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از صفحه  39تا 66

چکیده
اعتــاد اجتامعــی از مهمرتیــن مؤلفه هــای رسمایــه اجتامعــی و بنیــاد شــکل گیری روابــط اجتامعــی و توســعه یــک جامعــه
اســت و کاهــش و افزایــش آن می توانــد تأثیــر مهمــی بــر احســاس امنیــت اجتامعــی داشته باشــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن تحقیــق
بــه بررســی تأثیــر اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان می پــردازد .جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل
شــاکیان مراجعه کننــده بــه دادرسای عمومــی و انقــاب در نیمــه دوم ســال  95در شــهر زاهــدان می باشــد کــه دارای تجربــه
مالقــات کاری بــا پلیــس و حضــور در کالنــری را داشــته اند ،به طــور میانگیــن  1000نفــر بــرآورد شــده اســت کــه بــر اســاس
جــدول مــورگان و روش منونه گیــری تصادفــی ســاده 278 ،نفــر بــه عنــوان منونــه انتخــاب شــدند .روایــی محتــوای پرســش نامه بر
اســاس نظــر خــرگان تأییــد و پایایــی پرســش نامه های اعتــاد اجتامعــی و احســاس امنیــت شــهروندان بــه ترتیــب ،0/91
 0/92بــه دســت آمــد .نتایــج تحلیــل داده هــا نشــان داد تأثیــر اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس امنیــت شــهروندان برابــر 0/993
می باشــد .یعنــی بــه ازای یــک واحــد تغییــر در اعتــاد اجتامعــی بــه میـزان0/993در احســاس امنیــت شــهروندان تغییــر ایجــاد
می شــود بــه ایــن معنــی کــه اعتــاد اجتامعــی تبیین کننده مناســبی بـرای احســاس امنیــت شــهروندان اســت .بــا توجــه بــه ایــن
نتایــج ،نیــروی انتظامــی شهرســتان زاهــدان می توانــد بــا افزایــش اعتــاد اجتامعــی ،زمینه هــای احســاس امنیــت شــهروندان
را فراهــم کنــد.
کلید واژه ها :اعتامد اجتامعی ،احساس امنیت شهروندان ،پلیس ،شهر زاهدان.

 .1استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان .نویسنده مسئولYaghoobi@hamoon. usb. ac. ir .
 .2استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستانimani@mgmt. usb. ac. ir .
 .3عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ،دانشجوی دکتری پیشگیری از جرم.
 .4دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) دانشگاه سیستان و بلوچستانroghayeh. rahdar@ yahoo. com .

40

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،55پاییز 97

مقدمه وبیان مسئله
یکــی از مفاهیــم بــا اهمیــت ،پیچیــده و جدیــد در دنیــای امــروز و در بســیاری از مباحــث
سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی موضــوع و مفهــوم امنیــت اســت (اخوان کاظمــی:1386 ،
 .)12امنیــت از نیازهــا و رضورت هــای پایــه ای فــرد و جامعــه تلقــی می شــود کــه فقــدان یــا
اختــال در آن پیامدهــا و بازتاب هــای نگران کننــده و خطرناکــی به دنبــال دارد (ترابــی و
گــودرزی)32 :1383 ،؛ به طــوری کــه انســان مدنــی بــرای زندگــی در جمــع و دســت یابی
بــه مراتــب بــاالی رشــد نیازمنــد امنیــت و آرامــش خاطــری اســت کــه بــا رشــد و منــو جرائــم
و انحرافــات اجتامعــی زمینه هــای ناامنــی و شــکل گیری کجــروی در ســطح جامعــه
بیش تریــن دلهــره را ایجــاد می کنــد (رشافتی پــور.)119 :1385 ،
نکتــه ای کــه در بــاب امنیــت بایــد بــدان توجــه شــود ،نقــش و وجــود احســاس امنیــت در
بیــن افــراد جامعــه در بعــد ذهنــی در کنــار وجــود امنیــت در بعــد عینــی اســت و به همیــن
دلیــل ،برخــی کارشناســان احســاس امنیــت را مقــدم بــر وجــود عینــی امنیــت معرفــی
می کننــد (رجبی پــور)96 :1384 ،؛ بنابرایــن ،احســاس امنیــت بــه آزادی نســبی از خطــری
اطــاق می شــود کــه وضعیــت خوشــایندی را در افــراد جامعــه ایجــاد کــرده و فــرد در آن
موقعیــت احســاس آرامــش جســمی و روحــی می کنــد (رجبی پــور.)93 :1384 ،
از ســوی دیگــر بــه اعتقــاد بســیاری از صاحب نظــران امنیــت و احســاس امنیــت بــا مفهــوم
اعتــاد مرتبــط اســت .در بســر اعتــاد ،احســاس امنیــت عمومی تــری شــکل گرفته و
اعضــای جامعــه در کلیــه تعامــات اجتامعــی خــود بــا ســازمان ها ،دولــت ،نهادهــای
اقتصــادی ،ســایر اعضــای جامعــه و پلیــس احســاس امنیــت و آرامــش می کننــد .رشــد
اعتــاد اجتامعــی در افــراد باعــث احســاس امنیــت ،آزادی و اســتقالل در هــر یــک از طرفیــن
درگیــر در تعامــات اجتامعــی می  گــردد .پــس اعتــاد ،زمانــی شــکل می گیــرد کــه افــراد،
دربــاره زندگــی و بقــای خویــش ،یعنــی آینــده و جهــان پیرامونشــان ،امیــد و اطمینــان
داشته باشــند و بالعکــس هــر آنچــه زندگــی و بقــای افــراد را بــه خطــر انــدازد و یــا متامیــت
وجــود مســتقل آن هــا را تهدیــد کنــد ،اعتامدشــان را ســلب خواهــد کــرد (عبــاس زاده و
همــکاران.)46 :1393 ،
احســاس امنیــت فراتــر از زندگــی قربانیــان بالفصــل آن ،بــه آنهایــی کــه تجربــه غیرمســتقیمی
از جــرم داشــته اند نیــز تأثیــر می گــذارد .ناامنــی می توانــد فضایــی از بی نظمــی را ایجــاد
کنــد کــه در آن شــهروندان قــادر بــه اعــال کنــرل غیر رســمی بــر اجتــاع خــود نبــوده،

