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چکیده

ســرمایه اجتماعــی پلیــس نقــش مهمــی در پیشــبرد اهــداف ســازمان پلیــس دارد ،تــاش بــرای ارتقــای ایــن

ســرمایه یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای مســئولین نیــروی انتظامــی ج.ا.ایــران را شــکل داده اســت .ایــن پژوهــش
بــا هــدف تبییــن عوامــل موثــر بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس شــکل گرفــت لــذا درصــدد پاســخگویی بــه ایــن
ســوال بــوده اســت کــه عوامــل موثــر بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس در شــهر تهــران کدامنــد؟ روش :روش ایــن

پژوهــش ،توصیفــی – تبیینــی و تکنیــک پیمایشــی و ابــزار آن نیــز پرسشــنامه اســت و در تحلیــل از روش تحلیــل

کمــی کمــک گرفتــه شــد .در پیمایــش اجتماعــی ،جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه شــهروندان  18ســال
بــه بــاالی ســاکن شــهر تهــران بوده انــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه ،از روش خوشــه ای چنــد مرحلــه ای و از
خوشــه بندی ده گانــه محــات شــهر تهــران اســتفاده شــد و از هــر خوشــه یــک محلــه و از هــر محلــه بلوکهایــی
انتخــاب و بــا روش نمونه گیــری تصادفــی بــه صــورت حضــوری پرسشــنامه ها تکمیــل گردیــد .بــا بهره گیــری

از روش کوکــران  600نفــر انتخــاب و از هــر محلــه  60نفــر بــدون توجــه بــه حجــم جمعیــت هــر محلــه انتخــاب
گردیــد .یافته هــا و نتیجه گیــری :نتایــج پیمایــش اجتماعــی حاکــی از ایــن بــود کــه میــزان ســرمایه اجتماعــی

پلیــس در شــهر تهــران ،متوســط رو بــه بــاال و بــا میانگیــن حــدود  0/61اســت .بــرای بررســی ســهم تأثیــر هــر یــک
از متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته از رگرســیون خطــی چنــد متغیــره اســتفاده شــده اســت .بــر ایــن اســاس

متغیرهای(عدالــت محــوری پلیــس ،تجربــه جــرم ،اعتمــاد بــه نظــام سیاســی ،احســاس امنیــت اجتماعــی ،کارایــی

نهادهــای دولتــی ،کارامــدی پلیــس ،و شــناخت و آگاهــی نســبت بــه وظایــف پلیس)بــه روش گام بــه گام وارد
معادلــه رگرســیونی شــده اند .نتایــج تحلیــل رگرســیونی بیانگــر ایــن بــوده کــه در گام آخــر چهــار متغیــر کارایــی

نهادهــای دولتــی ،احســاس امنیــت اجتماعــی ،پنداشــت نســبت بــه کارایــی پلیــس و شــناخت و آگاهــی نســبت

بــه وظایــف و اقدامــات پلیــس بــه ترتیــب بیشــترین واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کــرده و در مــدل باقــی
مانده انــد و بقیــه متغیرهــا از معادلــه خــارج شــده اند .ایــن متغیرهــا در مجمــوع توانســته اند  32درصــد از تغییــرات

متغیــر وابســته را تبییــن نماینــد .ماتریــس همبســتگی های مشــترک بیــن مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز
نشــان می دهــد ،اقتــدار پلیــس بــا ســایر متغیرهــای ســرمایه اجتماعــی رابطــه معکــوس دارد.

کلیــد واژه هــا :ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،،اعتمــاد بــه پلیــس ،مشــروعیت پلیــس ،کارایــی پلیــس ،کارایــی

نهادهــای دولتی.

 .1عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انتظامــی و مطالعــات اجتماعــی ،دکتــری علــوم سیاســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی و
نویســنده مســئولrezadoustdar@gmail.com .
 .2دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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مقدمه
از نهادهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی همــواره بــه عنــوان نهادهــای
اصلــی و ســازنده جوامــع انســانی یــاد می شــود كــه فلســفه وجــودی آن هــا بــر مبنــای
پاســخ بــه نیازهــا و ضرورت هــای كاركــردی هــر جامعــه مــورد توضیــح و تبییــن قــرار
گرفتــه اســت .ســازمان پلیــس نیــز در درجــه نخســت برمبنــای ابعــاد محتوایــی و صــوری
خــود و نیــز كارویژه هایــی كــه بــرای آن در نظــر گرفتــه می شــود در ذیــل نهــاد
سیاســت و بــه تعبیــری نهــاد حكومــت قــرار می گیــرد .ســازمان پلیــس متولــی برقــراری
نظــم و امنیــت در مقیــاس داخلــی اســت .هرچنــد كــه در خصــوص وظایــف پلیــس
در كشــورهای مختلــف شــاهد تفاوت هایــی هســتیم ،لیكــن برقــراری نظــم و امنیــت،
پیشــگیری از وقــوع جــرم ،تعقیــب و دســتگیری متهمــان و مجرمیــن ،از وظایــف اصلــی
و مشــتركی هســتند كــه بــرای بیشــتر ســازمان های پلیــس در نظــر گرفتــه شــده اند.
ســازمان پلیــس بــرای اینکــه بتوانــد بــه ســازمانی فعــال و عامــل تبدیــل شــود ،نیازمنــد
تعامــل مناســب ســازمان و محیط(جامعــه) اســت كــه ایــن تعامــل خــود مســتلزم وجــود
تفكــر اســتراتژیك در ســازمان و ســازگاری بهینــه بــا محیــط (جامعــه) اســت كــه امــكان
ارتبــاط و مشــاركت ســازمان را بــا مخاطبــان خــود كــه آحــاد افــراد جامعــه هســتند،
فراهــم می ســازد بهره منــدی از ســرمایه اجتماعــی بــه عنــوان نوعــی دارایــی ،بــه ارتقــاء
تــوان و قابلیــت ســازمان ها بــه خصــوص ســازمان هایی كــه در تعامــل و ارتبــاط بیشــتر
بــا مــردم قــرار دارنــد ،كمــك می كنــد .از ســوی دیگــر تحقــق نظــم و امنیــت و ارتقــای
ســطح احســاس امنیــت اجتماعــی و ایفــای مطلــوب وظایــف اصلــی پلیــس در مواجهــه
بــا جــرم و کنتــرل آن نیازمنــد ســازمان پلیــس کارآمــد اســت و كارا بــودن یــك ســازمان
در گــرو وجــود پیونــد و هماهنگــی مناســب بیــن مأموریت هــا و عملكــرد آن ســازمان
اســت كــه از ســویی تأمین كننــده اقتــدار ســازمان نیــز می باشــد .بــه عبــارت دیگــر بــه
میزانــی كــه كارگــزاران یــا نیــروی ســازمانی یــك ســازمان ،موفــق بــه ارائــه عملكــرد
بیشــتر و كاراتــر در حــوزه وظایــف و مأموریت هــای خــود می شــوند ،بــر اقتــدار و
مشــروعیت خــود می افزاینــد و بدیــن ترتیــب ســازمان هــم ،در درون ،برخــوردار از
رضایــت وجــود ســازمانی مطلوب شــده و هــم این كــه در نــزد دیگــر ســازمان ها و
نهادهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی منزلــت و جایگاهــی مطلوب تــر
پیــدا كــرده كــه تقویــت وجــه بیرونــی اقتــدار ســازمانی را درپــی دارد .رضایــت درونــی
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و اقتــدار بیرونــی ســازمان پلیــس ،دارای یــك ارتبــاط متعامــل اســت و تقویت كننــده
یكدیگــر می باشــند(غفاری.)22-26 :1390:،
ســرمایه اجتماعــی کــه حاصــل روابــط اجتماعــی بیــن افــراد ،گروههــا و نهادهــای
اجتماعــی اســت در برقــراری نظــم اجتماعــی تاثیــر به ســزایی دارد .ایــن مفهــوم بــا
متغیرهــای شــناخته شــده ای همچــون اعتمــاد ،آگاهــی ،نگرانــی دربــاره دیگــران و مســائل
عمومــی ،مشــارکت در مســائل عمومــی ،احســاس امنیــت و میــزان جرائــم در جامعــه،
انســجام و همبســتگی گروهــی و همــکاری ارتبــاط دارد (تاجبخــش .)1384 ،ســرمایه
اجتماعــی می توانــد بــر جنبه هــای مختلــف حیــات اجتماعــی تاثیــرات بســیاری برجــای
گذاشــته و گرمــی حیــات اجتماعــی و حفــظ غــرور اجتماعــی را به دنبــال آورده و میــزان
جرایــم ،هزینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی را كاهــش دهــد ،ارتقــای ســامتی اجتماعــی
و پیشــرفت آمــوزش ،برابــری اجتماعــی ،رفــاه و پیشــرفت اقتصــادی را موجــب شــود و
کاهــش فســاد دولتــی کمــک کــرده و بــه ارتقــای کارامــدی حکومــت منجــر شــود .بــر
همیــن اســاس اســت کــه امــروزه پلیــس ســعی می نمایــد تــا ضمــن حفــظ ارتباطــات و
روابــط خــود در جامعــه ،در راســتای ارتقــای آن بکوشــد.
ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــا میــزان اعتمــاد جامعــه بــه پلیــس ،ســطح مشــارکت مــردم
بــا پلیــس ،درجــه مقبولیــت و نیــز وجهــه و منزلــت اجتماعــی پلیــس و ســطح اقتــدار پلیس
در جامعــه ســنجیده و بیــان می شود(.دوســتدار ،غفــاری ،آب نیکــی و عبــدی )1395 ،از
ایــن رو هــر یــک از ایــن مولفه هــا نیــز بــا شــاخص ها و پارامترهایــی کــه درجــه یــا میــزان
ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تعییــن می نمایــد محــک می خــورد کــه در مجمــوع منجــر
بــه ارتقــای عملکــرد نیــروی پلیــس در ایجــاد نظــم و امنیــت از طریــق ایجــاد بســترها و
زمینه هایــی بــرای ارتقــای تعاملــی و کارکــردی فعالیتهــای پلیــس می باشــند .وجــود،
گســترش و ارتقــای ایــن مولفه هــا بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی پلیــس و در نتیجــه
ارتقــای کارامــدی آن و عــدم وجــود ،آســیب و کاهــش ایــن مولفه هــا بــه زوال و افــول
ســرمایه اجتماعــی پلیــس و در نتیجــه کاهــش کارآمــدی آن منجــر خواهــد گردیــد.
بــر ایــن اســاس ســرمایه اجتماعــی پلیــس حاصــل مجموعــه ای از عوامــل و مولفه هــای
متعــدد در یــك سیســتم اجتماعــی مرتبــط بــا نیــروی پلیــس اســت .ســرمایه اجتماعــی
پلیــس را می تــوان بــه مثابــه حاصــل شــیوه تعامــل موثــر بیــن افــراد جامعــه و پلیــس و
وجــود هنجارهــای مناســب همیــاری و همــکاری بــا پلیــس تلقــی نمــود کــه بــه نوعــی
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ریشــه در اعتمــاد ،مشــارکت ،مقبولیــت ،منزلــت و اقتــدار پلیــس دارد .محــور مــورد
تاکیــد در ســرمایه اجتماعــی پلیــس عبــارت اســت از وجــود همزمــان و همپایــه ارکان
و مولفه هــای اصلــی آن .خدشــه در هــر یــک از مولفه هــا می توانــد تاثیــری بســیار
مخــرب بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس وارد نمایــد .بــر همیــن اســاس نیــروی انتظامــی بــه
منظــور افزایــش میــزان اعتمــاد مردمــی و همچنیــن بــاال بــردن میــزان مشــارکت آنهــا در
فعالیتهــای اجتماعــی پلیــس ،در ســالهای گذشــته اقداماتــی را در ایــن زمینــه بــه اجــرا
گذاشــته اســت کــه هــدف اولیــه آن اســتفاده از دیدگاههــای مردمــی در جهت دهــی بــه
سیاســت های نیــروی انتظامــی در زمینــه تامیــن امنیــت جامعــه می باشــد.
مســئله ایــن پژوهــش ناظــر بــر تبییــن ســرمایة اجتماعــی پلیــس اســت .مســاله مند
بــودن ســرمایه اجتماعــی پلیــس را می تــوان از یافته هــای تجربــی در تحقیقــات پیشــین
(شــارع پور ( ،)1388غفــاری( ،)1390شــایگان( ،)1387کرامتــی و ملتفــت(،)1382
بخشــی( ،)1391وزارت فرهنــگ و ارشــاد( )1383و ( ،)1381مرکــز افــکار ســنجی
دانشــجویان ایــران( ،)1385بیــات( ،)1389کالکــی و دوســتدار( ،)1388وثوقــی و
گلیــج( )1387و )...اســتنباط كــرد .در ایــن پژوهــش مدعــای تبیینــی مــا ایــن اســت
كــه میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس ج.ا.ایــران علی رغــم گام هــای موثــر و ســازنده در
راســتای افزایــش آن ،بــا وضعیــت مــورد انتظــار فاصلــه داشــته و نیازمنــد مطالعــه علمــی
جهــت شناســایی عوامــل موثــر بــر ایــن مســئله اســت .براســاس مدعــای تبیینــی پژوهــش،
ســوال اصلــی پژوهــش را بــه ایــن صــورت می تــوان بیــان کــرد کــه عوامــل موثــر بــر
ســرمایه اجتماعــی پلیــس در شــهر تهــران کدامنــد؟
بررســی ها در خصــوص پژوهشــهای انجــام شــده بــا عنــوان ســرمایه اجتماعــی پلیــس
(نــژاد اکبــری ،مجــرد کاهانــی و دامن کشــان( ،)1392محمدی نســب( ،)1392بخشــی
و غفــاری( ،)1391غفــاری( ،)1390شــایگان( ،)1388دعاگویــان و رفیعــی( )1388و
بیــات( )1389نشــان می دهــد کــه هــر یــک از ایــن پژوهش هــا بــه ابعــادی از ســرمایه
اجتماعــی پلیــس اشــاره نموده انــد؛ اعتمــاد بــه پلیــس ،مشــارکت (بــا پلیــس) ،آگاهــی(از
فعالیتهــای پلیــس) ،حضــور پلیــس در فعالیتهــای اجتماعــی ،احتــرام مــردم بــه پلیــس،
كاهــش هزینــه پلیــس ،مشــروعیت ،منزلــت و اقتــدار ،افزایــش مشــارکت ارگانهــای
دولتــی بــا پلیــس و تعامــات اجتماعــی از ابعــاد مــورد اشــاره در ایــن پژوهشــها بــرای
ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــوده اســت .اغلــب ایــن پژوهشــها ،تعریــف مشــخصی از ایــن

