارزش هایــی می پــردازد کــه مانــع از وقــوع کنش هــای انحرافــی و جرائــم می شــوند
(شــارع پــور1383،؛ میلــر و هــس .)292 :1382 ،بنابرایــن بــاال بــودن اعتمــاد ،بهــره وری
ســازمان های خدماتــی و تولیــدی در جامعــه ،نظیــر پلیــس و مشــروعیت حکومــت را
افزایــش می دهــد .در ایــن صــورت ،دولت هــا قادرنــد رفتــار مــردم و شــهروندان را
پیش بینــی نماینــد و مطابــق بــا آن ،سیاســت ها و برنامه هــای توســعه را پی ریــزی و
گســترش دهنــد (شــیخاوندی.)29 :1379 ،
ســطوح پاییــن اعتمــاد ،موجــب رفتارهــای ضــد اجتماعــی و ســطح بــاالی اعتمــاد،
باعــث تســهیل در روابــط ،پاییــن آمــدن هزینه هــای اجتماعــی و همچنیــن باعــث ایجــاد،
تــداوم ،تقویــت و تحکیــم شــبکه های اجتماعــی کــه در درون خــود هنجارهــا ،باورهــا
و ارزش هــای جامعــه را قــرار داده انــد ،می گــردد .پلیــس کــه دارای ارتبــاط مســتقیم
بــا مــردم ،گروه هــا و نهادهــای اجتماعــی اســت ،می توانــد بــه عنــوان یکــی از عناصــر
اصلــی اعتمادســاز در جامعــه باشــد .بــه عبارتــی ،پلیــس ازجملــه نهادهایــی اســت کــه بــا
عملکــرد منصفانــه و بی طرفانــه ،قــادر اســت بــه افزایــش اعتمــاد در جامعــه کمــک نمایــد.
بنابرایــن بررســی و ضــرورت مطالعــه اعتمــاد ،بــه کنش گرانــی کــه نظــارت و مســئولیت
اجــرای قوانیــن بــه آنهــا محــول گردیــده ،ضــروری اســت (پورتــس و همــکاران:1389 ،
 .)234همچنیــن بــا توجــه بــه پیچیدگــی کــه در جوامــع ،بویــژه جوامــع مــدرن و در حــال
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گــذار ،به وجــود آمــده اســت ،پلیــس در ایفــای نقــش ذاتــی و ســازمانی خــود ،یعنــی
برقــراری امنیــت و نظــم اجتماعــی ،پیشــگیری از تخلفــات و غیــره ،نیازمنــد مشــارکت
شــهروندان می باشــد .پلیــس بــا حضــور و مشــارکت مــردم در جامعــه و در کنــار مــردم
بــودن ،قــادر بــه حــل مســایل و مشــکالت جامعــه می باشــد .به عبارتــی ،تحقــق و تأمیــن
انتظــارات مــردم از پلیــس ،کــه وظیفــه خطیــر تأمیــن امنیــت و برقــراری نظــم در جامعــه
را بــه عهــده دارد ،زمانــی بــرآورد می شــود کــه پلیــس و جامعــه در کنــار یکدیگــر بــه
ارائــه راه حل هــا نســبت بــه مســائل بپردازد(ورســلی .)1373 ،بنابرایــن تنهــا بــا وجــود
روابــط اجتماعــی مــداوم و مســتمر پلیــس و مــردم کــه در ســایه اعتمــاد و اطمینــان شــکل
می گیــرد ،امنیــت و نظــم اجتماعــی ،بــا برخــورد و پیشــگیری از تخلفــات و جرائــم
محقــق می گــردد .به عبارتــی بــدون وجــود اعتمــاد ،ســازمان پلیــس موفــق بــه دســتیابی
بــه اهــداف خــود نخواهــد شــد (مؤمنــی.)1391 ،
ســازمانی مثــل پلیــس ،بــرای ایفــای نقــش مهــم و حســاس خــود در برقــراری نظــم
و امنیــت در جامعــه ،نیــاز بــه همــكاری و اعتمــاد گروه هــای مختلــف جامعــه دارد .از
آنجــا كــه دانشــجویان نقــش مهمتــری نســبت بــه ســایر گروه هــا در تحــوالت جامعــه
ایفــا می کننــد ،میــزان نزدیكــی آنهــا بــا پلیــس ،می توانــد منجــر بــه اعتمادســازی بیشــتر
بیــن آنهــا شــده و عاملــی بــرای موفقیــت ایــن ســازمان شــود .و اگــر ایــن ســازمان از
مشــارکت دانشــجویان برخــوردار نشــود ممکــن اســت كارایــی ا ش کاهــش یابــد .حــال
ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه پلیــس ،بــه عنــوان ســازمان عهــده دار نقــش تأمیــن
امنیــت و برقــراری نظــم اجتماعــی در جامعــه ،بــه چــه میــزان از اطمینــان و اعتمــاد در
نــزد دانشــجویان برخورداراســت؟ بنابرایــن هــدف ایــن مقالــه «بررســی تعییــن کننده هــای
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در بیــن دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور میبــد» بــه عنــوان
نمونــه ای از جامعــه دانشــجویان کشــور تعییــن شــده اســت .ایــن مقالــه همچنیــن درصــدد
اســت تــا بــه ایــن ســؤاالت کــه )1 ،آیــا بیــن عوامــل فــردی (ســن ،جنــس ،وضــع تاهــل
و رشــته تحصیلــی) بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟  )2آیــا
بیــن عوامــل اجتماعــی (محــل تولــد ،میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی ،میــزان
اعتمــاد بــه دولتمــردان ،میــزان تقاضــای کمــک از پلیــس) بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟  )3آیــا بیــن عوامــل اقتصــادی (وضــع شــغلی ،میــزان
درآمــد ،طبقــه اقتصــادی ،نــوع شــغل پــدر و تأمیــن مالــی) بــا اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس

رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟  )4آیــا بیــن عوامــل فرهنگــی (میــزان پایبنــدی دینــی،
میــزان قانون مــداری ،کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس ،اقتــدار اجتماعــی پلیــس،
میــزان رضایــت از عملکــرد حرفــه ای پلیــس ،انتظــارات و پنداشــت مثبــت از پلیــس) بــا
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟  )5کدامیــک از ایــن عوامــل
بیشــترین ســهم را در ایجــاد اعتمــاد بــه پلیــس در بیــن دانشــجویان دارنــد؟ پاســخ دهــد.
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پیشینه تجربی تحقیق
علیــزاده اقــدم و همــکاران ( ،)1395در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی اعتمــاد شــهروندان
بــه پلیــس بــا تأکیــد بــر دیــدگاه عدالــت رویــه ای و عملکــرد پلیــس ،بــه بررســی میــزان
اعتمــاد در بیــن  390نفــر از شــهروندان  18ســال بــه بــاالی ســاكن شــهر قــروه ،پرداخته انــد.
نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن اســت كــه میــزان اعتمــاد پاســخگویان بــه پلیــس در ســطح
اعتمــاد متوســط بــه بــاال اســت .نتایــج تحلیــل دو متغیــره بیانگــر ایــن اســت كــه تفــاوت
معنــاداری در میانگیــن اعتمــاد بــه پلیــس برحســب جنــس ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد،
مذهــب و قومیــت پاســخگویان وجــود نداشــته اســت؛ امــا تفــاوت معنــی داری در میانگیــن
اعتمــاد بــه پلیــس ،برحســب ســطح تحصیــات پاســخگویان وجــود داشــته اســت.
مفاخــری ( ،)1393در پژوهشــی از  390نفــر از شــهروندان 18ســال بــه بــاالی شــهر
قــروه بــه بررســی میــزان اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس و شــناخت مهمتریــن عوامــل
مرتبــط بــا آن پرداختــه اســت .نتایــج نشــان از رابطــه معنــی دار و مســتقیمی بیــن ســن
بــا اعتمــاد بــا پلیــس دارد .به عبارتــی بــا افزایــش ســن ،اعتمــاد بــه پلیــس افزایــش یافتــه
اســت .همچنیــن تفــاوت معنــی داری بیــن میانگیــن اعتمــاد بــه پلیــس برحســب نــوع جنس
و ســطح تحصیــات وجــود داشــته اســت؛ به طوری کــه میانگیــن اعتمــاد بــه پلیــس زنــان،
بیشــتر از مــردان و افــراد دارای تحصیــات بــاال ،کمتــر از تحصیــات پاییــن بــوده اســت.
رابطــه بیــن متغیرهــای مذهــب ،طبقــه اجتماعــی ،قومیــت و وضــع تأهــل بــا اعتمــاد بــه
پلیــس معنــادار نبــوده اســت .نتایــج رگرســیون چنــد متغیــره نشــان داد در گام آخــر چهــار
متغیــر تجربــه شــخصی ،عملکــرد پلیــس ،تجربــه نیابتــی و عدالــت رویــه ای به ترتیــب 72
درصــد واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کرده انــد.
نتایــج تحقیــق ســاعی و حیاتــی ( )1392بــا عنــوان تحلیــل جامعه شــناختی اعتمــاد بــه
پلیــس در شهرســتان شــیراز کــه روی افــراد  18تــا  64ســاله ســاکن در شــهر شــیراز انجــام
شــده اســت ،نشــان می دهــد کــه میــزان اعتمــاد بــه پلیــس بــا میــزان شــفافیت ،پاســخگویی
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و محیــط ســازمان و ظاهــر کنشــگران و عملکــرد آنهــا ،رابطــه مســتقیم دارد.
نتایــج تحقیــق ســاعی و بخشــی ( )1391بــا عنــوان تبییــن جامعه شــناختی اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس در شــهر تهــران نشــان می دهــد كــه رابطــه معنــاداری بیــن متغیرهــای
زمینــه ای (ســن ،تحصیــات ،امنیــت شــغلی) بــا متغیــر وابســته (اعتمــاد بــه نهــاد و
كارگــزاران پلیــس) وجــود دارد؛ بــرای ایــن رابطــه در متغیرهــای ســن و امنیــت شــغلی
مثبــت و در مــورد متغیــر تحصیــات منفــی اســت.
ذوالقــدر ( ،)1390مطالعــه ای بــا عنــوان بررســی عوامــل مؤثــر بــر میــزان اعتمــاد
اجتماعــی مــردم شــهر تبریــز بــه نیــروی انتظامــی انجــام داد .روش تحقیــق مــورد اســتفاده،
پیمایــش بــوده و بــه شــیوه نمونه گیــری خوشــه ای ،مــردم شــهر تبریــز ،مــورد پرســش
قــرار گرفته انــد .نتایــج تحلیــل رگرســیونی نشــان داد کــه متغیرهــای مــورد اســتفاده
توانســته اند  39درصــد تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن کننــد و از بیــن متغیرهــای مــورد
بررســی ،متغیرهــای اعتقــاد بــه ضابطه منــدی مامــوران نیــروی انتظامــی و امنیــت اجتماعــی
بیشــترین تأثیــر را بــر میــزان اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان بــه نیــروی انتظامــی داشــته اند.
کامــران و احمدیــان ( ،)1388پژوهشــی را بــا عنــوان بررســی میــزان اعتمــاد اجتماعــی
مــردم بــه پلیــس و عوامــل مرتبــط بــا آن در اســتان ایــام دربیــن  383نفــر از افــراد بــاالی
 20ســال ســاکن شــهر ایــام ،انجــام داده انــد .یافته هــا نشــان می دهــد بیــن متغیرهــای
مســتقل احســاس امنیــت و دگرخواهــی بــا میــزان اعتمــاد افــراد بــه پلیــس رابطــه معنــی دار
و مســتقیم و بیــن متغیرهــای ســن و تحصیــات بــا اعتمــاد نیــز رابطــه معنــی دار و منفــی
وجــود دارد.
یافته هــای تحقیــق شــارع پور ( )1388بــا عنــوان بررســی عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد
اجتماعــی بــه نیــروی انتظامــی (مطالعه مــوردی :اســتان مازنــدران) ،نشــان می دهــد كــه
در كل نــوع نگــرش مــردم بــه كنشــگران دولتــی و نحــوه عملکــرد ســازمان های دولتــی
بــر ارزیابــی پاســخگویان از قابلیــت اعتمــاد بــودن پلیــس بیشــترین تأثیــر را داشــته اســت؛
یعنــی قضــاوت افــراد نســبت بــه پلیــس ســخت تحــت تأثیــر عملکــرد ســایر دســتگاه های
اجرایــی قــرار داشــته اســت.
نتایــج تحقیــق شــایگان ( )1387در زمینــه اعتمــاد بــه پلیــس در شــهر تهــران بیانگــر
ایــن اســت كــه میــزان اعتمــاد بــه پلیــس در حــد مطلــوب اســت و اعتمــاد مــردم بــه آینــده
پلیــس و ایــن كــه مســائل مبتــا بــه جامعــه خــود را حــل كننــد بیــش از ســایر نهادهــا
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2. Hennigan
3. Sloane