1. Scheider& Rowell& Bezdikian
2. Wilson Doenges
3. Giddenz
4. Jang
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بنابرایــن منجــر بــه افزایــش جرایــم و حتــی ســطوح بــاالی تــرس شــود (شــایدر،راول،
بزدیکیــان .)6 :2006 ،1احســاس ناامنــی موجــب می شــود افــراد از فعالیت هــای اجتامعــی
بازداشــته شــده و ســطح بی اعتــادی آنــان بــاال رود (ویلســون دنجــز.)597 :2000 ،2
عــدم اعتــاد یعنــی فلــج شــدن نظــم اجتامعــی ،دراین صــورت اســت کــه فــرد در هیــچ
کنــش اقتصــادی و اجتامعــی احســاس امنیــت منی کنــد و دائــم در انتظــار وقــوع کنــش
و واکنش هــای منفــی افــراد جامعــه اســت .بــا کاهــش امنیــت ،آرمان هــای فــرد تخفیــف
می یابــد .تعالــی جامعــه ،رشــد فکــر و اندیشــه ،توســعه و رشــد اســتعدادها ،همگــی ریشــه
در عنــر امنیــت دارنــد .بحرانــی بــودن احســاس امنیــت قطعــاً در رفتــار شــهروندان تأثیــر
مخربــی خواهــد نهــاد و آنــان را از ایجــاد روابــط مطلــوب و پیرشفــت فــردی ناتــوان خواهــد
ســاخت (گیدنــز .)1377 ،3افــرادی کــه دارای رفتــار شــهروندی مرتقــی هســتند ،در بهرتیــن
رشایــط و حتــی در حالــت بیــاری و ناتوانــی هــم بــه کار ادامــه می دهنــد ،کــه ایــن
نشان دهنده وظیفه شناســی بــاالی آن هاســت (یعقوبــی.)80 :1394 ،
امــروزه پلیــس یکــی از ارکان مهــم حکومــت اســت کــه برقــراری نظــم و امنیــت در
جامعــه را بــر عهــده دارد و بــرای ایفــای نقــش مهــم و حســاس خــود نیــاز بــه همــکاری و
مشــارکت مردمــی داشــته و ایــن امــر بــدون جلــب اعتــاد مــردم تحقــق منی یابــد؛ بنابرایــن،
یکــی از طرح هــای ایجــاد محیطــی امــن و تأمیــن احســاس امنیــت مــردم ،جلــب اعتــاد
شــهروندان به عنــوان یکــی از کارگــزاران مهــم حکومتــی اســت (شــایگان.)38 :1387 ،
ســازمان پلیــس ماننــد دیگــر ســازمان ها بــرای ارتقــای رسمایــه اجتامعــی و ارائــه خدمــات
اثربخــش موردنیــاز خــود نیازمنــد اعتــاد اجتامعــی اســت تــا از ایــن طریــق زمینه هــای
تعامــل بــا مــردم و مشــارکت مطلــوب آن هــا را بــرای ارتقــای توامننــدی خدمت رســانی و
برقــراری نظــم و امنیــت فراهــم آورد .ســازمان پلیــس بــه دلیــل ارتبــاط گســرده بــا عمــوم
مــردم ،بیش تــر از ســازمان های دیگــر نیازمنــد اعتــاد عمومــی اســت .اعتــاد عمومــی بــه
پلیــس موضــوع بــا اهمیتــی بــرای همه کشــورها اســت زیــرا ارتبــاط نزدیکــی بــه مرشوعیــت
نیروهــای پلیــس دارد (جانــگ.)57 :2010 ،4
بــه هــر میــزان ،پلیــس در تولیــد امنیــت و حفــظ آن موفــق عمــل کنــد و اعتــاد مــردم را
جلــب منایــد ،بــه مرزهــای محبوبیــت نزدیک تــر می شــود یعنــی بــرای تحقــق مطلوبیــت
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دو شــاخص عمــده وجــود دارد :یکــی میــزان موفقیــت پلیــس در انجــام مأموریت هایــش
و تولیــد امنیــت ،آســایش و آرامــش و دیگــری اعتامدســازی در مــردم از طریــق افزایــش
کارایــی و توامننــدی خــود اســت (عبــدی39 :1382 ،؛ عبــدی و همــکاران.)272 :1387 ،
نیــروی انتظامــی مظهــر امنیــت و آرامــش مــردم اســت و بایــد زمینــه امنیــت مــردم را فراهــم
کنــد و بــرای ایــن امــر نیازمنــد اعتــاد اجتامعــی اســت .بــر ایــن اســاس اعتــاد اجتامعــی
از پیش رشط هــای اساســی در تأمیــن و ارتقــای احســاس امنیــت شــهروندان اســت .باتوجــه
بــه اینکــه اســتان سیستان و بلوچســتان یکــی از اســتان های مــرزی کشــور می باشــد و
همچنیــن زاهــدان بــه عنــوان مرکــز ایــن اســتان یکــی از شــهرهایی اســت کــه در کانــون
مباحــث امنیتــی کشــور قــرار دارد لــذا بحــث امنیــت و احســاس امنیــت شــهروندان در ایــن
شــهر بســیار اهمیــت دارد .وقتــی شــهروندان احســاس ناامنــی کننــد پیامدهــا و بازتاب هــای
خطرناکــی بــرای افــراد و دولت هــا دارد و هزینه هــای بســیاری را در پــی خواهــد داشــت از
ایــن رو نیــروی انتظامــی بــرای افزایــش احســاس امنیــت اجتامعــی شــهروندان و کــم کــردن
ناامنــی آنهــا نیــاز بــه اعتــاد اجتامعــی دارد .حــال بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده پرســش
اینجاســت کــه آیــا اعتــاد اجتامعــی بــه پلیــس بــر احســاس امنیــت اجتامعــی شــهروندان در
شــهر زاهــدان مؤثــر اســت؟
ادبیات نظری
اعتامد اجتامعی
در فرهنــگ لغــت فارســی عمیــد ،اعتــاد مــرادف بــا تکیــه کــردن ،متکــی شــدن و کاری
را بــا اطمینــان بــه کســی ســپردن آمــده اســت (هاشــمی)100 :1379 ،؛ و در فرهنــگ لغــت
فارســی معیــن اعتــاد مــرادف بــا اطمینــان ،وثــوق ،بــاور و اعتقــاد ،تکیــه کــردن ،متکــی
شــدن بــه کســی و کاری را بی گــان بــه کســی ســپردن آمــده اســت (معیــن.)320 :1377 ،
اعتــاد از اطمینــان میآیــد اعتــاد لــذت اطمینــان بــه افــرادی اســت کــه بــرای فــرد مهــم
هســتند (چرنیشــنکو.)22 :2009 ،1
اعتــاد باعــث کاهــش خطــر درک طرفیــن مبادلــه و پایــه و اســاس بــرای رابطــه مبادلــه
اســت و ســازمان دهنــده بــرای همکاری هــای دراز مــدت اســت (کالکیــت و رادل.)2011 ،2
اعتــاد بــه عنــوان یــک اطمینــان درونــی از نظــر رفتــار مــورد انتظــار در مبادلــه طرفیــن
1. Chernyshenko
2. Colquitt &Rodell