ادبیات نظری
در ابتــدا الزم اســت تعریــف ایــن پژوهــش از ســرمایه اجتماعــی پلیــس و ابعــاد آن
ارئــه گــردد .در ایــن پژوهــش ســرمایه اجتماعــی پلیــس تعریــف شــده اســت:
مجموعــه ای از ظرفیت هــا و قابلیت هــا و منابــع اجتماعــی پلیــس شــامل اعتمــاد
اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،اقتــدار و مقبولیــت و مشــروعیت(پذیرش مردمــی) و
وجهــه و منزلــت اســت بــه نحــوی کــه بهره منــدی از ایــن منابــع کــه در نتیجــه تعامــل

31

تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

مفهــوم ارائــه ننموده انــد .گرچــه برخــی ســرمایه اجتماعــی پلیــس را (نــژاد اکبــری ،مجــرد
کاهانــی و دامن کــش( ))1392بــه طــور ضمنــی و برخــی (بیــات( ))75 :1389نیــز ســرمایه
اجتماعــی پلیــس را بــا تعریــف فوکویامــا از ســرمایه اجتماعــی ،تعریــف می کننــد.
غفــاری( )1390بــا دقــت بیشــتری بــه موضــوع ســرمایه اجتماعــی بــرون ســازمانی پلیــس
پرداختــه اســت و علی رغــم آنکــه تعریــف روشــنی از ســرمایه اجتماعــی پلیــس ارائــه
نکــرده امــا بــه ابعــاد آن عــاوه بــر اعتمــاد و مشــارکت ،بــه مشــروعیت پلیــس بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن موضوعــات در حــوزه ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز پرداختــه اســت.
در خصــوص اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه
اساس ـاً هــر پژوهــش علمــی مبتنــی بــر دو نــوع ارزش اســت .1:ارزش بیرونــی .2 ،ارزش
درونــی .ارزش بیرونــی ناظــر بــر اهمیــت اجتماعــی و ارزش درونــی ناظــر بــر اهمیــت
علمــی آن اســت( .ســاعی )1387،ایــن قاعــده بــر پژوهــش حاضــر نیــز صــادق اســت.
ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــه مثابــه یــك مســاله ،نیازمنــد یافتــن راه حلهــای مناســب اســت.
عــاوه بــرآن آزمــون تجربــی راه  حل هــای تئوریــك مســأله ،انجــام ایــن پژوهــش را از
لحــاظ علمــی توجیــه پذیــر می ســازد .عــدم وجــود چارچــوب نظــری مناســب بــرای
ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،ضــرورت دســتیابی بــه یــک مــدل و چارچــوب نظــری بــرای
تبییــن ســرمایه اجتماعــی پلیــس را در عرصــه نظــری ضــروری می ســازد .از ســوی دیگــر
بــه لحــاظ کاربــردی همانگونــه کــه نتایــج تحقیقــات گذشــته نشــان می دهــد ســرمایه
اجتماعــی پلیــس و مولفه هــای آن در طــی ســالهای گذشــته روندمطلوبــی را طــی ننمــوده
اســت .پلیــس بــرای ارتقــای ســرمایه اجتماعــی خــود نیازمنــد شــناخت مولفه هــا و عوامــل
موثــر بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس اســت تــا ضمــن برنامه ریــزی مناســب ،اقدامــات
اجرایــی را در راســتای ارتقــای ســرمایه اجتماعــی میســر گــردد .ایــن امــر در عرصــه
کاربــردی ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را ضــروری می ســازد.
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جامعــه و پلیــس حاصــل می گــردد ،زمینــه تولیــد و بازتولیــد نظــم و امنیــت را در عرصــه
اجتمــاع و پاســداری از ارزشــهای آن جامعــه فراهــم می ســازد .دوســتدار ،غفــاری،
آب نیکــی و عبــدی)1395 ،
ایــن ســرمایه بــا ابعــاد «اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس» « ،مشــارکت بــا پلیــس :آمادگــی
عینــی و ذهنــی»« ،اقتــدار پلیــس» و «مقبولیــت و مشــروعیت(پذیرش مردمــی) پلیــس»،
«منزلــت و وجهــه پلیــس» و «اقتــدار پلیــس» قابلیــت ســنجش و اندازه گیــری پیــدا
می کنــد .تعریــف فــوق و ادبیــات نظــری پیــش رو نشــان می دهــد کــه نــه تنهــا ســرمایه
اجتماعــی پلیــس یــک مفهــوم بســیار گســترده و چنــد بعــدی اســت بلکــه عوامــل مؤثــر
بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز چنــد بعــدی اســت.
در ایــن پژوهــش بــه بررســی میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس و عوامــل موثــر بــر آن
در شــهر تهــران پرداختــه می شــود .بــرای شناســایی عواملــی کــه بــر ســرمایه اجتماعــی
پلیــس تاثیرگــذار هســتند بــه ادبیــات مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش رجــوع شــده اســت.
در ایــن راســتا در ایــن بخــش از ادبیــات نظــری ترکیبــی از نظریه هــای مرتبــط و ادبیــات
تجربی(پیشــینه پژوهــش) مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بررســی ادبیــات نظــری
حاکــی از تاثیــر متغیرهــای احســاس عدالــت (عدالــت رویــه ای) ،مصــرف رســانه ای،
احســاس امنیــت اجتماعــی ،تجربــه جــرم ،عملکــرد و کارامــدی پلیــس– توانمنــدی،
پاســخگویی ،شــفافیت ،تخصــص و وظیفه شناســی و ویژگی هــای ظاهــری و رفتــاری
پلیــس -اعتمــاد بــه نظــام سیاســی و کارایــی نهادهــای دولتــی بــه عنــوان متغیرهــای
تاثیرگــذار بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس بوده انــد .در جمع بنــدی دیدگاههــا و نظریــات
مطــرح شــده در خصــوص ســرمایه اجتماعــی پلیــس و عوامــل موثــر بــر آن بــا مــروری
بــر مطالعــات نظــری و تجربــی بــه شــرح زیــر قابــل ارائــه می باشــد.
در ارتبــاط بــا عوامــل مؤثــر بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس عوامــل بســیار گوناگونــی
شناســایی و مــورد بررســی قــرا گرفتنــد .بــر اســاس مطالعــات تجربــی ،ســرمایه اجتماعــی
پلیــس تحــت تاثیــر قوم گرایــی ،خاســتگاه خانوادگــی ،دینــداری و ســن (حســین زاده و
عنبــری ،)1389 ،تجــارب شــخصی ،عملکــرد پلیــس ،تجربــه نیابتــی و عدالــت رویــه ای
(مفاخــری ،)1393 ،نگــرش بــه پلیــس (ابراهیــم پــور و همــکاران1391 ،؛ نظــری و متقــی،
1386؛ مختــاری ناصــری1393 ،؛ کریمــی ،)1392 ،اجــرای طــرح امنیــت اجتماعــی
(عبــدى ،صارمــى ،ســاعدی ،)1387 ،قشــربندی اجتماعــی (محمــدی ،)1384 ،احســاس
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امنیــت (الیاســی و رادان ،)1386 ،اقتــدار و توانمنــدی پلیــس (کالکــی و دوســتدار،
)1388؛ اقتــدار نــرم پلیــس (قدســی ،)1390 ،کارآمــدی ،پاســخگویی ،شــفافیت ســازمانی
و انســجام هنجــاری (بخشــی1390 ،؛ بخشــی و غفــاری ،)1391 ،کنتــرل اجتماعــی،
بی هنجــاری ،امنیــت شــغلی و جانــی (عبــاس زاده و همــکاران ،)1390 ،همــکاری و
تعامــل مــردم بــا پلیــس ،احســاس امنیــت ،و توانمنــدی و اقتــدار پلیــس (ابراهیم پــور،
 )1389نگــرش بــه پلیــس (ابراهیم پــور و همــکاران1391 ،؛ مختــاری ناصــری،)1393 ،
مقبولیــت اجتماعــی پلیــس (شــجری ،)1392 ،شــبكه عاطفــى ،تحصیــات و درآمــد
(کیانــی ،)1390 ،عدالــت رویــه ای ،عملکــرد و کارامــدی پلیــس اســت(تایلر2015،؛
هــادون 2008 ،سانشــاین و تایلــر2003 ،؛ غفــاری ،)1390 ،ســن ،تحصیــات ،تاهــل،
شــاغل بــودن و درآمــد و شــبکه های عاطفــی (ناطق پــور و فیرروزآبــادی )1385 ،اســت.
ایــن بررســی حاکــی از آن اســت کــه هــم ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پلیــس ایــران گســترده
اســت و هــم عوامــل مؤثــر بــر آن .همچنیــن بررســی و مطالعــه پزوهش هــای خارجــی
نشــان می دهــد کــه مهمتریــن عامــل مؤثــر در ســرمایه اجتماعــی را نابرابــری اجتماعــی
می داننــد .بررســی /مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســرمایه اجتماعــی تحــت تاثیــر نابرابــری
اجتماعــی (روتســتاین و اوســانر ،2005 ،دیه گــو كاراموتــا ،2005 ،اوســانر و بــراون،
 ،)2003عامــل روانشــناختی و نگــرش خوش بینانــه (اوســانر ،)1998 ،ویژگی هــای
سیاســی و مذهبــی و عوامــل جمعیت شــناختی (تیلــور و كالرك ،)2006 ،پاســخگویی
و شــفافیت ســازمانی (راولینــز )2008 ،را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد .همچنیــن نتایــج
تحقیــق (یوهــا تاپیــو کاریااینــن )2007 ،در  16کشــور اروپایــی نشــان می دهــد کــه فســاد
دولتــی بطــور موثــری واریانــس اعتمــاد عمومــی بــه پلیــس در ســطح کشــوری را تبییــن
می نمایــد .کائــو و همــکاران ( )1998نگــرش مــردم را عامــل مهمــی در اعتمــاد بــه پلیــس
دانســتند.
مولفــه ی عدالــت رویــه ای مربــوط بــه متغییــر احســاس عدالــت از نظریــه تایلــر اخــذ
شــده اســت ،از دیــدگاه تایلــر در پیــش گرفتــن رویه هــای منصفانــه و عادالنــه از طــرف
پلیــس منجــر بــه تمکیــن و احتــرام شــهروندان بــه پلیــس می گــردد و در نتیجــه باعــث
جلــب اعتمــاد شــهروندان خواهــد شــد .نتایــج تحقیقــات اســکاپ ( )2011و تایلــر (2004
و  )2001مویــد ایــن مســئله اســت کــه عدالــت رویــه ای در جلــب اعتمــاد شــهروندان
می توانــد موثــر باشــد .در واقــع افــرادی کــه اعتقــاد داشــته اند کــه پلیــس بــه طــور کلــی
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از عدالــت رویــه ای در اعمــال قانــون در برخــورد و در ارتبــاط بــا شــهروندان اســتفاده
می کنــد ،آنهــا پلیــس را بیشــتر مشــروع قلمــداد کــرده و در نتیجــه رضایــت بیشــتری از
پلیــس داشــته اند .از نظــر تایلــر و هیــو ()2002در صورتــی کــه مــردم نســبت بــه مجریــان
قانــون اعتمــاد داشــته باشــند و رویه هــای آنهــا را عادالنــه بداننــد تصمیمــات آنهــا را
می پذیرنــد هرچنــد کــه آن تصمیمــات را نامناســب بداننــد .عمومــاً مــردم تجــارب
شــخصی خود را دربــاره مجریــان قانــون تعمیــم می دهنــد و ایــن تصــورات اســت کــه
مشــروعیت قانــون و مجریــان آن را شــکل می دهــد .همچنیــن از نظــر او خــود کارگــزاران
از طریــق عمــل بــه شــیوه هایی کــه افــراد جامعــه آن را عادالنــه تجربــه کننــد می تواننــد
ایجــاد اعتمــاد کننــد .در حقیقــت واکنش هــای مــردم بــر اســاس تجــارب شخصی شــان
بــا کارگــزاران اجتماعــی ،ریشــه در ارزیابی هایشــان از عادالنــه بــودن رویه هایــی دارد
کــه از آن کارگــزاران در اعمــال اقتدارشــان اســتفاده می  کنند(تایلــر.)11 :2001 ،
همچنیــن سانشــاین و تایلــر ( )2003در بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه
انصــاف رویــه ای کــه بــا شــاخصی چــون؛ رفتــار بــا احتــرام و عــزت بــا همــه اعضــای
محلــه اندازه گیــری می شــود ،بیشــترین تأثیــر را بــر تصــور از مشــروعیت پلیــس دارد .از
نظــر تایلــر بنیــان مشــروعیت ،عدالــت رویــه ای اســت کــه بــه وســیله قدرت هــای قانونــی
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد .بــر اســاس دیــدگاه ســنتی ،پلیــس مشــروعیت خــود را بــر
اســاس موثــر بــودن در مبــارزه بــا جــرم بدســت می آورنــد .رهبــران سیاســی بــر اســاس
موفقیت شــان در شــکل دهی فعالیت هــای اقتصــادی ارزیابــی می شــوند و کارگــران از
مدیرانــی تبعیــت می کننــد کــه آنهــا را بــه ســوی موفقیــت هدایــت می کننــد .امــا تایلــر
در نظریــه خــود چارچــوب متفاوتــی را بیــان می کنــد کــه در آن ،مــردم مشــروعیت را
مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد .ایــن چارچــوب مرتبــط بــا قابلیــت یــا عدالــت تصمیمــات
گرفتــه شــده یــا سیاســت های مرتبــط بــا جایگاه هــای قانونــی نیســت .بلکــه مشــروعیت
مرتبــط بــا عدالــت رویــه ای اســت کــه از طریــق آن پلیــس و دادگاه هــا ،قانــون را اجــرا
می کننــد .تایلــر در نظریــه ی خــود تأکیــد را بــر روی بررســی دیدگاه هــای مــردم دربــاره
مشــروعیت کلــی قانــون قــرار می دهــد ،بــه جــای آنکــه فقــط بــر واکنش هــا دربــاره
تصمیم هــای مشــخص تأکیــد کنــد .در ایــن میــان عدالــت رویــه ای از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .عدالــت رویــه ای (اینکــه چگونــه بــا مــردم عادالنــه برخــورد می شــود)
و اعتمــاد مبتنــی بــر انگیــزه (اعتمــاد بــه نیــات کنشــگران قانونــی) بحــث کلیــدی از نظــر

