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تاریخ دریافت97/3/9 :
تاریخ پذیرش97/7/18 :

چکیده

اعتمــاد یکــی از عناصــر بنیادیــن در کنــش متقابــل اجتماعــی اســت کــه در حــل مســائل اجتماعــی مربــوط بــه

نظــم اجتماعــی نقــش مهمــی دارد .اعتمــاد اجتماعــی بــا رابطــه ای کــه بــا احســاس امنیــت افــراد دارد ،می توانــد
یکــی از کلیدی تریــن عوامــل ارتقــاء ســطح احســاس امنیــت در بیــن جوامــع انســانی باشــد .پژوهــش حاضــر بــا
هــدف بررســی رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و احســاس امنیــت اجتماعــی انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش کــه بــا
روش پیمایشــی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته انجــام گرفتــه ،جامعه آمــاری آن را شــهروندان بــاالی 18
ســال ســاکن شــهر دزفــول در ســال  95تشــکیل داده انــد .حجــم نمونــه آن  384نفــر اســت کــه بــا روش نمونه گیــری
خوشــه ای چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــده اند .روایــی و اعتبــار بــه کمــک آلفــای کرونبــاخ و اعتبــار صــوری حاصــل
گردیــد و همچنیــن بــرای تحلیــل نتایــج داده هــای پژوهــش از نرم افــزار  SPSSاســتفاده شــد .نتایــج تحلیــل رگرســیون
گام بــه گام نشــان میدهــد کــه بیــن متغیــر وابســته یعنــی احســاس امنیــت اجتماعــی و متغیرهــای مســتقل اعتمــاد
بین شــخصی ،اعتمــاد تعمیم یافتــه ،اعتمــاد بــه محیــط و اعتمــاد نهــادی ،همبســتگی وجــود دارد .ایــن متغیرهــا
اثرگذارتریــن عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت اجتماعــی در ایــن حــوزه پژوهشــی میباشــند .در پایــان پیشــنهاداتی
جهــت افزایــش احســاس امنیــت اجتماعــی ارائــه گردیــد.

کلیدواژه ها :احساس امنیت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیم یافته ،شهر دزفول.