1. Ennew
2. Lee and Choi
3. Luhman
4. Meier & Davis & Schomann
5. Jahnson
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تعریف شــده اســت و از چهــار عنــر عمــده تشکیل شــده اســت :توانایــی ،خیر خواهــی،
صداقــت و قابــل پیش بینــی (ان نیــو 1و همــکاران .)2011 ،اعتــاد روش مبتنــی بــر نتیجــه
اســت کــه در طــول زمــان توســعه یافته اســت (لــی و چویــی.)2011 ،2
هاشــمی ( )1383بیــان مــی دارد اعتــاد را به عنــوان یــک حــس ،به عنــوان یــک احســاس
و به عنــوان یــک نگــرش تعریــف می کننــد؛ یعنــی احســاس اعتــاد و احســاس پذیــرش و
نگــرش مثبــت بــه یــک پدیــده .پــس اعتــاد عبــارت اســت از اطمینــان بــه درســتکاری و
بی طرفــی و حســن ظــن داشــن بــه یــک فــرد یــا نهــاد اجتامعــی؛ بنابرایــن در ارتبــاط بیــن
افــراد اگــر اعتــاد وجــود داشــته باشــد ،نوعــی همدلــی و هامهنگــی بــه وجــود می آیــد
(عبــدی و همــکاران.)265 :1387 ،
از دیــد لوهــان  )1988( 3اعتــاد شــامل انتخــاب اســت و بــه نظــر مایــر و دیویــس و
اســچومن  )1995( 4اعتــاد متضمــن خطراســت (الوانــی ،دانایی فــرد .)7 :1380 ،همچنیــن
چلبــی ( )1375اعتــاد را داشــن حســن ظــن نســبت بــه همه افــراد در روابــط اجتامعــی
جــدای از تعلــق آنهــا بــه گــروه قومــی و قبیلــه ای می دانــد (شــایگان.)49 :1387 ،
برایــن اســاس ،تعریــف کلــی اعتــاد عبــارت اســت از حالتــی روانــی کــه بــر اســاس
آن فــرد اعتقــاد یــا اطمینــان راســخ بــه صداقــت ،درســتی و عدالــت یــک شــخص ،گــروه،
یــا کلیــت جامعــه داشــته و انتظــار دارد کــه بــه طرقــی عمــل کنــد کــه بــرای وی مهــم
باشــد .اعتــاد عمومــی تجربــه شــخصی افــراد در مواجهــه بــا قدرت هــای محلــی یــا ملــی
می باشــد (ابراهیم پــور و همــکاران.)10 :1391 ،
در پژوهــش حــارض بــا مــرور تحقیقــات قبلــی ،اعتــاد اجتامعــی براســاس ابعــاد زیــر
مفهوم ســازی شــد -1 :رصاحــت :رشکــت دادن دیگــران در اطالعــات ،عقایــد ،افــکار و
احساســات و ...اســت .فــرد از ایــن طریــق افــکار ،عقایــد و احساســات ،تــرس و تردیدهــای
درونــی خــود را بــا دیگــران در میــان میگــذارد (جانســون -2 .)1993 ،5ســهیم کــردن :ارائــه
منابــع و ذخایــر (به خصــوص منابــع و ذخایــر اطالعاتــی) خــود بــه دیگــران تــا آنهــا را در نیــل
بــه اهدافشــان کمــک کنــد (علی زمانــی -3 .)12 :1387 ،متایــات همــکاری جویانــه:
بیانگــر ایــن اســت کــه فــردی می خواهــد بــا دیگــران بــرای رســیدن بــه هــدف مشــرک کار
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کنــد ،ایــن امــر مســتلزم هامهنگــی فــرد بــا اعــال دیگــران اســت (حــاج زمانــی.)1386 ،
 -4اطمینــان :نوعــی احســاس مثبــت اســت کــه مــردم بــا گذشــت زمــان نســبت بــه دولــت،
مقامــات ســازمان های دولتــی و تصمیــات آن هــا پیــدا می کننــد (پیران نــژاد؛ .)1386
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احساس امنیت اجتامعی
امنیــت در مفهــوم عینــی آن اندازه گیــری فقــدان تهدیــد علیــه ارزش هــا و در مفهــوم
ذهنــی بــه فقــدان احســاس تــرس از اینکــه چــه ارزش هایــی مــورد حملــه ق ـرار خواهنــد گرفــت
اشــاره دارد (مولــر .)1 :2000 ،1امنیــت اجتامعــی از نظــر بــوزان بــه حفــظ ویژگی هایــی
اشــاره دارد کــه براســاس آن ،افــراد خــود را بــه عنــوان عضــو یــک گــروه اجتامعــی قلمــداد
می کننــد ،یــا بــه عبارتــی ،بــا جنبه هایــی از زندگــی فــرد ارتبــاط پیــدا می کنــد کــه هویــت
گروهــی او را شــکل می دهنــد (بــوزان ،ویــور.)4-5 :1998 ،2
احســاس امنیــت عبــارت اســت از نوعــی ذهنیــت و جهت گیــری روانــی مثبــت
(رضایت بخــش ،قانع کننــده و آرام بخــش) شــهروندان نســبت بــه عــدم تأثیرگــذاری
حضــور و بــروز رویدادهــا و وقایــع ضــد امنیتــی (تهدیدهــا) در رشایــط فعلــی و آتــی ،در
حوزه هــای امنیــت اجتامعــی ،ثبــات سیاســی ،انســجام هویتــی ،یکپارچگــی و امنیــت
رسزمیــن (زارع شــاه آبادی و تــرکان.)134 :1390 ،
احســاس امنیــت اجتامعــی فقــدان هــراس از اینکــه ارزش هــای انســانی موردحملــه قــرار
گیــرد یــا بــه مخاطــره نیفتــد و بــه نبــود ه ـراس و بیــم نســبت بــه حقــوق و آزادی هــای مــروع
اســت .ایــن مفهــوم بــه ایــن نکتــه توجــه دارد کــه زنــان چــه مقــدار احســاس آرامــش خاطــر و
آرامــش قلــب دارنــد کــه حقــوق آنــان رعایــت می شــود و به طــور نســب ،احتامالموردحملــه
قــرار می گیرنــد .احســاس امنیــت اجتامعــی از آن جهــت مهــم اســت کــه بــه برداشــت ها
و پنداشــت ها نســبت بــه محیــط توجــه می کنــد .به طورکلــی در تعریــف ایــن مفهــوم
می تــوان گفــت احســاس امنیــت اجتامعــی عبــارت اســت از میــزان آرامــش خاطــر ذهنــی
و روانــی افــراد در مــورد اینکــه در زندگــی روزمــره خــود چقــدر در برابــر خطــرات احتاملــی
و مزاحمت هــای دیگــر افــراد جامعــه مصونیــت دارنــد (آجرلــی ،مشــهدی.)13 :1392 ،
احســاس امنیــت بــه احســاس رهایــی انســان از اضطــراب ،بیــم و خطــر اطــاق میشــود.
درواقــع ،زمانــی کــه فــرد احســاس کنــد در جامعــه و تعامــات اجتامعــی ،خطــری جــان
1. Moller
2. Buzan & Weaver