193

بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

اســت و رتبــه اول را در میــان نهادهــای سیاســی كشــور كســب نمــوده اســت.
وثوقــی و گلیــچ ( ،)1387تحقیقــی بــا عنــوان بررســی جامعه شــناختی ســطح اعتمــاد
اجتماعــی زنــان بــه پلیــس در شــهر تهــران ،انجــام دادنــد .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر ایــن
امــر اســت کــه هــر چــه ســطح اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس باالتــر باشــد ،کیفیــت ارتبــاط
پلیــس بــا شــهروندان نیــز بهتــر خواهــد بــود ،مقبولیــت پلیــس در نــزد شــهروندان باالتــر
اســت و هــر چــه اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس بیشــتر باشــد ،اقتــدار پلیس نیــز باالتر مــی رود.
نتایــج تحقیــق عبــدی و همــکاران ( )1387بــا عنــوان تأثیــر اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت
اجتماعــی بــر اعتمــاد مــردم بــه پلیــس در محــدوده مرکــزی کــرج ،نشــان می دهــد کــه
تأمیــن امنیــت جامعــه توســط پلیــس از عوامــل مؤثــر در جلــب اعتمــاد اجتماعــی اســت،
بــه گونــه ای کــه هــر چــه پلیــس بیشــتر و بهتــر بــه وظایــف خــود عمــل نمــوده و از مســائل
حاشــیه ای و غیروظیفــه ای دوری جویــد ،بیشــتر در جلــب اعتمــاد مــردم موفــق خواهــد بود.
نتایــج پژوهــش دفتــر طرح هــای ملــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ()1382
در مــورد ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان ،حاکــی از آن اســت کــه میــزان اعتمــاد
مــردم ایــران بــه نیــروی انتظامــی در حــد متوســط می باشــد .همینطــور در کل اعتمــاد
زنــان بــه نیــروی انتظامــی و پلیــس بیشــتر از مــردان و میــزان اعتمــاد متاهل هــا بیشــتر
از مجردهــا اســت.
فلکســون و الرجیــو ( ،)2009تحقیقــی بــا عنــوان بررســی ابعــاد اعتمــاد بــه پلیــس
در بیــن جوانــان شــیكاگو انجــام دادنــد .در ایــن تحقیــق ،رابطــة بیــن اعتمــاد جوانــان و
پلیــس ،گرایش هــا ،عقایــد ،تجــارب ،رفتارهــا و پیــش زمینه هــا مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه اســت .بــا تكیــه بــر نتایــج تحقیــق ،اعتمــاد بــه پلیــس یــك مفهــوم چنــد بعــدی
اســت و رابطــه بیــن تجــارب مختلــف ،اعتمــاد ،شــواهد منفــی و نامتقــارن بیــن پلیــس و
شــهروندان مشــاهده شــده اســت.
ماكســن ،1هنیگــن 2و اســلون )2003( 3پژوهشــی را در ارتبــاط بــا عوامــل مؤثــر بــر
نگــرش مــردم بــه پلیــس در ایالــت لــس آنجلــس آمریــکا انجــام داده انــد .نتایــچ تحقیــق
حاكــی از آن اســت كــه افــرادی كــه رابطــه غیررســمی بــا پلیــس داشــته اند نســبت بــه
كســانی كــه رابطــه رســمی بــا پلیــس داشــته اند ،از برداشــت مثبت تــری نســبت بــه
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عملکــرد پلیــس برخوردارنــد و افــرادی كــه برداشت شــان ایــن اســت كــه میــزان جــرم
و جنایــت در محــل سکونت شــان زیــاد هســت ،صرف نظــر از نــژاد و قومیت شــان،
نگــرش منفــی نســبت بــه پلیــس داشــته اند .همچنیــن نتایــج بیانگــر ایــن بــوده كــه افــرادی
كــه قبــ ً
ا قربانــی جــرم شــده  اند ،رضایــت كمتــری از عملکــرد پلیــس داشــته اند.
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ادبیات نظری تحقیق
اعتمــاد اجتماعــی 1ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه اخیــرا ً مــورد توجــه جامعه شناســان قرار
گرفتــه اســت و آنــرا یکــی از مؤلفه هــای مهــم و اساســی ســرمایه اجتماعــی می داننــد.
پوتنــام 2در بحــث اعتمــاد بــا توجــه «بــه شــعاع اعتمــاد» بــه دو نــوع اعتمــاد شــخصی و
اعتمــاد اجتماعــی اشــاره دارد .نــوع دوم اعتمــاد اجتماعــی را کــه در ادبیــات ،ســرمایه
اجتماعــی و بعض ـاً اعتمــاد تعمیــم یافتــه 3نیــز نامیــده می شــود ،بــرای جامعــه ســودمندتر
می دانــد .بــه نظــر وی ایــن نــوع اعتمــاد ،همــکاری گســترده تر در جامعــه را موجــب
می گــردد و حاصــل پیش بینی پذیــری دیگــران اســت .از نظــر پوتنــام اعتمــاد اجتماعــی
به همان انــدازه کــه یــک نگــرش شــخصی اســت ،یــک دارایــی ضــروری بــرای نظــام
اجتماعــی به شــمار مــی رود (پوتنــام .)130-138 :1380 ،پوتنــام بــر ایــن بــاور بــود کــه
میــان ســطح اعتمــاد اجتماعــی و میــزان مشــارکت مــردم در امــور اجتماعــی و از آن مهمتر،
برقــراری نظــم و ثبــات اجتماعــی همبســتگی مثبتــی وجــود دارد (ربیعــی.)62 :1383 ،
رشــد و شــکوفایی هــر جامعــه و تحقــق منابــع جمعــی در شــرایط بدبینــی و بی اعتمادی
محقــق نمی گــردد ،بلکــه عناصــر اعتمادســاز در نظــام فرهنگــی ،بــا کارکردهــای مثبــت
یــا ایجــاد زمینــه رشــد اعتمــاد در روابــط اجتماعــی ،می تواننــد در حفــظ و گســترش
اعتمــاد بیــن افــراد ،گروه هــا ،نهادهــا و ســازمان های اجتماعــی گام مؤثــر بردارنــد.
پلیــس به عنــوان یــک ســازمان اجتماعــی مهــم در تأمیــن امنیــت و حفــظ نظــم اجتماعــی،
بــا کارایــی و عملکــرد مثبــت خویــش و بــا اعتمادســازی ،انجــام وظیفــه ،همــکاری و
همدلــی بــا رویکــرد جامعــه محــوری ،می توانــد معتمدتریــن ســازمان در جامعــه باشــد.
زیــرا خدمت رســانی بــه مــردم ،تأمیــن نیــاز اساســی و مهــم امنیــت و برقــراری نظــم
عمومــی و پیشــگیری از تخلفــات ،بــدون حضــور و مشــارکت مــردم ،امکان پذیــر
نیســت .اگــر هــم تأمیــن گــردد ،پایــداری و مداومــت نــدارد.
1. Social Trust
2. Putnam
3. Generalized Trust

فعالیت پلیسی (حرفه ای)

پاسخگویی سازمان های خدمت رسان

یکــی از ابعــاد ســرمایه اجتماعــی ،وجــود ســازمان های کارآمــد و پاســخگو در جامعــه
اســت ،کــه صادقانــه بــه مــردم خدمــات ارائــه می دهنــد .ســازمان ها بایــد قابلیــت و
توانایــی آن را داشــته باشــند تــا بــه خواســته ها و تقاضاهــا به صــورت کارآمــد و منطقــی
پاســخ دهنــد و ظرفیت هــای نهفتــه در جامعــه را بــه برنامه هــای مؤثــر تبدیــل نماینــد
و همــکاری متقابــل بیــن ســازمان ها بــرای پیشــبرد برنامه هــا وجــود داشــته باشــد .ایــن
امــر بــا ارتبــاط نزدیــک ،موجــب ارتبــاط عمیــق و صمیمــی افــراد می شــود چــرا کــه
فرصت هــای ارتباطــی بــر اثــر آن افزایــش می یابــد .حضــور در اجتمــاع اســت کــه مــا
را کم کــم بــا دیگــران آشــنا می ســازد و در نتیجــه باعــث تعمیــق و ارتبــاط و اعتمــاد بــه
آنــان می شــود (انصــاری .)1384 ،وقتــی ســخن از اعتمــاد بــه میــان می آیــد ،عامــه مــردم
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بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

اعتمــاد بــه کنشــگرانی کــه نظــارت و اجــرای قوانیــن بــه آنهــا محــول گردیــده،
توجیه پذیــر اســت .چــون خطــر نقــض و زیــر پــا نهــادن ایــن قوانیــن وجــود دارد و
همچنیــن از ایــن لحــاظ کــه اعتمــاد بــه ایــن نهادهــا کام ـ ً
ا نمی توانــد جایگزیــن شــود،
نیــز ضــروری اســت (پورتــس و همــکاران .)243 :1389 ،اعتمــاد ،نمونــه بســیار خوبــی
از منابــع فرهنگــی و اخالقــی اســت کــه شــیوه های غیررســمی ایجــاد هماهنگــی را
امکان پذیــر می ســازد (همــان .)205 ،سیســتم های بســته ای کــه مایــل بــه ارتبــاط بــا
محیــط بیــرون خــود نیســتند ،دارای ســرمایه اجتماعــی مناســبی نمی باشــند .بــر ایــن
اســاس گروه هایــی کــه حتــی دارای تعــداد اعضــای زیــاد ،منســجم و بــا اعتمــاد بــه
یکدیگــر هســتند اگــر نتواننــد بــا گروه هــای دیگــر اجتماعــی ارتبــاط مؤثــری برقــرار
کننــد ،نمی تواننــد دارای حیــات و رشــد طبیعــی بــوده و از فرصت هــای موجــود محیــط
خــود اســتفاده کننــد .قطع ـاً به دلیــل ناهماهنگــی بــا محیــط بیــرون خــود ،دچــار مشــکل
جــدی خواهنــد شــد (علــوی .)37 :1387 ،بنابرایــن ســازمان ها و نهادهــا و تشــکل های
موجــود در اجتماعــات انســانی ،بــه شــدت نیازمنــد مشــارکت افــراد و گروه هــای
اجتماعــی می باشــند .در چنیــن ســازمان هایی ،گروه هــای ذی نفــع ،کارســازتر و مؤثرتــر
از ســایر نهادهــا اســت .در نتیجــه درک ایــن ضــرورت توســط مدیــران در زمینه ســازی
مناســب بــرای آن ،از مســئولیت های مهــم سیاســت گذاران و تصمیم گیــران جامعــه در
ســطوح مختلــف مدیریتــی می باشــد( .انصــاری.)1384 ،
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انتظــار دارنــد تــا مقامــات و کارکنــان ســازمان های دولتــی بــا اقدامــات خــود در تعامــل
بــا عامــه کــه در ایــن تعامــل ،نوعــی عــدم اطمینــان از نحــوه کار در امــور ســازمان های
دولتــی وجــود دارد ،بــه انتظــار آنهــا پاســخ دهنــد .بــر ایــن اســاس ســازمان ها نــه فقــط
به عنــوان ابــزار مهمــی در تأمیــن نیازهــا و پاســخگویی بــه انتظــارات افــراد جامعــه
شــناخته می شــوند ،بلکــه نقــش اساســی و تأثیرگــذاری هــم در تحــول و توســعه آتــی
جامعــه دارنــد.
از ســوی دیگــر چلبــی معتقــد اســت هــر عاملــی کــه تعامــل اجتماعــی را تعییــن نمایــد،
دارای کارکــرد نظم دهندگــی اســت (چلبــی .)97 :1375 ،پلیــس در تعامــل بــا جامعــه
می توانــد بــا شــکل دادن فعالیت هــای محلــی داوطلبانــه ،در تحکیــم و برقــراری نظــم و
امنیــت اجتماعــی موفــق عمــل نمایــد .همراهــی و همــکاری و همدلــی مــردم بــا پلیــس ،نه
تنهــا می توانــد بــر شناســایی و حــل مســائل در ســطح محلــی تمرکــز یابــد بلکــه می توانــد
در بهبــود کیفیــت زندگــی آنهــا نیــز مؤثــر باشــد .لــذا در ایــن شــرایط و در چنیــن فضایی،
حســن نیــت بــه پلیــس و نهایتـاً پذیــرش و اعتمــاد بــه آن ایجــاد می گــردد .امنیتــی کــه در
فرآینــد تعامــل مــردم و پلیــس حاصــل می گــردد ،بــادوام و کــم هزینــه می باشــد .ضمــن
آنکــه امنیــت از پدیده هــای ضــروری جامعــه تلقــی می گــردد و تأمیــن و پایدارســازی
آن ،نیازمنــد مقدمــات و زمینه هــای نســبتا پیچیــده ای اســت کــه شــناخت و معرفــت و
پیاده ســازی آن ،مســتلزم شــناخت و معرفــت می باشــد (شــایگان.)1384 ،
مقبولیت اجتماعی