1. Offe
2. Etelson
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تایلــر و هیــو اســت(تایلر و هیــو ( .)2002هــم چنیــن بحــث افــه )2002( 1دربــاره اعتمــاد
آفرینــی از طریــق نهادهــا هــم مویــد دیــدگاه تایلــر می باشــد .افــه از ارزش هایــی نــام
می بــرد کــه افــرادی کــه در نهادهــا فعالیــت می کننــد بایــد آن هــا رعایــت کننــد تــا
بتواننــد اعتمــاد افــرادی را کــه بــا آنهــا ســر و کار دارنــد جلــب کننــد .ایــن ارزشــها از نظــر
او عبارتنــد از :حقیقت گویــی ،وفــای بــه عهــد و عملکــرد منصفانــه و بی طرفانــه نهادهــا.
از نظــر افــه عملکــرد منصفانــه و بیطرفانــه از طــرف نهــاد پلیــس باعــث جلــب اعتمــاد
شــهروندان بــه مأمــوران پلیــس و در نهایــت ســازمان پلیــس می شــود.
الیاســی بــه نقــل از ایتلســون 2و دیگــران ( )2003بیــان می کنــد کــه بــا افزایــش میــزان
احســاس امنیــت شــهروندان و کاهــش دامنــه آســیب ها و کجروی هــای اجتماعــی ،بــر
منزلــت اجتماعــی پلیــس افــزوده می شــود ،زیــرا مــردم ،امنیــت خــود را بیــش از هــر
چیــز ناشــی از عملکــرد مطلــوب و مهــارت روزافــزون پلیــس می دانند(الیاســی.)1386 ،
همچنیــن مینینــگ و همــكاران وى نشــان داده انــد كــه منزلــت اجتماعــی پلیــس و نظامیــان
جامعــه متاثــر از ســه دســته عوامــل هســتند .آنــان ایــن ســه را چنیــن برشــمرده اند-1 :
عوامــل اجتماعــی یــا بــرون ســازمانی -2 ،عوامــل فــردی و  -3عوامــل درون ســازمانی
(حســینیان و فهیمــی .)15: 1388 ،همچنیــن از نظــر مینینــگ و همكارانــش ،هــر چقــدر
افــراد پلیــس ،جذاب تــر ،داناتــر ،ورزیده تــر ،مجهزتــر ،خــوش خلق تــر و مرفه تــر
باشــند ،جامعــه منزلــت بیشــتری بــرای آنــان قائــل خواهــد شــد .ســرانجام آنكــه مینینــگ و
همــكاران وى معتقدنــد :نهــاد پلیــس نقــش پراهمیتــی در منزلــت اجتماعــی افــراد خویــش
دارد .ایــن محققــان از بیــن عوامــل ســازمانی ،نقــش عواملــی نظیــر فرماندهــی ،تجهیــزات،
كیفیــت ســرویس دهی بــه مــردم ،شــیوه تعامــل بــا مــردم ،ســرعت عمــل و عملكــرد
را پراهمیت تــر از ســایر عوامــل می دانند(همــان) .بنابرایــن ،آنچــه كــه عامــل كاهــش
فاصلــه اجتماعــى بیــن پلیــس و مــردم مى باشــد توانمنــدى پلیــس اســت .از اینــرو ،اقتــدار
در عملكــرد و خدمــات رســانى مناســب بــه كاركنــان خــود ،ســبب تقویــت شــأن و منزلت
نهــاد پلیســى در جامعــه اســت كــه در نهایــت همــه كاركنــان پلیــس از آن بهره منــد
خواهنــد بــود .در خصــوص تعییــن عوامــل موثــر بــر منزلــت اجتماعــی پلیــس ،بــه دو
عامــل مهــم می تــوان اشــاره نمــود :عوامــل توانمنــدی پلیــس و عملکــردی پلیــس .الــف)
عوامــل توانمنــدی پلیــس شــامل پنــج معیــار بــوده کــه حرفــه پلیــس را بــرای دســتیابی بــه
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منزلــت اجتماعــی بــاال در جامعــه توانمنــد می ســازد .ایــن عوامــل شــامل -1 :حقــوق و
مزایــا و امکانــات رفاهــی -2 ،هــوش و خالقیــت -3 ،رعایــت معیارهــای اخالقــی-4 ،
ویژگی هــای ظاهــری و  -5مقیــد بــودن بــه انجــام فرائــض دینــی می باشــد .ب) عوامــل
عملکــردی پلیــس شــامل چهــار معیــار بــوده کــه در نتیجــه ایــن عملکــرد ،حرفــه پلیــس
را بــرای دســتیابی بــه منزلــت اجتماعــی بــاال در جامعــه مهیــا می ســازد .ایــن عوامــل
شــامل -1 :وظیفه شناســی  -2پرهیــز از اعمــال منفــی -3 ،کیفیــت تعامــل بــا شــهروندان
و  -4برقــراری امنیــت عمومــی می باشــد(علیزاده و محمــد رضایــی .)1384 ،چنانچــه
پلیــس بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب و انجــام اقدامــات مطلــوب بتوانــد ،بــر احســاس امنیــت
شــهروندان بیافزایــد ،بــه همــان میــزان می توانــد شــأن و منزلــت اجتماعــی خویــش را
فزونــی بخشــد .نتایــج تحقیــق هــود ( )2006و وورال ( )1999نیــز حاکــی از آن اســت کــه
بیــن اقتــدار پلیــس و منزلــت آن رابطــه ای معنــاداری وجــود دارد .اقتــدار ،قــدرت و تــوان
پلیــس ،نقشــی مؤثــر در بــه ســامان رســاندن ماموریت هــا و مداخلــه ی موثــر و کارآمــد
در جرایــم اجتماعــی اســت.
کائــو و ژائــو( )2005عامــل اصلــی بی اعتمــادی بــه پلیــس را بی ثباتــی اجتماعــی،
فرهنگــی و اقتصــادی عنــوان کردنــد .کائــو و هــو( )2001نشــان داده انــد کــه بیــن عوامــل
اجتماعــی  -اقتصــادی و عوامــل نگرشــی و اعتمــاد عمومــی بــه پلیــس رابطــه مثبــت و
معنــی داری وجــود دارد .طبــق نتایــج تحقیقــات مایهیــل و بیــک ( ،)2008عوامــل ادراکی
(ادراک از رفتــار و خدمــات منصفانــه و محترمانــه بــا مــردم) نقشــی مؤثــر در اعتمــاد بــه
پلیــس دارنــد .متغیرهــای نگرشــی (بــا پنــج مولفــه پذیــرش خــرده فرهنگ هــای مختلــف،
رضایــت از ســطح دموکراســی ،تمایــات سیاســی ،ادراک تعــارض در نظــام سیاســی و
رضایــت شــخصی از زندگــی) ،نیــز نقــش مهمــی در اعتمــاد بــه پلیــس دارند(جانــگ و
همــکاران .)2010،هــادون بــه عنــوان یکــی از صاحبنظــران ایــن حــوزه معتقــد اســت کــه
اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس و تصــور آن هــا از مشــروعیت پلیــس بــه ســطح ســرمایۀ
اجتماعــی محله هــا بســتگی دارد هــادون( .)2008اســکات ( )2002معتقــد اســت تعامــل
جامعــه بــا پلیــس موجــب افزایــش ســرمایه اجتماعــی محــات می شــود او ضمــن تاکیــد
بــر اینکــه اعتمــاد و مشــروعیت از لحــاظ مفهومــی مجــزا هســتند نتیجــه می گیــرد کــه
ســطح ســرمایۀ اجتماعــی محله هــا بــر تصــور افــراد از پلیــس (اعتمــاد و مشــروعیت
پلیــس) اثــر می گذارد(کرافــورد.)2006،
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برخــی محققیــن معتقدنــد کــه یکــی از عوامل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد و نگــرش
شــهروندان ،برداشــت از میــزان جــرم در محلــه سکونتشــان بــوده بــه
طوریکــه پاســخگویانی کــه معتقــد بودنــد میــزان جــرم در محلــه سکونتشــان
زیــاد بــوده ،نگــرش منفــی نســبت بــه پلیــس داشــته اند و رضایــت کمتــری از پلیــس
داشته اند(ماکســن ،هنیگــن و اســلون .)2003 ،بــر همیــن اســاس یکــی از معیارهــای
بررســی کارامــدی پلیــس میــزان جــرم و جنایــت در جامعــه اســت .در تحقیقــی کــه ســیمز
و همــکاران ( )2002انجــام دادنــد مدلــی بــرای نشــان دادن عوامــل تاثیرگــذار بــر میــزان
تــرس از جــرم و جنایــت و بــه تبــع آن نحــوه نگــرش نســبت بــه پلیــس ســاختند .ایــن مــدل
نشــان می دهــد کــه نگرش هــا نســبت بــه پلیــس می توانــد بــه وســیله تــرس از جــرم و
جنایــت تعدیــل شــود .ایــن مــدل توضیــح می دهــد کــه تعامــل بــا پلیــس اثــر مســتقیمی
بــر نحــوه نگرش هــا نســبت بــه پلیــس و مشــاهده و ادارک خشــونتها (نابهنجاری هــای
اجتماعــی) دارد کــه بــه وســیله ویژگی هــای جمعیــت شــناختی و اجتماعــی تعییــن شــده
اســت (باربــارا ســیمز .)462 :2002 ،رنــور( )2007تــرس از جــرم و احســاس ناامنــی را از
دیــدگاه نظریــه کنتــرل اجتماعــی تبییــن کــرده و توضیــح می دهــد کــه از دیــدگاه نظریــه
کنتــرل اجتماعــی ،تــرس از جــرم و احســاس ناامنــی صرف ـاً واکنــش عاطفــی بــه تجربــه
قربانــی شــدن نیســت ،بلکــه پیامــد از بیــن رفتــن کنتــرل اجتماعــی اســت کــه ســاکنان
یــک شــهر آن را ادراک می کننــد .بــر اســاس ایــن رویکــرد نظــری ،ســازوکارهای
بازدارنــده تــرس از جــرم و احســاس ناامنــی شــامل برداشــت و ادارک همســایگان از
ظرفیتهــای کنتــرل اجتماعــی غیــر رســمی (همســایگی ســاکنان و تمایــل بــه مداخلــه در
کاالهــای همگانــی و عمومــی) و همچنیــن کنتــرل اجتماعــی همگانــی و عمومــی (مثــل
رابطــه بیــن نهادهــای رســمی و دولتی)اســت(همتی.)135 :1386 ،
اعتمــاد سیاســی بــه جهت گیــری موثــر و محاســبه شــده مــردم بــه دولــت بــاز می گــردد
و بــر پایــه ایــن قــرار دارد کــه تــا چــه حــد دولــت مطابــق انتظــارات هنجــاری مــردم
رفتــار می کنــد .اعتمــاد سیاســی بــر مبنــای چگونگــی مطابقــت رفتــار دولــت بــا انتظــار
هنجــاری مــردم تعریــف می شــود و بــا میــزان حمایــت مــردم از نهادهــای سیاســی مرتبــط
اســت .هــر چقــدر دولــت بیشــتر بتوانــد انتظــارات هنجــاری مــردم را بــر آورده ســازد،
بیشــتر مــورد اعتمــاد قــرار می گیــرد .نظــام سیاســی بایــد برخــی از قابلیتهــای خــاص را
کســب نمایــد تــا بتوانــد مــورد اعتمــاد مــردم قــرار گیــرد .ایــن قابلیتهــا باعــث می شــود
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کــه « انتظــارات هنجــاری» مــردم بــرآورده شــود و در نتیجــه اعتمــاد سیاســی افزایــش
یابــد(ردادی.)1390 ،
گودریــان و همکارانــش( )2006اظهــار می کننــد کــه ســرمایه اجتماعــی در هــر
کشــوری موضــوع مهمــی اســت زیــرا پیونــد نزدیکــی بــا مشــروعیت نیــروی پلیــس دارد.
آلبــرت و گریــن ( )1977اشــاره می کننــد کــه نگرش هــا بــه پلیــس بطــور کلــی بــه
عنــوان انعــکاس کننــده ادارک شــهروندان از حکومــت خصوصـاً نظــام عدالــت کیفــری
اســت(تایلر و همــکاران .)295 :2001،ســرمایه اجتماعــی پلیــس یــک موضــوع نگرشــی
ســاده ای نیســت؛ بلکــه یــک موضــوع سیاســی اســت کــه مرتبــط بــا تصــور عمومــی و
مشــروعیت سیاســی نهادهــای حکومتــی اســت(کائو و هــو .)94 :2001 ،کائــو و ژائــو
( )2005بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه محافظــه کاری سیاســی و اطمینــان بــه نظــام سیاســی
تاثیــر معنــی داری بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس دارد .مطالعــات انجــام شــده بیانگــر ایــن
اســت کــه ارزش هــای شــخصی ،فرهنــگ و گرایشــات سیاســی نقــش مهمــی را در
ادارک افــراد از کارامــدی پلیــس ایفــا می کنــد .بطــور کلــی مطالعــات صــورت گرفتــه
بیــن چندیــن متغیــر کلیــدی نگرشــی (چــون اطمینــان بــه نظــام سیاســی و محافظــه کاری
سیاســی) و اعتمــاد بــه پلیــس رابطــه معنــی داری وجــود دارد(جانــگ و دیگــران2010 ،
 .)59:بــه اعتقــاد گلدســتین ( )1977اگــر افــراد جامعــه از نظــام سیاســی کشورشــان راضــی
باشــند ،نگــرش مثبتــی نســبت بــه پلیــس خواهنــد داشــت .بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه
افــراد محافظــه کار ســطح باالیــی از اعتمــاد را بــه پلیــس داشــته باشــند(جانگ و دیگــران،
 .)59 :2010شــایگان در پژوهــش خــود بــا اشــاره بــه نظــر هزرینگتــون ( ،)1998اعتمــاد
بــه نظــام سیاســی را بــه دو بخــش حمایــت خــاص و حمایــت عــام تقســیم می کنــد کــه
منظــور از حمایــت خــاص ،رضایــت از عملکــرد حکومــت و اجــرای اقتــدار سیاســی
اســت ،در حالــی کــه حمایــت عــام بــه نگــرش مــردم نســبت بــه رژیــم و موضوعــات
سیاســی آن بــر می گردد(شــایگان.)50 :1387 ،
از دیــدگاه کاریااینــن ،دو عاملــی کــه در ســطح اجتمــاع بــر میــزان اعتمــاد عمومــی
بــه پلیــس تاثیــر دارنــد عبارتنــد از :میــزان فســاد حکومتــی و جایــگاه نهادهــای تامیــن
کننــده امنیــت در بیــن دســتگاه های دولتــی .بــه عبارتــی مهمتریــن عاملــی کــه در ســطح
اجتماعــی بــر اعتمــاد مــردم بــه پلیــس تاثیرگــذار اســت ،ســاختار و کیفیــت حاکمیــت
می باشــد .همانطــور کــه روتســتاین بیــان کــرده ،یکــی از عوامــل اصلــی در ایجــاد اعتمــاد

