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چکیده
زمینــه و هــدف :پلیــس بــا الهــام از سیاسـتهـــای گذشـــته و در اجـــرای وظیفـــه قـــانونی مبنـــی بـــر
میانجیگـــری ،اقدامهایــی درخصــوص حـل وفصــل پدیــده مجرمانــه بـــین اصـــحاب دعــوا بـهعمـــل مــیآورد
كــه دوایــر مشــاوره و مــددكاری اجتماعــی ایــن نقــش را بــر عهــده دارد .بنابرایــن ،تحقیــق حاضــر ،بــا هــدف
بررســی نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهـای مشــهد بــه عنـوان نقــش واســطهگر در
افزایــش ســرمای ه اجتماعــی ناجــا نگاشــته شــده اســت.
روششناســی :تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی؛ بهلحــاظ ژرفایــی ،پهنانگــر و از نظــر اجــرا
و کنتــرل شــرایط تحقیــق ،یــک بررســی پیمایشــی و بــا اســتفاده از ابــزار انــدازه گیــری پرسشــنامه میباشــد.
بــا توجــه بــه موضــوع ،تحقیــق حاضــر دارای دو جامعــ ه آمــاری متفــاوت میباشــد؛ جامعــ ه آمــاری اول را
کارشناســان واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای شــهر مشــهد مقــدس ،بهمنظــور تعییــن
عملکــرد ســازمانی تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری (30نفــر) و جامع ـ ه آمــاری دوم را نیــز ،مراجعیــن واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای شــهر مشــهد مقــدس كــه در ایــن مرحلــه حجــم نمونــه بــا اســتفاده
از جــدول مــورگان  162نفــر تعییــن شــده را تشــکیل میدهنــد .شــیوه نمونــه گیــری خوشـهای چندمرحلـهای ،از
 4ســرکالنتری ،تعــداد  8کالنتــری بهصــورت تصادفــی انتخــاب و دادههــا جم ـعآوری شــده اســت.
یافتههــا :یافتههــای تحقیــق ،حاکــی از وجــود روابــط معنــیدار بیــن متغیرهــای ارائهشــده در فرضیــات
تحقیــق میباشــد .بنابرایــن ،بیــن متغیرهــای مســتقل عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی
کالنتــری ،میــزان بهرهمنــدی از خدمــات و رضایتمنــدی از خدمــات مراجعیــن بــا متغیــر وابســت ه تحقیــق،
ســرمای ه اجتماعــی پلیــس ،رابطــه معنــی¬دار وجــود دارد.
نتیجهگیــری :نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان میدهــد کــه متغیرهــای باقیمانــده در مــدل رگرســیونی،
شــامل متغیرهــای عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و رضایتمنــدی مراجعیــن از
خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری ،بهترتیــب بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر ســرمایه
اجتماعــی پلیــس داشــته و توانســتهاند براســاس ضریــب تعییــن تعدیلشــده 23 ،درصــد از تغییــرات ســرمایه
اجتماعــی پلیــس را تبییــن نماینــد.
کلیدواژهها :سرمای ه اجتماعی ،پلیس ،مشاوره ،مددکاری اجتماعی،کالنتری ،شهر مشهد.
 .1دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا .نویسنده مسئولalirezahaydarnejad@gmil.com .
 .2دکتری مدیریت پیشگیری از جرم ،استادیار و عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجاm.ali.ameri.h@gmail.com .
 .3استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجاa_yavari77yahoo.com .
 .4استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،گروه امنیت داخلی.