1

ســازمان پلیــس به عنــوان یــک سیســتم اجتماعــی ،دارای ویژگی هایــی اســت کــه
معمــوالً ایــن ویژگی هــا نبایــد بــا وظایــف و اهــداف آن بیگانــه باشــد .ازجملــه وظایــف
عمــده آن ،حفــظ امنیــت و نظــم اجتماعــی اســت ،نظــم و امنیــت اجتماعــی ،منافعــی
اســت کــه بیــن ملــت و دولــت توام ـاً و بــا تشــریک مســاعی ،ایجــاد و پابرجــا می مانــد.
بنابرایــن ســازمان پلیــس به عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی و واســط بیــن دولــت و مــردم،
بایــد ویژگی هــای قابــل قبولــی داشــته باشــد .کــه در ایــن فرآینــد ،اعتمــاد بــه نخبــگان
ازجملــه (پلیــس) و دیگــران را در صورتــی می تــوان افزایــش داد کــه نهادهــا و رویه هــا
از نظــر حقیقت گویــی ،وفــای بــه عهــد ،انصــاف و همبســتگی ،ســابقه بی عیــب و نقصــی
را فراهــم کننــد ،بدیــن ترتیــب شــک و بدبینــی را باطــل کننــد (پورتــس و همــکاران،
1. Legitimacy

 .)27 :1389ســه دشــمن انســان در تردیــد و شــک ،تــرس و بی اعتمــادی جمــع شــده اند
(هیــل.)128 :1379 ،
ترس اجتماعی

1

اقتدار پلیس

2

اقتــدار بــرای زندگــی اجتماعــی ،از جنبه هــای مختلــف اهمیــت دارد .اقتــدار ،وجــود
خــود را از آغــاز ارتبــاط نمایــان ســاخته و تــا آخــر بــا افزایــش ،ادامــه می دهــد (کــوزر؛
روزنبــرگ .)176 :1383 ،از آنجــا کــه پلیــس به طــور مســتقیم در ارتبــاط بــا مــردم و
بــا زندگــی روزمــره مــردم ،ســروکار دارد و به عنــوان نیــروی دولتــی شــاخص نظــام،
مطــرح اســت و در شــرایط بحرانــی و اضطــراری در صحنــه حضــور می یابــد و در
گرفتاری هــای مــردم بــه فریادشــان می رســد ،انتظــار پیشــگیری از ســرقت ،قتــل ،اعتیــاد
1. Social Panic
2. Authority of Police
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احســاس تــرس و ناامنــی متغیــر دیگــری اســت کــه می توانــد بی اعتمــادی را
تشــدید نمایــد .هــر نــوع تهدیــد بــه مــوازات خــود ،بی اعتمــادی را افزایــش می دهــد و
بی اعتمــادی نیــز کناره گیــری از تعامــات را موجــب می شــود (چلبــی-170 :1375 ،
 .)120ایــن عوامــل کــه اثــر کاهندگــی در میــزان اعتمــاد دارد ،تأثیــرات ناشــی از تــرس
می باشــد .نتایــج تجربــی ثابــت کــرده کــه تــرس بــه اضافــه حــرص و طمــع ،می توانــد
موجــب کــم شــدن میــزان همــکاری شــود (ورنــر .)393 :1383 ،هنگامــی کــه افــراد بــا
محیط هــای تهدیــد کننــده ،مواجــه شــوند ممکــن اســت واکنش هــای مختلفــی از خــود
نشــان دهنــد ،ازجملــه عــدم اطمینــان بــه دیگــران ،دوری جســتن از مکان هــای خــاص،
اخــذ تدابیــر حفاظتــی ،تغییــر فعالیت هــای روزمــره ،کاهــش مشــارکت و فعالیت هــای
اجتماعــی و ( ...گیدنــز .)97 :1377 ،بنابرایــن پلیــس از طریــق تنظیــم برخــی از هنجارهــا
و روابــط اجتماعــی و بــا کاهــش هــراس عمومــی ،تقویــت زمینه هــای اعتمــاد اجتماعــی
و تحکیــم روابــط اجتماعــی ،برخــی مقتضیــات ســاختاری نظــم در ســطح اجتماعــی را
فراهــم مــی آورد .پلیــس بــا بسترســازی و فراهــم آوردن شــرایط نظــم و تأمیــن امنیــت
اجتماعــی موقعیــت را بــرای فعالیــت در امــور اجتماعــی و اقتصــادی مهیــا می ســازد.
وجــه دیگــر اعتمــاد ،در واقــع ،ســنجش رفتارهــای منفــی اســت کــه می تــوان تــا حــدی
جنبه هــای منفــی رفتــاری را نگریســت و ســنجید (پورتــس و همــکاران.)211 :1389 ،
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و ســایر آســیب های اجتماعــی از آنــان مــی رود .نهایتـاً خدمــات زیــادی بــه مــردم ارائــه
می دهــد و به زعــم خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه می دهــد ،به عنــوان نهــاد و مظهــر
بیرونــی و مظهــر اقتــدار حکومــت ،تأثیــر زیــادی بــر اعتمــاد مــردم بــه دولــت دارد .زیــرا
دســتورها کمتــر بــه اقتــدار شــخص و بیشــتر به صــورت نظام منــد و از یــک هنجــار
غیرشــخصی صــادر می شــوند .حتــی فرمــان دادن ،حاکــی از پیــروی کــردن از یــک
هنجــار اســت ،تــا آنکــه بــر پایــه یــک امتیــاز موافقــت و آزادی ارادی باشــد .مقام رســمی
قــدرت دارد و می توانــد فرمــان بدهــد ،منتهــی پلیــس هرگــز ایــن قــدرت را از آن خــود
نمی دانــد ،او ایــن قــدرت را دارد ،چــون کــه یــک «نهــاد اجبــاری» غیــر شــخصی اســت
(همــان .)145 ،ماتیــه دوگان ،در این بــاره می نویســد :اگــر در پاســخ بــه ایــن ســوال
«کــه آیــا بایــد از پاســبان ســاده اطاعــت کــرد؟ «اگــر جــواب داده شــود»بله» بایــد از او
اطاعــت کــرد زیــرا فرمــان او درســت اســت .چنیــن پاســخی گویــای مشــروعیت و اعتمــاد
سیاســی اســت .اگــر پاســبان اشــتباه کنــد بایــد بــه مقامــات باالتــر شــکایت بــرد لیکــن در
ایــن لحظــه بایــد از دســتورات او اطاعــت کــرد ،زیــرا او نماینــده اقتــدار حاکــم اســت
(دوگان.)7 :1374 ،
چارچوب نظری تحقیق
بدیهــی اســت کــه بــا توجــه بــه پیچیدگــی دنیــای اجتماعــی و بــا توجــه بــه اینکــه
عوامــل بســیار متنــوع ،از طریــق مکانیســم های پیچیــده ای بــر اعتمــاد اجتماعــی اثــر
می گذارنــد ،بــرای تبییــن ایــن پدیــده نمی توانیــم بــه دیــدگاه واحــد و تــک عاملــی
متوســل شــویم .بنابرایــن مدلــی كــه جهــت ایــن بررســی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت مبتنــی بــر مدلــی ترکیبــی از نظریــات فوکویامــا ،پارســونز ،گیدنــز ،زتومــکا و
جانســون می باشــد.
فوکویامــا ،1هنجارهــا و ارزش هــای جامعــه را بــه مولــد و غیــر مولــد تقســیم می کنــد
و آن دســته از ارزش هــا و هنجارهایــی کــه موجــب ســرمایه و اعتمــاد اجتماعــی می شــود
ماننــد صداقــت ،ادای تعهــدات ،ارتبــاط دو جانبــه ،کــه نهایتـاً بــه همــکاری میــان اعضــای
گــروه ختــم می شــود را هنجارهــای مولــد و آن دســته از عواملــی کــه تضعیــف کننــده
تعــاون ،همــکاری ،حســن ظــن و احساســات مشــترک می شــود را هنجارهــای غیــر
مولــد می دانــد .مشــارکت و همــکاری افــراد و گروه هــای اجتماعــی ،منشــأ و مبــدأ
1. Focoyama