 .1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.نویسنده مسئولd.rezapour@gmail.com .
 .2عضو هیئت علمی گروه اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانbagherirahman26@yahoo.com .
a
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مقدمه و بیان مسئله
حیــات انســان از بــدو تولــد ،بــا امنیــت و مراقبــت تضمیــن و تأمیــن می گــردد .چــرا كــه
بیماری هــا ،آســیب ها و خطــرات در تمــام مراحــل زندگــی وجــود دارنــد ،بــه همیــن دلیــل
نیــاز بــه شــرایطی بــدون خطــر و امــن ،نیــازی دایمــی اســت و پایانــی بــرای آن نمی ت ـوان
تصــور كــرد .چنان كــه سلســله نیازهــای مازلــو 1نیــز حكایــت همیــن مدعاســت .مازلــو نیــاز
ایمنــی را پــس از نیازهــای فیزیوژیكــی قــرار داده اســت و ضــرورت نیــاز بــه ایمنــی بــه حدی
اســت كــه آن را قبــل از نیــاز بــه روابــط اجتماعــی ،طــرح نمــوده است(ســاروخانی و نویدنیا،
 .)89 :1385مولــر معتقــد اســت کــه امنیــت در مفهــوم ذهنــی اش ،یعنــی فقــدان احســاس
تــرس از این کــه بــه ارزش هــای افــراد حملــه شــود (مولــر .)2000 ،از منظــر رویكــرد انتقــادی
كپنهــاك و جامعه شناســانی هماننــد بــاری بــوزان 2امنیــت مقولــه ای كامــا اجتماعــی اســت،
کــه در بهتریــن حالــت احســاس امنیــت انعكاســی از تجربــه فــرد از جامعــه اســت(وارانن و
همــکاران.)404 :2009 ،
ً
احســاس امنیــت فرآینــد روانــی -اجتماعــی اســت كــه صرفــا بــر افــراد تحمیــل نمی شــود
بلكــه اكثــر افــراد جامعــه بــر اســاس نیازهــا ،عالئــق ،خواســته ها و توانمندی هــای شــخصیتی
و روانــی خــود در ایجــاد و از بیــن بــردن آن نقــش اساســی دارنــد .نكتــه ای كــه بایســتی به آن
توجــه شــود ،نقــش و اهمیــت وجــود احســاس امنیــت در بیــن افــراد جامعــه دربعــد ذهنــی،
در كنــار وجــود امنیــت در بعــد عینــی اســت و بــه همیــن دلیــل ،برخــی از كارشناســان
احســاس امنیــت را مقــدم بــر وجــود عینــی امنیــت معرفــی می كنند(كرامتــی.)35 :1385 ،
بــر ایــن اســاس نــه تنهــا امنیــت و عوامــل مؤثــر بــر آن و شــرایط خــاص آن در یــک مقطــع
زمانــی و مکانــی مشــخص بلکــه احســاس امنیــت نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .یکــی
از عواملــی کــه بــه طــور گســترده ،بــا امنیــت اجتماعــی در ارتبــاط اســت ،مفهــوم اعتمــاد
اجتماعــی اســت .اعتمــاد یكــی از جنبه هــای مهــم روابــط انســانی و اجتماعــی در میــان
افــراد ،گروه هــا و نهادهــای اجتماعــی اســت و در جریــان تعامــات اجتماعــی و كنش هــای
متقابــل بیــن افــراد و گروه هــای اجتماعــی ،نقــش مهمــی را در ایجــاد نظــم و همبســتگی
اجتماعــی و نیــز حفــظ آن هــا بــر عهــده دارد .اعتمــاد اجتماعــی ،از عناصــر مهــم در پذیــرش
و همدلــی اجتماعــی محســوب می شــود و در عیــن حــال ،بسترســاز تعامــات اجتماعــی و
كانــون مفهــوم ســرمایه اجتماعــی است(محســنی تبریزی و دیگــران.)41 :1390 ،
1. Maslow, A
2. Buzan, B
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عــاوه بــر ایــن اهمیــت اعتمــاد در روابــط و پیوندهــای اجتماعــی به گونــه ای اســت
کــه می تــوان آن را عنصــر اساســی زندگــی اجتماعــی تلقــی نمــود کــه زمینــه همــکاری
و تعامــل را در ابعــاد مختلــف جامعــه گســترش می دهــد ،در حالــی کــه کاهــش اعتمــاد
اجتماعــی در جامعــه موجــب می گــردد همـواره نوعــی تــرس از برقــراری رابطــه و احســاس
ناامنــی بیــن اعضــاء بوجــود آیــد ،کــه مانــع از تــداوم و تقویــت رابطــه و کاهــش همــکاری و
تعامــات می گــردد؛ کــه در ایــن صــورت فردگرایــی و منفعــت طلبــی کــه منشــاء بســیاری
از انحرافــات و نابســامانی های اجتماعــی اســت ،در جامعــه رواج می یابد(باســتانی و
دیگــران.)42 :1387 ،
بســیاری از اندیشــمندان اجتماعــی معتقدنــد کــه اعتمــاد ،پایــه اساســی نظــم اجتماعــی
می باشــد ،اعتمــاد تنش هــا را کاهــش داده و انســجام را افزایــش می دهــد .آن چــه کــه
باعــث اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر می شــود احســاس امنیــت اســت .بــه هــر صــورت ،مــردم
نیــاز دارنــد تــا بــه یکدیگــر اعتمــاد بیشــتری داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا چالش هــای جهانــی
شــدن عصــر اطالعــات مقابلــه کننــد .بنابرایــن اعتماد محصــول اتوماتیــک شــرایط اجتماعی
و اقتصــادی خاصــی در جامعــه اســت کــه در طــول زمــان از طریــق تکــرار سلســله ای از
تعامل هــا شــکل می گیــرد .اندازه گیــری میــزان اعتمــاد اجتماعــی کــه بــه نوعــی بیان گــر
میــزان ســرمایه اجتماعــی اســت ،موجــب آسیب شناســی اجتماعــی جامعــه شــده و عوامــل
مختــل کننــده احســاس امنیــت را شناســایی و بــه چالــش می کشــاند.
وضعیــت فعلــی جامعــه مــا لــزوم توجــه بــه مســاله امنیــت شــهروندان در ابعــاد و زوایــای
مختلــف را ضــروری ســاخته اســت .بحرانــی بــودن احســاس امنیــت قطعــا در رفتــار
شــهروندان اثــری مخربــی خواهــد گذاشــت و آنــان را از ایجــاد روابــط مطلــوب و پیشــرفت
فــردی نات ـوان خواهــد ســاخت .در واقــع زیســتن همــراه بــا اضطــراب و تــرس طبــق گفتــه
روان شناســان وضعیــت خوشــایندی نیســت .از طــرف دیگــر در جامعــه ایــران که دســتیابی به
رفــاه یکــی از خواســته های مــردم و به عنـوان غایــت توســعه از مهم تریــن اهــداف مســئوالن
و برنامه ریــزان بــوده اســت بــا کاهــش امنیــت ،آرمان هــای افــراد تخفیــف می یابــد ،تعالــی
جامعــه ،رشــد فکــر ،اندیشــه و رشــد اســتعدادها ،همگــی ریشــه در عنصــر امنیــت دارد.
از منظــر جامعه شناســی ،حفــظ و تقویــت ســرمایه اجتماعــی (اعتمــاد) بــه مثابــه علــت
یــا متغیــر مســتقل ،موجــب تاســیس امنیــت اجتماعــی به عنــوان معلــول یــا متغیــر وابســته
می شــود ،زیــرا ســرمایه اجتماعــی بــه مثابــه قواعــد و راهنمــای عمــل در متن هــا و
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موقعیت هــای مختلــف اجتماعــی بــه صــورت یــک علــت ،بــه بــروز رفتارهایــی خــاص بــا
متن هــا و موقعیت هــای اجتماعــی مختلــف می انجامد(تقی لــو.)248 :1385 ،
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نیــاز هــر جامعــه ای در جهــت وجــود زمینه هــای شــکل گیری
امنیــت اجتماعــی ،قبــول تقــدم اعتمــاد بــر احســاس امنیــت اجتماعــی ،و کــم بــودن میــزان
هــردوی اعتمــاد و احســاس امنیــت اجتماعــی در جامعــه مــورد مطالعــه (چرایــی کمبــود
مذکــور هــدف پژوهــش حاضــر نیســت و بــه مطالعــه جداگانــه ای نیــاز دارد) و این کــه
تاکنــون پژوهشــی در مــورد رابطــه ایــن دو مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی در شــهر دزفــول انجــام
نشــده؛ موجــب شــده تــا ایــن پژوهــش بــه بررســی شناســایی رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی
و احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن شــهروندان بــاالی  18ســال شــهر دزفــول بپــردازد،
شــهروندانی کــه بــه نظــر می رســد احســاس امنیــت اجتماعــی خــود را طــی ســال های اخیــر
در معــرض چالــش و تهدیــد می دیدنــد ،احســاس امنیتــی کــه تــا چنــدی پیــش به واســطه
فضــای دینــی و مذهبــی و انســجام قومــی تضمیــن شــده بــود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف :مبانی نظری پژوهش
بــا توجــه بــه گســتردگی ابعــاد موضــوع مــورد مطالعــه ،ســعی شــده از دیــدگاه ترکیبــی
اســتفاده شــود و بــه صــورت تلفیقــی از هــر یــک از رویکردهــای نظــری مطــرح ،مــورد
خاصــی را اســتخراج گــردد .در ایــن پژوهــش اعتمــاد اجتماعــی در قالــب اعتمــاد بیــن
شــخصی ،اعتمــاد تعمیــم یافتــه ،اعتمــاد بــه محیــط و اعتمــاد نهــادی مــورد ســنجش قــرار
گرفتــه اســت .بنابرایــن بــرای تبییــن رابطــه اعتمــاد اجتماعــی بــا میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی ،از رویکردهــای نظــری زیــر اســتفاده شــد:
اعتمــاد بیــن شــخصی شــکلی از اعتمــاد اســت کــه در روابــط چهــره بــه چهــره خــود را
نشــان می دهــد .ایــن شــکل از اعتمــاد موانــع ارتباطــی را مرتفــع می ســازد و بــا کاســتن از
حالــت دفاعــی ،بســیاری از تعامــات روزانــه را موجــب می شــود .اعتمــاد بین شــخصی
حــوزه ای از تعامــات میــان دوســتان و دیگــران و همچنیــن اعتمــاد میــان رئیــس و کارمنــد،
سرپرســت و کارگــر ،معلــم و شــاگرد ،فروشــنده و مشــتری و ...را دربــر می گیرد(امیرکافــی،
 .)11 :1380از دیــدگاه پاتنــام ســرمایه اجتماعی(متــرادف بــا مفهــوم اعتمــاد اجتماعــی)
عبــارت از ویژگی هــای زندگــی اجتماعــی ،شــبکه ها ،هنجارهــا و اعتمــاد بیــن گروه هایــی