1. Rohe, Oliver
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(چــه اعتمــاد تعمیــم یافتــه و چــه اعتمــاد بــه ســازمانها) بی  طرفــی دولــت در برخــورد بــا
مــردم است(روتســتاین .)67 :2005،بــه عــاوه فســاد در دســتگاه های دولتــی نیــز ســبب
کاهــش اعتمــاد مــردم بــه پلیــس می شود(شــارع پــور.)6:1388،
متغیــر کارامــدی یکــی از متغییرهــای مهمــی اســت کــه نظریــه پــردازان و محققیــن
مختلفــی بــه آن و رابطــه آن بــا ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پلیــس اشــاره نموده انــد .نتایــج
تحقیــق بواتنــگ( )2012بیانگــر ایــن بــوده اســت کــه رضایــت از کار پلیــس بــر اعتمــاد
و نگــرش بــه پلیــس تأثیرگــذار بــوده اســت .بــه نظــر کلمــن( )1377ســه منبــع اساســاً
متفــاوت اطالعــات بــر اعتمــاد و نگــرش مثبــت بــه امیــن تأثیــر می گذارنــد کــه یکــی از
آن هــا کارامــدی و عملکــرد امیــن می باشــد .در نتیجــه می تــوان گفــت کــه کارامــدی
پلیــس (امیــن) از نظــر شــهروندان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد و نگــرش
آنهــا بــه پلیــس اســت .همچنیــن دومیــن مبنــای اعتمــاد در دیــدگاه زتومــکا عملکــرد
یــا همــان اعمــال واقعــی اســت .بــه عبــارت بهتــر ،رفتــار کنونــی کــه در حــال حاضــر
نتایجــی را بــه بــار آورده اســت .در واقــع از ایــن بحــث زتومــکا ایــن نکتــه را می تــوان
دریافــت نمــود کــه یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر نگــرش شــهروندان نســبت بــه پلیــس،
کارامــدی و عملکــرد پلیــس اســت .از نظــر ووروال ادارک مــردم از کارآمــدی پلیــس
بــه معنــی کنتــرل و پیشــگیری از جرائــم ،پشــتیبانی از افــراد بی گنــاه می باشــد(وورال،
 .)48 :1999ویلســون و دنجــز ( )2000نیــز اضافــه می کننــد تــرس و ناامنــی در طــی زمــان
تاثیــرات مخــرب و منفــی بــر کیفیــت زندگــی دارد و منجــر بــه مراقبــت و محافظــت غیــر
ضــروری مــردم از خودشــان گشــته و آن هــا را از فعالیتهــای اجتماعــی بــاز داشــته و ســطح
بی اعتمــادی بــه دیگــران را افزایــش می دهــد (همتــی.)132 :1386 ،
از دیــدگاه گریــن و دکــر( )1989ماهیــت نگــرش شــهروندان بــه پلیــس و نگــرش
پلیــس بــه شــهروندان یکــی از مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده ای اســت کــه دو گــروه
می تواننــد بــرای کنتــرل جرایــم بــا همدیگــر کار کننــد(وب و مارشــال .)45 :1995 ،در
خصــوص اعتمــاد ،زتومــكا صــرف نظــر از تشــریح فرهنــگ اعتمــاد و شــرایط ســاختاری
مترتــب بــر آن ،اعتمــاد را مبتنــی بــر ســه عنصــر؛ حســن شــهرت ،كارامــدی و ظواهــر
می دانــد .روحــه و الیــور )2005( 1معتقدنــد از آنجایــی كــه پلیــس بــه طــور بســیار
فعــال بــا مــردم همــكاری و تشــریك مســاعى مى كنــد ،موجــب افزایــش رضایتمنــدی
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شــهروندان مى شــود و هــر چــه رضامنــدی شــهروندان از پلیــس بیشــتر باشــد ،تــرس
شــهروندان از جــرم كاهــش مى یابــد .تقویــت و تحكیــم پیوندهــای واقعــی بیــن پلیــس
و شــهروندان ،تــرس از جــرم شــهروندان را تقلیــل مى دهــد .روزن بــام و دیگــران،
 20051نیــز نشــان مى دهنــد كــه پلیــس اجتمــاع محــور ،دیــد و نگــرش شــهروندان
نســبت بــه پلیــس را بهبــود بخشــیده اســت .اگــر رفتــار پلیــس بــه عنــوان ضامــن امنیــت
و آرامــش مــردم ،ناعادالنــه و ناشایســت ارزیابــی شــود ،ممكــن اســت منجــر بــه اتخــاذ
برداشــته هایی شــود كــه متضمــن احســاس ناامنــی اســت؛ زیــرا شــهروندان ،دیگــر ایمــان
2
و اعتقــادی بــه عملكــرد واپایــش اجتماعــی نیــروی انتظامــی ندارنــد .فرگوســن و مینــدل
( )2007نیــز بیــان مى كننــد کــه همــكاری و تعامــل روزافــزون پلیــس بــا شــهروندان
بــه طــور مســتقیم از طریــق افزایــش احســاس اثربخشــی و كارایــی شــهروندان ،تحكیــم
روابــط بیــن همســایگان و دخالــت دادن آنهــا در امــور همســایگی و شــهر ،احســاس ترس
و ناامنــی آنهــا را كاهــش مى دهــد .مشــاركت شــهروندان در گروههــای پایــش محــل،
آمــوزش نوجوانــان و برنامه هــای پاكســازی ،احســاس همبســتگی اجتماعــی شــهروندان
را افزایــش داده و بــه كاهــش تــرس و افزایــش احســاس امنیــت آنهــا كمــك مى كنــد.
شــناخت منبــع نگرش هــا باعــث توســعه بیشــتر سیاســت هاى مؤثــر و برنامه هــاى كارایــى
پلیســى می شــود .اگــر نگــرش نســبت بــه پلیــس تابــع تعامــل شــهروند و پلیــس باشــد،
پــس بهبــود نگرش هــا نســبت بــه پلیــس ،کارایــی پلیســى را نیــز بهبــود مى دهــد(وب و
مارشــال .)46:1995 ،3آنچــه کــه در تبییــن ســرمایه اجتماعــی پلیــس مهــم اســت اینکــه
ســرمایه اجتماعــی پلیــس را نمی تــوان بــه صــورت تــک بعــدی مطالعــه و شناســاند و نــه
آنکــه در تبییــن ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،می تــوان بــه عامــل تــک بعــدی تکیــه کــرد.
مجمــوع مباحــث فــوق نشــان می دهــد کــه ســرمایه اجتماعــی پلیــس یــک مفهــوم بســیار
گســترده و چنــد بعــدی اســت و هــم عوامــل مؤثــر بــر آن در تبییــن ســرمایه اجتماعــی
پلیــس چنــد بعــدی اســت .از اینــرو در تحقیــق حاضــر بــرای شــناخت ســرمایه اجتماعــی
پلیــس بــه مهمتریــن ابعــاد پنجگانــه آن شــامل اعتمــاد بــه پلیــس ،مشــارکت بــا پلیــس،
مشــروعیت و مقبولیــت پلیــس ،منزلــت اجتماعــی پلیــس و اقتــدار و توانمنــدی پلیــس
می باشــد و عوامــل اجتماعــی شــناخته شــده مؤثــر بــر آن نیــز شــامل اعتمــاد بــه نظــام
1. Rozen Bam and et all,
2. Fergosen, Mindel
3. Web, Mashal