1. Parsons
2. Giddens
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آن ،از برخــورد و تعامــل اجتماعــی شــروع می گــردد تــا رغبــت و تمایــل بــه همــکاری
و تعــاون ،شــکل بگیــرد .از آثــار مثبــت همــکاری و مشــارکت از نظــر فوکویامــا،
شــکل گیری اعتمــاد در بیــن جامعــه و ســازمان های خدمت رســان خواهــد بــود .برخــی
از جامعه شناســان اعتقــاد دارنــد ،مشــارکت در ســازمان های خدماتــی ،همراهــی رفتارهــا
و ارزش هــای مســئوالن و کارکنــان بــا هنجارهــا و ارزش هــا و اصــول مــورد قبــول جامعه،
موجبــات شــکل گیری اعتمــاد در جامعــه را فراهــم مــی آورد .چنانچــه افــراد در مقابــل
ســازمان های تابعــه ،ارزش هــا و هنجارهــای مغایــر را بیابنــد ،آنــگاه برداشــت و روابــط
غیردوســتانه نســبت بــه آن پیــدا می کننــد و آنــان را در خدمــت جامعــه نخواهنــد یافــت
(انصــاری.)1384 ،
پارســونز ،1بــه نقــش هنجارهــا و ارزش هــا در ایجــاد انتظــارات مشــخص از کنشــگران
و در نتیجــه شــکل گیری اعتمــاد متقابــل در نظــم اجتماعــی تأکیــد می کنــد .حساســیت
افــراد نســبت بــه کنش هــای یکدیگــر ،تمایــل بــه شــکل گیری انتظــارات در آینــده
و بــه حداکثــر رســاندن رضایــت خاطــر ،زمینــه را بــرای تکــرار کنــش متقابــل فراهــم
مــی آورد .بدیــن ترتیــب قواعــد و هنجارهــای اجتماعــی به همــراه ارزش هــای درونــی
شــده ،بســط می یابــد .پارســونز ،اعتمــاد را مــدل درونــی شــدن ارزش هــا و هنجارهــا
و تعهــدات می دانــد کــه قــدرت پیش بینــی در فعالیت هــای روزمــره را افزایــش
می دهــد .بــه اعتقــاد او ،افــراد ســعی می کننــد بــر اســاس آنچــه به طــور تجربــی از
خواســته ها و انتظــارات طــرف مقابــل درک کرده انــد و الگوهــای اســتقرار یافتــه کــه
در جریــان انتظــارات متقابــل به وجــود آمــده ،عمــل نماینــد (ورســلی .)71 :1373 ،بــه
اعتقــاد پارســونز ،اگــر طرفیــن بــر اســاس خواســته ها ،انتظــارات و تعهــدات معیــن عمــل
نماینــد به نوعــی توافــق جمعــی در ارزش هــا و هنجارهــا دســت می یابنــد کــه ایــن همــان
اعتمــاد متقابــل می باشــد و از ایــن طریــق بــه اهــداف جمعــی دســت می یابنــد.
گیدنــز ،2انــواع اعتمــاد بنیــادی ،اعتمــاد بیــن شــخصی و اعتمــاد انتزاعــی و اعتمــاد
فعاالنــه را مطــرح می کنــد .از نظــر وی ،در شــرایط مدرنیتــه ،بــر اثــر توســعه نظام هــای
انتزاعــی ،اعتمــاد بــه اصــول غیرشــخصی و نیــز اعتمــاد بــه دیگــر افــراد ناشــناس ،بــرای
زندگــی اجتماعــی گریزناپذیــر اســت .بــه گفتــه گیدنــز ،اگــر چــه در ایــن عصــر نیــاز
روانــی نیرومنــدی بــرای یافتــن دیگــران قابــل اعتمــاد وجــود دارد ،ولــی وجــه عمــده
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اعتمــاد ،پایبنــدی بی چهــره ای اســت کــه عمدت ـاً در نظام هــای تخصصــی معنــا می یابــد
و ایــن مســأله اساســاً از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه ماهیــت نهادهــای مــدرن
عمیقــاً وابســته بــه مکانیســم های اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی به ویــژه نظام هــای
تخصصــی اســت (گیدنــز.)99-143 :1377 ،
گیدنــز ،معتقــد اســت کــه اعتمــاد در ایــن نظام هــا ،در برخــی مــوارد بــه هیچ گونــه
رویارویــی بــا افــراد یــا گروه هــای مســئول ایــن نظــام ،نیــازی نــدارد .امــا در بیشــتر مــوارد،
ایــن چنیــن افــراد یــا گروه هایــی در جلــب اعتمــاد دخالــت دارنــد کــه او ،ایــن افــراد و
گروه هــا را نقــاط تمــاس 1می نامــد کــه زمینه هــای پایبندی هــای چهــره وار و بی چهــره
را فراهــم می ســازد .در نقــاط دسترســی پایبندی هــای چهــره وار کــه کنش گــران
غیرمتخصــص را در روابــط اعتمــاد قــرار می دهنــد ،معمــوالً مســتلزم نمایــش قابلیــت
اعتمــاد و صداقــت آشــکارند ،بــا رویکــردی از وضعیــت عــادی یــا آســوده خاطــری
همــراه می شــوند .لــذا پایبنــدی چهــره وار بــه آنچــه کــه می تــوان طــرز ســلوک
نماینــدگان یــا مجریــان نظــام نامیــد ،ســخت وابســته اند (همــان .)101 :وی اعتمــاد فعاالنــه
را در جامعــه پساســنتی پیشــنهاد می کنــد و معتقــد اســت کــه اعتمــاد فعاالنــه یعنــی اعتمــاد
بــه دیگــران یــا نهادهــای سیاســی ،کــه بایــد فعاالنــه آن را تولید کــرد .در چنیــن جامعه ای،
اعتمــاد ،بــه ســرعت صعــود و نــزول می یابــد .تعامــات و روابــط انســانی ،منشــأ و مبــدأ
شــکل گیری اعتمــاد می باشــند .گیدنــز معتقــد اســت در عصــری کــه در موقعیت هــای
تنــش و یــا بحــران مشــخص و اجتماعــی اســت ،اعتمــاد می توانــد بــه ســرعت از چیــزی
گرفتــه شــود و بــه چیــز دیگــری داده شــود و افــراد بایــد تــاش زیــادی در کســب اعتمــاد
فعاالنــه داشــته باشــند (گیدنــز .)150-154 :1382 ،گیدنــز ،بــا پیــش کشــیدن نظام هــای
تخصصــی ،معتقــد اســت منهیــت نهادهــای مــدرن ،وابســته بــه مکانیســم های اعتمــاد
می باشــد .نظام هــای تخصصــی ،منحصــر بــه حوزه هــای کارشناســی و فنــی نیســت،
بلکــه حــوزه روابــط اجتماعــی را نیــز در بــر می گیــرد (همــان .)38 :ســازمان پلیــس
به عنــوان یــک نظــام تخصصــی در عصــر جدیــد ،بــا در اختیــار گرفتــن فعالیت هــای
پیچیــده و حســاس ،بایــد شــرایط و زمینــه اعتمــادورزی را بــرای شــهروندان به وجــود
آورد .یکــی از مؤلفه هــای اعتمــادورزی ،اطــاع از فعالیــت حرفــه ای پلیــس می باشــد.
گای بنرنیســت 2نیــز اعتمــاد متقابــل را وابســته بــه عوامــل زیــر می دانــد )1 :پذیــرش
1. Aceess points
2. Gay Benreniste

1. Sztompka
2. Reputation
3. Performance
4. Appearance
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قواعــد بــازی (پذیــرش مشــترک قواعــد رفتــاری رســمی و غیــر رســمی فرهنــگ)؛ )2
پیش بینــی پذیــر بــودن یــا اتــکاء پذیــری؛  )3صداقــت؛  )4تعهــد مشــترک؛  )5توانایــی
(قابلیــت طــرف مقابــل) (بنرنیســت.)87-88 :1987 ،
گیدنــز و گای بنرنیســت ،صداقــت را عامــل مهمــی در شــکل گیری اعتمــاد به حســاب
می آورنــد و معتقدنــد کــه اعتمــاد بســتگی بــه باورهــای صداقــت مشــارکت کننــدگان
دارد ،یعنــی بــه کســانی اعتمــاد داریــم کــه بــه آنهــا اعتقــاد داشــته باشــیم.
زتومــکا 1ســه مبنــا را بــرای اعتمــاد اولیــه در نظــر می گیــرد )1 :وجهــه یــا اعتبــار2؛
 )2نحــوة اجــرا یــا عملكــرد  3و  )3نمــود یــا طــرز رفتــار ( 4زتومــکا .)82 :1384 ،وجهــه
یــا اعتبــار بــه معنــای ثبــت اعمــال گذشــته اســت .اعتمــاد ،حاصــل تجربــة چنــد ســاله ای
اســت كــه مــا كســب کردیــم و یــك ویژگــی حیاتــی در ارزیابــی اعتبــار ،آگاهــی از
اعمــال گذشــته اســت .هرچــه آشــنایی مــا بــا افــراد و ثبــت رفتــار قابــل اعتمــاد آنهــا بیشــتر
باشــد ،تمایــل مــا بــه اعتمــاد کــردن باالتــر خواهــد رفــت .ممكــن اســت مــا داراى تجربــة
برخــورد مســتقیم بــا برخــی افــراد بــوده و بــر پایــة آن تجربیــات ،بــه آنــان اعتمــاد كــرده
باشــیم یــا اینکــه ممكــن اســت اطالعات مــان دربــارة افــراد مــورد اعتمــاد ،دســت دوم
باشــد (همــان .)82 -84 :براســاس نظــر زتومــکا ،در مــورد اعتمــاد بــه پلیــس ،ممكــن
اســت برخــی بــه علــت مراجعــة مســتقیم و تعامــل بــا پلیــس و كســب اطالعــات دســت
اول بــه او اعتمــاد كننــد یــا نكننــد ،امــا اكثــر مــردم وجهــه و اعتبــار پلیــس را از طریــق
ارائــة گزارش هــا و اخبــار و آمارهایــی بــه دســت می آورنــد كــه عملكــرد پلیــس را بــه
اطــاع مــردم می رســانند .بنابرایــن اگــر ایــن اطالعــات بــه روز و متناســب بــا واقعیــت و
مثبــت باشــد ،می توانــد باعــث جلــب اعتمــاد بــه پلیــس گردنــد .كســب وجهــه و اعتبــار،
فرآینــدی دشــوار و طوالنــی اســت .اعتبــار كســب شــده ،ارزشــمند و بی ثبــات اســت
و بایــد به طــور ثابــت حفــظ و گســترش داده شــود (همــان .)87-88 :دومیــن مبنــای
اعتمــاد ،عملكــرد اســت .عملكــرد بــه معنــای اَعمــال واقعــی اســت ،یعنــی رفتــار كنونــی
كــه در حــال حاضــر نتایجــی را بــه بــار آورده اســت .برخــاف وجهــه یــا اعتبــار ،عملكرد
نتیجــة اعمــال فعلــی اســت (همــان .)88 :بــه نظــر می رســد نیــروی انتظامــی بــا میــزان
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جرایــم در جامعــه ،احســاس امنیــت مــردم و نظــم اجتماعــی ارزیابــی می شــود و این هــا
هســتند كــه بــر میــزان اعتمــاد بــه پلیــس تأثیــر گذارنــد.
نــوع ســوم از نشــانه ها ،شــامل فرهنــگ ،تمــدن ،عــادات خــوب و خویشــتن داری در
رفتــار اســت و كســانی كــه ایــن خصوصیــات را دارنــد ،در امــور مهــم ،قابــل اعتمــاد بــه
نظــر می رســند (همــان .)91 :ایــن امــر ،بــه خصوصیــات ظاهــری افــراد بســتگی دارد .در
میــان ویژگی هــای ظاهــری ،ســه ویژگــی ،نشــانه های اصلــی اعتمــاد تلقــی می شــوند
و شــاخص هایی هســتند كــه زیربنــای شــخصیت ،1هویــت 2و منزلــت اجتماعــی را
می ســازند .یكــی از ایــن ویژگی هــا ،نحــوة پوشــش افــراد اســت (گیدنــز.)1382 ،
لبــاس فــرم پلیــس ،نمــود ظاهــری شــخصیت و هویــت اوســت كــه هرچــه زیباتــر و جالب
توجه تــر باشــد ،بیشــتر بــر اعتمــاد مــردم تأثیــر می گــذارد .همچنیــن تناســب ظاهــری و
پاكیزگــی و آراســتگی بدنــی هــم از ویژگی هــای ظاهــری جســمی اســت کــه نیــروی
انتظامــی از طریــق آن ،بــه افــراد جامعــه اطمینــان می دهــد كــه تــوان بدنــی مقابلــه بــا
مجرمــان را دارد.
جانســون 3از صاحب نظــران اعتمــاد اجتماعــی از دیــدگاه روانشناســی اجتماعــی،
معتقــد اســت بــرای ایجــاد ارتبــاط ،فــرد ،بایــد بتوانــد فضــای آکنــده از اعتمــاد ایجــاد
کنــد کــه ترس هــای خــود و دیگــری را از طــرد و دفــع شــدن ،کاهــش داده و امیــد بــه
پذیــرش و حمایــت را ارتقــاء بخشــد .اعتمــاد یــک خصیصــه شــخصی ثابــت و المتغیــر
نیســت بلکــه جنبــه ای از روابــط اســت کــه مــدام در حــال تغییــر می باشــد .هــر آنچــه
فــرد انجــام می دهــد ســطح اعتمــاد را در روابــط کاهــش یــا افزایــش می دهــد .او
معتقــد اســت در ایجــاد و حفــظ اعتمــاد در روابــط دو جانبــه ،کنش هــای هــر دو طــرف
اهمیــت زیــادی دارنــد .بــه اعتقــاد جانســون ،ابــراز محبــت ،حســن تفاهــم و گرایشــات
همکاری جویانــه حتــی در مــواردی کــه تضادهایــی در بیــن افــراد وجــود دارد ،باعــث
افزایــش اعتمــاد در یــک رابطــه می شــود .بــه اعتقــاد او ،اعتمــاد هماننــد یــک رابطــه،
از دو بعــد تشــکیل می گــردد .اول اینکــه شــما نســبت بــه شــخص دیگــر چگونــه رفتــار
می کنیــد .دوم اینکــه ،آن شــخص نســبت بــه شــما چــه رفتــاری دارد .اعتمــاد از طریــق
رشــته هایی از اعمــال اعتمــاد کــردن و قابــل اعتمــاد بــودن ایجــاد می گــردد (صالحــی
1. Personality
2. Identity
3. Gahanson