1. Fukuyama, F
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اســت کــه مشــارکت کنندگان در ایــن گروه هــا بــه کار مؤثرتــر بــا یکدیگــر بــرای تعقیــب
هدف هــای مشــترک قــادر می ســازد .او بــر اعتمــاد در جایــگاه یکــی از مفاهیــم کلیــدی
و پایه هــای اصلــی نظریــه ســرمایه اجتماعــی تأکیــد می کند(پاتنــام .)1993 ،همچنیــن
فوکویامــا 1معتقــد اســت :مفهــوم اعتمــاد ممکــن اســت بــرای پیش نگــری رفتــار یــک
شــریک بــا توجــه بــه تعهدهــا و الزام هــای وی و امــکان پیش بینــی رفتــارش در مذاکره هــا
و تعامل هــا بیــان شــود ،گرچــه وی ممکــن اســت بــا رفتــار فرصت طلبانــه نیــز روبــه رو
باشــد(فوکویاما.)1386 ،
بــه بــاور كلمــن در هــر رابطــه مبتنــی بــر اعتمــاد حداقــل دو جــزء وجــود دارد یکــی
اعتمــاد كننــده و دیگــری اعتماد  شــونده و فــرض بــر ایــن اســت كــه در كنــش هــر دو جــزء
هدفمنــد بــوده و بــه دنبــال ارضــای نیازهــای خــود هســتند .طــرف اعتمــاد كننــده بایــد
تصمیــم بگیــرد كــه بــا دیگــری وارد معاملــه و كنــش شــود یــا نــه ( یعنــی خطــر را بپذیــرد یــا
نــه ) و طــرف اعتمــاد شــونده نیــز بایــد بیــن حفــظ اعتمــاد و یــا شكســتن آن انتخــاب كنــد.
بنابرایــن رابطــه ای مبتنــی بــر اعتمــاد ،یــك عمــل دو جانبــه اســت و بــر مبنــای اصــل بــه
حداكثــر رســاندن فایــده تحــت شــرایط مخاطــره قــرار دارد( كلمــن.)271 :1377 ،
عــاوه بــر ایــن گیدنــز معتقــد اســت کــه اعتمــاد غیــر شــخصی بــه دیگــران ناشــناس
ناشــی از ماهیــت رشــد یابنــده نظام هــای انتزاعــی می باشــد .وجــه عمــده اعتمــاد در دوران
مدرنیتــه ،پایبندی هــای بی چهــره ای اســت كــه در نظام هــای تخصصــی معنــا می یابــد .بــه
نظــر او در دوره مــدرن ،اعتمــاد بــه اشــخاص متكــی بــر پیوندهــای شــخصی در چارچــوب
اجتمــاع محلــی و شــبكه های خانوادگــی نیســت .اعتمــاد در ســطحی شــخصی ،تبدیــل بــه
طرحــی می شــود كــه طرفیــن بایــد روی آن كار كننــد و مســتلزم در دســترس بــودن از ســوی
دیگــران اســت .در اینجــا اعتمــاد را نمی ت ـوان بــا اصــول ثابــت و هنجــار بخــش در اختیــار
داشــت ،بایــد آن را جلــب كــرد و وســیله ایــن كار نشــان دادن محبــت و ســعه صــدر اســت.
عالقــه مــا بــه داشــتن روابــط بیان گــر همیــن پدیــده اســت .ایــن روابــط همــان پیوندهــای
مبتنــی بــر اعتمــاد هســتند كــه بایــد روی آن كار كرد( گیدنــز.) 143-144 :1392 ،
اعتمــاد تعمیــم یافتــه موجــب حســن ظــن داشــتن نســبت بــه افــراد جامعــه جــدای از
تعلــق آنــان بــه گروه هــای قومــی و قبیلــه ای می شــود .بنابرایــن اعتمــاد مزبــور تنهــا بــه
روابــط چهــره بــه چهــره محــدود نمی شــود .ایــن نــوع از اعتمــاد مرزهــای خانوادگــی،
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همســایگی ،محلــی و قومیتــی را زیرپــا می گــذارد و بیشــتر مبتنــی بــر نــگاه مــا بــه جهــان
اســت(امیرکافی .)9 :1380 ،لوهمــان ،کارکــرد اعتمــاد اجتماعــی را بایــد در درون سیســتم
اجتماعــی بررســی کــرد و ســپس آن را بــا نظــم در جامعــه مقایســه کــرد .بــه بــاور او ،اعتمــاد
بــه معنــی مطمئــن بــودن دربــاره كنش هــای احتمالــی دیگــران در آینــده اســت .وقتــی
مــا اعتمــاد می كنیــم چنــان اســت كــه گویــی در مــورد آینــده آ گاهــی داریــم .نشــان
دادن اعتمــاد ،نوعــی پیش بینــی آینــده اســت یعنــی بــه نوعــی رفتــار می كنیــم كــه گویــی
آینــده ،تعییــن شــده اســت(لوهمان .)10 :1973 ،در حالــی کــه بــه عقیــده الك لــی ،اعتمــاد
اجتماعــی باعــث اشــتیاق بــه ریســك كــردن در متــن اجتمــاع بــر پایــه داشــتن حــس اطمینــان
بــه این كــه دیگــران آن گونــه كــه انتظــار مــی رود پاســخ می دهنــد و بــا پشــتیبانی خــود بــا
مــا همراهــی می نماینــد(الک لــی.)12 :2005 ،
اعتمــاد نهــادی بــر میــزان مقبولیــت و کارایــی و اعتمــادی کــه مــردم بــه نهادهــا دارنــد،
داللــت دارد .بــه تعبیــر دوگان 1انعــکاس فقــدان اعتمــاد بــه نهادهــا در بیشــتر م ـوارد نتیجــه
بی اعتمــادی بــه افــرادی اســت کــه عهــده دار امــور آن نهادهــا هســتند (علی پــور و
دیگــران .)116 :1388 ،بــه بــاور زیمــل بــدون اعتمــاد کلــی کــه مــردم نســبت بــه یــک دیگر
دارنــد ،جامعــه می بایســت از هــم می پاشــید .او اعتمــاد را بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن
عناصــر تصنعــی در درون جامعــه در نظــر می گیــرد ،کــه در ســطح بیــن شــخصی و بــه
ً
ویــژه ســطح نهــادی اهمیــت دارد .زیمــل اعتمــاد را واســطه نســبتا خــاص مبادلــه اجتماعــی
می داند(زیمــل .)384 :1950 ،بنابرایــن میــزان اعتمــاد نهــادی برحســب نــوع ارزیابــی مــردم
از کارکنــان ایــن نهادهــا در قالــب ادارات ،ارگان هــا و نهادهــای گوناگونــی کــه در زندگــی
روزمــره بــا آن هــا ارتبــاط دارنــد ،ســنجیده می شــود.
بــه بــاور مازلــو نیازهــای پنج گانه(جســمانی ،امنیتــی ،تعلــق و عشــق ،احتــرام ،و
خودشــكوفایی )2خصلــت سلســله مراتبــی داشــته و در اكثــر افــراد ،تــا نیازهــای ســطوح پاییــن
بــرآورده نشــوند ،چنــان ارگانیســم را درگیــر خــود می كننــد ،امــكان پرداختــن بــه نیازهــای
ســطوح باالتــر کمتــر اســت(مازلو .)121 :1372 ،بــر مبنــای نظــر وی بــرآورده نشــدن یــک
نیــاز در ســطوح پایینــی هــرم می توانــد بــر انگیــزه افــراد در بــرآورده کــردن نیازهــای رأس
هــرم تأثیــر مســتقیم گذاشــته و تــا زمــان ارضــاء ایــن نیازهــا ،تمایــات برتــر بــه تعویــق افتــد.
بــه عبارتــی بــر آورده نشــدن نیازهــای امنیتــی بعــد از نیازهــای جســمانی می توانــد مانعــی در
1. Dogan, M
2. The need for self-actualization