اعتامد اجتامعی و احساس امنیت اجتامعی
امنیــت و احســاس امنیــت را چــه مفهومــی سیاســی و حکومتــی تلقــی کنیــم و چــه آن
را به عنــوان پدیــده ای اجتامعــی و در معنایــی عــام در نظــر بگیریــم کــه همــه افــراد جامعــه
در ســاخت و حفــظ آن مشــارکت دارنــد ،بــا مفهــوم اعتــاد مرتبــط اســت (بحری پــور و
رســتگار خالد.)15 :1392 ،
آنتونــی گیدنــز ( )1377اعتــاد را بــه مفهــوم انتظــار بــرآورده شــدن چشم داشــت ها
در مــورد رویدادهــای احتاملــی دانســته اســت .گیدنــز ریشــه اعتامد را در اطمینــان بــه
اشــخاص درســتکار و معتــر مربــوط می دانــد کــه به طورمعمــول از نخســتین تجربیــات
کــودك حاصل شــده اســت .بــه نظــر گیدنــز ،در صــورت عــدم وجــود اعتــاد ،کنــش
افــراد مبتنــی بــر رویکردهــای بدگامنــی یــا خــودداری می باشــد (گیدنــز .)119 :1377 ،ایــن
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مــال یــا ســامتی وی را مــورد تهدیــد و تعــرض قــرار منی دهــد ،می تــوان گفــت فــرد دارای
احســاس امنیــت اســت .ایــن احســاس امنیــت از طریــق ارگان هــای تأمین کننــده امنیــت،
دولــت ،مدرســه ،نظــام اقتصــادی ،خانــواده ،شــبکه دوســتان و . ...تأمیــن می شــود؛ بنابرایــن
درجــه اعتــاد ورزی فــرد بــه دیگــران مشــخصه مناســبی بــرای تعییــن درجــه احســاس
امنیــت وی تلقــی می گــردد .احســاس امنیــت اجتامعــی بــه عنــوان یــک متغیــر اجتامعــی
می توانــد تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد اجتامعــی و فــردی قــرار گیــرد .ازجملــه عواملــی کــه
بــر احســاس امنیــت اجتامعــی در یــک جامعــه تأثیــر میگذارنــد ،می تــوان بــه نابرابــری
اجتامعــی ،میــزان رسمایــه اجتامعــی در دســرس ،مشــارکت ،پایبنــدی بــه ارزش هــای
مشــرک ،اعتــاد اجتامعــی و عوامــل زمینــه ای مثــل جنســیت ،ســن ،نــوع خانــواده و. ...
اشــاره کــرد (میــری آشــتیانی.)1383 ،
در این پژوهش محققان ابعاد زیر را برای احساس امنیت مد نظر قرار داده اند:
1.1امنیــت جانــی :هرگونــه تهدیــدی کــه برعلیــه جــان انســان ها وجــود داشته باشــد امنیــت
جانــی آنهــا را از بیــن می بــرد؛ بنابرایــن رشایــط امنیــت جانــی رشایطــی اســت کــه
هیچ گونــه تهدیــدی برعلیــه جــان افــراد جامعــه وجــود نداشــته باشــد (شــفیعی زازلی،
.)10 :1393
2.2امنیــت مالــی :عبــارت اســت از تضمیــن داراییهــای افــراد از رسقــت و دزدی و اطمینــان
خاطــری کــه از تأمیــن نیازهــای مــادی و مالــی ،حاصــل میشــود (حســینینثار.)6 :1391 ،
3.3امنیت روانی :رهایی روانی فرد از هرگونه دغدغه و نگرانی است (بیات.)119 :1388 ،
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اصطــاح بــه اطمینانــی راجــع اســت کــه بیشــر انســان ها بــه تــداوم تشــخیص هویــت خـــود
و دوام محیط هــای اجتامعــی و مــادی کنــش در اطــراف خــود دارنــد .احســاس اعتــاد
پذیــری اشــخاص و چیزهـــا کـــه بــرای مفهــوم اعتــاد بســیار مهــم اســت ،بــرای احســاس
امنیــت وجــودی نیــز اهمیــت بنیـــادی دارد .بـــرای همـــین اســت کــه ایــن دو احســاس از
جهــت روان شــناختی پیونــد نزدیکــی باهــم دارنــد (وثوقــی و آرام.)143 :1388 ،
کاکــس 1بــا تأکیــد بــر عامــل اعتــاد بــه عنــوان شــاخص ملــی رسمایــه اجتامعــی در
هــر جامعــه ای ایــن نکتــه را یــادآور می شــود کــه «در صــورت وجــود اعتــاد در میــان
افــراد جامعــه ،ارتبــاط اعضــای خـــانواده ،دوســـتان و همســایگان ،همــکاران ،بیــاران،
مراقبــان بهداشــت ،هم گروه هــا و اجتامعــات ،مؤثرتــر می شــود .در صورتــی کــه فقــدان
اعتــاد ،بــا عــدم پیــروی از قوانیــن ،رفتــار ضــد اجتامعــی ،خودکشــی ،خشــونت و ســایر
مشــکالت اجتامعــی همــراه خواهــد بــود» .کاکــس معتقــد اســت کــه «بســیار مشــکل
اســت کـــه جامعتــی را بــدون آنکــه اعتامدشــان را جلــب کــرده باشــیم ،بتوانیــم متقاعــد
کنیــم کــه ســبک زندگــی ســامل تری در پیــش گیرنــد .ازایــن رو گســرش شــعاع اعتــاد و
همــکاری اعضــای یــک جامعــه ،غنــای رسمایــه اجتامعــی و به تبــع آن ،کـــاهش اختــاالت
و نابســامانی های روانــی و اجتامعــی را در پــی خواهــد داشــت» (بهــزاد.)50 :1381 ،
نیــکالس لوهــان (« )1979اعتــاد را بــه معنــی مطمــن بـــودن دربــاره کنش هــای
احتاملــی دیگــران در آینــده تعریــف می کنــد و عنــوان می کنــد کــه اعتــاد بــا مفهــوم
مخاطــره و ریســک در ارتبــاط اســت .بــه اعتقــاد لوهــان کارکــرد اعتــاد در نظــام
اجتامعــی ایــن اســت کـــه عــدم تعییــن اجتامعــی را کاهــش می دهــد» (لوهــان:1979 ،
 .)10لوهــان تئــوری امنیــت خــود را بــر طبقه بنــدی جهــان فــردی بــه حوزه آشــنا و
حـــوزه ناآشنا ارائــه می دهــد .دنیــای آشــنا حیطه هنجارهــا و عادت هایــی اســت کــه بـــرای
حفـــظ انســـجام و تعیـــین سیســتم اجتامعــی کافــی بــه نظــر می رســد (باباخانــی:1389 ،
 ،)186لیکــن در جهــان مــدرن کـــه لوهمـــان بیشـــر حوزه هــای آن را در ذیــل دنیــای ناآشــنا
طبقه بنــدی می کنــد ،ایـــن هنجارهـــا دیگـــر هـــیچ کـــارکردی نخواهنـــد داشــت و همیــن امــر
سبب ســاز احســاس ناامنــی فــرد در ایــن حــوزه اســت .از دیــد لوهــان تــا زمانــی کــه فـــرد
در حوزه آشــنا زندگــی می کنــد ،احســاس ناامنــی منی کنــد .احســاس ناامنــی زمانــی بــه
وجــود می آیــد کــه فــرد پــا بــه دنیــای ناآشــنا می گــذارد .لوهــان تنهــا راهحــل ایجــاد
1. Cox