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نیــروی انتظامــی در راســتای اهــداف خــود و همچنیــن بــا توجــه بــه نگــرش جامعهمحــور
آن ،اهمیــت پیشــگیری از بــروز جرایــم و ناهنجاریهــای اجتماعــی ،شناســایی ریشــه و
زمینـه رفتارهــای ناهنجــار و بزهکاریهــا ،تــاش در جهــت از بیــن بــردن ریشــه مشــکالت
اجتماعــی و پیشــگیری از آنهــا ،آ گاهســازی جامعــه بــه منظــور افزایــش تواناییهــای
مقابلـهای و ایجــاد فرهنــگ مشــاوره در بحرانهــای زندگــی ،بیــش از یــک دهــه بــا توســعه
خدمــات مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی در کالنتریهــا و مراکــز تابعــه؛ در ایــن حیطــه
اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت .ایــن اقدامــات بــا هــدف تقویــت نقــش حمایتــی ناجــا و
ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی پلیــس در جامعــه و کاهــش حجــم پروندهــای ارجاعــی بــه مراجــع
قضایــی ،رســیدگی اساس ـیتر بــه امــور پیشــگیری از وقــوع جــرم در جامعــه ،بــه صــورت
مأموریتــی جدیــد مطــرح گردیدهانــد .طــرح توســعه مراکــز مشــاوره و دفاتــر مــددکاری
اجتماعــی و مشــاوره در اســتانها بــا توجــه بــه اخــذ نتایــج مثبــت همچنــان ادامــه دارد .بــه
طــور کلــی بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه وجــود ایــن اداره کل ،بیانگــر وجــود زمینــه
بالقــوه تحــول در نیــروی انتظامــی منطبــق بــا تغییــر و شــرایط اجتماعــی اســت .برابــر بنــد
 8از مــاده قانــون نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران پیشــگیری از جرایــم و بــه تبــع
آن پیشــگیری از تکــرار جــرم یکــی از وظایــف اصلــی پلیــس میباشــد کــه پلیــس اعمــال
نظــارت و کنتــرل و ســایر ســازوکارهای قانونــی تــاش دارد تــا از تکــرار جــرم جلوگیــری
نمایــد .در ایــن راســتا ،بخــش عظمــی از پروندههــا قضایــی قبــل از رســیدگی در دادســرا
از طریــق کالنتریهــای پلیــس و بــا میانجیگــری دوایــر مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی
کــه در ســاختار کالنتریهــا پیشبینــی شــده اســت ،حــل وفصــل میشــود (بخشــی و
همــکاران.)15 :1391 ،
بیــش از ده ســال از تأســیس دوایــر مشــاوره و مــددکاری در کالنتریهــای سراســر
کشــور میگــذرد ،امــا پژوهــش جامعــی کــه بــه مطابقــت اقدامهــای آنهــا در زمینــه
رضایتمنــدی ،عملکــرد و بهرهمنــدی از خدمــات واحدهــای مشــاوره بــا هــدف ارتقــاء
ســرمایه اجتماعــی پلیــس پرداختــه باشــد ،انجــام نشــده اســت .مســئله ایــن اســت کــه
نمیدانیــم پلیــس در انجــام میانجیگــری کــه ســعی در حلوفصــل ریشــهای اختــاف،
بازگردانــدن اوضــاع بــه حــال اول و جبــران خســارت دارد تــا چــه میــزان توانســته اســت در
ارتقــاء ســرمایه اجتماعی(اعتمــاد اجتماعــی) پلیــس نقــش داشــته و بــه اهــداف مــورد نظــر
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آن دســت پیــدا کنــد ،زیــرا ممکــن اســت فقــط بــا هــدف کاهــش پروندههــا و بــدون
دســتیابی بــه پاســخ منطقــی بــه انجــام ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی پلیــس بپــردازد .از جملــه در
مســئلهمند بــودن ســرمای ه اجتماعــی پلیــس را میتــوان از یافتههــای تجربــی در تحقیقــات
پیشــین (شــارعپور ( ،)1388غفــاری ( ،)1390شــایگان ( ،)1387کرامتــی و ملتفــت
( ،)1382بخشــی ( ،)1391وزارت فرهنــگ و ارشــاد ( )1394 ،1383 ،1379و وثــوق و
گلیــج ( )1387و غیــره) اســتنباط كــرد .میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس جمهــوری اســامی
ایــران علیرغــم گامهــای مؤثــر و ســازنده در راســتای افزایــش آن ،بــا وضعیــت مــورد انتظــار