جدول  -1نظریه پردازان ،مولفه ها و متغیرهای استفاده شده در تدوین مدل نظری

متغیر
وابسته

سرمایه اجتماعی پلیس

نظریه پردازان

مولفه ها

متغیر های مستقل

باربر ،کلمن ،زتومکا ،ماکسن ،هنیگن
و اسلون ،هارت ،مینینگ ،مولن،
علیزاده و رضایی ،هود ،وروال ،ساعی
و بخشی ،راولینز ،تایلر ،رادلت،
شیهان ،پیالنت ،گیدنز ،گافمن

تخصص و وظیفه شناسی پلیس،
ویژگی های ظاهری و رفتاری،
پاسخگویی پلیس ،توانمندی پلیس،
شفافیت پلیس

پنداشت نسبت به
کارامدی پلیس

اسکاپ و تایلر ،تایلر و هیو ،افه،
مایهیل و بیک ،سانشاین و تایلر

عدالت رویه ای

احساس عدالت
(عدالت محوری
پلیس)

تایلر ،روتستاین ،کاریا اینن ،شارع
پور ،آلبرت و گرین ،کائو و هو،
جانگ ،گلدستین ،کائو و زائو

موفقیت مسئولین کشور در رفع
مشکالت
موفقیت نهادها در انجام وظایف

کارایی نهادهای دولتی

تایلر ،روتستاین ،کاریا اینن ،شارع
پور ،آلبرت و گرین ،کائو و هو،
جانگ ،گلدستین ،کائو و زائو،
شایگان

اعتماد به نهادها
اعتماد به کارگزاران

اعتماد سیاسی
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سیاســی و کارایــی نهادهــای دولتــی ،پنداشــت و آگاهــی نســبت بــه پلیــس ،احســاس
امنیــت اجتماعــی ،عدالــت محــوری و تجربــه جــرم می باشــد.
بــر اســاس مطالعــات تجربــی و نظــری انجــام شــده ،عوامــل جامعــه شــناختی مؤثــر
بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس شــامل؛ قشــربندی اجتماعــی ،احســاس امنیــت ،قــوم
گرایــی و خاســتگاه خانوادگــی ،آگاهــی اجتماعــی و نگــرش بــه پلیــس ،رضایتمنــدی،
و مشــارکت اجتماعــی ،پاســخگویی و عملکــرد ،اثربخشــی انتظامــی عملکــرد پلیــس
و عدالــت رویــه ای ،نگــرش بــه پلیــس و  ...بــوده اســت .عــاوه بــر عوامــل جامعــه
شــناختی مــورد مطالعــه در بررســی ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،عوامــل فــردی افــراد نظیــر
ســن ،تحصیــات ،درآمــد ،تجــارب شــخصی ،شــغل و نظایــر آن نیــز مــورد شناســایی
قرارگرفته انــد .ایــن عوامــل آنقــدر گوناگــون اســت کــه تجمیــع همــه عوامــل آن در
چارچــوب یــک دســتگاه مفهومــی و تحلیلــی غیــر ممکــن اســت بدیــن لحــاظ در ایــن
مقالــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای تحقیــق ،تنهــا بــه بررســی برخــی از ایــن عوامــل پرداخته
خواهــد شــد.

سرمایه اجتماعی پلیس
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ایتلسون ،علیزاده و رضایی ،ویلسون
و دنجز

احساس امنیت مالی ،احساس امنیت
جانی ،احساس امنیت نوامیس،
احساس امنیت اجتماعی

احساس امنیت
اجتماعی

بابارا سیمز
شایدر

پنداشت نسبت به بروز جرائم (غیر
مستقیم)

تجربه جرم

زتومکا ،شایگان ،بیات

شناخت و آگاهی نسبت به پلیس

شناخت و آگاهی
نسبت به پلیس
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فرضیات تحقیق
■■پنداشت نسبت به کارامدی پلیس بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■تجربه جرم بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■احساس عدالت (عدالت محوری پلیس) بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■کارایی نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■اعتماد به نظام سیاسی بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
■■شناخت و آگاهی نسبت به پلیس بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
روش شناسی
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-تبیینــی و تکنیــک آن پیمایــش و ابزار
آن نیــز پرسشــنامه اســت و در تحلیــل از روش تحلیــل کمــی کمــک گرفتــه شــد .جمعیت
آمــاری ایــن تحقیــق ،کلیــه شــهروندان  18ســال بــه بــاالی ســاکن در شــهر تهــران اســت.
یعنــی ســنجش و پیمایــش ســرمایه اجتماعــی پلیــس جامعــه نمونــه ایــن پژوهــش شــامل
شــهروندان تهرانــی بــاالی  18ســال می باشــد .طبــق آمــار ،در ســال  ،1390جمعیــت
 ١٨ســال بــه بــاالی شــهر تهــران  5.055.511نفــر می باشــد .در ایــن پژوهــش تعــداد
جامعــه نمونــه بــا روش خوشــه ای چنــد مرحلــه ای بــا فرمــول کوکــران انتخــاب و مــورد
مصاحبــه قــرار گرفتنــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه ،از روش خوشــه ای چنــد مرحلــه ای
و از خوشــه بندی ده گانــه محــات شــهر تهــران اســتفاده شــد و از هــر خوشــه یــک
محلــه و از هــر محلــه بلوکهایــی انتخــاب و بــا روش نمونه گیــری تصادفــی بــه صــورت
حضــوری پرسشــنامه ها تکمیــل گردیــد .در ایــن پژوهــش ابتــدا محــات شــهر تهــران
بــر اســاس خوشــه بندی تدویــن شــده در طــرح فنــی نمونه گیــری در مناطــق  22گانــه

تهران(عبــدی )1390 ،بــدون در نظــر گرفتــن منطقــه بــا توجــه بــه برخــی از ویژگی هــای
اقتصــادی و اجتماعــی و  ...بــه ده خوشــه تقســیم بندی شــده اند .در پژوهــش حاضــر از
تمامــی ده خوشــه ،بلوک هایــی انتخــاب و پرسشــنامه تکمیــل گردیــد .تعــداد نمونــه از
بلوکهــا مطابــق انتخــاب نمونــه در تحقیقــات پیمایشــى و ویژگــى نمونه گیــرى تصادفــی
و بــدون توجــه بــه تعــداد جمعیــت ،از هــر محلــه تعییــن شــد .بــر همیــن اســاس بــا
بهره گیــری از روش کوکــران  600نفــر انتخــاب و از هــر محلــه  60نفــر بــدون توجــه بــه
حجــم جمعیــت هــر محلــه انتخــاب گردیــد .براســاس بــرآورد ایــن فرمــول و بــا دقــت
بــرآورد  d =0/04حداكثــر واریانــس  pq =0/25و ســطح اطمینــان  95درصــد مشــخص
شــد كــه بــا توجــه بــه فرمــول زیــر  600نفــر بــه عنــوان حجــم نمونــه منظــور گردیــد.

یافته های پژوهش
● ●یافته های توصیفی

جنسیت
نتایــج حاصــل از ســنجش جنســیت حاکــی از ایــن اســت کــه بیــش از نیمــی از
پاســخگویان مــورد مطالعــه ( 54درصــد) زن و مابقــی ( 46درصــد) مــرد می باشــند.
جدول ( :)1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

شرح

فراوانی

درصد

مرد

274

45.7

زن

326

54.3

جمع

600

100

وضعیت تأهل
بــر طبــق اطالعــات جــدول زیــر ،همانطــور کــه مالحظــه می شــود اکثریــت
پاســخگویان مــورد مطالعــه ( 87درصــد) متأهــل و مابقــی ( 13درصــد) مجــرد می باشــند.
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)(5.055511)(1 / 96 )2 (0 / 5
= 600
)(5.055511)(0 / 04 )2 + (1 / 96 )2 (0 / 5

=n
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جدول ( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

44

شرح

فراوانی

درصد

مجرد

80

13.3

متأهل

520

86.7

جمع

600

100

جمع

600

100
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تحصیالت
در خصــوص تحصیــات پاســخگویان نیــز ،نتایــج جــدول زیــر حاکــی از ایــن اســت
کــه بیــش از یک ســوم پاســخگویان مــورد مطالعــه ( 234نفــر معــادل  39درصــد )
دارای تحصیــات دیپلــم می باشــند .در رتبــه دوم پاســخگویان بــا تحصیــات ســیکل
می باشــند کــه  22درصــد جمعیــت تحقیــق را تشــکیل داده انــد .الزم بــه ذکــر اســت
کمتریــن نســبت تحصیالتــی پاســخگویان مربــوط بــه تحصیــات دکتــری می باشــد کــه
کمتــر از  1درصــد را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
جدول ( :)4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
شرح

فراوانی

درصد

بیسواد

8

1.3

ابتدایی

38

6.3

راهنمایی

134

22.3

دیپلم

234

39

فوق دیپلم

104

17.3

لیسانس

54

9

فوق لیسانس

26

4.3

دکتری

2

0.3

جمع

600

100

● ●یافته های استنباطی

بــه منظــور آزمــون فرضیــات تحقیــق از آزمون هــای پارامتریــک (همبســتگی پیرســون
و رگرســیون خطــی) اســتفاده کنیــم ،شــرط اول ،بررســی نرمــال بــودن توزیــع داده هــا
اســت ،از ایــن رو ابتــدا بــه بررســی نرمــال بــودن داده هــای متغیرهــای تحقیــق پرداختــه
شــده اســت.