ب :پیشینه پژوهش
زارع شــاه آبادی و تــركان ( ،) 1390در پژوهشــی تحــت عن ـوان :بررســی عوامــل مؤثــر بــر
احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن شــهروندان شــهر یــزد؛ بــه دنبــال بررســی احســاس امنیــت
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رســیدن بــه خودشــکوفایی کــه در رأس هــرم مازلــو قــرار دارد ،باشــد.
از دیگــر مؤلفه هــای اساســی در احســاس امنیــت اجتماعــی ،ســازگاری و اعتمــاد فــرد بــه
محیــط اســت .بــه بــاور پارســونز کارکــرد خــرده نظام هــا بــرآوردن یــک نیــاز یــا نیازهــای
نظــام اســت کــه در نهایــت همــه بــه دنبــال حفــظ مجموعــه کل هســتند و می خواهنــد
نظــم و ثبــات را در جامعــه بــه وجــود آورنــد .یکــی از ایــن چهــار خــرده نظــام ،تطبیــق
و ســازگاری بــا محیــط از طریــق ارگانیســم رفتــاری اســت(ریتزر .)137 :1393 ،براســاس
نظریــه فشــار اجتماعــی كــه رفتارهــای انحرافــی را نتیجــه فشــارهایی می دانــد كــه بعضــی
از مــردم را وادار بــه كجــروی و بــروز ناامنــی می كنــد ،تأثیــر شــرایط محیطــی بــر روی ابعــاد
امنیــت اجتماعــی یعنــی امنیــت جانــی ،امنیــت مالــی و غیــره یكســان و یــك جهــت نیســت.
پایــه ایــن نظریــه را اعتقــاد بــه ایــن مســئله تشــكیل می دهــد كــه عوامــل و ویژگی هــای
فــردی بــه خصــوص طبقــه اجتماعــی ،تعییــن كننــده میــزان احســاس امنیــت و اعتمــاد
اســت؛ و هــر چــه فــرد از لحــاظ وضعیــت اقتصــادی و رفاهــی در موقعیــت مناســب تری
قــرار داشــته باشــد ،میــزان احســاس امنیــت و اعتمــاد ایــن فــرد نیــز باالتــر رفتــه و هــر چــه
فــرد بــه لحــاظ اقتصــادی ضعیف تــر باشــد و در تأمیــن نیازهــای كمــی و كیفــی زندگــی اش
نات ـوان باشــد ،در نتیجــه احســاس آســیب پذیــری بیشــتری می كنــد و در ســطح پایین تــری
قــرار می گیرد( كامــران و برآبــادی .) 1389 ،بــه بــاور اینگلهــارت ایــن امــر موجــب اعتمــاد
در ســطح کالن می شــود.
طبــق نظریــه كنتــرل اجتماعــی ،كنتــرل و نظــارت اجتماعــی می توانــد یكــی از عوامــل
مهــم اجتماعــی شــدن و همنوایــی بــا جامعــه باشــد .هــرگاه فــردی نتوانــد رفتــار پذیرفتنــی و
شایســته یــك موقعیــت را از خــود نشــان دهــد ،مــا او را شــخص منحــرف می شناســیم .اگــر
این گونــه انحرافــات خــارج از نظــارت معیارهــای اجتماعــی ادامــه یابــد ،جامعــه بــا تهدیــد
از هــم گســیختگی روبــه رو می شــود .بــا كاربــرد ابزارهــای كنتــرل و نظــارت اجتماعــی،
جامعــه می توانــد بزهــكاران را زندانــی كنــد .گذشــته از ایــن نظــارت رســمی ،نظارت هــای
غیــر رســمی دیگــری چــون طــرد گــروه نیــز می توانــد به عن ـوان روش هــای مؤثــر نظــارت
اجتماعــی بــه كار آیند(محســنی تبریــزی.)90 :1383 ،

56

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،56زمستان 97

اجتماعــی در بیــن شــهروندان متأهــل شــهر یــزد بودنــد .نتایــج نشــان داد كــه بیــن پایــگاه
اقتصادی-اجتماعــی ،احســاس نظــارت نهــادی ،اعتمــاد بیــن شــخصی ،هنجــار اجتماعــی
و ســرمایه اجتماعــی رابطــه مســتقیم و معنــادار و بیــن متغیــر احســاس آنومــی و احســاس
امنیــت رابطــه معكــوس و معنــی داری وجــود دارد .تحلیــل رگرســیون چندگانــه نیــز نشــان
داد كــه بــه ترتیــب متغیرهــای جنســیت و اعتمــاد بیــن شــخصی در مجمــوع  26درصــد از
واریانــس متغیــر وابســته ( احســاس امنیــت) را تبییــن می كننــد.
عنایــت و دیگــران (  ) 1391در پژوهشــی بــا عنــوان :مطالعــه رابطــه اعتمــاد و احســاس
امنیــت اجتماعــی در میــان جوانــان  15-29ســال ســاکن شــهرهای شــیراز و یاســوج  ،بــه ایــن
نتایــج می رســند کــه احســاس امنیــت اجتماعــی پاســخ گویان بیشــتر تحــت تأثیــر اعتمــاد
قــرار دارد تــا محــل ســکونت آنــان .همچنیــن اعتمــاد اجتماعــی تعمیم یافتــه و نهــادی ،هــر
دو ،موجــب افزایــش احســاس امنیــت اجتماعــی می شــوند؛ امــا تأثیــر اعتمــاد نهــادی بــر
افزایــش احســاس امنیــت سیاســی و قضایــی چندیــن برابــر تأثیــر اعتمــاد تعمیــم یافتــه اســت؛
همچنیــن میــزان احســاس امنیــت عمومــی و اقتصــادی بــه همــان انــدازه اعتمــاد نهــادی،
تحــت تأثیــر اعتمــاد تعمیــم یافتــه قــرار دارد.
فقهــی فرهمنــد و زنجانــی ( ) 1392در پژوهشــی بــا عنـوان :ارتبــاط بیــن امنیــت اجتماعــی
بــا مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی (مــورد مطالعــه :خانواده هــای شــهر
تبریــز) :ســرمایه اجتماعــی در دو بعــد فرهنگی(انـواع اعتمــاد) و بعــد ســاختاری( مشــارکت
اجتماعــی و حمایت هــای عاطفــی و مــادی شــبکه) مــورد بررســی قــرار می گیــرد .نتایــج
به دســت آمــده نشــان داد کــه تمامــی ابعــاد ســرمایه اجتماعــی بــا رفــاه اجتماعــی رابطــه
معنــاداری دارنــد و از بیــن متغیرهــای پیشــینه ای وضعیــت تأهــل و جنســیت بــا رفــاه اجتماعی
رابطــه داشــتند .همچنیــن بیــن امنیــت اجتماعــی بــا ســرمایه اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی
رابطــه وجــود دارد.
هزارجریبــی و دیگــران( )1393در پژوهشــی بــا عن ـوان :بررســی میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی (مطالعــه
مــوردی شــهر تهــران) :چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه بیشــتر شــهروندان میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی خــود را متوســط و پاییــن دانســته اند و از میــان چهــار شــاخص در نظــر
گرفتــه شــده بــرای احســاس امنیــت اجتماعی(جانــی ،مالــی ،فکــری و جمعــی) امنیــت مالی
و جانــی ،میانگینــی بــه مراتــب بیشــتر از امنیــت فکــری و جمعــی را دارا می باشــند .مقــدار

1. Blanco & Diaz
2. Karakus
3. Sargeant
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بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان باالی  18سال شهر دزفول)