فاصلــه داشــته و نیازمنــد مطالعـه علمــی جهــت شناســایی عوامــل موثــر بــر ایــن مســئله اســت
(دوســتدار و غفــاری.)30 :1396 ،
بــا توجــه بــه نقــش اساســی دوایــر مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا در
حلوفصــل پروندههــا قضایــی و ارتقــاء ســرمای ه اجتماعــی بــرای ســازمان نیــروی انتظامــی،
واقعیتهــای عینــی نشــان میدهــد كــه بــا وجــود اقدامــات اساســی نیــروی انتظامــی در
طــی ســالهای اخیــر ،بــرای توســعه رویكــرد جامعهمحــوری در جامعــه ،هنــوز میــزان
مشــاركت شــهروندان بــا پلیــس در نقط ـ ه مطلــوب قــرار نــدارد و حتــی در م ـواردی برخــی
نشــانهها و قرایــن اجتماعــی حاكــی از ضعــف ســرمای ه اجتماعــی پلیــس اســت .بهنظــر
میرســد در شــرایط اجتماعــی حاضــر ،ضعــف در ســرمای ه اجتماعــی پلیــس از یكســو در
ضعــف ســرمایه اجتماعــی جامعــه قــرار دارد و از ســوی دیگــر بــر ایــن اســاس اســتوار اســت
كــه ،پلیــس آنچنــان كــه بایســته اســت نتوانســته در جامعــه نســبت بــه نقــش و جایــگاه خــود
شــناخت و آ گاهــی الزم را بــرای افــكار عمومــی ارائــه كنــد و در ایــن بســتر اقدامهــای
اعتمادســاز بهویــژه در حــوزهی رفتــاری و ســاختاری نهادینــه نشــده و در نتیجــ ه ایــن دو
عنصــر (آ گاهــی و اعتمــاد) ،میــزان اقبــال بــه مشــاركت بــا پلیــس در شــرایط قابــل قبولــی
قــرار نــدارد (بیــات.)52-53 :1389 ،
بنــا بــه ماهیــت ســازمانها ارائهدهنــده خدمــات ،بــا ایــن فــرض كــه ســازمانها،
ســازههای اجتماعــی هســتند كــه در تعامــل گســترده بــا گروههــای مختلــف جامعــه و
در یــك بســتر فرهنگــی ،اجتماعــی خــاص ســاخت یافتهانــد؛ بایــد انتظــار داشــت كــه
بخشــی از كارایــی و كارآمــدی و موفقیــت ایــن ســازمانها ،بهنحــوی نیازمنــد اعتمــاد اولیــه
بــه كارایــی ایــن ســازمانها از ســوی آن گروههــا و ســازمانها باشــد .نیــروی انتظامــی،
بهعنـوان یكــی از ســازمانهای اجتماعــی كــه مأموریــت اصلــی آن برقــراری نظــم و امنیــت
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در ســطح جامعــه اســت ،بــرای موفقیــت در اجــرای مأموریتهــای خــود ،نیــاز بــه جلــب
اعتمــاد و همــكاری مــردم دارد .ایــن ســازمان كــه بهصورتهــای گوناگــون بــا مــردم ارتبــاط
مســتقیم دارد (كالنتریهــا ،راهنمایــی و رانندگــی ،پلیــس  ،)+10میتوانــد از طریــق ارائ ـه
راهنماییهــا و مشــاورههای مختلــف ،یاریگــر آنهــا باشــد .تأســیس واحدهــای مشــاوره
و مــددكاری اجتماعــی در كالنتریهــا در راســتای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز اجتماعــی
شــهروندان اســت كــه آنهــا هــر زمانــی كــه اراده نماینــد ،بتواننــد از خدمــات مشــاورهای
بهرهمنــد گردنــد (آییننامــهی مــددكاری اجتماعــی ناجــا .)14-52 :1379 ،بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه اهــداف مــددکاری مبنــی بــر ایجــاد رابطــه نزدیــک و صمیمــی همــراه بــا اعتمــاد
بیــن مــردم و پلیــس ،افزایــش تواناییهــای افــراد در رویارویــی بــا هــر مشــکلی ،اصــاح
محیــط اجتماعــی بــرای ایجــاد توانایــی در افــراد بهمنظــور رفــع نیازهــای خــود ،برنامهریــزی
بــرای تغییــر فــرد و اجتمــاع بهمنظــور رفــع نیازهــای او ،توانــا ســاختن افــراد بــرای کســب و
اســتفاده از فرصــت هــا بــرای رفــع نیازهــا و افزایــش کارکردهــای اجتمــاع در ســازمان هــای
نظامــی در جهــت توانمندســازی مددجویــان اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد .بــرای نیــل بــه
ایــن اهــداف الزم اســت نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری هــا در
ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی بررســی شــود.