مدل تحقیق

1. Honesty
2. Openness
3. Sharing
4. Cooperative intentions
5. Confidence
6. Rely
7. Acceptance
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هیکوئــی .)1384 ،جانســون ،عناصــر و عوامــل اعتمــاد را در صداقــت ،1صراحــت ،2ســهیم
بــودن ،3تمایــات همــکاری جویانــه ،4اطمینــان ،5اعتمــاد کــردن 6و پذیــرش 7می دانــد .از
نظــر وی ،وجــود فضــای آکنــده از تــرس و اضطــراب ،مخــرب و کاهــش دهنــده اعتمــاد
اجتماعــی اســت .او ،اقتــدار پلیــس را بــر اعتمــاد اجتماعــی مؤثــر می دانــد و معتقــد اســت
کــه اقتــدار پلیــس در ظاهــر و آراســتگی بویــژه در لبــاس پلیــس اســت ،یعنــی وقتــی کــه
پلیــس اجــرای قانــون می کنــد ،در واقــع افــراد جامعــه تســلیم اقتــدار پلیــس می شــوند،
کــه آن نیــز در لبــاس پلیــس نهفتــه اســت (جانســون .)1384 ،جانســون نیــز به نوعــی،
پاســخگو بــودن را بــا اعتمــاد گــره زده اســت .از نظــر او ،وقتــی انســانی قابــل اعتماد اســت
کــه بــه اقــدام تهورآمیــز و شــخصی خــود پاســخگو باشــد .اگــر افــراد جامعــه احســاس
کننــد کــه پلیــس ،شــکایت ها را به طــور صادقانــه بررســی نمی کنــد ،بــه جــای آنکــه
پلیــس را یــار خــود بداننــد ،آنــرا در نقطــه مقابــل خــود می بینند(جانســون .)1384 ،در
نهایــت بــا توجــه بــه نظــرات فــوق ،مــدل تحلیلــی تحقیــق اســتخراج می شــود.
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روش تحقیق
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور میبــد در
ســال  1394بــوده کــه  1500نفــر دانشــجوی دختــر و پســر می باشــند .بــرای به دســت
آوردن حجــم نمونــه از جــدول لیــن اســتفاده شــده اســت .تعــداد نمونــه در ســطح اطمینان
 ،%95تعــداد  317نفــر بــرآورد شــد (لیــن .)446 :1976 ،1بــه تناســب جامعــه آمــاری210 ،
دانشــجوی دختــر و  107دانشــجوی پســر انتخــاب شــد .از روش نمونه گیــری تصادفــی
سیســتماتیک بــرای انتخــاب نمونه هــای مــورد نظــر اســتفاده شــد .بــرای جمــع آوری از
ابــزار پرسشــنامه همــراه بــا مصاحبــه اســتفاده گردیــده اســت .در ادامــه شــاخص های هــر
کــدام از متغیرهــای اصلــی تحقیــق آورده شــده اســت.
اعتمــاد اجتماعــی )1 :صداقــت پلیــس :یعنــی یکــی بــودن گفتــار و قــول (خرســند
بهشــتی)69 :1385 ،؛  )2میــزان همــکاری و تعــاون؛  )3درک متقابــل؛  )4گــوش کــردن
بــه حرف هــای شــهروندان؛  )5احســاس همدلــی؛  )6احســاس آرامــش و امنیــت؛ )7
شــناخت از قابلیــت و توانایی هــای پلیــس
کیفیــت تعامــات اجتماعــی پلیــس بــا مــردم )1 :میــزان رضایــت؛  )2دلســوزی و
خدمتگــذار دانســتن پلیــس؛  )3توجــه بــه نظــرات مــردم؛  )4ایجــاد عالقــه و رغبــت در
مشــارکت های مــردم؛  )5برخــورد صمیمــی و دوســتانه بــا مــردم؛  )6تمــاس و ایجــاد
ارتبــاط مســتمر بــا مــردم.
میــزان رضایــت از عملکــرد پلیــس )1 :پاســخگو بــودن؛  )2پاســخ منفــی بــه پیشــنهادات
غیرقانونــی و غیراخالقــی دادن؛  )3صبــوری و خویشــتن دار بــودن پلیــس؛  )4اهمیت دادن
بــه عملکــرد پلیــس؛  )5قاطعیــت در برابــر مجرمیــن؛  )6ســریع و به موقــع رســیدن پلیــس
بــرای درخواســت های مردمــی؛  )7میــزان موفقیــت در برقــراری نظــم و امنیــت جامعــه.
پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس )1 :قابــل احتــرام بــودن پلیــس؛  )2گام بر داشــتن
پلیــس در راســتای نیازهــای جامعــه؛  )3انتقــال صحیــح و به موقــع اطالعــات پیرامــون
رویدادهــا و عملکــرد پلیــس؛  )4انجــام صحیــح وظایــف از ســوی کارکنــان؛  )5عالقــه
بــه حــل شــدن گره هــا و مشــکالت مردمــی.
اقتــدار اجتماعــی پلیــس )1 :شــجاع بــودن  )2زیــرک و باهــوش بــودن؛  )3بی طرفــی
در اختالفــات و دعــاوی؛  )4تعهــد و تقــوا؛  )5آراســتگی ظاهــری؛  )6اقتــدار و قــدرت
1. Lin

جدول  .1پایایی گویه های متغیرهای سنجیده شده با طیف لیكرت
متغیرها

تعداد گویه ها یا سؤاالت

آلفای کرونباخ

اعتماد اجتماعی به پلیس

9

0/86

پایبندی دینی

10

72/0

اعتماد به دولتمردان

3

70/0

قانون مداری

5

71/0

کیفیت تعامالت اجتماعی با پلیس

7

77/0

مقبولیت اجتماعی پلیس

6

79/0

رضایت از عملکرد پلیس

7

73/0

پنداشت و انتظارات مثبت از پلیس

5

73/0

اقتدار اجتماعی پلیس

7

81/0

داده هــای گــردآوری شــده بــا اســتفاده از نرم افــزار  ،SPSSدر دو ســطح توصیفــی
و تبیینــی ،تجزیــه و تحلیــل شــدند .بــا اســتفاده از جــدول فراوانــی و درصــد متغیرهــای
مســتقل و متغیــر وابســته ،توصیــف شــدند .بــرای آزمــون فرضیــات از آزمون هــای  Tو F
و رگرســیون اســتفاده شــده اســت.
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پلــس در :لبــاس ،کاله ،اتیکــت ،عالیــم و  )7 ...جذابیــت و زیبایــی.
مقبولیــت اجتماعــی پلیــس )1 :میــزان تــرس و شــکایت داشــتن از پلیــس؛  )2میــزان
اطاعــت از پلیــس؛  )3مأمــن و پناهــگاه بــودن پلیــس؛  )4همجــوار بــا پلیــس زندگــی
کــردن؛  )5از پلیــس ،زن گرفتــن؛  )6بــه پلیــس ،زن دادن.
جهــت ســنجش روایــی گویه هــا ،از روایــی صــوری و محتوایــی اســتفاده شــده اســت.
به همیــن جهــت پــس از طراحــی ،گویه هــا ،در اختیــار اســاتید و کارشناســان دانشــگاه
قــرار داده شــد .اظهــار نظــر آنهــا در راســتای ســنجش گویه هــا ،در نهایــت بــه گزینــش
گویه هــای مناســب بــرای هــر طیــف منجــر شــده اســت .بــرای ســنجش پایایــی ســنجه ها،
از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد کــه نتایــج آن بــرای تمامــی متغیرهــای
اصلــی تحقیــق ،باالتــر از  0/7بدســت آمــده اســت.

یافته های تحقیق
جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای منتخب
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متاهل

101

31/9

باال

10

3/2

روستا

13

4/1

بیکار

5

1/6

شهر

193

60/9

کارمند

50

15/8

مرکز استان

105

33/1

آزاد

144

45/4

15-19

62

19/6

کارگر

20

6/3

20-24

214

67/5

دامدار ،کشاورز

11

3/5

25-29

30

9/5

بازنشته

32

10/1

 30و باالتر

11

3/5

معلم

12

3/8

بیکار

243

76/7

فاقد درآمد

243

76/7

آزاد

30

9/5

کمتر از  500هزار

14

4/4

كارمند

15

4/7

 1000-600هزار

27

8/5

حسابدار -منشی

5

1/6

 1500-1100هزار

13

4/1

کارگر

9

2/8

باالتر از  1500هزار

18

5/7

بسیار کم

14

4/5

بسیار کم

187

59/7

کم

48

15/4

کم

63

20/1

متوسط

137

44/1

متوسط

42

13/4

زیاد

78

25/1

زیاد

12

3/8

بسیار زیاد

34

10/9

بسیار زیاد

9

2/9

اص ً
ال

8

2/5

علوم انسانی

210

66/2

 1تا  4ساعت

74

23/3

 5تا  10ساعت

181

57/1

 11تا  17ساعت

52

16/4

رشته تحصیلی

استفاده از
وسایل ارتباط
جمعی

متوسط باال

179

56/5

میزان تقاضای کمک از پلیس

میزان تأمین
مالی خانواده

مجرد

212

66/9

متوسط پایین

108

34/1

میزان درآمد پاسخگویان

وضعیت شغلی

مرد

107

33/8

پایین

13

4/1

شغل پدر

سن

زن

210

66/2

متغیر
طبقه اجتماعی-
اقتصادی

جنس

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

علوم پایه و مهندسی

102

32/2
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جــدول شــماره  ،2نشــان دهنــده توزیــع فراوانــی و درصــد پاســخگویان بــر حســب
برخــی متغیرهــای تحقیــق می باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر چــه متغیرهــای ســن،
درآمــد و میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی ،در پرسشــنامه در ســطح فاصلــه ای
ســنجیده شــده اند ،ولــی در اینجــا به منظــور بــزرگ نشــدن جــدول ,بــه صــورت
گروه بنــدی شــده و در ســطح ترتیبــی آورده شــده اســت .بــر اســاس نتایــج جــدول
 ،2از لحــاظ جنســیت ،دختــران بــا  66/2درصــد بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص
داده انــد .بیشــترین درصــد یعنــی  67/5درصــد از پاســخگویان  20 -24ســاله بوده انــد و
كمتریــن درصــد یعنــی  3/5درصــد  30ســال و باالتــر ،داشــته اند .بیشــترین درصــد ،در
رشــته های علــوم انســانی تحصیــل کرده انــد .برحســب وضعیــت تاهــل 66/9 ،درصــد
پاســخگویان ،مجــرد و  31/9درصــد متاهــل بوده انــد .بیشــترین درصدپاســخگویان
یعنــی  76/7درصــد بیکارنــد .از بیــن شــاغلین ،بیشترشــان دارای مشــاغل آزاد بوده انــد.
بیشــترین درصــد پاســخگویان یعنــی  60/9درصــد در شــهر متولــد شــده اند .برحســب
طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی 56/5 ،درصــد خــود را متعلــق بــه طبقــه متوســط بــاال
بــا بیشــترین درصــد و  3/2درصــد خــود را متعلــق بــه طبقــه بــاال بــا كمتریــن درصــد
می داننــد .برحســب میــزان درآمــد ماهیانــه 76/7 ،درصــد پاســخگویان ،فاقــد درآمــد
می باشــند .بیشــترین درصــد پاســخگویان یعنــی  57/1درصــد ،در شــبانه روز بــه میــزان
 5تــا  10ســاعت ،از وســایل ارتبــاط جمعــی اســتفاده می کننــد .بــر اســاس نتایــج ایــن
جــدول ،برحســب میــزان تأمیــن مالــی خانــواده ،بیشــترین درصــد یعنــی  44/1درصــد
پاســخگویان ،میــزان تأمیــن خانــواده خــود را از لحــاظ مالــی ،در حــد متوســط اعــام
کرده انــد .در توزیــع پاســخگویان برحســب میــزان تقاضــای کمــک از پلیــس ،بیشــترین
درصــد یعنــی  79/8درصــد ،مربــوط بــه افــرادی اســت كــه میــزان تقاضــای خــود را ،در
حــد کــم و بســیار کــم اعــام کرده انــد.