 R2در رابطــه رگرســیونی  0/293بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه متغیرهــای
وارد شــده در مــدل ،فقــط  29/3درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن می کننــد و
بیشــترین رابطــه را بــا متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی را نیــز پایــگاه اجتماعی-اقتصــادی و
اعتمــاد اجتماعــی دارا می باشــند.
بالنکــو و دیــاز ،)2007(1در مقالــه ای بــا عن ـوان :نظــم اجتماعــی و ســامت روانـــی بـــا
رویکـــردی بـــه ســـامت اجتماعــی ،ســعی کردنــد تــا ارتبــاط بیــن ابعــاد ســامت اجتماعــی
را به عنــوان شــاخص نظــم اجتمـــاعی بـــا جنبـــه های دیگــری از ســامت مثــل میــزان
افســردگی ،عــزت نفــس ،محرومیــت ،میــزان آنومــی و کنش هــای متقابــل اجتماعــی،
احساســات مثبــت و منفــی و رضایــت را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
کاراکاس 2و دیگــران ( ،)2010در پژوهشــی بــا عنـوان :تــرس از جــرم در میــان شــهروندان
ترکیــه :بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت در بیــن  6713نفــر از شــهروندان
ترکیــه پرداخته انــد .نتایــج نشــان داد بیــن احســاس امنیــت بــا متغیرهــای جنســیت ،ســن و
تحصیــات رابطــه وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن فقــر ،تحــرک مســکونی ،ســاختار نامتناســب
محلــه ،ناهمگونــی قومــی و نبــود پیوندهــای اجتماعــی ســبب کاهــش ظرفیــت محلــه جهــت
کنتــرل غیــر رســمی رفتــار مــردم در مــا عــام و در نتیجــه ،افزایــش احتمــال بــروز جــرم و
جنایــت می گــردد.
ســارجنت 3و دیگــران( ،)2013در پژوهشــی بــا عنـوان :قومیــت ،صداقــت و همــکاری بــا
پلیــس :نشــان می دهــد کــه در میــان گروه هــای نژادی(هنــدی و ویتنامــی) میانگیــن اعتمــاد
و همــکاری بــا پلیــس در مقایســه بــا جمعیــت کلــی پاییــن اســت .عــاوه بــر ایــن فراینــد
ایجــاد اعتمــاد و تشــویق بــه همــکاری بــا پلیــس در میــان گروه هــای نــژادی متفــاوت بــوده؛
بــه طــوری کــه عدالــت رویــه ای در تشــویق بــه همــکاری بــا پلیــس در میــان گروه هــای
نــژادی هنــدی و ویتنامــی در مقایســه بــا جمعیــت کلــی اســترالیا کمتــر تأثیــر گــذار بــود.
همچنیــن در بیــن گــروه ویتنامــی عدالــت رویــه ای در ایجــاد تمایــل اعتمــاد بــه پلیــس در
مقایســه بــا جمعیــت کلــی اســترالیا تأثیــر کمتــری دارد ،در عــوض عملکــرد پلیــس در ایجــاد
تمایــل بــه اعتمــاد بــه پلیــس در میــان آنــان بیشــتر تأثیرگــذار اســت.
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فرضیه های پژوهش
1.1بیــن میــزان اعتمــاد بیــن شــخصی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــاداری
وجــود دارد.
2.2بیــن میــزان اعتمــاد تعمیــم یافتــه بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــاداری
وجــود دارد.
3.3بین میزان اعتماد نهادی با میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
4.4بیــن میــزان اعتمــاد بــه محیــط بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــاداری
وجــود دارد.
5.5بیــن متغیرهــای زمینــه ای (ســن ،جنســیت ،اشــتغال ،درآمــد) بــا میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
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جدول  -1پشتوانه نظری متغیرها
متغیر

دیدگاه نظری

اعتماد بین شخصی

گیدنز ،پاتنام ،پارسونز و کلمن

اعتماد تعمیم یافته

گیدنز ،لوهمان

اعتماد نهادی

زیمل

اعتماد به محیط

پارسونز و اینگلهارت

روش تحقیق
ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش پیمایــش اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا در بخــش
پیمایشــی اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته و در بخــش اســنادی ،فیشبــرداری از منابــع
و اســتفاده از اینترنــت اســت .جامع ـهی آمــاری شــامل کلی ـهی شــهروندان بــاالی  18ســال
شــهر دزفــول می باشــد کــه هــر کــدام از آنــان بــه عنـوان یــک واحــد آمــاری در نظــر گرفتــه
شــدند .حجــم نمونــه نیــز بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری ،خطــای نمونه گیــری ،واریانــس
و بــا اســتفاده از جــدول حجــم بــرآورد نمونــه ،لیــن( ،)1976برابــر بــا  384نفــر اســت.
روش نمونه گیــری بــرای دسترســی بــه نمونههــای مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه جمعیــت
شــهر دزفــول ،نمونهگیــری خوشــه ای چنــد مرحلـهای اســت .بدیــن صــورت کــه از مناطــق

یافته های تحقیق
الف :آماره های توصیفی
طبــق یافته هــا ،از مجمــوع افــراد پاســخدهنده  46/3درصــد را زنــان 53/7 ،درصــد
را مــردان تشــکیل می دهنــد .درصــد افــراد متأهــل  71/7و درصــد افــراد مجــرد 28/3
بــود .دامنــه ســنی آزمودنی هــا بیــن  18ســال تــا  58ســال بــا میانگیــن ســنی  30ســال بــود.
همچنیــن در رابطــه بــا وضعیــت اشــتغال آزمودنی هــا مشــخص شــد کــه ،بــه ترتیــب 160
نفــر ( 41/7درصــد) شــاغل 224 ،نفــر ( 58/3درصــد) غیرشــاغل بوده انــد .نتایــج نشــان
داد بیشــترین فراوانــی درآمــد خان ـوار مربــوط بــه گروهــی اســت کــه درآمــد خان ـواده خــود
را بیــن پانصــد و یــک هــزار تــا یــک میلیــون تومــان گــزارش کرده انــد ،کــه 48/9درصــد
از کل پاســخ گویان را تشــکیل می دهنــد و كمتریــن میــزان درآمــد مربــوط بــه گروهــی
1. Face Validity
2. Cronbach’s Alpha
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ســه گانــه شــهرداری دزفــول ،چنــد ناحیــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد ،ســپس بــه
نســبت تعــداد خانــوار از هــر ناحیــه بلوک هایــی بــه شــیوه تصادفــی برگزیــده شــد و در
آخریــن مرحلــه ســاکنان ایــن بلوک هــا مــورد پرســش قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه ســطوح
ســنجش متغیرهــا ،بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا در دو ســطح توصیفــی (شــامل جــداول،
شــاخص های مرکــزی و پراکندگــی و فراوانی هــا) و اســتباطی (شــامل تحلیــل دو متغیرهــا،
تحلیــل رگرســیون) پرداختــه شــد .جهــت تعییــن اعتبــار از روش اعتبــار صوری1اســتفاده
شــده اســت کــه پرسشــنامه بــه چنــد نفــر از اســتادان و پژوهشــگران صاحــب نظــر ارائــه
شــده و نظــرات آن هــا در رابطــه بــا تصحیــح و تغییــرات الزم در پرسشــنامه اعمــال شــده و
ً
گویه هــا و پرســش های نهایــی مجــددا مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد .جهــت ســنجش پایایــی
ســنجه های پژوهــش ،گویــه و پرســش های مــورد نظــر از حــدود  5درصــد حجــم نمونــه
آمــاری مــورد پیــش آزمــون قــرار گرفــت و پــس از جمــع آوری اطالعــات و اســتخراج نهایــی
نتایــج ،پایایــی پرسشــنامه محاســبه و میــزان آلفــای كرونبــاخ 2بــرای اعتمــاد بیــن شــخصی
 ،0/80اعتمــاد بــه محیــط  ،0/74اعتمــاد نهــادی  0/76و اعتمــاد تعمیــم یافتــه  0/72بــه
دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مقادیــر بیشــتر از  0/7هســتند ،بنابرایــن مقــدار
پایایــی قابــل قبولــی دارنــد .در نهایــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه وســیله نرم افــزار SPSS
انجــام شــد.
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اســت کــه درآمــد خانــوار خــود را باالتــر از دو میلیــون تومــان گــزارش کــرده و شــامل
 0/8درصــد پاســخ گویان می باشــد .بــه طــور خالصــه آماره هــای توصیفــی در جــدول
شــماره  ،2و توزیــع داده هــای شــاخص اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی در جــدول
شــماره  3نشــان داده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه متغیــر وابســته احســاس امنیــت
اجتماعــی توســط شــاخص های امنیــت جانــی ،شــغلی ،مالــی ،فکــری ،اخالقــی ،حقوقــی
و احساســی ســنجیده شــده اســت .و بــرای انجــام آماره هــای اســتنباطی میانگــن ایــن
شــاخص ها بــه عنـوان مقادیــر متغیــر وابســته احســاس امنیــت اجتماعــی مــورد تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت.
جدول  -2توزیع داده های مربوط به آماره های توصیفی
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توزیع داده ها