پیشینه تحقیق
هزارجریبــی و حامــد ( )1391تحقیقــی را بــا عنــوان «رابطــه اعتــاد اجتامعــی و احســاس
امنیــت در میــان شــهروندان تهرانــی» بــه انجــام رســانیده اند .روش تحقیــق آنهــا بــه صــورت
پیامیشــی و از پرسشــنامه جهــت گــردآوری اطالعــات اســتفاده کرده انــد .جامعــه آمــاری
شــامل کلیــه شــهروندان بــاالی  15ســال شــهر و حجــم منونــه شــامل  384نفــر کــه از طریــق
فرمــول کوکــران محاسبه شــده اســت .روش منونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای بــوده
اســت .نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه احســاس امنیــت شــهروندان تهرانــی در ســطح
متوســط بــه پاییــن بــوده اســت .بیــن میــزان اعتــاد اجتامعــی و امنیــت اجتامعــی رابطــه
مثبــت و معنــاداری وجــود داشــته اســت .بیــن میــزان اعتــاد نهــادی و احســاس امنیــت
همبســتگی نســبتاً قــوی وجــود داشــته اســت.
عنایــت و همکارانــش ( )1391تحقیقــی را بــا هــدف بررســی رابطــه اعتــاد اجتامعــی
(تعمیم یافتــه و نهــادی) بااحســاس امنیــت اجتامعــی جوانــان  15-29ساله ســاکن شــهرهای
شــیراز و یاســوج انجــام داده انــد .نتایــج آنالیــز و کواریانــس نشــان داد احســاس امنیــت
اجتامعــی پاســخ گویان بیشــر تحــت تأثیــر اعتــاد قــرار دارد تــا محــل ســکونت آنــان.
1. Jalava
2. Putnam
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احســاس امنیــت در حوزه ناآشــنا را اعتــاد بــه سیســتم های انتزاعــی می دانــد (جــاالوا،1
 .)3 :2003اعتــاد یــک عنــر اختیــاری و آگاهانــه اســت کــه مســتلزم پیش بینــی رفتــار
یــک بازیگــر مســتقل اســت .اعتــاد هامننــد یــک منبــع اخالقــی اســت کــه ذخیــره آن در
حیــن اســتفاده بــه جــای کاهــش افزایــش می یابــد و در صــورت عــدم اســتفاده ،کاهــش
می یابــد (پانتــام .)290 -292 :1380 ،2زمانــی کــه افــراد بــه یکدیگــر اعتــاد داشــته باشــند
و یــا بــه عبارتــی رفتــار انســان ها بــرای یکدیگــر قابــل پیش بینــی باشــد آن هــا در برخــورد بــا
یکدیگــر احســاس امنیــت بیش تــری می کننــد (هزارجریبــی ،حامــد .)44 :1391 ،زمانــی
کــه فضــای اعتــاد فراهــم باشــد ،بــه صــورت بالقــوه همــکاری بیــن گروه هــای اجتامعــی
را امکان پذیــر می ســازد و وجــود چنیــن رشایطــی (همــکاری و مشــارکت گروه هــا و
اعتــاد بیــن آنهــا) باعــث می شــود کــه امنیــت جمعــی و همگانــی چــون امنیــت اجتامعــی
فراهم شــده و هزینه هــای نظــارت و کنــرل نهادهــای رســمی جامعــه ،ماننــد نیــروی
انتظامــی کاهــش یابــد (انتظــاری و همــکاران.)13 -14 :1394 ،
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همچنیــن ،اعتــاد اجتامعــی تعمیم یافتــه و نهــادی ،هــر دو موجــب افزایــش احســاس امنیــت
اجتامعــی می شــوند؛ امــا تأثیــر اعتــاد نهــادی برافزایــش احســاس امنیــت سیاســی و قضایــی
چندیــن برابــر تأثیــر اعتــاد تعمیم یافتــه اســت ،نهایت ـاً این کــه میــزان احســاس امنیــت عمومــی
و اقتصــادی بــه هــان انــدازه اعتــاد نهــادی ،تحــت تأثیــر اعتــاد تعمیم یافتــه قــرار دارد.
مختــاری و همــکاران ( )1391در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی عوامــل اجتامعــی و فرهنگــی
مؤثــر بــر احســاس امنیــت اجتامعــی در شــهر یاســوج بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــه
مســتقیم و معنــاداری بیــن پایــگاه اجتامعــی -اقتصــادی ،اعتــاد اجتامعــی ،میــزان دینــداری،
نگــرش مثبــت نســبت بــه عملکــرد پلیــس و میــزان احســاس امنیــت اجتامعــی وجــود دارد.
در بیــن متغیرهــا میــزان اعتــاد اجتامعــی بــا  32درصــد ،بیش تریــن ســهم را در تبییــن
احســاس امنیــت اجتامعــی داشــته اســت.
ســاروخانی و هاشــم نــژاد ( )1390در بررســی رابطــه بیــن رسمایــه اجتامعــی (و مؤلفه هــای
آن) و احســاس امنیــت اجتامعــی در جوانــان  15-29ســاله شــهر ســاری کــه بــه روش
پیامیشــی و در بیــن  118نفــر بــا پرســش نامه محقــق ســاخته انجــام گردیــد ،دریافتنــد بیــن
مشــارکت اجتامعــی ،اعتــاد اجتامعــی ،روابــط اجتامعــی ،انســجام اجتامعــی بااحســاس
امنیــت اجتامعــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد و در ایــن میــان ،اعتــاد اجتامعــی نســبت بــه
ســایر متغیرهــا همبســتگی بیشــری بااحســاس امنیــت اجتامعــی داراســت.
ذوالقــدر ( )1390تحقیقــی تحــت عنــوان بررســی میــزان اعتــاد مــردم شــهر تربیــز بــه
نیــروی انتظامــی و عوامــل مؤثــر بــر آن انجــام داده اســت و در آن بــه بررســی رابطــه بیــن
اعتقــاد مــردم بــه ضابطه منــدی و اعتــاد آنهــا بــه نیــروی انتظامــی پرداختــه اســت ،نتایــج
به دســت آمده از آزمون هــای آمــاری مختلــف نشــان می دهــد کــه اعتقــاد مــردم بــه
ضابطه منــدی مأمــوران نیــروی انتظامــی و تأمیــن امنیــت اجتامعــی شــهروندان تأثیــر مثبــت
بــر روی میــزان اعتــاد مــردم بــه نیــروی انتظامــی دارد.
نتایــج تحقیــق وثوقــی و آرام ( )۱۳۸۸بــر روی عوامــل مؤثــر بــر اعتــاد اجتامعــی در شــهر
خلخــال نشــان می دهــد کــه بیــن متغیرهــای ســن ،احســاس امنیــت ،رضایــت از زندگــی،
ارزش هــای مشــرک بــا میــزان اعتــاد اجتامعــی اســت همچنیــن بــر اســاس ایــن تحقیــق
بیــن پایــگاه اجتامعــی؛ اقتصــادی و جنســیت بــا اعتــاد اجتامعــی تفاوتــی مشــاهده نشــده
اســت.

1. Sun
2. Jacson
3. Boateng
4. Tompson & Barsamian kahn
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تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