45

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
بــه منظــور بررســی نرمــال بــودن توزیــع داده هــای مربــوط بــه متغیرهــای تحقیــق از
آزمــون کولموگــرف اســمیرنف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول زیــر آمده اســت:
جدول ( -)5بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف
کارایی نهادهای دولتی

0.705

0.703

پنداشت نسبت به کارآمدی پلیس

0.853

0.461

شناخت و آگاهی نسبت به فعالیت های
پلیس

1.104

0.175

احساس عدالت

0.842

0.478

تجربه جرم

0.834

0.489

احساس امنیت اجتماعی

1.032

0.237

اعتماد سیاسی

0.0815

0.519

در صورتی که سطح معنی داری آزمون کولموگرف اسمیرنف بیشتر از  0.05باشد
می توان نتیجه گرفت توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است .همانطور که در
جدول فوق گزارش شده است ،سطح معنی داری همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از 0.05
است ،پس می توان گفت که توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است .از این رو به
منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده شده است.
فرضیه اول :پنداشت نسبت به کارامدی پلیس بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر پنداشــت نســبت بــه کارامــدی پلیــس بــر ســرمایه اجتماعــی
پلیــس از رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
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متغیر

Z

سطح معنی داری

متغیرها

46

تعداد
پاسخگویان

( rپیرسون)
ضریب
همبستگیR

ضریب
تعیین()R2

ضریب تعیین
تعدیل شده

معناداری

کارامدی پلیس
سرمایه اجتماعی
پلیس

600

0/366

0.134

0.132

0/000
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مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدار
 rپیرســون برابــر بــا  0/366اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن کارامــدی پلیــس و
ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــا بهبــود کارامــدی پلیــس
میــزان ســرمایه اجتماعــی آن نیــز افزایــش خواهــد یافــت .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه
بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و فــرض  H0رد می شــود.
منظــور از  Rضریــب همبســتگی چندگانــه می باشــد کــه شــدت رابطــه بیــن متغیــر
مستقل(پنداشــت نســبت بــه کارآمــدی پلیــس) و متغیــر وابســته (ســرمایه اجتماعــی پلیس)
را نشــان می دهــد و مویــد ایــن مطلــب اســت کــه شــدت رابطــه بیــن دو متغیــر در حــد
متوســطی می باشــد .منظــور از  R2میــزان بــرآورد واریانس(پراکندگــی) متغیــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس می باشــد کــه توســط متغیــر پنداشــت نســبت بــه کارامــدی پلیــس تبییــن
می شــود .در تحقیــق حاضــر مشــخص شــد کــه  13درصــد از واریانــس (تغییــرات) متغیــر
ســرمایه اجتماعــی پلیــس توســط متغیــر پنداشــت نســبت بــه کارآمــدی پلیــس تبییــن
می گــردد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر
از  0.05معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت کــه متغیــر پنداشــت نســبت بــه کارآمــدی
پلیــس قــادر اســت تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج مویــد ایــن
مطلــب اســت کــه متغیــر پنداشــت نســبت بــه کارآمــدی پلیــس بــر ســرمایه اجتماعــی
پلیــس اثــر مســتقیم بــا شــدتی متوســط دارد .ضریــب بتــای  ،0.366پنداشــت نســبت بــه
کارآمــدی پلیــس بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر در پنداشــت نســبت بــه
کارآمــدی پلیــس  0.366،واحــد تغییــر در ســرمایه اجتماعــی پلیــس بوجــود می آیــد و
از آنجــا کــه جهــت ایــن رابطــه مثبــت اســت ،تغییــر به صــورت مســتقیم و از نــوع افزاینــده
می باشــد .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه مــردم پنداشــت بهتــری نســبت بــه کارآمــدی پلیــس
داشــته باشــند ،ارزیابــی بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز خواهنــد داشــت.

فرضیه دوم :احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر احســاس امنیــت اجتماعــی بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس از
رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها
احساس امنیت
اجتماعی
سرمایه اجتماعی
پلیس

تعداد
پاسخگویان

600

( rپیرسون
)ضریب
همبستگیR

0.392

ضریب
تعیین()R2

0.154

ضریب تعیین
تعدیل شده

0.152
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معناداری

0/000
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مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدار
 rپیرســون برابــر بــا  0/392اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن احســاس امنیــت
اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــه افزایــش
احســاس امنیــت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و فــرض  H0رد
می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R = 0.392بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر احســاس امنیــت
اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در حــد متوســطی می باشــد و بــا توجــه بــه ضریــب
 R2بایــد گفــت 15 ،درصــد از واریانــس (تغییــرات) متغیــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس
توســط متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی تبییــن می گــردد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری
بــه دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر از  05.0معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت
کــه متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی قــادر اســت تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را
تبییــن کننــد .نتایــج حاصــل حاکــی از ایــن اســت کــه متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی
بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس اثــر مســتقیم بــا شــدتی متوســط دارد .ضریــب بتــای ،0.392
احســاس امنیــت اجتماعــی بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر در احســاس
امنیــت اجتماعــی  0.392،واحــد تغییــر در ســرمایه اجتماعــی پلیــس بوجــود می آیــد و از
آنجــا کــه جهــت ایــن رابطــه مثبــت اســت ،تغییــر به صــورت مســتقیم و از نــوع افزاینــده
می باشــد .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه مــردم احســاس امنیــت بیشــتری داشــته باشــند ،ارزیابــی
بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد داشــت.
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فرضیه سوم :تجربه جرم بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر تجربــه جــرم بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس از رگرســیون
خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها

تعداد
پاسخگویان

( rپیرسون)
ضریب
همبستگیR

ضریب
تعیین()R2

ضریب تعیین
تعدیل شده

معناداری

تجربه جرم

600

-0/299

0.081

0.079

0/000

سرمایه اجتماعی
پلیس
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مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدارr
پیرســون برابــر بــا  -0/299اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن تجربــه جــرم و ســرمایه
اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه هرچــه تجربــه افــراد نســبت بــه وقوع
جــرم بیشــتر باشــد ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و هرچــه تجربــه
افــراد نســبت بــه وقــوع و تصــور از جرائــم کمتــر باشــد ســرمایه اجتماعــی پلیــس افزایــش
پیــدا خواهــد کــرد .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا
تاییــد و فــرض  H0رد می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R= -0/299بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر تجربــه جــرم
و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در حــد ضعیفــی می باشــد و بــا توجــه بــه ضریــب  R2بایــد
گفــت 8 ،درصــد از واریانــس (تغییــرات) متغیــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس توســط متغیــر
تجربــه جــرم تبییــن می گــردد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده کــه در
ســطح خطــای کمتــر از  05.0معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت کــه متغیــر تجربــه
جــرم قــادر اســت تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج حاصــل
حاکــی از ایــن اســت کــه متغیــر تجربــه جــرم بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس اثــر معکــوس
بــا شــدتی ضعیــف دارد .ضریــب بتــای  ،-0/299بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر واحــد
تغییــر در تجربــه جــرم شــهروندان  -0/299،واحــد تغییــر در ســرمایه اجتماعــی پلیــس
بوجــود می آیــد و جهــت ایــن رابطــه منفــی اســت .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه شــهروندان
تجربــه جــرم کمتــری داشــته باشــند ،ارزیابــی بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد
داشــت.

فرضیــه چهــارم :احســاس عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) بــر ســرمایه اجتماعــی
پلیــس مؤثــر اســت.
بــه منظــور بررســی تأثیــر احســاس عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) بــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس از رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها
عدالت محوری
پلیس
سرمایه اجتماعی
پلیس

تعداد
پاسخگویان

600

( rپیرسون
) ضریب
همبستگیR

0.130

ضریب
تعیین()R2

0.017

ضریب تعیین
تعدیل شده

0.015
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معناداری

0/001

تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/01و مقــدارr
پیرســون برابــر بــا  0/130اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن عدالــت محــوری پلیــس
و ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش احســاس
مــردم نســبت بــه اعمــال عدالــت از ســوی پلیــس ،ســرمایه اجتماعــی آن نیــز افزایــش پیــدا
خواهــد کــرد .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و
فــرض  H0رد می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R = 0.130بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر احســاس
عدالت(عدالــت محــوری پلیــس) و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در حــد ضعیفــی می باشــد
و بــا توجــه بــه ضریــب  R2بایــد گفــت 2 ،درصــد از واریانــس (تغییــرات) متغیــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس توســط متغیــر احســاس عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) تبییــن
می گــردد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر از
 05.0معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت کــه متغیــر احســاس عدالــت (عدالــت محــوری
پلیــس) قــادر اســت تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج حاصــل
حاکــی از ایــن اســت کــه متغیــر احســاس عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) بــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس اثــر مســتقیم بــا شــدتی ضعیــف دارد .ضریــب بتــای  ،0.130احســاس
عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر در
احســاس عدالــت (عدالــت محــوری پلیــس) 0.130 ،واحــد تغییــر در ســرمایه اجتماعــی
پلیــس بوجــود می آیــد و از آنجــا کــه جهــت ایــن رابطــه مثبــت اســت ،تغییــر بصــورت
مســتقیم و از نــوع افزاینــده می باشــد .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه ارزیابــی شــهروندان
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از رفتــار پلیــس در خصــوص رفتــار عادالنه(عدالــت محــوری پلیــس) افزایــش یابــد،
ارزیابــی بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد داشــت.
فرضیه پنجم :کارایی نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر کارایــی نهادهــای دولتــی بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس از
رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها
کارایی نهادهای
دولتی
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سرمایه اجتماعی
پلیس

تعداد
پاسخگویان

600

( rپیرسون
) ضریب
همبستگیR

0/445

ضریب
تعیین()R2

0.198

ضریب تعیین
تعدیل شده

0.197

معناداری

0/000

مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدار
 rپیرســون برابــر بــا  0/445اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن پنداشــت نســبت بــه
کارایــی نهادهــای دولتــی و ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه
بــا بهبــود کارایــی نهادهــای دولتــی ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و فــرض
 H0رد می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R = 0.445بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر پنداشــت نســبت
بــه کارایــی نهادهــای دولتــی و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در حــد ضعیفــی می باشــد بــا
توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر از  05.0معنــادار
می باشــد ،می تــوان گفــت کــه متغیــر کارایــی نهادهــای دولتــی قــادر اســت تغییــرات
ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج حاصــل حاکــی از ایــن اســت کــه متغیــر
کارایــی نهادهــای دولتــی بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس اثــر مســتقیم بــا شــدتی ضعیــف
دارد .ضریــب بتــای  ،0.445پنداشــت نســبت بــه کارایــی نهادهــای دولتــی بــدان معناســت
کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر در پنداشــت نســبت بــه کارایــی نهادهــای دولتــی 0.445،
واحــد تغییــر در ســرمایه اجتماعــی پلیــس بوجــود می آیــد و از آنجــا کــه جهــت ایــن
رابطــه مثبــت اســت ،تغییــر به صــورت مســتقیم و از نــوع افزاینــده می باشــد .بــه بیانــی
دیگــر هــر چــه پنداشــت نســبت بــه کارایــی نهادهــای دولتــی افزایــش یابــد ،ارزیابــی
بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد داشــت.