متغیر
زن
جنسیت

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

178

46/3

206

53/7

مجرد
وضعیت تأهل

متأهل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

109

28/3

275

71/7

18تا  35سال
سن

اشتغال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

206

53/7

178

46/3
غیر شاغل

شاغل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

160

41/7

224

58/3

 500تا تا یک میلیون تومان
درآمد ماهیانه

35تا  58سال

فراوانی
188

باالتر از یک میلیون تومان

درصد

فراوانی

درصد

48/9

196

51/1

جدول  -3توزیع داده های شاخص اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی

اعتماد بین شخصی

3/01

4/21

اعتماد تعمیم یافته

2/88

6/48

اعتماد نهادی

2/79

5/08

اعتماد به محیط

2/16

3/41

امنیت اجتماعی

3/05

2/80

ب :آماره های استنباطی
فرضیــه اول :بیــن میــزان اعتمــاد بیــن شــخصی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
رابطــه وجــود دارد.
جــدول 4رابطــه بیــن میــزان اعتمــاد بیــن شــخصی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی را
نشــان می  دهــد .از آن جایــی کــه هــر دو متغیــر فاصلــه ای می باشــند ،بــرای بررســی رابطــه
بیــن آن هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده می شــود .بــا در نظــر گرفتــن ضریــب
پیرســون ( )0/304و ســطح معنــاداری( ،)sig0/001رابطــه معنــاداری بیــن میــزان اعتمــاد بیــن
شــخصی و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی در ســطح  %95اطمینــان وجــود دارد و فرضیــه
تأییــد می شــود .یعنــی هــر چــه میــزان اعتمــاد بیــن شــخصی در جامعــه باالتــر رود احســاس
امنیــت اجتماعــی نیــز افزایــش می یابــد.
جدول  -4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد بین شخصی با احساس امنیت اجتماعی
آزمون آماری

اعتماد بین شخصی /احساس امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون()R

0/304

سطح معناداری

0/001

تعداد پاسخگویان

384
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

62

فرضیــه دوم :بیــن میــزان اعتمــاد تعمیــم یافتــه بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
رابطــه وجــود دارد.
جــدول 5رابطــه بیــن میــزان اعتمــاد تعمیــم یافتــه بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی را
نشــان می دهــد .از آن جایــی کــه هــر دو متغیــر فاصلــه ای می باشــند ،بــرای بررســی رابطــه
بیــن آن هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده می شــود .بــا در نظــر گرفتــن ضریــب
پیرســون( )0/368و ســطح معنــاداری( ،)0sig/000رابطــه معنــاداری بیــن میــزان اعتمــاد
تعمیــم یافتــه بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی در ســطح  %95اطمینــان وجــود دارد و
فرضیــه مــا تأییــد می شــود .هرچــه اعتمــاد تعمیــم یافتــه شــهروندان بیشــتر باشــد بــه تبــع آن،
احســاس امنیــت اجتماعــی باالتــر خواهــد بــود.
جدول  -5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد تعمیم یافته با احساس امنیت اجتماعی
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آزمون آماری

اعتماد تعمیم یافته /احساس امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون()R

0/368

سطح معناداری

0/000

تعداد پاسخگویان

384

فرضیــه ســوم :بیــن میــزان اعتمــاد نهــادی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه
وجــود دارد.
جــدول  6رابطــه بیــن میــزان اعتمــاد نهــادی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی را
نشــان می  دهــد .از آن جایــی کــه هــر دو متغیــر فاصلــه ای می باشــند ،بــرای بررســی رابطــه
بیــن آن هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده می شــود .بــا در نظــر گرفتــن ضریــب
پیرســون( )0/139و ســطح معنــاداری( ،)sig0/028رابطــه معنــاداری بیــن میــزان اعتمــاد
نهــادی و احســاس امنیــت اجتماعــی در ســطح  %95اطمینــان وجــود دارد و فرضیــه مــا تأییــد
می شــود.

جدول  -6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد نهادی با احساس امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون()R

0/139

سطح معناداری

0/028

تعداد پاسخگویان

384

فرضیــه چهــارم :بیــن میــزان اعتمــاد بــه محیــط بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
رابطــه وجــود دارد.
جــدول  7رابطــه بیــن میــزان اعتمــاد بــه محیــط بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
را نشــان می  دهــد .از آن جایــی کــه هــر دو متغیــر فاصله ای انــد ،بــرای بررســی رابطــه
بیــن آن هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده می شــود .بــا در نظــر گرفتــن ضریــب
پیرســون( )0/134و ســطح معنــاداری( ،)sig0/027رابطــه معنــاداری بیــن میــزان اعتمــاد بــه
محیــط و احســاس امنیــت اجتماعــی در ســطح  %95اطمینــان وجــود دارد و فرضیــه مــا تأییــد
می شــود.
جدول  -7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد به محیط با احساس امنیت اجتماعی
آزمون آماری

اعتماد به محیط  /احساس امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون()R

0/134

سطح معناداری

0/027

تعداد پاسخگویان

384

فرضیــه پنجــم :بیــن متغیرهــای زمینه ای(ســن ،جنســیت ،اشــتغال ،درآمــد) بــا میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه وجــود دارد.
جــدول شــماره  8رابطــه بیــن متغیرهــای زمینــه ای بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
را نشــان می  دهــد .نتایــج حاصــل از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون متغیــر زمینــه ای
ســن ( )0/246و ســطح معنــاداری ( )sig0/001نشــان می دهــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن،
میــزان اعتمــاد اجتماعــی نیــز بــاال مــی رود .نتایــج حاصــل از آزمــون ضریــب همبســتگی

63

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان باالی  18سال شهر دزفول)

آزمون آماری

اعتماد نهادی  /احساس امنیت اجتماعی

64

پیرســون متغیــر زمینــه ای درآمــد ( )0/015و ســطح معنــاداری ( )sig0/377نشــان می دهــد
کــه میــزان درآمــد رابطــه ای بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی نــدارد .نتایــج حاصــل از
آزمــون تــی متغیــر زمینــه ای اشــتغال( )-12/128و ســطح معنــاداری ( )sig0/277نشــان
می دهــد کــه شــغل پاســخ گویان رابطــه ای بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی آنــان
نــدارد .بیــن گروه هــای جنســی مــردان و زنــان بــه دلیــل برابــری واریانــس هــر دو گــروه
و ســطح معنــاداری ( ،)sig0/268تفــاوت معنــاداری نســبت بــه احســاس امنیــت اجتماعــی
وجــود نــدارد.
جدول  -8نتایج آزمون بین متغیرهای زمینه ای با احساس امنیت اجتماعی
آزمون های آماری(متغیرها در سطح فاصله ای)
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ردیف