ســان  )2009( 1بررســی میــزان اعتــاد مــردم چیــن بــه پلیــس ،تحقیــق دیگــری اســت
كــه بــا بهره گیــری از تئــوری تعــارض بــه مطالعــه اعتــاد مــردم در  8شــهر از شــهرهاى
چیــن پرداختــه اســت .در ایــن تحقیــق كــه بــه مطالعــه متغیرهــای جنــس ،ســن ،تحصیــات،
درآمــد ،شــغل و همچنیــن قــدرت سیاســی و كیفیــت زندگــی و تأثیــر آنهــا بــر اعتــاد بــه
پلیــس پرداختــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه جوانــان و آنــان کــه قــدرت سیاســی زیــادی
ندارنــد ،اعتــاد زیــادی هــم بــه پلیــس ندارنــد .همچنیــن طــرز فكــر مــردم راجــع بــه پلیــس
تحــت تأثیــر رضایــت از امنیــت ،كیفیــت دولــت ،رشــوه خواری مأموریــن دولتــی و توانایــی
دولــت بــرای رســیدگی بــه جــرم اســت.
جکســون  )2006( 2در بررســی امنیــت اجتامعــی و پایبنــدی بــه قواعــد غیررســمی نتیجــه
می گیــرد کــه تصــورات از انســجام اجتامعــی ،اعتــاد و کنــرل اجتامعــی غیررســمی و
تفســیرها از ارزش هــا ،هنجارهــا و اخالقیــات مــردم تشــکیل دهنده اجتــاع ،درســت بــه
هــان انــدازه تفاســیر مربــوط بــه پنجره هــای شکســته و عــدم امنیــت در شــکل دادن بــه
تصــور مخاطــره نقــش دارنــد ،زیــرا ســبب نقــص اعتــادی می شــوند کــه انتظــارات منفــی
را پنهــان نگــه می دارنــد و بــه احســاس نا امنــی می انجامنــد.
بوآتنــگ  )2012( 3در پژوهــش خــود تحــت عنــوان اعتــاد عمومــی بــه پلیــس :تعییــن
کــردن عوامــل اعتــاد مناســب در پلیــس غنــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه رضایــت
از عملكــرد پلیــس ،تــرس از جــرم و جنایــت و تفكــر مــردم مبنــی بــر فســاد کارگــزاران
دولتــی ،عوامــل مؤثــر بــر اعتــاد عمومــی بــه پلیــس در پژوهــش هســتند .در ایــن پژوهــش
مشخص شــده اســت کــه میــزان درآمــد و شــاغل بــودن ،از نظــر آمــاری ارتباطــی بــا اعتــاد
بــه پلیــس نــدارد.
تامپســون و بارســامیان کان )2016( 4در تحقیــق خــود تحــت عنــوان ســامت روان ،نــژاد
و ارتبــاط پلیــس :تقاطــع از خطــر و اعتــاد بــه پلیــس باهــدف این کــه آیــا ســامت روان
به تنهایــی یــا در رابطــه بــا نــژاد ،برداشــت از مرشوعیــت پلیــس را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
بــا اســتفاده از دادههــای جمع آوری شــده از پورتلنــد ،ســاکنان اورگان بــه بررســی عوامــل
مؤثــر بــر اعتــاد بــه پلیــس میپــردازد .بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــراد بــا ســابقه بیامری
روانــی شــبیه پاســخ دهندگان آفریقایــی -آمریکایــی هســتند :هــر دو بــه ویــژه بی اعتــاد از
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پلیــس هســتند .ترکیــب نــژاد و بیامریهــای روانــی بــه نظــر منی رســد بــرای ایجــاد ســطوح
اضافــی از بی اعتــادی باشــد.
در اکرثتحقیقــات انجــام شــده مقایســه میانگیــن صــورت گرفتــه اســت امــا در تحقیــق
حــارض دومتغیــر (اعتــاد اجتامعــی ،احســاس امنیــت اجتامعــی شــهروندان) بررســی شــده
و از نرم افــزار لیــزرل اســتفاده و نتایــج آن ارائــه گردیــده اســت .همچنیــن در تحقیقــات
موجــود کمــر بــه بررســی ابعــاد اعتــاد اجتامعــی کــه شــامل رصاحــت ،ســهیم کردن،
اطمینــان ،متایــات همکاری جویانــه می باشــد پرداخته شــده اســت.
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مدل مفهومی
بــا توجــه بــه تعاریــف ارائه شــده و مــرور پژوهش هــای گذشــته محققــان مــدل مفهومــی
زیــر را بــرای نشــان دادن تأثیــر اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس امنیــت شــهروندان ارائــه
کرده انــد (شــکل .)1

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیه های زیر در نظر گرفته شده است:
فرضیه ها

فرضیه اصلی

■ ■اعتامد اجتامعی بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان مؤثراست.

فرضیه های فرعی

■ ■رصاحت بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان مؤثراست.

■ ■سهیم کردن بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان مؤثراست.
■ ■متایالت همکاری جویانه بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان مؤثر است.
■ ■اطمینان بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان مؤثراست.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

روش تحقیق
پژوهــش حــارض از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر چگونگــی گــردآوری داده هــا از
دســته پژوهش های توصیفــی و روش اجــرای پژوهــش نیــز بــه صــورت پیامیشــی اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه محققــان در ایــن پژوهــش بــه دنبــال تأثیــر اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس
امنیــت اجتامعــی شــهروندان در مراجعیــن بــه دادرساهــا در شــهر زاهــدان می باشــند.
مراجعه کننــده بــه دادرسا در شــهر زاهــدان کــه دارای تجربــه برخــورد بــا پلیــس می باشــند
بــه عنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــدند کــه تعــداد مراجعه کننــدگان بــه دادرسا از طریــق
مصاحبــه بــا خــرگان و اف ـراد نظامــی بــه طــور نســبی و میانگیــن در نیمــه دوم 1000 ،1395نفــر
بــرآورد شــده اســت کــه حجــم منونــه بــا توجــه بــه جــدول مــورگان  278نفــر می باشــد.
همچنیــن در پژوهــش حــارض از پرســش نامه محقــق ســاخته جهــت گــردآوری داده هــا
استفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه تحقیــق حاج زمانــی ( ،)1386علی زمانــی (،)1387
جانســون ( )1993مفاهیــم پژوهــش بــرای اعتــاد اجتامعــی؛ رصاحــت ،ســهیم کــردن،
متایــات همــکاری جویانــه و اطمینــان در نظــر گرفتــه شــد و بــا توجــه بــه تحقیــق چلبــی
( )1375مفاهیــم پژوهــش بــرای احســاس امنیــت؛ امنیــت جانــی ،امنیــت مالــی و امنیــت
روانــی در نظــر گرفتــه شــد و ســپس فراینــد عملیاتــی ســازی بــا توجــه بــه ادبیــات موضــوع
و مصاحبــه بــا چنــد نفــر از خــرگان موضــوع صــورت گرفــت .پایایــی پرســش نامه های
اعتــاد اجتامعــی و احســاس امنیــت شــهروندان بــا اســتفاده از رضیــب آلفــای کرونبــاخ
0/91و 0/92احــراز شــد ،بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــای تحقیــق از نرم افزارهــای spssو
 lisrelاستفاده شــده اســت.
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تجزیه و تحلیل یافته ها
52
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بررسی فرضیه اصلی تحقیق
یکــی از قوی تریــن و مناســب ترین روش هــای تجزیــه و تحلیــل در تحقیقــات علــوم
رفتــاری ،تجزیــه و تحلیــل چنــد متغیــره اســت .زیــرا ماهیــت این گونــه موضوعــات چنــد
متغیــره بــوده و منی تــوان آنهــا را بــا شــیوه دو متغیــری (کــه هــر بــار تنهــا یــک متغیــر
مســتقل بــا یــک متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه می شــود) حــل منــود .ازایــن رو ،در ایــن
تحقیــق بــرای تائیــد یــا رد فرضیــات از روش الگــو یابــی معــادالت ســاختاری بــا كمــك
نرم افــزار 8 .8 LISRELاستفاده شــده اســت.
بــا توجــه بــه شــکل  2در صورتــی كــه ارزش  ،tبیــن  +1/96و  -1/96باشــد ،روابــط بیــن
متغیرهــا در ســطح اطمینــان  95درصــد معنــی دار نخواهــد بــود و در صورتــی كــه ارزش
 ،tبزرگ تــر از  +1/96و یــا کوچک تــر از  -1/96باشــد ،روابــط بیــن متغیرهــا در ســطح
اطمینــان  95درصــد معنــی دار خواهــد بــود کــه بــر ایــن اســاس کلیــه روابــط معنــادار هســتند.
شــایان ذکــر اســت کــه الگویابــی معــادالت ســاختاری دو بخــش می باشــد.
بخــش اول تحلیــل عاملــی تأییــدی می باشــد کــه رابطــه بیــن متغیــر و مؤلفه هــا را نشــان
می دهــد .در حالــت معنــی داری بایــد ارزش  tبیشــر از مقــدار  1/96باشــد تــا رابطــه بیــن
هــر مؤلفــه و متغیــر موردنظــر معنــی دار باشــد .در شــکل  ،2ازآنجایی کــه ارزش  tبــرای همــه
مؤلفه هــا بیشــر از مقــدار  1/96شــده اســت لــذا رابطــه بیــن مؤلفه هــا و متغیرهــا معنــادار
بــوده و بنابرایــن ایــن مؤلفه هــا تبیین کننــده مناســبی بــرای متغیرهــا هســتند .شــایان ذکر
اســت کــه در بخــش تحلیــل عاملــی تأییــدی از الگویابــی معــادالت ســاختاری ،نرم افــزار
لیــزرل رابطــه بیــن متغیــر وابســته و اولیــن مؤلفــه را ثابــت در نظــر می گیــرد و بنابرایــن در
حالــت معنــی داری ،فلــش آن محــو می گــردد کــه البتــه در آزمــون اصلــی کــه تحلیــل
مســیر اســت ،هیــچ تأثیــری نــدارد.
بخــش دوم تحلیــل مســیر می باشــد کــه رابطــه بیــن متغیرهــا را نشــان می دهــد .عــددی
کــه بیــن دو متغیــر قــرار دارد ،در حالــت معنــی داری ،عــدد  tمی باشــد کــه بایــد مقــدار
آن بیشــر از  1/96باشــد و در ایــن صــورت اســت کــه بیــن دو متغیــر رابطــه معنــادار وجــود
دارد .بــا توجــه بــه شــکل  2ازآنجاکــه مقــدار  tبیــن دو متغیــر اعتــاد اجتامعــی و احســاس
امنیــت شــهروندان برابــر بــا  14/37و بیشــر از  1/96می باشــد ،لــذا رابطــه بیــن دو متغیــر
معنــادار اســت.
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در شکل  3خروجی آزمون رابطه بین متغیرها در حالت تخمین استاندارد ارائه شده است.