جدول  .3توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای منتخب
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متغیر

پایبندی دینی

اعتماد به دولتمردان

میزان قانون مداری
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کیفیت تعامالت اجتماعی با پلیس

مقبولیت اجتماعی پلیس

رضایت از عملكرد حرفه ای پلیس

پنداشت و انتظارات مثبت از پلیس

اعتماد اجتماعی به پلیس

اقتدار اجتماعی پلیس

باال

متوسط

پایین

جمع کل

فراوانی

37

235

43

315

درصد

11/7

74/6

13/7

100

فراوانی

50

199

68

317

درصد

15/8

62/8

21/5

100

فراوانی

52

208

56

316

درصد

16/5

65/8

17/7

100

فراوانی

52

225

40

317

درصد

16/4

71

12/6

100

فراوانی

49

213

55

317

درصد

15/5

67/2

17/4

100

فراوانی

41

231

45

317

درصد

12/9

72/9

14/2

100

فراوانی

40

229

47

316

درصد

12/6

72/5

14/9

100

فراوانی

42

227

48

317

درصد

13/2

71/6

15/1

100

فراوانی

51

221

45

317

درصد

16/1

69/7

14/2

100
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بــرای طبقه بنــدی شــاخص های ترکیبــی کــه در جــدول  ،3بــه نمایــش درآمــده ،از
شــیوه ی تعییــن ،حــد متوســط (میانگیــن نمــرات  ±انحــراف معیــار) ،حــد بــاال (باالتــر
از میانگیــن نمــرات  +انحــراف معیــار) و حــد پاییــن (پایین تــر از میانگیــن نمــرات -
انحــراف معیــار) ،اســتفاده شــده اســت.
بــر طبــق جــدول  ،3بیشــترین درصــد پاســخگویان یعنــی  74/6درصــد ،میــزان پایبنــدی
دینــی خــود را در حــد متوســط بیــان کرده انــد .میــزان اعتمــاد بــه دولتمــردان از نظــر
بیشــترین درصــد یعنــی  62/8درصــد پاســخگویان ،در حــد متوســط اســت و کمتریــن
درصــد مربــوط بــه پاســخگویانی بــا میــزان اعتمــاد بــه دولتمــردان بــاال اســت .بیشــترین
درصــد یعنــی  65/8درصــد ،میــزان پایبنــدی بــه قانون خــود را در حــد متوســط و کمترین
بــا  16/5درصــد ،در حــد بــاال اعــام کرده انــد .بیشــترین درصــد یعنــی  71درصــد،
کیفیــت تعامــات اجتماعــی خــود بــا پلیــس را در حــد متوســط ،و کمتریــن درصــد یعنــی
 12/6درصــد ،در حــد پاییــن بیــان کرده انــد .میــزان مقبولیــت اجتماعــی پلیــس در نــزد
 67/2درصــد پاســخگویان کــه بیشــترین درصــد را تشــکیل می دهنــد ،در حــد متوســط،
و از نظــر  15/5درصــد کــه کمتریــن درصــد هســتند ،در حــد بــاال می باشــد .بیشــترین
درصــد یعنــی  72/9درصــد پاســخگویان ،میــزان رضایــت از عملكــرد حرفــه ای پلیــس
را در حــد متوســط بیــان کرده انــد ،و کمتریــن درصــد یعنــی  12/9درصــد ،در حــد بــاال
اعــام کرده انــد 72/5 .درصــد بــا بیشــترین درصــد ،میــزان پنداشــت و انتظــارات مثبــت
خــود از پلیــس را در حــد متوســط ،و  12/6درصــد بــا کمتریــن درصــد ،در حــد بــاال
اعــام کرده انــد 71/6 .درصــد از پاســخگویان کــه بیشــترین درصــد می باشــند ،میــزان
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس خــود را در حــد متوســط و  13/2درصــد به عبارتــی کمتریــن
درصــد ،در حــد بــاال اعــام کرده انــد 69/7 .درصــد از پاســخگویان بــا بیشــترین درصــد،
میــزان اقتــدار اجتماعــی پلیــس را در حــد متوســط ،در مقابــل  14/2درصــد بــا کمتریــن
درصــد ،در حــد پاییــن اعــام کرده انــد.

جدول  .4نتایج آزمون میانگین متغیرهای منتخب با میزان اعتماد اجتماعی به پلیس

F

معنا داری

جنسیت

t

درجه
آزادی

معنی داری
(دو دامنه)

تفاوت
میانگین ها

3/407
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وضعیت تأهل
وضعیت شغلی

0/001

2/57

با فرض ناهمگن
بودن واریانس ها

0/001 204/919 3/356

2/57

با فرض همگن
بودن واریانس ها

0/73

0/26

با فرض ناهمگن
بودن واریانس ها

0/707 246/556 0/376

0/26

با فرض همگن
بودن واریانس ها

2/998

0/31

0/003

2/56

2/78

99/35

0/006

2/56

با فرض ناهمگن
بودن واریانس ها
با فرض همگن
بودن واریانس ها
با فرض ناهمگن
بودن واریانس ها

1/112

5/545

2/897

0/184

0/293

0/019

0/09

0/668

0/345

-0/108

311

0/914

0/08

310

0/914 197/122 -0/108

0/08

گروه1

با فرض همگن
بودن واریانس ها

آزمون t

گروه2

210

متغیر
مستقل

آزمون لون برای همگنی واریانس ها

میانگین

مرد

زن

28/92

31/49

N=210 N=107
مجرد

متاهل

30/75

30/49

N=101 N=212
بیکار

شاغل

31/2

28/64

N=243

N=69

علوم پایه -علوم
مهندسی انسانی
102

210

30/54

30/62

نتایــج آزمــون رابطــه بیــن متغیرهــای دو طبقــه ای بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
بــا اســتفاده از آزمــون  Tدو گــروه مســتقل ،در جــدول  4آورده شــده اســت .نتایــج
آزمــون  tبیــن جنســیت بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ،بــا فــرض ناهمگــن بــودن
واریانس هــا ،نشــان می دهــد کــه بــر اســاس ســطح معنــی داری  ،0/001رابطــه معنــاداری
بیــن ایــن دو متغیــر در ســطح خطــای  0/01وجــود دارد ( .)0/001>0/01همچنیــن مقایســه
میانگین هــا نشــان می دهــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در بیــن زنــان بیشــتر از
مــردان ،بــوده اســت .در مــورد رابطــه بیــن وضعیــت تأهــل بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس ،نتایــج آزمــون  tبــا فــرض ناهمگــن بــودن واریانس هــا نشــان می دهــد بیــن ایــن
دو متغیــر رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد ( .)0/707<0/01ولــی مقــدار معنــاداری آزمــون

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس برخی از متغیرهای منتخب با میزان اعتماد اجتماعی به پلیس
متغیر

محل تولد

شغل پدر
پاسخگو

فراوانی

میانگین

شهر

13

31/69

روستا

193

29/87

مرکز استان

105

31/58

بیکار

5

31/4

کارمند

50

30/78

آزاد

144

30/52

کارگر

20

30/7

دامدار ،کشاورز

11

27/36

بازنشسته

32

30/94

معلم

12

33

مجموع
مجذورات
217/476

193/691

میانگین
مجذورات
108/738

32/282

F

2/646

0/801

سطح
معناداری
0/07

0/57
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لــون به منظــور بررســی همگنــی واریانس هــا برابــر  0/019به دســت آمــده اســت کــه
نشــان می دهــد بیــن ایــن دو متغیــر رابطــه معنــاداری وجــود دارد ( .)0/019>0/05مقایســه
میانگین هــا نشــان می دهــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس افــراد مجــرد بیشــتر از
افــراد متاهــل ،بــوده اســت و ایــن تفــاوت بــر اســاس نتایــج آزمــون لــون ،معنــادار و قابــل
توجــه می باشــد و ایــن فرضیــه تأییــد می گــردد.
در مــورد رابطــه بیــن وضعیــت شــغلی پاســخگو بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس،
نتایــج آزمــون  tبــا فــرض ناهمگــن بــودن واریانس هــا نشــان می دهــد کــه بیــن ایــن دو
متغیــر رابطــه معنــاداری در ســطح خطــای  0/01وجــود دارد ( .)0/006>0/01همچنیــن
مقایســه میانگین هــا نشــان می دهــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در بیــن
پاســخگویان بیــکار ،بیشــتر از پاســخگویان شــاغل ،بــوده اســت.
در آزمــون رابطــه بیــن رشــته تحصیلــی پاســخگو بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس ،مقــدار معنــاداری آزمــون لــون به منظــور بررســی همگنــی واریانس هــا نشــان
می دهــد بیــن واریانــس نمــرات دو گــروه علــوم پایــه -مهندســی و علــوم انســانی تفــاوت
معنــاداری وجــود نــدارد ( .)0/668<0/05همیــن طــور نتایــج آزمــون  tبــا فــرض ناهمگــن
بــودن واریانس هــا نیــز نشــان می دهــد کــه بیــن ایــن دو متغیــر رابطــه معنــاداری وجــود
نــدارد ( .)0/08<0/05بنابرایــن ایــن فرضیــه رد می شــود.
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تأمین مالی
خانواده

تقاضای
کمک از
پلیس

پایین

13

27/69

متوسط پایین

108

29/19

متوسط باال

179

31/55

باال

10

31

آزاد

30

28/47

کارمند

15

29/87

حسابدار -منشی

5

30/6

کارگر

9

27/11

بسیار کم

14

29/86

کم

48

29

متوسط

137

29/99

زیاد

78

32/18

بسیار زیاد

34

33

بسیار کم

187

30/27

کم

63

31/02

متوسط

42

31/02

زیاد

12

33/58

بسیار زیاد

9

30/67

489/463

215/626

567/761

144/134

163/154

35/938

141/94

36/034

4/036

0/624

3/603

0/859

0/008

0/696

0/007

0/489

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
و محــل تولــد پاســخگویان در جــدول  5نشــان می دهــد کــه ،بــا توجــه بــه مقــدارF
بیــن دو متغیــر ( )2/646و ســطح معنــی داری ( ،)0/07کــه بیشــتر از  0/05اســت ،رابطــه
میــان متغیرهــای محــل تولــد و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس پاســخگویان ،معنــی دار
نبــوده اســت.
همچنیــن نتایــج حاصــل از آزمــون بیــن نــوع شــغل پــدر و میــزان اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس در میــان پاســخگویان ،بیانگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار  Fبیــن دو
متغیــر  0/801و ســطح معنــی داری  ،0/57کــه بیشــتر از  0/05اســت ،بیــن دو متغیــر میــزان
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس و نــوع شــغل پــدر پاســخگویان ،رابطــه معنــی داری وجــود
نداشــته اســت.
نتایــج حاصــل از آزمــون واریانــس یــک طرفــه بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس

جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین طبقه اجتماعی -اقتصادی پاسخگویان و میزان اعتماد
اجتماعی به پلیس

 Iطبقه اجتماعی-
اقتصادی
متوسط باال

 Jطبقه اجتماعی-
اقتصادی

میانگین اختالف
()I-J

خطای معیار

سطح معنی داری

پایین

3/86

1/826

0/035

متوسط پایین

2/37

0/775

0/002

بــرای بررســی جزئیــات مربــوط بــه تفــاوت میــزان میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس برحســب طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی پاســخگویان از آزمــون  LSDاســتفاده شــده
اســت .نتایــج حاصــل از آزمــون در جــدول  6بیانگــر آن اســت کــه ،اختــاف میانگیــن
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس پاســخگویان متعلــق بــه طبقــه متوســط بــاال بــا پاســخگویان
متعلــق بــه طبقــات پاییــن و متوســط پاییــن معنــی دار می باشــد .همچنیــن ،میانگیــن اعتمــاد
بــه پلیــس پاســخگویان طبقــه متوســط بــاال ،باال تــر از میانگیــن پاســخگویان متعلــق بــه
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و طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی پاســخگویان ،نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه مقــدار
 F=4/036و ســطح معنــی داری  ،0/008رابطــه میــان ایــن دو متغیــر ،معنــی دار می باشــد.
به عبارتــی تفــاو ت معنــی داری در میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس برحســب طبقــات
اجتماعــی -اقتصــادی وجــود دارد.
همچنیــن نتایــج حاصــل از آزمــون بیــن نــوع شــغل و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس در میــان پاســخگویان ،بیانگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار  F =0/624و
ســطح معنــی داری  ،0/696رابطــه معنــی داری میــان متغیرهــای نــوع شــغل پاســخگویان و
میــزان اعتمــاد اجتماعــی آنهــا بــه پلیــس ،وجــود نــدارد.
نتایــج حاصــل از آزمــون واریانــس یــک طرفــه بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
و میــزان تأمیــن بــودن مالــی خانــواده نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه مقــدار  F=3/603و
ســطح معنــی داری  ،0/007رابطــه میــان ایــن دو متغیــر ،معنــی دار می باشــد.
نتایــج حاصــل از آزمــون بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس و میــزان تقاضــای
کمــک پاســخگویان از پلیــس ،نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه مقــدار  F=0/859و
ســطح معنــی داری  ،0/489تفــاو ت معنــی داری در میانگیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس برحســب میــزان تقاضــای کمــک پاســخگویان از پلیــس وجــود نداشــته اســت.
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طبقــات پاییــن و متوســط پاییــن اســت .بیشــترین اختــاف میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس پاســخگویان متعلــق بــه طبقــه متوســط بــاال ،بــا پاســخگویان متعلــق بــه طبقــه پاییــن
اســت.
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین میزان تأمین بودن مالی پاسخگویان و میزان اعتماد اجتماعی
به پلیس
 Iمیزان تأمین مالی

زیاد
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بسیار زیاد

 Jمیزان تأمین مالی

میانگین اختالف ()I-J

خطای معیار

سطح معنی داری

کم

3/18

1/151

0/006

متوسط

2/19

0/89

0/015

کم

4

1/407

0/005

متوسط

3/01

1/203

0/013

بــرای بررســی جزئیــات مربــوط بــه تفــاوت میــزان میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیس
برحســب میــزان تأمیــن بــودن مالــی پاســخگویان از آزمــون  LSDاســتفاده شــده اســت.
نتایــج حاصــل از آزمــون در جــدول  7بیانگــر آن اســت کــه ،اختــاف میانگیــن اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس پاســخگویانی کــه از لحــاظ مالــی ،زیــاد تأمین بودنــد با پاســخگویانی
کــه تأمیــن مالی  شــان ،کــم و متوســط می باشــد ،معنــی دار اســت .همچنیــن ،میانگیــن
اعتمــاد بــه پلیــس پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی زیــاد ،باال تــر از میانگیــن پاســخگویان
دارای تأمیــن مالــی کــم و متوســط اســت .بیشــترین اختــاف میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی زیــاد ،بــا پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی
کــم اســت .همچنیــن اختــاف میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس پاســخگویانی کــه از
لحــاظ مالــی ،بســیار زیــاد تأمیــن بودنــد ،بــا پاســخگویانی کــه تامیــن مالی شــان ،کــم و
متوســط می باشــد ،معنــی دار اســت ،به عبــارت دیگــر ،میــزان میانگیــن اعتمــاد بــه پلیــس
پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی بســیار زیــاد ،باال تــر از میــزان میانگیــن پاســخگویان
دارای تأمیــن مالــی کــم و متوســط اســت .بیشــترین اختــاف میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی زیــاد ،بــا پاســخگویان دارای تأمیــن مالــی کــم
اســت.