برابــر بــا تحقیقــات بــه عمــل آمــده توســط قربانــی و همــکاران ( ،)1396دفاتــر مــددکاری
اجتماعــی کالنتریهــا مانــع از ارجــاع  60درصــد پرونــده حقوقــی و محلــی بــه مراجــع
قضایــی شــدهاند .همچنیــن طــی س ـهماه نخســت ســال  146 ،1396هــزار نفــر در سراســر
کشــور بــه مراکــز مشــاوره ناجــا مراجعــه و خدمــات دریافــت کردهانــد کــه مشــکل
 47/5درصــد از ایــن افــراد بــا مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی مشــکل خــود منجــر بــه
مصالحــه شــده اســت (قربانــی و همــکاران .)273 :1396،در میــان تمامــی كاركردهــای
فــردی -اجتماعــی و ترمیمــی ایــن واحدهــای مشــاوره و مــددکاری ،ماننــد تقویــت و ارتقــاء
بهداشــت روانــی جامعــه ،توســع ه خدمــات مشــاوره و مــددكاری اجتماعــی؛ مهمتریــن
كاركــرد ایــن واحدهــا اختیــاری بــودن (توافقــی بــودن) ،رعایــت موازیــن حقــوق بشــر،
محرمانــه بــودن میــان پلیــس و مــردم و در نتیجــه افزایــش میــزان اعتمــاد اجتماعــی بــه پلیــس
و ســرانجام ارتقــاء ســرمایههای اجتماعــی پلیــس جامعهمحــور اســت (دعاگویــان و همــکاران،
 .)128 :1394بــا وجــود اقدامــات اساســی نیــروی انتظامــی در طــی ســالهای اخیــر ،بــرای
توســعه رویكــرد جامعهمحــوری در جامعــه ،هنــوز اعتمــاد و مشــاركت شــهروندان بــا پلیــس

سؤال اصلی

 نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری شــهر مشــهد در ارتقــاءســرمای ه اجتماعــی پلیــس کــدام اســت؟
هدف اصلی
 شناســایی نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری شــهر مشــهد درارتقــاء ســرمای ه اجتماعــی پلیــس
اهمیت و ضرورت تحقیق

امــروز پلیــس بــا توســل بــه میانجیگــری تــاش دارد تــا بخشــی از اختالفهــا و
درگیریهــای بیــن افــراد جوامــع را حــل وفصــل کنــد .بــه همیــن منظــور دوایــر مشــاوره
و مــددکاری در کالنتریهــای نــوع یــک سراســر کشــور راهانــدازی شــده اســت تــا بــا
بهرهگیــری از افــراد متخصــص بــه حــل مســائل و مشــکلهایی کــه جنبــه مجرمانــه دارد،
بپــردازد .ســرمایه اجتماعــی در ُبعــد ســازمانی كــه متمركــز بــر ســرمای ه اجتماعــی بهعن ـوان
دارایــی ســازمان اســت ،بیانگــر قابلیــت و شایســتگی یــك ســازمان اســت .برخــورداری
از ایــن قابلیــت بــرای ســازمان هــا ،در دوره جدیــد ،بهدلیــل تغییــرات فزاینــده ای كــه در
عرصــه هــای مختلــف ،جوامــع انســانی بــا آن مواجــه هســتند ،ضرورتــی بنیــادی اســت.