فرضیه ششم :اعتماد سیاسی(نهادها و کارگزاران) بر سرمایه اجتماعی پلیس مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر اعتمــاد سیاســی بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس از رگرســیون
خطــی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها

تعداد
پاسخگویان

 rپیرسون

ضریب
تعیین()R2

ضریب تعیین
تعدیل شده

معناداری
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اعتماد سیاسی
سرمایه اجتماعی
پلیس

600

0/295

0.087

0.086

0/000

تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدارr
پیرســون برابــر بــا  0/295اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن اعتمــاد بــه نظــام سیاســی
و ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش اعتمــاد
بــه نظــام سیاســی ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد بنابرایــن
می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و فــرض  H0رد می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R = 0.295بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر اعتمــاد
سیاســی بــه نهادهــا و کارگــزاران و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در حــد ضعیفــی می باشــد
بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر از 05.0
معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت کــه 9درصــد از واریانــس (تغییــرات) متغیــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس توســط متغیــر اعتمــاد سیاســی بــه نهادهــا و کارگــزاران قــادر اســت
تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج حاصــل حاکــی از ایــن اســت
کــه متغیــر اعتمــاد سیاســی بــه نهادهــا و کارگــزاران بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس اثــر
مســتقیم بــا شــدتی ضعیــف دارد .ضریــب بتــای  ،0.295اعتمــاد سیاســی بــدان معناســت
کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر در اعتمــاد سیاســی 0.295 ،واحــد تغییــر در ســرمایه
اجتماعــی پلیــس بوجــود می آیــد .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه اعتمــاد سیاســی بــه نهادهــا و
کارگــزاران افزایــش یابــد ،ارزیابــی بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد داشــت.
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فرضیه هفتم :شناخت و آگاهی نسبت به فعالیتهای پلیس بر سرمایه اجتماعی پلیس
مؤثر است.
بــه منظــور بررســی تأثیــر شــناخت و آگاهــی نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس بــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس از رگرســیون خطی ســاده اســتفاده شــده اســت.
متغیرها

تعداد
پاسخگویان

( rپیرسون)
ضریب
همبستگیR

ضریب
تعیین()R2

ضریب تعیین
تعدیل شده

معناداری

شناخت نسبت به
فعالیتهای پلیس

600

0/148

0.022

0.020

0/000

سرمایه اجتماعی
پلیس
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مطابــق جــدول بــاال بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری کــه برابــر بــا  0/000و مقــدار
 rپیرســون برابــر بــا  0/148اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن شــناحت نســبت بــه
فعالیتهــای پلیــس و ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه هرچــه
شــناخت و آگاهــی نســبت بــه پلیــس بیشــتر شــود ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز بیشــتر
خواهــد شــد .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال  99درصــد فرضیــه مــا تاییــد و
فــرض  H0رد می شــود.
بــا توجــه بــه ضریــب  R = 0.148بایــد گفــت شــدت رابطــه بیــن متغیــر شــناخت و
آگاهــی شــهروندان نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس و ســرمایه اجتماعــی پلیــس در
حــد ضعیفــی می باشــد و بــا توجــه بــه ضریــب  R2بایــد گفــت 2 ،درصــد از واریانــس
(تغییــرات) متغیــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس توســط متغیــر شــناخت و آگاهــی شــهروندان
نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس تبییــن می گــردد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه
دســت آمــده کــه در ســطح خطــای کمتــر از  05.0معنــادار می باشــد ،می تــوان گفــت
کــه متغیــر شــناخت و آگاهــی شــهروندان نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس قــادر اســت
تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن کننــد .نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه متغیــر
شــناخت و آگاهــی شــهروندان نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس بــر ســرمایه اجتماعــی
پلیــس اثــر مســتقیم بــا شــدتی ضعیــف دارد .ضریــب بتــای  ،0.148شــناخت و آگاهــی
شــهروندان نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس بــدان معناســت کــه بــه ازای هــر واحــد تغییــر
در شــناخت و آگاهــی شــهروندان نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس  0.148،واحــد تغییــر
در ســرمایه اجتماعــی پلیــس بوجــود می آیــد و از آنجــا کــه جهــت ایــن رابطــه مثبــت

اســت ،تغییــر به صــورت مســتقیم و از نــوع افزاینــده می باشــد .بــه بیانــی دیگــر هــر چــه
شــهروندان شــناخت و آگاهــی بیشــتری نســبت بــه فعالیت هــای پلیــس داشــته باشــند،
ارزیابــی بهتــری از ســرمایه اجتماعــی پلیــس خواهنــد داشــت.

جدول ( -)6ماتریس هم پراكنش  ،كوواریانس ابعاد سرمایه اجتماعی پلیس
مشروعیت

اعتماد به
پلیس

اقتدار پلیس

مشارکت

مشروعیت

1

اعتماد به پلیس

0.96

1

اقتدار پلیس

-0.61

0.74

1

مشارکت

0.12

0.85

-0.95

1

منزلت

0.36

0.97

0.18

-0.74

منزلت

1

اقتــدار پلیــس بــا مشــروعیت بــه میــزان  61درصــد و بــا مشــارکت بــه میــزان  95درصــد
دارای همبســتگی معکــوس اســت .اقتــدار بــا منزلت به میــزان  18درصد دارای همبســتگی
ضعیــف اســت .در اینجــا اقتــدار فقــط بــا اعتمــاد رابطــه مثبــت و قــوی دارد .بنابرایــن
اقتــدار پلیــس نیازمنــد اعتمــاد مــردم اســت .امــا در حوزه هایــی نظیــر مشــارکت مــردم
و مشــروعیت ارتبــاط مناســبی نداشــته و نیــازی بــه منزلــت اجتماعــی پلیــس نمی بینــد.
منزلــت اجتماعــی پلیــس رابطــه مثبتــی بــا مشــارکت اجتماعــی پلیــس نــدارد .و بــه نظــر
می رســد کــه منزلــت اجتماعــی پلیــس بــه ابزارهــا و نیازهــای درون ســازمانی مرتبــط
اســت و ارتبــاط چندانــی بــا مشــارکت اجتماعــی پلیــس بــا مــردم مشــاهده نمی شــود.
بیشــترین ارتبــاط منزلــت اجتماعــی پلیــس بــا اعتمــاد بــه پلیــس بــه میــزان  97درصــد

تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

بررسی همبستگی های مشترک بین مولفه های سرمایه اجتماعی پلیس
یــک بررســی در مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز نتایــج قابــل توجهــی را ارائه
می نمایــد .در ایــن پژوهــش ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــا پنــج متغیــر شــامل مشــروعیت،
اقتــدار ،اعتمــاد ،مشــارکت و منزلــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .آزمــون همبســتگی
بیــن ایــن مولفه هــا کــه در جــدول مربــوط بــه ماتریــس همبســتگی های مشــترک بیــن
مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس در زیــر نشــان داده شــده حاکــی از آن اســت کــه
اقتــدار پلیــس بــا ســایر متغیرهــای ســرمایه اجتماعــی رابطــه معکــوس دارد.
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اســت و ارتبــاط ضعیفــی بــا اقتــدار و مشــروعیت پلیــس دارد .بیــن مشــارکت اجتماعــی و
اعتمــاد پلیــس رابطــه قــوی بــه میــزان  85درصــد و بــه صــورت مثبــت مشــاهده می شــود.
رابطــه مشــارکت بــا اقتــدار پلیــس بــه شــدت منفــی اســت و ارتبــاط چندانــی با مشــروعیت
پلیــس نــدارد .مشــروعیت پلیــس ارتبــاط بســیار قــوی بــه میــزان  95درصــد بــا اعتمــاد بــه
پلیــس دارد .ارتبــاط مشــروعیت پلیــس بــا اقتــدار منفــی اســت .و ارتبــاط چنــدان زیــادی
بــا مشــارکت و منزلــت اجتماعــی پلیــس نــدارد .بــا توجــه بــه پنــج مؤلفــه مــورد اشــاره در
ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،اعتمــاد بــه پلیــس قویتریــن متغیــر و مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی
پلیــس اســت .بــه طــوری کــه اعتمــاد بــه پلیــس بــا اقتــدار پلیــس بــه میــزان  74درصــد،
بــا مشــارکت پلیــس بــه میــزان  85درصــد ،بــا منزلــت پلیــس بــه میــزان  97درصــد ،و بــا
مشــروعیت پلیــس بــه میــزان  96درصــد اثــر مثبتــی دارد .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه
اعتمــاد بــه پلیــس هســته مرکــزی ســرمایه اجتماعــی پلیــس اســت کــه همبســتگی بســیار
خــوب و مثبتــی بــا ســایر مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس دارد.
توضیح شاخص های برازش تبیین مدل سرمایه اجتماعی پلیس
میــزان خطــای مــدل بــه میــزان  8درصــد نشــان می دهــد کــه مقــداری خطــای باالتــر
از خطــای معقــول  5درصــد وجــود دارد و بــه ایــن دلیــل نمــودار مــدل در خروجــی نــرم
افــزار لیــزرل داده نشــده اســت .بــا ایــن تفاســیر شــاخص های بــرازش مــدل نظیــر (NFI)،
 )(NNFI)، (CFI)، (GFIو ( )AGFIبیانگــر آن اســت کــه مــدل مفهومــی بــرای تبییــن
ســرمایه اجتماعــی پلیــس از بــرازش مطلوبــی برخــوردار بــوده اســت.
تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام
تــا بــه حــال بــه تحلیــل یــک متغیــره و دو متغیــره تــک تــک متغیرهــای مســتقل و
وابســته پرداختیــم .در اینجــا بــرای اینکــه کلیــه متغیرهــای مســتقل بــا هــم وارد تحلیــل
شــوند و تاثیــر همزمــان آن هــا را بســنجیم ،از رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده نموده ایــم.
در ایــن تحقیــق در انجــام رگرســیون ،از روش گام بــه گام اســتفاده کرده ایــم:
1

1. Stepwise

جدول ( -)7معرفی متغیرهای وارد شده  /حذف شده و روش به کار رفته در انجام رگرسیون
Variables Entered/Removeda
Model

Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1

احساس امنیت
اجتماعی

.

=< Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter
.)100. => Probability-of-F-to-remove ,050.

2

کارایی نهادهای
دولتی

.

=< Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter
.)100. => Probability-of-F-to-remove ,050.

3

کارامدی پلیس

.

=< Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter
.)100. => Probability-of-F-to-remove ,050.

4

شناخت از
وظابف پلیس

.

=< Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter
.)100. => Probability-of-F-to-remove ,050.
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همانگونــه کــه جــدول بــاال نشــان می دهــد از بیــن متغیرهــای تحقیــق ،متغیرهــای
احســاس امنیــت اجتماعــی ،کارایــی نهادهــای دولتــی ،کارامــدی پلیــس و شــناخت
نســبت بــه وظایــف پلیــس وارد مــدل شــده اند و ســایر متغیرهــا مثــل تجربــه جــرم،
مصــرف رســانه ای ،اعتمــاد بــه نظــام سیاســی و عدالــت محــوری پلیــس و متغیرهــای
زمینــه ای توســط نــرم افــزار حــذف گردیده انــد.
جدول شماره ( - )8ضرایب همبستگی و تعیین در گام های مختلف

Model

ضریب
همبستگی()R

ضریب تعیین
()R Square

ضریب تعیین
تعدیل شده1

خطای برآورد
استاندارد

1

472a.

0.223

0.220

6.17477

2

549b.

0.302

0.297

5.86394

3

571c.

0.326

0.318

5.77251

4

580d.

0.336

0.326

5.73860

دوربین-
واتسون2

1.837

مقایســه نتایــج جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه عملیــات رگرســیون تــا چهــار مرحلــه
انجــام شــده اســت و میــزان ضریــب همبســتگی چندگانــه و ضریــب تعییــن در هــر مرحلــه
نســبت بــه مرحلــه قبــل افزایــش داشــته اســت .بررســی متغیرهــای مســتقل نشــان می دهــد
کــه در هــر متغیرهــای مســتقل جــدول تاثیــر قابــل قبولــی بــر متغیــر وابســته داشــته اند.
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سرمایه اجتماعی پلیسa. Dependent Variable :

56

همانگونــه کــه مالحظــه می شــود ایــن چهــار متغیــر بــه میــزان( )58/0=rبــا متغیــر وابســته
همبســتگی دارنــد .ضریــب تعییــن تعدیــل شــده 1حاصلــه نیــز بیانگــر آنســت کــه 32
درصــد از تغییــرات موجــود در ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،تابــع متغیرهــای مســتقل مزبــور
اســت .از آنجــا کــه مقــدار آمــاره دوربیــن -واتســون نزدیــک بــه  2اســت می تــوان
اطمینــان یافــت کــه پیــش فــرض اســتقالل باقــی مانده هــا نیــز در تحلیــل رگرســیونی
رعایــت شــده اســت.
جدول ( -)9نتایج آزمون معناداری رگرسیون در گام های مختلف
مجموع

درجه آزادی

میانگین

F

سطح
معنی داری

Regression

3041.961

1

3041.961

79.783

000b.