جدول  .8نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با اعتماد به پلیس
سن

-0/108

0/05

درآمد پاسخگویان

-0/164

0/004

استفاده از وسایل ارتباط جمعی

0/017

0/758

اعتماد به دولتمردان

0/456

0/000

قانون مداری

0/257

0/000

پایبندی دینی

0/192

0/001

کیفیت تعامالت اجتماعی با پلیس

0/703

0/000

مقبولیت اجتماعی پلیس

0/68

0/000

رضایت از عملکرد حرفه ای پلیس

0/705

0/000

پنداشت و انتظارات مثبت از پلیس

0/744

0/000

اقتدار اجتماعی پلیس

0/626

0/000

نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــای فاصلــه ای و میــزان اعتمــاد اجتماعی
بــه پلیــس در جــدول  8آورده شــده اســت .ضریــب همبســتگی بیــن ســن و میــزان اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس ( )-0/108و ســطح معنــاداری آن ( )0/05اســت کــه بیانگــر ایــن
اســت کــه بــا ســطح اطمینــان  95درصــد ( ،)sig =0/05بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و
معکــوس وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا بــاال رفتــن ســن پاســخگویان ،میــزان اعتمــاد
آنــان بــه پلیــس کاهــش یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن درآمــد پاســخگویان و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
( )-0/164و ســطح معنــاداری آن ( )0/004اســت کــه نشــان می دهــد بــا ســطح
اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/004>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و معکــوس
وجــود دارد .به عبارتــی بــا افزایــش درآمــد پاســخگویان ،میــزان اعتمــاد آنــان بــه
پلیــس کاهــش یافتــه اســت.
نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــای میــزان اســتفاده از وســایل
ارتبــاط جمعــی و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه
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نام متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری
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ســطح معنــاداری  ،0/758کــه بزرگتــر از  0/05می باشــد ،بیــن دو متغیــر ،رابطــه معنــاداری
وجــود نــدارد.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان اعتمــاد بــه دولتمــردان و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس ( )0/456و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه بــا
ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنی دار و مســتقیم
وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان اعتمــاد پاســخگویان بــه دولتمــردان،
میــزان اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت و بالعکــس.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان قانون مــداری و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
( )0/257و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه بــا ســطح
اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و مســتقیم
وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان قانون مــداری پاســخگویان ،میــزان
اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان پایبنــدی دینــی و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
( )0/192و ســطح معنــاداری آن ( )0/001اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه بــا ســطح
اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/001>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و مســتقیم
وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان پایبنــدی دینــی پاســخگویان ،میــزان
اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان کیفیــت تعامــات اجتماعــی پاســخگویان بــا پلیــس و
میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ( )0/703و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه
بیانگــر ایــن اســت کــه بــا ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر
رابطــه معنــی دار و مســتقیم وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان کیفیــت
تعامــات اجتماعــی پاســخگویان بــا پلیــس ،میــزان اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش
یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان مقبولیــت اجتماعــی پلیــس و میــزان اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس ( )0/68و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه
بــا ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و
مســتقیم وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان مقبولیــت اجتماعــی پلیــس در
بیــن پاســخگویان ،میــزان اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.