ً
ایــن مســئله در مــورد ســازمانی مثــل نیــروی انتظامــی نیــز کامــا صــادق اســت؛ نیــروی
انتظامــی بهعنـوان یکــی از نهادهــای رســمی ،از ارکان مهــم هــر حاکمیتــی بــوده و بـ ه مثابـه
یکــی از خردهنظامهــای اجتماعــی ،ارتقــاء نظــم و انضبــاط اجتماعــی ،تســهیل فرآینــد
توســع ه اجتماعــی ،اجــرای قانــون و حفاظــت از آرامــش و امنیــت جامعــه از کارویژههــای
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در نقط ـه مطلــوب قــرار نــدارد (همــان .)129 :واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی
کالنتــری یکــی از مهمتریــن راههــای ارتباطــی ســازمان نیــروی انتظامــی بــا افــراد جامعــه
بــرای بازگردانــدن مجــدد آنهــا بــه آغــوش جامعــه و ایجــاد و ترمیــم اعتمــاد خدشــهدار
شــد ه آنهــا بــه افــراد و نهادهــای جامعــه میباشــند؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر قصــد دارد
واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای شــهر مشــهد در ارتقــاء ســرمایه
اجتماعــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران را مــورد بررســی قــرار دهــد .بــر ایــن
اســاس ،هــدف و ســؤال پژوهــش بــه شــرح زیــر هســتند:

اصلــی آن اســت .طــرح ایــد ه پلیــس جامعهمحــور و امنیــت انتظامــی «اجتماعیشــده»
پیونــد ســازمان پلیــس را از پیونــد صــرف بــا نهــاد حکومــت و دولــت فراتــر بــرده اســت،
بهگون ـهای کــه ســازمان پلیــس بهرغــم اینکــه یــک ســازمان رســمی و حکومتــی شــناخته
میشــود ،لیکــن ارتبــاط و درهــم تنیدگــی آن بــا نهادهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و حتــی
اقتصــادی را نمیت ـوان نادیــده گرفــت و بــر همیــن اســاس ،صاحبنظــران علــوم اجتماعــی
و امنیتــی ،ســازمان پلیــس را نیازمنــد مبــرم بــه برخــوداری از ســرمای ه اجتماعــی میداننــد.
واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی نیــروی انتظامــی بهعنــوان یکــی از
نهادهــای رســمی جامعــه ،متولــی پیشــگیری و اصــاح بســیاری از مســائل و مشــکالت
و ناهنجاریهــای اجتماعــی اســت و از ایــن طریــق بــا ســرمای ه اجتماعــی ارتبــاط پیــدا
میکنــد؛ ســرمای ه اجتماعــی بـه مثابــه ابــزاری اساســی ،قابلیــت و كارآیــی فراوانــی در تبییــن
و توضیــح مســائل و مشــكالت ،از جملــه آســیبهای اجتماعــی دارد؛ چنانكــه از آن
میت ـوان بــهمثاب ـ ه راهحــل مشــكالت اجتماعــی نــام بــرد .واحدهــای مشــاوره و مــددکاری
اجتماعــی بهعن ـوان نهــادی در حــد واســط فــرد و جامعــه ،میتوانــد بهعن ـوان بســتری بــرای
رشــد و ارتقــاء افــراد جامعــه و نیــز زمینهســاز بــروز توانمندیهــا و پتانســیلهای آنهــا در
ایفــای مســئولیتهای اجتماعیشــان باشــد و از ایــن طریــق تأثیــر ویــژهای در بهبــود روابــط
اجتماعــی و ســرانجام ســرمایه اجتماعــی داشــته باشــد؛ ایــن مراکــز میتواننــد مراجعیــن خــود
را بــا فرهنــگ عمومــی جامعــه همنـوا و آشــنا ســازند و بدیــن ترتیــب ،بــا اعتمادســازی بیــن
افــراد جامعــه و ســازمان پلیــس (بهعن ـوان یکــی از نهادهــای کارگــزار جامعــه) ،زمینههــای
مشــارکت و بهتبــع آن امنیــت و انتظــام اجتماعــی را در جامعــه فراهــم آورنــد.
1
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مبانی نظری

ســرمایه اجتماعــی را مــی تـوان بــه معنــای هنجارهــا و شــبکه هایــی دانســت کــه امــکان
مشــارکت مــردم در اقدامــات جمعــی را بــه منظــور کســب ســود متقابــل فراهــم مــی کنــد
(تاجبخــش و همــکاران .)156 :1386 ،بــه عبــارت دیگــر ،ســرمایه اجتماعــی مجموعــه ای
از هنجارهــای نظــم بخــش اجتماعــی خوانده انــد کــه اعضــای گروهــی کــه همــکاری و
تعــاون میــان آن هــا وجــود دارد در آن ســهیم انــد ،اعتمــاد اجتماعــی ،همبســتگی گروهــی،
پــای بنــدی بــه تعهــدات و همیــاری ،حمایــت اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی ،جــزء
1-Societal Security
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شــاخصهای عمــده ســرمایه اجتماعــی محســوب مــی شــوند.