متغیرهای مستقل
زمینه ای

آزمون پیرسون
ضریب همبستگی

سطح معناداری

رابطه یا عدم رابطه

1

سن

0/246

0/001

رابطه وجود دارد

2

درآمد

0/015

0/377

رابطه وجود ندارد

ردیف

متغیر مستقل
زمینه ای

آزمون  Tمستقل

تفاوت یا عدم تفاوت
معناداری

مقدار T

سطح معناداری

1

جنسیت

-11/140

0/268

تفاوت معناداری وجود ندارد

2

اشتغال

-12/128

0/277

تفاوت معناداری وجود ندارد

تحلیل های آماری چندمتغیره
هــدف ایــن بخــش یافتــن میــزان و ســهم اثــر هــر یــک از مؤلفه هــای اعتمــاد اجتماعــی
بــه عن ـوان متغیرمســتقل ،در توجیــه میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی می باشــد .بــه دیگــر
ســخن از طریــق رگرســیون چنــد متغیــره بــه روش گام بــه گام 1بــه تعییــن و پیش بینــی
درصــد واریانــس احســاس امنیــت اجتماعــی پرداختــه می شــود ،کــه در ایــن تحلیــل ایــن
1. Stepwise

کار را از طریــق وارد کــردن مؤلفــه متغیرهــای مســتقل در رگرســیون چنــد متغیــره و بــرآورد
میــزان آن ،انجــام داده می شــود.
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جدول  :9تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره احساس امنیت اجتماعی

رگرسیون

17

4715/379

باقیمانده

367

کل

384

277/375

10741/239

29/267

15456/618

306/642

9/48

0/000

معادله رگرسیونی پیش بینی احساس امنیت اجتماعی
بــرای ســاختن معادلــه رگرســیونی پیش بینــی احســاس امنیــت اجتماعــی ،متغیرهایــی
كــه در ســطح فاصلــه ای و اســمی بوده انــد و دارای رابطــه بــا متغیــر وابســته بودهانــد
را بــه عنــوان متغیــر مســتقل و احســاس امنیــت اجتماعــی بــه عنــوان متغیــر وابســته وارد
شــدند .بررســی نتایــج بدســت آمــده در جــدول شــماره ی10بیانگر آن اســت ،كــه معادلــه
پیش بینــی احســاس امنیــت اجتماعــی می توانــد  0/305درصــد از واریانــس متغیــر وابســته
را پیش بینــی نمایــد ،كــه ایــن مطلــب را  R2بــه مــا نشــان می دهــد.
مقــدار  Rیــا همبســتگی بیــن مقادیــری كــه بــه وســیله معادلــه پیش بینــی می شــوند و
مقادیــر واقعــی وجــود دارد یــا بــه عبــارت دیگــر  0/552درصــد مقادیــری كــه پیش بینــی
می شــود بــا مقادیــر واقعــی یكســان هســتند .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده
مقادیــر در ســطح باالتــر از  99درصــد از لحــاظ آمــاری معنــادار می باشــند .از آن جایــی كــه
مــدل مــا توانســته بــا اســتفاده از دو مؤلفــه اعتمــاد بین شــخصی و اعتمــاد تعمیم یافتــه ،فقــط
 30/5درصــد از واریانــس متغیــر وابســته را پیش بینــی و  69/5درصــد بقیــه را نمی توانــد
پیش بینــی كنــد ،می تــوان گفــت از قــدرت پیش بینــی متوســطی برخــوردار اســت.

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان باالی  18سال شهر دزفول)

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین
مربعات

کمیت F

سطح معناداری
F

جدول  :10آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی احساس امنیت اجتماعی
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نام متغیر