شکل  .3مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی تحقیق

هامن طــور کــه قبــا اشــاره شــد ،الگویابــی معــادالت ســاختاری شــامل دو بخــش
تحلیــل عاملــی تأییــدی و تحلیــل مســیر اســت.
در حالــت تخمیــن اســتاندارد ،در تحلیــل عاملــی تأییــدی کــه رابطــه بیــن مؤلفه هــا
و متغیرهــا هســت ،اعــداد روی فلش هــا بارهــای عاملــی هســتند .هــر چــه بــار عاملــی
بزرگ تــر و بــه عــدد یــک نزدیک تــر باشــد ،یعنــی مؤلفــه بهــر می توانــد متغیــر را تبییــن
منایــد .اگــر بــار عاملــی کمــر از  0/3باشــد رابطــه ضعیــف در نظــر گرفته شــده و از آن
رصف نظــر می شــود .بــار عاملــی بیــن  0/3و  0/6قابل قبــول و اگــر بیشــر از  0/6باشــد

تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

شکل  .2مقادیر معناداری حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی تحقیق
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خیلــی مطلــوب اســت .هامن طــور کــه در شــکل  3نشــان داده شــده اســت ،بــار عاملــی
همــه مؤلفه هــا بیشــر از مقــدار  0/3اســت ،بنابرایــن ایــن مؤلفه هــا تبیین کننــده مناســبی
بــرای متغیــر موردنظــر هســتند.
در قســمت تحلیــل مســیر ،عــدد بیــن دو متغیــر (اعتــاد اجتامعــی و احســاس امنیــت
شــهروندان) رضیــب مســیر نامیــده می شــود کــه شــدت رابطــه بیــن دو متغیــر را نشــان
می د هــد .
خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدول شامره  1ارائه شده است:
جدول شامره  1نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی تحقیق
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روابط متغیرهای تحقیق

 tارزش

اعتامد اجتامعی احساس امنیت شهروندان

14/37

اثر
اثر مستقیم
غیرمستقیم
()R
-

0/84

اثر کل

نتیجه

0/84

تأیید

در جــدول شــاره  2شــاخص های بــرازش مــدل در الگویابــی معــادالت ســاختاری
ارائه شــده اســت .هامنطــور کــه مالحظــه می شــود مــدل تحقیــق از بــرازش مناســبی
برخــوردار اســت و ســطح پذیــرش شــاخص ها بــرآورده شــده اســت.
جدول  .2شاخص های برازش برای مدل
شاخص

درجه آزادی/
کای دو

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

مقدار
محاسبه شده

2/92

0/091

0/93

0/92

0/94

0/93

0/94

سطح قابل قبول

>3

>0/1

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

بررسی فرضیه های فرعی تحقیق
در شــکل  ،4ازآنجایی کــه ارزش  tبــرای همــه مؤلفه هــا بیشــر از مقــدار 1/96
شــده اســت لــذا رابطــه بیــن مؤلفه هــا و متغیرهــا معنــادار بــوده و بنابرایــن ایــن مؤلفه هــا
تبیین کننــده مناســبی بــرای متغیرهــا هســتند .ازآنجاکــه مقــدار  tبیــن متغیرهــای مســتقل و
متغیــر وابســته (احســاس امنیــت شــهروندان) بیشــر از  1/96می باشــد ،لــذا رابطــه بیــن دو

متغیــر معنــادار اســت.
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هامن طــور کــه در شــکل  5نشــان داده شــده اســت ،بــار عاملــی همــه مؤلفه هــا بیشــر
از مقــدار  0/3اســت ،بنابرایــن ایــن مؤلفه هــا تبیین کننــده مناســبی بــرای متغیــر موردنظــر
هســتند.
در قســمت تحلیــل مســیر ،عــدد بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته (احســاس امنیــت
شــهروندان) رضیــب مســیر نامیــده می شــود کــه شــدت رابطــه بیــن دو متغیــر را نشــان
می دهــد.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

شکل  .4مقادیر معناداری حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق

در شکل  5خروجی آزمون رابطه بین متغیرها در حالت تخمین استاندارد ارائه شده است.
56
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شکل  .5مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه های فرعی
تحقیق

خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدول شامره  3ارائه شده است:
جدول شماره  .3نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق
روابط متغیرهای تحقیق

اثر
اثر
 tارزش مستقیم
غیرمستقیم
()R

اثر کل

نتیجه

2/09

0/14

-

0/72

تأیید

4/84

0/21

-

0/24

تأیید

تمایالت

احساس امنیت شهروندان

3/23

0/33

-

-0/12

تأیید

اطمینان

احساس امنیت شهروندان

4/54

0/32

-

-0/12

تأیید

صراحت
سهیم کردن

احساس امنیت شهروندان
احساس امنیت شهروندان

هامنطــور کــه در جــدول  3مشــاهده می شــود «متایــات همــکاری جویانــه» بیشــرین

تأثیــر را بــر «احســاس امنیــت شــهروندان» دارد و پــس ازآن بــه ترتیــب «اطمینــان»« ،ســهیم
کــردن» و «رصاحــت» بیشــرین تأثیــر را بــر «احســاس امنیــت شــهروندان» دارنــد.
در جــدول شــاره  4شــاخص های بــرازش مــدل در الگویابــی معــادالت ســاختاری
ارائه شــده اســت .هامنطــور کــه مالحظــه می شــود مــدل تحقیــق از بــرازش مناســبی
برخــوردار اســت و ســطح پذیــرش شــاخص ها بــرآورده شــده اســت.
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جدول شماره  .4شاخص های برازش برای مدل

مقدار محاسبه شده

2/11

0/089

0/92

0/91

0/92

0/93

0/93

سطح قابل قبول

>3

>0/1

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

آزمون رگرسیون چندگانه
بــه منظــور تعییــن مؤثرتریــن بعــد اعتــاد اجتامعــی در منونــه موردمطالعــه ،از آزمــون
رگرســیون چندگانــه بــه روش گام بــه گام 1استفاده شــده اســت کــه روش چندگانــه بــودن
رابطــه بیــن متغیرهــا را مــورد آزمــون قــرار می دهــد .نتایــج انجــام ایــن آزمــون در جــدول
قابل مشــاهده اســت.