Residual

10599.525

278

38.128

Total

13641.486

279

Regression

4116.625

2

2058.313

Residual

9524.860

277

34.386

Total

13641.486

279

Regression

4444.634

3

1481.545

Residual

9196.851

276

33.322

Total

13641.486

279

Regression

4585.317

4

1146.329

Residual

9056.169

275

32.932

Total

13641.486

279

Model
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1

2

3

4

59.859

44.462

34.809

000c.

000d.

000e.

جــدول فــوق بــه بررســی معنــاداری مــدل رگرســیونی بــه تفکیــک مراحــل ســه گانــه
پرداختــه اســت .همانطــور کــه مالحظــه می شــود نســبت میانگیــن مجــذورات رگرســیون
باقــی مانــده در هــر چهــار مرحلــه باالســت (ســطح معنــی داری  0.000و  F =34.809کــه
نشــان دهنــده اهمیــت متغیرهــای مســتقل می باشــد.
1. Adjusted R Square

جدول ( -)10متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون و ضرایب تاثیر آنها در گام های مختلف
Model

ضریب تاثیر
استاندارد نشده
B

ضریب
خطای
استاندارد

مقدار ثابت

115.872

1.646

احساس امنیت اجتماعی

0.585

0.066

مقدار ثابت

94.505

4.129

ضریب تاثیر
استاندارد
شده

t

سطح
معنی داری

57

Beta

8.932

0.000

22.887

0.000

احساس امنیت اجتماعی

0.465

0.066

0.375

7.058

0.000

کارایی نهادهای دولتی

0.315

0.056

0.297

5.590

0.000

مقدار ثابت

81.471

5.812

14.017

0.000

احساس امنیت اجتماعی

0.406

0.068

0.327

6.012

0.000

کارایی نهادهای دولتی

0.269

0.057

0.253

4.678

0.000

کارامدی پلیس

0.159

0.051

0.172

3.137

0.002

مقدار ثابت

76.668

6.228

12.311

0.000

احساس امنیت اجتماعی

0.393

0.067

0.317

5.837

0.000

کارایی نهادهای دولتی

0.267

0.057

0.251

4.668

0.000

کارامدی پلیس

0.168

0.051

0.182

3.329

0001.

شناخت از وظابف پلیس

0.241

0.117

0.102

2.067

0.040

0.472

نتایــج منــدرج در جــدول بــاال شــدت و جهــت تاثیــر متغیرهــای مســتقل را بــر متغیــر
وابســته نشــان می دهــد .همانگونــه کــه مالحظــه می شــود مهمتریــن متغیرهــای مســتقلی
کــه بیشــترین تاثیــر را بــر متغیــر وابســته دارد بــه ترتیــب عبارتنــد از احســاس امنیــت
اجتماعــی ( ،)0/317کارایــی نهادهــای دولتــی( ،)0/251کارامــدی پلیــس( )0/182و
شــناخت نســبت بــه وظایــف پلیــس(.)0/102

تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

70.393

0.000
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نتیجه گیری
نتایــج ایــن پژوهــش برگرفتــه از یک پیمایــش اجتماعی اســت .در این مطالعــه به منظور
بررســی ســهم تأثیــر هــر یــک از متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته از رگرســیون خطــی
چنــد متغیــره اســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس متغیرهای(عدالــت محــوری پلیس(احســاس
عدالــت) ،تجربــه جــرم ،اعتمــاد بــه نظــام سیاســی ،احســاس امنیــت اجتماعــی ،کارایــی
نهادهــای دولتــی ،کارامــدی پلیــس ،و شــناخت و آگاهــی نســبت بــه وظایــف پلیــس)
بــه روش گام بــه گام وارد معادلــه رگرســیونی شــدند .نتایــج تحلیــل رگرســیونی بیانگــر
ایــن بــوده کــه در گام آخــر چهــار متغیــر کارایــی نهادهــای دولتــی ،احســاس امنیــت
اجتماعــی ،پنداشــت نســبت بــه کارایــی پلیــس و شــناخت و آگاهــی نســبت بــه وظایــف و
اقدامــات پلیــس بــه ترتیــب بیشــترین واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کــرده و در مــدل
باقــی مانده انــد و بقیــه متغیرهــا مثــل تجربــه جــرم ،مصــرف رســانه ای ،اعتمــاد بــه نظــام
سیاســی و عدالــت محــوری پلیــس و متغیرهــای زمینــه ای توســط نــرم افــزار حــذف از
معادلــه خــارج شــده اند .ایــن متغیرهــا در مجمــوع توانســته اند  32درصــد از تغییــرات
متغیــر وابســته را تبییــن نماینــد.
بررســی متغیرهــای مســتقل نشــان می دهــد کــه متغیرهــای مســتقل تاثیــر قابــل قبولــی
بــر متغیــر وابســته داشــته اند .ایــن چهــار متغیــر بــه میــزان ( )=r 0.58بــا متغیــر وابســته
همبســتگی دارنــد .ضریــب تعییــن تعدیــل شــده 1حاصلــه نیــز بیانگر آنســت کــه  32درصد
از تغییــرات موجــود در ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،تابــع متغیرهــای مســتقل مزبــور اســت.
مهمتریــن متغیرهــای مســتقلی کــه بیشــترین تاثیــر را بــر متغیــر وابســته دارد بــه ترتیــب
عبارتنــد از احســاس امنیــت اجتماعــی ( ،)0/317کارایــی نهادهــای دولتــی(،)0/251
کارامــدی پلیــس( )0/182و شــناخت نســبت بــه وظایــف پلیــس(.)0/102
همانگونــه کــه ماتریــس همبســتگی های مشــترک بیــن مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی
پلیــس نیــز نشــان می دهــد ،اقتــدار پلیــس بــا ســایر متغیرهــای ســرمایه اجتماعــی رابطــه
معکــوس دارد .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه اعتمــاد بــه پلیــس هســته مرکــزی
ســرمایه اجتماعــی پلیــس محســوب می گــردد کــه دارای همبســتگی بســیار خــوب و
مثبتــی بــا ســایر مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس اســت .در مقابــل اقتــدار فقــط بــا
اعتمــاد رابطــه مثبــت و قــوی دارد .بنابرایــن اقتــدار پلیــس نیازمنــد اعتمــاد مــردم اســت.
1. Adjusted R Square
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امــا ایــن مولفــه در حوزه هایــی نظیــر مشــارکت مــردم و مشــروعیت ارتبــاط مناســبی
نداشــته و نیــازی بــه منزلــت اجتماعــی پلیــس نمی بینــد .از جملــه پیشــنهادهای قابــل
اتــکای ایــن پزوهــش توجــه بــه بعــد نــرم افــزاری اقتــدار در ناجــا و برنامه ریــزی گســترده
بــرای بهره گیــری از ابزارهــای مناســب در ایــن حــوزه اســت تــا بتــوان تعــادل نســبی
میــان مولفه هــای اعتمــاد ،مشــارکت ،مشــروعیت و منزلــت بــا بعــد اقتــدار پلیــس برقــرار
نمــوده و نتایــج مثبتــی را هــم بــرای پلیــس و هــم بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد.
بــه نظــر می رســد توجــه بــه رویکــرد اقتــدار نــرم پلیــس می توانــد ایــن خــاء بیــن
مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تــا حــد زیــادی پــر نمایــد .بــه عبارتــی ارتقــای
ســرمایه اجتماعــی پلیــس بنــا برتعریفــی کــه از آن ارائــه گردیــد و مولفه هــا و ویژگی های
آن ،نیازمنــد وجــود همزمــان و همپایــه ارکان و مولفه هــای اصلــی آن می باشــد و خدشــه
در هــر یــک از مولفه هــا می توانــد تاثیــری بســیار مخــرب بــر ســرمایه اجتماعــی پلیــس
وارد نمایــد.
ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــا میــزان اعتمــاد جامعــه بــه پلیــس ،ســطح مشــارکت مــردم
بــا پلیــس ،درجــه مقبولیــت و نیــز وجهــه و منزلــت اجتماعــی پلیــس و ســطح اقتــدار
پلیــس در جامعــه ســنجیده و بیــان می شــود .از ایــن رو هــر یــک از ایــن مولفه هــا نیــز
بــا شــاخص ها و پارامترهایــی کــه درجــه یــا میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تعییــن
می نمایــد محــک می خــورد کــه در مجمــوع منجــر بــه ارتقــای کارامــدی نیــروی پلیــس
در ایجــاد نظــم و امنیــت از طریــق ایجــاد بســترها و زمینه هایــی بــرای ارتقــای تعاملــی
و کارکــردی فعالیتهــای پلیــس می باشــند .وجــود ،گســترش و ارتقــای ایــن مولفه هــا
بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی پلیــس و در نتیجــه ارتقــای کارامــدی آن و عــدم وجــود،
آســیب و کاهــش ایــن مولفه هــا بــه زوال و افــول ســرمایه اجتماعــی پلیــس و در نتیجــه
کاهــش کارآمــدی آن منجــر خواهــد گردیــد .لــذا توجــه بــه بعــد اقتــدار نــرم پلیــس در
کنــار بعــد ســخت افــزاری و ســخت آن می توانــد شــکاف موجــود در ســرمایه اجتماعــی
پلیــس را پــر نمــوده همانگونــه کــه از ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــه عنــوان توانایــی،
ظرفیــت و قــدرت نــرم پلیــس در برقــراری ارتبــاط بــا مــردم بــه منظــور انتظــام بخشــی هــر
چــه بیشــتر در جامعــه تعریــف گردیــد عمــل نمایــد.
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با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهاد می گردد:
1.1بــا توجــه بــه محوریــت بعــد اعتمــاد بــه پلیــس در بیــن مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی
پلیــس ،برنامه ریــزی مناســبی بــرای افزایــش اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس انجــام
پذیــرد .اســتفاده از کلیــه قابلیتهــا و ظرفیتهــای ســازمانی و ملــی مــورد انتظــار اســت.
2.2میــزان اقتــدار پلیــس و رابطــه آن بــا ســایر ابعــاد بویــژه ســطح مشــارکت شــهروندان
بــا پلیــس بســتگی بــه شــیوه و ابزارهــای مــورد اســتفاده در حــوزه اقتــدار دارد .بــا
توجــه بــه شــکنندگی رابطــه بیــن ایــن مولفه هــا ،سیاســتگذاری دقیــق در ایــن زمینــه
ضــروری اســت.
3.3نســبت بــه گفتمان ســازی و آگاهــی بخشــی در خصــوص ســرمایه اجتماعــی پلیــس
و ابعــاد آن و تاثیــر آن بــر کارامــدی و تغییــر نگــرش شــهروندان ،بــه فرماندهــان و
مدیــران ناجــا اقــدام و برنامه ریــزی مناســبی صــورت پذیــرد.
4.4بــا توجــه بــه تاثیــر عملکــرد و نگــرش مــردم نســبت بــه ســایر ســازمانهایی کــه بــر
میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس تاثیرگذارنــد برنامــه ریــزی مناســبی انجــام پذیــرد
5.5در یــک طــرح تحقیقاتــی کالن ،ســرمایه اجتماعــی پلیــس در کلیه اســتانهای کشــور
مــورد ســنجش قــرار گیــرد و ایــن موضــوع بــه صــورت ســالیانه در دســتور کار
معاونــت اجتماعــی قــرار گیــرد.
6.6طرح هــای تحقیقاتــی راهبــردی بــه منظــور انجــام تحلیل هــای راهبــردی در
ســطوح اســتانی و کشــوری انجــام و بــر اســاس آن برنامه ریزی هــای مناســبی در
دســتور کار قــرار گیــرد.
7.7نســبت بــه تدویــن ،اعتبارســنجی و استاندارســازی پرسشــنامه های ســرمایه اجتماعــی
پلیــس اقــدام و مبنــای ســنجش در ایــن زمینــه قــرار گیــرد.
8.8بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش ،تحقیــق مجزایــی در خصــوص نســبت و رابطــه
ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــا یکدیگــر انجــام پذیــرد.
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