B

Beta

T

.Sig

اعتماد بین شخصی

1/517

0/439

9/476

0/000

اعتماد به محیط

0/238

0/087

1/716

0/002

اعتماد نهادی

0/187

0/090

1/848

0/001

اعتماد تعمیم یافته

0/415

0/150

3/076

0/000

سن

-0/007

0/008

-0/211

0/005

R2 =0/305 R=0/552

نتیجه گیری
اعتمــاد اجتماعــی یکــی از موضوعــات مهــم اجتماعــی اســت کــه پژوهش هــای بســیاری
بــر روی آن انجــام گرفتــه اســت .بــه طــور کلــی اهمیــت اعتمــاد در تعامــات اجتماعــی
تــا بــدان حــد اســت کــه می توانیــم بگوییــم اگــر اعتمــاد میــان اعضــای جامعــه نباشــد
و یــا انــدك باشــد؛ روابــط پایــدار میــان اعضــای جامعــه کمتــر برقــرار می شــود .بنابرایــن
اعتمــاد پیش شــرط هــر تعامــل اجتماعــی مؤثــر محســوب می شــود و می توانــد تعامــل را
از فــرو غلطیــدن در چــاه رفتــار ناهنجــار بــازدارد و باعــث پیدایــش امنیــت روانــی شــود .در
چنیــن شــرایطی اعضــای جامعــه بــرای حرکــت موفقیــت آمیــز اقتصــادی ،توســعه سیاســی
و مشــارکت اجتماعــی بــا احســاس امنیــت شــروع بــه فعالیــت می کننــد .ایــن پژوهــش
بــا هــدف بررســی میــزان اعتمــاد اجتماعــی و رابطــه آن بــا شــکل گیری احســاس امنیــت
اجتماعــی در شــهر دزفــول انجــام شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه افــراد در
روابــط شــخصی خــود بــا دیگــران انتظــار دارنــد کــه حــق و حقــوق آنــان رعایــت شــود،
اگــر احســاس کننــد کــه چنیــن امــری از ســوی طــرف مقابــل صــورت نمی گیــرد نســبت بــه
او غیــر قابــل اعتمــاد می شــوند ،و در اغلــب مـوارد در رفتارهــا و تعامــات خــود رویکــردی
تدافعــی می گیرنــد .ایــن عــدم اعتمــاد احتمــاال یکــی از منابــع اصلــی فشــارها و تنش هایــی
اســت کــه بــه تضــاد منجــر می شــود .بنابرایــن بــر اســاس یافته هــا بیــن اعتمــاد بیــن شــخصی
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و احســاس امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .ایــن نتیجــه بــا نتیجــه پژوهــش
زارع شــاه آبادی و تــركان ( ،)1390مطابقــت دارد .عــاوه بــر ایــن ،نظریــه ســرمایه اجتماعــی
پاتنــام( )1993نیــز ایــن متغیــر را تأییــد می کنــد.
از دیگــر نتایــج پژوهــش نقــش اعتمــاد تعمیــم یافتــه و اعتمــاد نهــادی در احســاس امنیــت
اجتماعــی بــود .براســاس یافته هــای پژوهــش ،همبســتگی معنــاداری بیــن متغیرهــای اعتمــاد
تعمیم یافتــه و اعتمــاد نهــادی بــا احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن شــهروندان شــهر دزفــول
وجــود دارد .درحالی کــه اعتمــاد بیــن شــخصی ،امنیــت را در محــدوده کوچکــی فراهــم
می کنــد ،اعتمــاد تعمیم یافتــه و اعتمــاد نهــادی می تواننــد احســاس امنیــت عمومی تــری
را ایجــاد کننــد تــا اعضــای جامعــه در کلیــه تعامــات اجتماعــی خــود بــا ســازمان ها،
دولــت ،نیــروی انتظامــی ،نهادهــای اقتصــادی و ســایر اعضــای جامعــه ،احســاس امنیــت و
آرامــش بکننــد .پژوهش هــای نــادری و دیگــران (  ،) 1389و عنایــت و دیگــران (  ،) 1391نیــز
بــه اثبــات رابطــه بیــن اعتمــاد تعمیــم یافتــه و اعتمــاد نهــادی بــا احســاس امنیــت اجتماعــی
پرداختــه اســت.
از دیگــر متغیرهــای مرتبــط بــا احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن شــهروندان بــاالی 18
ســال شــهر دزفــول ،اعتمــاد بــه محیــط می باشــد .احســاس ناامنــی در محیــط بــه دلیــل عــدم
وجــود اعتمــاد اجتماعــی در افــراد بــه خاطــر موقعیــت و شــرایط خــاص حاکــم بــر جامعــه
می باشــد .اعتمــاد اجتماعــی پیش شــرط هــر تعامــل اجتماعــی مؤثــر محســوب می شــود
و می توانــد تعامــل را از فــرو غلطیــدن در چــاه رفتــار ناهنجــار بــازدارد و باعــث پیدایــش
امنیــت روانــی می شــود .در چنیــن شــرایطی اعضــای جامعــه بــرای حرکــت موفقیــت آمیــز
اقتصــادی ،توســعه سیاســی و مشــارکت اجتماعــی بــا احســاس امنیــت شــروع بــه فعالیــت
می کننــد .طبــق نظریــه فشــار اجتماعــی ،تأثیــر شــرایط محیطــی بــر روی ابعــاد امنیــت
اجتماعــی یعنــی امنیــت جانــی ،امنیــت مالــی و غیــره یكســان و یــك جهــت نیســت .بــر ایــن
اســاس و مادامــی کــه شــهروندان ســاکن شــهر دزفــول بتواننــد ارگانیســم رفتــاری خــود را بــا
محیــط تطبیــق دهنــد ،همـواره از احســاس امنیــت برخوردارنــد .نتایــج پژوهــش کاراکاس و
دیگــران ( ،)2010بــا ایــن متغیــر همخوانــی دارد.
عــاوه بــر ایــن در زمینــه رابطــه متغیرهــای زمینــه ای بــا احســاس امنیــت اجتماعــی،
نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســن پاســخ گویان و احســاس امنیــت رابطــه معنــاداری وجــود
دارد .بدیــن صــورت کــه بــا بــاال رفتــن ســن افــراد ،میــزان اعتمــاد اجتماعــی آنــان نیــز بــاال

68

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،56زمستان 97

مــی رود .ایــن در حالــی اســت کــه متغیرهــای زمینــه ای جنســیت ،درآمــد و اشــتغال رابطــه
معنــاداری بــا احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن پاســخ گویان ندارنــد .البتــه نتایــج پژوهــش
فقهــی فرهمنــد و زنجانــی (  ،) 1392حاکــی از رابطــه بیــن ایــن متغیرهــا بــا احســاس امنیــت
اجتماعــی اســت.
اعتمــاد افــراد بــه هــم ،اعتمــاد افــراد بــه نهادهــا و دولــت و برعکــس ،یعنــی اعتمــاد
دولــت بــه شــهروندان ،ســبب افزایــش میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی می شــود .پیامــد
چنیــن امــری مشــارکت اجتماعــی و عضویــت داوطلبانــه در ســازمان های غیردولتــی اســت.
بنابرایــن مقولــه احســاس امنیــت اگــر چــه متأثــر از شــرایط و وضعیــت امنیــت در یــک
شــهر اســت امــا دارای اهمیتــی قابــل توجــه اســت .بنابرایــن ســنجش چگونگــی احســاس
امنیــت در میــان ســاکنان یــک منطقــه بــه جهاتــی عدیــده بایــد مــورد ارزیابــی قرار گیــرد .در
پایــان پیشــنهاد می شــود مطالعــات آینــده در رابطــه بــا احســاس امنیــت متغیرهــای روانــی-
اجتماعــی دیگــر را هــم بــه صــورت ترکیبــی و هــم بــه صــورت مفــرد و جداگانــه بررســی
کننــد .همچیــن محــدوده مکانــی و دامنــه ســنی گســترده تری را بــرای اجــرای پژوهــش
انتخــاب شــود تــا پژوهــش قابلیــت تعمیــم باالتــر و شــمول بیشــتری از جامعــه را در بــر گیــرد.
پیشنهادات
بــر اســاس یافته هــای حاصلــه از پژوهــش مبتنــی بــر رابطــه بیــن متغیــر وابســته و
متغیرهــای مســتقل ،پیشــنهاداتی ارائــه می گــردد بــه ایــن امیــد کــه مــورد توجــه مســئولین و
دســت اندرکاران ذیربــط قــرار گیــرد:
■■بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش ،در خصــوص اعتمــاد بیــن شــخصی به عن ـوان یکــی از
متغیرهــای پیش بینی کننــده افزایــش امنیــت اجتماعــی ،تصویــب ســازوکارهای اجرایــی
الزم جهــت افزایــش ســرمایه اجتماعــی اعــم از اعتمــاد عمومــی و همبســتگی اجتماعــی
در ســطح شــهر دزفــول الزامــی اســت.
■■بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش ،تأســیس و حمایــت هــر چــه بیشــتر از ســازمان های
مــردم نهــاد جهــت پیشــگیری و کاهــش ضریــب آســیب های اجتماعــی و بــه تبــع آن
افزایــش اعتمــاد تعمیم یافتــه و اعتمــاد نهــادی نســبت بــه عواملــی کــه مجــری نظــم
عمومــی هســتند ،موجــب می شــود تــا اعضــای جامعــه در کلیــه تعامــات اجتماعــی
خــود بــا دیگــر ارگان هــا و ســازمان ها ،احســاس امنیــت و آرامــش بیشــتری کننــد.
■■بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش ،افزایــش کارایــی نهادهــای مجــری قانــون و حفــظ
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نظــم ماننــد پلیــس و دادگســتری و شــوراهای حــل اختــاف عــاوه بــر ایــن کــه اعتمــاد
اجتماعــی را ارتقــاء می دهنــد بــا برنامه هــای فرهنگــی در زمینــه پیشــگیری از جرایــم،
هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از درمــان و کیفــر را کاهــش می دهنــد.
■■بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش ،افــراد بــاالی ســی ســال از اعتمــاد اجتماعــی باالتــری
نســبت بــه افــراد زیــر ســی ســال برخوردارنــد و ایــن مهــم ،نشــان می دهــد کــه خانـواده،
نظــام آموزشــی و همچنیــن ســازمان های رســمی می بایســت در فراینــد اجتماعــی شــدن
و نهادینــه کــردن اعتمــاد اجتماعــی در بیــن ایــن افــراد ســعی و کوشــش بیشــتری کــرده و
در روش هــای خــود تجدیــد نظــر کننــد.
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