1. Stepwise

تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

شاخص

درجه آزادی/
کای دو

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

جدول :5نتایج آزمون معناداری رگرسیون چندگانه
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Sig

F

Mean
Square

Df

Sum of
Squares

مدل

0/000

11067/996

292/983

1

292/983

Regression

0/026

276

7/306

Residual

277

300/289

Total

0/000

7234/965

147/344

2

294/689

Regression

0/020

275

5/601

Residual

277

300/289

Total

0/000

5592/764

98/488

3

295/464

Regression

0/018

274

4/825

Residual

277

300/289

Total

0/000

4716/219

74/001

4

296/006

Regression

0/016

273

4/284

Residual

277

300/289

Total

بــا توجــه بــه جــدول  ،5ســطح معنــاداری ( ).Sigکمــر از  0/05و مقــدار بــاالی آمــاره F
نشــان دهنده معنــادار بــودن رگرســیون چندگانــه بــرای متغیرهــای واردشــده در مــدل اســت.

جدول :6نتایج آزمون چندگانه فرضیات فرعی
R Square

0/000

7/379

0/000

105/205

0/000

11/790

Beta
0/976

0/981

0/984

0/986

مدل

Std. Error

B

0/036

0/263

()Constant

0/009

0/913

سهیم کردن

0/036

0/421

()Constant

0/000

23/170

0/715

0/029

0/661

سهیم کردن

0/000

9/151

0/283

0/025

0/232

اطمینان

0/000

13/141

0/033

0/438

()Constant

0/000

10/308

0/476

0/043

0/440

سهیم کردن

0/000

7/774

0/231

0/024

0/190

اطمینان

0/000

6/636

0/294

0/040

0/263

متایالت همکاری
جویانه

0/000

9/328

0/036

0/335

()Constant

0/000

3/226

0/205

0/059

0/189

سهیم کردن

0/000

8/889

0/251

0/023

0/207

اطمینان

0/000

7/397

0/310

0/038

0/278

متایالت همکاری
جویانه

0/000

5/875

0/240

0/040

0/236

رصاحت

0/988

هامن طــور کــه در جــدول  6مشــاهده می گــردد ،مقــدار بتــای ( )βمتغیــر ســهیم کــردن
(همبســتگی بعــد ســهیم کــردن بااحســاس امنیــت شــهروندان)  0/988بــوده کــه پــس از
اضافــه شــدن بعــد اطمینــان ،ایــن مقــدار بــه ســطح  0/715نــزول پیداکــرده اســت .به عــاوه
مقــدار ایــن بعــد پــس از اضافــه شــدن بعــد متایــات همــکاری جویانــه و رصاحــت بــه
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تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان ( مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان )

Sig

T

standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients

60

ترتیــب بــه ســطح  0/476و  0/205نــزول پیداکــرده اســت؛ بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت
آمــده از جــدول ،در منونــه موردمطالعــه متــام ابعــاد اعتــاد اجتامعــی بــه پلیــس بــر احســاس
امنیــت اجتامعــی شــهروندان اثرگذارنــد .مقــدار اثرگــذاری متایــات همــکاری جویانــه
براعتــاد اجتامعــی بــه پلیــس در درجــه اول قــرار دارد و بعــدازآن بــه ترتیــب بعــد اطمینــان،
و بعــد از آن بعــد رصاحــت و درنهایــت بعــد ســهیم کــردن قــرار دارد.
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نتیجه گیری
در ایــن تحقیــق ،تأثیــر اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان
بررســی شــد .بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از فرضیــه اصلــی اول مشــخص شــد کــه
اعتــاد اجتامعــی بــر احســاس امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان مؤثــر اســت .بــر اســاس
ایــن نتیجــه ،اعتــاد باعــث شــکل گیری احســاس امنیــت می شــود و اعضــای جامعــه
احســاس امنیــت و آرامــش می کننــد؛ و از ســوی دیگر کاهــش اعتــاد ،تأثیــر کاهنــده ای
بــر احســاس امنیــت شــهروندان دارد .در ایــن راســتا نهادهــای دولتــی ،بــه ویــژه نیــروی
انتظامــی می تواننــد بــا افزایــش اعتــاد اجتامعــی ،احســاس امنیــت را تقویــت کننــد.
نتیجــه ایــن فرضیــه بــا نتایــج حاصــل از یافته هــای هزارجریبــی و حامــد ()1391؛ عنایــت و
همکارانــش ()1391؛ ســاروخانی و هاشــم نژاد ()1390؛ ذوالقــدر ()1390؛ وثوقــی و آرام
( ،)1388مختاری و همــکاران ( ،)1391جکســون ( )2006مطابقــت دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون فرضیــه فرعــی اول مشــخص شــد کــه رصاحــت بــر احســاس
امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان مؤثراســت .براین اســاس رصاحــت یکــی از عوامــل
مؤثــر بــر احســاس امنیــت شــهروندان اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن فرضیــه
بــه نیــروی انتظامــی پیشــنهاد می شــود کــه از طریــق شــیوایی کالم ،به موقــع بــروز دادن
احساســات ،اجازه ابــراز عقیــده احســاس امنیــت شــهروندان را افزایــش دهــد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون فرضیــه فرعــی دوم مشــخص شــد کــه ســهیم کردن بــر
احســاس امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان مؤثــر اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل
از ایــن فرضیــه پیشــنهاد می شــود کــه نیــروی انتظامــی از طریــق غمخــوار مــردم بــودن،
مشــارکت دادن مــردم در تأمیــن نظــم و امنیــت و آمــوزش مــردم زمینــه احســاس امنیــت
شــهروندان را فراهــم کنــد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون فرضیــه فرعــی ســوم مشــخص شــد کــه متایالت همکاری جویانــه
بــر احســاس امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان مؤثــر اســت .نتایــج فرضیــه نشــان می دهد
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کــه متایــات همکاری جویانــه بیش تریــن تأثیــر را بــر احســاس امنیــت شــهروندان دارد.
اعتــاد اجتامعــی ایــن بــاور را در ذهــن افــراد ایجــاد می کنــد کــه بــدون همــکاری و
مشــارکت کاری از پیــش منــی رود و بی اعتــادی موجــب ســلب همــکاری ،مشــارکت
و درنهایــت کاهــش احســاس امنیــت می شــود .پیشــنهاد می شــود نیــروی انتظامــی از
طریــق راهنامیــی و همراهــی مــردم ،کمــک بــه رفــع مشــکل مــردم و اســتفاده از مشــارکت
و همــکاری مــردم در پیش گیــری از وقــوع جــرم احســاس امنیــت شــهروندان را افزایــش
دهــد .نتایــج ایــن آزمــون بــا نتایــج حاصــل از یافته هــای انتظــاری ( )1394مطابقــت دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون فرضیــه فرعــی چهــارم مشــخص شــد کــه اطمینــان بــر احســاس
امنیــت شــهروندان در شــهر زاهــدان مؤثــر اســت .اعتــاد از اطمینــان بــه فــرد ،اشــخاص و
نهادهــا حاصــل می شــود و ایــن اطمینــان و مطمــن بــودن احســاس امنیــت شــهروندان را در
پــی دارد .پیشــنهاد می شــود نیــروی انتظامــی از طــرق انجــام وظایــف محولــه ،پایبنــدی بــه
قــول و تعهــد خــود در مقابــل شــهروندان ،افزایــش توانایی هــای خــود در حــل مشــکالت
مــردم و پاســخ گویی در مقابــل شــهروندان احســاس امنیــت شــهروندان را فراهــم کنــد.
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