جدول  ،9متغیرهای که در مدل نهایی رگرسیون به روش گام به گام باقی مانده اند

مرحله

متغیر مستقل

R

R2

B

Beta

T

SigT

اول

پنداشت و انتظارات مثبت
از پلیس

0/734

0/539

0/528

0/282

4/939

0/000

دوم

میزان مقبولیت اجتماعی
پلیس

0/805

0/648

0/196

0/147

2/678

0/008

سوم

کیفیت تعامالت اجتماعی
با پلیس

0/824

0/679

0/305

0/244

4/387

0/000

چهارم

میزان رضایت از عملکرد
حرفه ای پلیس

0/836

0/7

0/328

0/207

3/665

0/000

پنجم

اقتدار اجتماعی به پلیس

0/845

0/714

0/193

0/145

3/136

0/002

ششم

کارمند بودن پدر

0/848

0/719

0/945

0/074

1/977

0/049

جهــت مشــخص کــردن ســهم و تأثیــر متغیرهــای مســتقل تحقیــق در تبییــن و پیش بینــی
تغییــرات متغیــر وابســته از تجزیــه و تحلیــل رگرســیونی بــه شــیوه گام بــه گام اســتفاده
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ضریــب همبســتگی بیــن میــزان رضایــت از عملکــرد حرفــه ای پلیــس و میــزان اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس ( )0/705و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگر این اســت
کــه بــا ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار
و مســتقیم وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان رضایــت پاســخگویان از
عملکــرد حرفــه ای پلیــس ،میــزان اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس و میــزان اعتمــاد
اجتماعــی بــه پلیــس ( )0/744و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگر این اســت
کــه بــا ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار
و مســتقیم وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان پنداشــت و انتظــارات مثبــت
پاســخگویان از پلیــس ،میــزان اعتمــاد آنــان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ضریــب همبســتگی بیــن میــزان اقتــدار اجتماعــی پلیــس و میــزان اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس ( )0/626و ســطح معنــاداری آن ( )0/000اســت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه
بــا ســطح اطمینــان  99درصــد ( ،)sig =0/000>0/01بیــن دو متغیــر رابطــه معنــی دار و
مســتقیم وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان اقتــدار اجتماعــی پلیــس ،میــزان
اعتمــاد پاســخگویان بــه پلیــس نیــز افزایــش یافتــه اســت.
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شــده اســت .در ایــن روش ،متغیرهــا بــر اســاس اهمیــت وارد معادلــه می شــوند ،بطوریکــه
متغیرهــای کــم اهمیــت ،حــذف می شــوند و متغیرهایــی کــه بیشــترین اهمیــت را در
پیش بینــی متغیــر وابســته دارنــد ،در مــدل باقــی می ماننــد.
همــۀ متغیرهــای مســتقل در مــدل ایــن مقالــه وارد معادلــۀ رگرســیون چندمتغیــره بــه
روش گام بــه گام شــدند ،امــا همانطــور کــه نتایــج جــدول  9نشــان می دهــد ،فقــط
 6متغیــر در معادلــه باقــی ماندنــد و بــه پیش بینــی متغیــر وابســته پرداختنــد .رابطــه ایــن
 6متغیــر بــا متغیــر وابســته (بــه غیــر از متغیــر کارمنــد بــودن پــدر کــه در ســطح 0/05
معنــی دار اســت) ،در ســطح معنــی داری  ،)sig =0/00>0/01( 0/01معنــی دار می باشــد.
ضریــب تعییــن تعدیــل شــده ( )R2در مرحلــه ششــم ،نشــان می دهــد كــه در مجمــوع،
متغیرهــای پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس ،میــزان مقبولیــت اجتماعــی پلیــس،
کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس ،میــزان رضایــت از عملکــرد حرفــه ای پلیــس،
اقتــدار اجتماعــی بــه پلیــس و کارمنــد بــودن پــدر به ترتیــب توانســته اند  71/9درصــد از
واریانــس متغیــر وابســته (میــزان اعتمــاد اجتماعــی پاســخگویان بــه پلیــس) را پیش بینــی
نماینــد .درکل ضریــب تعییــن بدســت آمــده نشــان می دهــد کــه مــدل رگرســیونی مــا
بــرای پیش بینــی متغیــر وابســته میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ،از پیش بینــی باالیــی
برخــوردار اســت .همچنیــن بــر اســاس ضرایــب  ،Betaمتغیــر پنداشــت و انتظــارات مثبــت
از پلیــس ،بیشــترین تأثیــر را در تبییــن متغیــر وابســته داشــته اســت ( .)Beta= 0/282پــس
از آن متغیرهــای کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس و میــزان رضایــت از عملکــرد
حرفــه ای پلیــس ،به ترتیــب بیشــترین تأثیــر را در تبییــن متغیــر وابســته داشــته اند.
بحث و نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اینکــه شــناخت عوامــل فــردی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کــه
از مهمتریــن عوامــل مربــوط بــه اعتمــاد اجتماعــی می باشــند در برنامه  ریزی هــای
ســازمانی و اجتماعــی و فرهنگــی بســیار اهمیــت دارنــد ،لــذا پژوهــش حاضــر بــه دنبــال
شــناخت فاکتورهــای مؤثــر بــر اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ،ســعی در تبییــن ایــن مســأله
داشــته اســت .اعتمــاد ،پدیــده ای عــام و جــاری در همــه ابعــاد حیــات فــردی و جمعــی مــا
اســت و به مثابــه ارزشــمندترین و مهمتریــن مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی ،نیرویــی شــگرف
و پایان ناپذیــر بــرای پیونــد دادن حکومــت و مــردم اســت ،به عبارتــی اعتمــاد ،نقــش
مهمــی در پیونــد مســتمر ،مســتحکم و بــادوام بیــن مــردم و نهادهــای حکومتــی دارد.
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پلیــس ازجملــه نهادهایــی اســت کــه بــا عملکــرد منصفانــه و بی طرفانــه ،قــادر اســت بــه
افزایــش اعتمــاد در جامعــه کمــک نمایــد .بنابرایــن بررســی و ضــرورت مطالعــه اعتمــاد،
بــر کنشــگرانی کــه نظــارت و مســئولیت اجــرای قوانیــن بــه آنهــا محــول گردیــده،
ضــروری اســت.
ایــن تحقیــق درصــدد بــود تــا مشــخص ســازد کــه اختــاف میــزان اعتمــاد افــراد در
ابعــاد مختلــف و همچنیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی کلــی آنهــا نســبت بــه پلیــس کــه در
حــد متوســط به دســت آمــده اســت ،معنــادار اســت یــا نــه؟ و همچنین اینکــه چــه رابطه ای
بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی افــراد بــه پلیــس و عوامــل فــردی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی وجــود دارد و آیــا ایــن روابــط معنــادار اســت یــا خیــر؟ نتیجــة تحقیــق حاضــر
نشــان داد كــه اعتمــاد بــه پلیــس در حــد مطلوبــى اســت به نحــوی كــه بیشــتر پاســخگویان
در حــد متوســط بــه پلیــس ،اعتمــاد دارنــد کــه بــا یافته هــای تحقیــق شــایگان ()1387
و علیــزاده اقــدم و همــکاران ( )1395همخوانــی دارد .یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان
می دهــد کــه بیــن جنســیت ،وضعیــت تاهــل و وضعیــت شــغلی پاســخگویان و میــزان
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ،رابطــه معنــی داری وجــود دارد .اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
در بیــن زنــان بیشــتر از مــردان بــوده کــه یافته هــای مفاخــری ( )1393و وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ( )1382تأییــد كننــده ایــن تحقیــق هســتند امــا یافته هــای علیــزاده اقــدم و
همــکاران ( )1395بــا آن همخوانــی نــدارد .اعتمــاد اجتماعــی در بیــن افــراد مجــرد بیشــتر
از افــراد متاهــل اســت کــه بــا یافته هــای مفاخــری ( )1393و وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ( )1382همخوانــی نــدارد .همچنیــن اعتمــاد اجتماعــی در بیــن پاســخگویان
بیــکار نســبت بــه شــاغلین باالتــر اســت.
طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی پاســخگویان و میــزان تأمیــن مالــی خانــواده پاســخگویان
بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس رابطــه معنــی د اری دارنــد .دانشــجویانی که خــود را
متعلــق بــه طبقــه بــاالی جامعــه می داننــد و دانشــجویانی کــه میــزان تأمیــن مالــی خانــواده
خــود را بســیار زیــاد اعــام کرده انــد ،نســبت بــه ســایر پاســخگویان ،از اعتمــاد اجتماعــی
بیشــتری بــه پلیــس برخوردارنــد کــه بــا یافته هــای مفاخــری ( )1393و حســین زاده و
همــکاران ( ،)1390همخوانــی ندارنــد.
همچنیــن بیــن متغیرهــای ســن و میــزان درآمــد پاســخگو بــا متغیــر اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس رابطــه معکــوس و معنــی داری وجــود دارد ،یعنــی هــر چــه میــزان ایــن متغیرهــا
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بیشــتر شــود ،میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس در پاســخگویان کمتــر خواهــد شــد.
وجــود رابطــه معکــوس و معنــی دار بیــن متغیــر ســن پاســخگویان بــا میــزان اعتمــاد
اجتماعــی آنهــا بــه پلیــس ،بــا یافته هــای کامــران و احمدیــان ( )1388همخوانــی دارد امــا
بــا یافته هــای مفاخــری ( ،)1393وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ( ،)1382یافته هــای
حســین زاده و همــکاران ( )1390و ســاعی و بخشــی ( )1391همخوانــی نــدارد.
متغیرهــای اعتمــاد بــه دولتمــردان ،قانون مــداری پاســخگویان ،پایبنــدی دینــی ،کیفیــت
تعامــات اجتماعــی پاســخگویان بــا پلیــس ،مقبولیــت اجتماعــی پلیــس ،رضایــت از
عملکــرد حرفــه ای پلیــس و پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس ،اقتدار اجتماعــی پلیس،
رابطــه مســتقیم و معنــی داری بــا متغیــر میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس دارنــد ،یعنــی بــا
افزایــش میــزان ایــن متغیرهــا ،میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس نیــز بیشــتر می شــود.
همچنیــن ایــن متغیرهــای فرهنگــی ،بیشــترین نقــش را در تبییــن متغیــر اعتمــاد اجتماعــی به
پلیــس داشــته اند .در مــورد وجــود رابطــه بیــن متغیرهــای کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا
پلیــس ،مقبولیــت اجتماعــی پلیــس و اقتــدار اجتماعــی پلیــس بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس ،یافته هــای ایــن تحقیــق ،بــا نتایــج تحقیــق وثوقــی و گلیــج ( )1387همخوانــی
دارد .همچنیــن نتایــج بدســت آمــده در ایــن تحقیــق ،مبنــی بــر تأثیــر مثبــت متغیرهــای
کیفیــت تعامــات اجتماعــی بــا پلیــس و مقبولیــت اجتماعــی پلیــس بــر میــزان اعتمــاد آنهــا
بــه پلیــس ،تأییــدی بــر نظریــات فوکویامــا ،گیدنــز و زتومــکا می باشــد .تاثیــر مثبــت اقتــدار
اجتماعــی پلیــس بــر میــزان اعتمــاد افــراد بــه پلیــس نیــز نظریــه جانســون را تأییــد می کنــد.
رابطــه پایبنــدی دینــی بــا اعتمــاد بــه پلیــس ،بــا یافته هــای حســین زاده و همــکاران (،)1390
همخوانــی دارد .یافته هــای عبــدی و همــکاران ( ،)1387ســاعی و حیاتــی (،)1392
حســین زاده و همــکاران ( )1390و ماکســن و دیگــران ( ،)2003دربــاره رابطــه رضایــت از
عملکــرد حرفــه ای پلیــس بــا اعتمــاد بــه پلیــس ،تأییــد كننــده ایــن تحقیــق اســت .همچنیــن
نتایــج بدســت آمــده در ایــن تحقیــق ،مبنــی بــر تأثیــر مثبــت میــزان رضایــت افــراد از
عملکــرد پلیــس بــر میــزان اعتمــاد آنهــا بــه پلیــس ،تأییــدی بــر نظریــات گیدنــز و زتومــکا
اســت کــه یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد را عملکــرد صحیــح و میــزان رضایــت
مــردم از عملکــرد پلیــس می داننــد .یافته هــای تحقیــق شــارع پور ( ،)1388تاییــد کننــده
وجــود رابطــه مســتقیم بیــن میــزان اعتمــاد بــه دولتمــردان و میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه
پلیــس می باشــد کــه از ایــن تحقیــق بدســت آمــده اســت .وجــود رابطــه مســتقیم بیــن
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پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس بــا اعتمــاد بــه پلیــس ،نیــز بــا یافته هــای ماکســن و
دیگــران ( ،)2003همخوانــی دارد و نظریــه پارســونز را نیــز تأییــد می کنــد.
در ایــن تحقیــق متغیرهــای رشــته تحصیلــی ،نــوع شــغل پاســخگو ،میــزان تقاضــای
کمــک پاســخگویان از پلیــس و میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی بــا میــزان
اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس رابطــه معنــی داری وجــود نــدارد .بنابریــن یافته هــای وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ( )1382مبنــی بــر ارتبــاط معنــی داری شــغل بــا اعتمــاد بــه
پلیــس ،بــا یافته هــای ایــن تحقیــق همخوانــی نــدارد .یافته هــای حســین زاده و همــکاران
( ،)1390مبنــی بــر ارتبــاط معنــی داری بیــن متغیــر عملكــرد رســانه های جمعــی ،بــا میــزان
اعتمــاد بــه پلیــس نیــز بــا یافته هــای ایــن تحقیــق همخوانــی نــدارد.
پلیــس نمــاد ظاهــری اقتــدار دولــت اســت و اعتمــاد عمومــی بــه پلیــس یکــی از
شــاخص های مهــم مشــروعیت نهادهــای دولتــی اســت .اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس
نقــش مهمــی در پیشــبرد اهــداف ایــن ســازمان دارد؛ به طوری کــه ایــن ســازمان بــرای
موفقیــت در کاهــش جــرم و جنایــت و تأمیــن نظــم و امنیــت جامعــه نیازمنــد مشــارکت
و همــکاری شــهروندان می باشــد؛ امــا ایــن مهــم زمانــی محقــق می شــود کــه پلیــس
از نظــر مــردم ،معتمــد و مشــروع شــناخته شــود .اگــر پلیــس معتمــد شــناخته شــود ،نیــاز
بــه کنتــرل رســمی کاهــش می یابــد .در ایــن وضعیــت شــهروندان نســبت بــه جامعــه
احســاس مســئولیت نمــوده و بــا پلیــس در تأمیــن نظــم جامعــه همــکاری خواهنــد کــرد .به
عبارتــی اعتمــاد بــه پلیــس ،ســبب بــه صحنــه آمــدن و مشــارکت مــردم می شــود .بنابرایــن
می تــوان گفــت اعتمــاد اجتماعــی ،از ارکان اصلــی نظــم و امنیــت اجتماعــی و تا انــدازه
زیــادی تضمیــن کننــده کارایــی ســازمان پلیــس اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه یافته هــای ایــن تحقیــق کــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه
عوامــل فرهنگــی ،بیشــترین نقــش را در تبییــن اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس داشــته اند
و در ایــن میــان ،نقــش متغیــر پنداشــت و انتظــارات مثبــت از پلیــس ،نســبت بــه دیگــر
متغیرهــای مســتقل ،بــرای پیش بینــی میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس ،باالتــر بــوده
اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تــاش بــرای بهبــود ذهنیــت و نگــرش مــردم و بویــژه
دانشــجویان نســبت بــه پلیــس ،می توانــد نقــش مهمــی در افزایــش اعتمــاد آنهــا بــه ایــن
ســازمان داشــته باشــد .همچنیــن ایــن موضــوع ،بــا در نظــر گرفتــن اینکــه انتظــارات مــردم
از پلیــس ،زمانــی بــرآورده می شــود کــه پلیــس و جامعــه در کنــار یکدیگــر بــه ارائــه

راه حل هایــی نســبت بــه مســائل بپردازنــد ،اهمیــت بیشــتری می یابــد.
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پیشنهادات
از آنجــا کــه در جامعــۀ پیچیــدۀ امــروزی بســیاری از کارکردهــا بــه ســازمان های
تخصصــی همچــون دولــت ،نیــروی انتظامــی و  ...واگــذار شــده اســت ،ناگزیــر بــرای
تعامــل بهتــر و مؤثرتــر اجتماعــی ،بایــد ســطح اعتمــاد نســبت بــه ایــن ســازمان ها ،بــاال
باشــد تــا افــراد از قیــد تردیــد و بیــم رهایــی یابنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت اعتمــاد اجتماعــی
بــه پلیــس در جامعــه و بخصــوص جامعــۀ مــورد مطالعــه ،بایــد در جســت و جوی
راه هایــی بــود کــه موجبــات افزایــش آن فراهــم آیــد .در ایــن راســتا ،پیشــنهادات ذیــل
ارائــه می گــردد:
■■از آنجــا کــه بخــش عمــده ای از اعتمــاد اجتماعــی در فرآینــد تعامــل روزمــره بــا
ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف شــکل می گیــرد .پیشــنهاد می شــود كــه پلیــس
بــا شفاف ســازی و برخــورد منطقــی و کارآمدتــر بــا مــردم بخصــوص بــا دانشــجویان،
کــه در مقایســه بــا افــرادی بــا ســطح ســواد پایین تــر ،نقــش مهمتــری در جریانــات
نظــام اجتماعــی دارنــد ،درصــدد جلــب اعتمــاد آنهــا برآیــد .بنابرایــن جهــت جلــب
اعتمــاد دانشــجویان ،حضــور فیزیكــی نیروهــای تأثیرگــذار پلیــس در برنامه هــای
فرهنگــی دانشــگاه ها ،البتــه نــه بــا نــگاه امنیتــی ،ضــروری اســت.
■■بــا توجــه بــه اینکــه اكثــر مــردم وجهــه و اعتبــار پلیــس را از طریــق ارائــة گزارش هــا،
اخبــار و آمارهــا بــه دســت می آورنــد و اطالعــات بــه روز ،متناســب بــا واقعیــت و
مثبــت ،می توانــد باعــث جلــب اعتمــاد بــه پلیــس گــردد .نیــروی انتظامــی می توانــد
بــا چــاپ بروشــور ،مجلــه ،كتــاب و یــا روش هــای دیگــری كــه امكان پذیــر اســت،
در مناســبت های مختلــف ،فعالیت هــای نیروهــای خــود در جامعــه را بــه اطــاع
قشــر دانشــگاهی برســاند تــا زمینــه جلــب اعتمــاد آنهــا را فراهــم نمایــد.
■■بــرآوردن خواســته ها و تقاضاهــا به صــورت کارآمــد و منطقــی نقــش موثــری بــر
افزایــش اعتمــاد اجتماعــی دارد .بنابرایــن پیشــنهاد می شــود نیــروی انتظامــی بــا
اجــرای دقیــق وظایــف خــود ،بــه بــاال رفتــن ســطح اعتمــاد اجتماعــی کمــک کنــد.
■■از انجــا کــه حضــور در اجتمــاع باعــث تعمیــق روابــط و افزایــش اعتمــاد می شــود.
بایــد زمینه هایــی کــه شــبکه های ارتباطــی بیــن مــردم و دانشــجویان بــا نیــروی
انتظامــی را گســترده می ســازد ،را افزایــش داد تــا بدیــن ترتیــب بــده بســتان های
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عاطفــی بیشــتری میــان آنهــا صــورت گیــرد .ایــن امــر موجــب می شــود کــه اعضــای
جامعــه مخصوصــا دانشــجویان ،بــه پلیــس ،بیشــتر اعتمــاد کننــد و بــا آنهــا همــکاری
کننــد و ایــن چیــزی اســت کــه جامعــه مــا امــروز بــدان نیازمنــد اســت.
■■برگــزاری كالس هــای توجیهــی بــرای پرســنل پلیــس در زمینــة نحــوه برخــورد
بــا جوانــان و دانشــجویان کــه خــود را تــا حــدی متمایــز از ســایر اقشــار جامعــه
می داننــد و در ســنی قــرار دارنــد کــه روی برخوردهایــی کــه بــا آنهــا از طــرف
دیگــران صــورت می گیــرد ،حساســیت دارنــد .تــا بــا برخــورد صحیــح بــا آنهــا،
زمینــه جلــب اعتمادشــان بــه پلیــس فراهــم گــردد.
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