اقبــال نظــری و عملــی نیــروی انتظامــی بــه ســرمایه اجتماعــی و بهــره منــدی از آن بــه
عنـوان ســرمایه و دارایــی حیاتــی و بــا ارزش ،بــه ارتقــای تـوان و قابلیــت کارکنــان و ســازمان
ایــن نیــرو در تعامــل و ارتبــاط ســازنده و پویــا بــا مــردم و جامعــه کمــک مینمایــد و در
نهایــت پویایــی ســازمان و در دلمشــغولی صاحــب نظــران اخیــر ســرمایه اجتماعــی ،بازتــاب
اندیشــه بســیاری از مفســران اجتماعــی کالســیک میباشــد؛ مقیــاس فراتــر از ســازمان،
بســط و گســترش نظــم اجتماعــی پویــا (کــه تحقــق آن مــورد نظــر و انتظــار ســازمان پلیــس
اســت) را در پــی دارد (غفــاری.)83 :1391،
ســنجش و تبییــن ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،در ارزیابــی عملكــرد پلیــس مــورد نیــاز
اســت« .ارزیابــی عملكــرد» بــه عنـوان كپــی از فعالیــت هــای كلیــدی و از عناصــر اصلــی
مدیریــت در ســازمان بــه شــمار مــی رود .امــروزه ارزیابــی عملكــرد ،ابــزاری اســت كارآمــد
كــه مدیریــت و كاركنــان از طریــق آن بــه نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان پــی بــرده و بــا
ریش ـهیابی آنهــا و بــا تکیــه بــر نقــاط قــوت ،اقدامــات اصالحــی را بــرای بهبــود عملكــرد
انجــام میدهنــد .ســرمایه اجتماعــی بــرای ســازمان پلیــس ،منبعــی جهــت «کنــش متقابــل»
ایــن ســازمان بــا جامعــه تلقــی میگــردد و ایــن منبــع عــاوه بــر آ گاهــی و توجــه نســبت بــه
امــور اجتماعــی و نظــم و امنیــت جامعــه (شــناخت) یعنــی آ گاهــی کــه موجــب عالقهمنــدی
و دل نگرانــی اســت ،شــامل هنجارهــای اعتمــاد (نهــادی و بینشــخصی) جامعــه نســبت بــه
پلیــس ،هنجارهــا و یــا رفتارهــای متقابــل (همیــاری) کــه در درون شــبکههای اجتماعــی
عمــل میکننــد و عناصــر ســاختاری شــبکهها و مشــارکت هــای رســمی و غیــر رســمی
ً
(نظــارت همگانــی بــر عملکــرد پلیــس) میباشــد .ســرمایه اجتماعــی مفهومــی نســبتا نوظهور،
پــر اهمیــت ،چنــد وجهــی ،پیچیــده و بــا تعــدادی از تعاریــف رقیــب در علــوم اجتماعــی
اســت و امــروزه بهعن ـوان یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای رشــد و توســعه در هــر نظــام و
ســازمان اجتماعــی و شــرط الزم بــرای بســط و گســترش انســجام ،همبســتگی و مشــارکت
اجتماعــی و نیــز اعتمــاد متقابــل (فــرد ،جامعــه و دولــت) بــه حســاب میآید(غفــاری و
همــکاران.)64 :1391 ،
بنابرایــن ســرمایه اجتماعــی شــیء واحــدی نیســت ،بلکــه جنبههــای متفــاوت ســاختار
اجتماعــی بــه طــور کلــی ســرمایه اجتماعــی بــه نحــوی متناظــر بــا نظــم اجتماعــی اســت،
افزایــش آن بــه تقویــت نظــم و کاهــش آن حاکــی از وجــود انحرافــات اجتماعــی (نظیــر؛
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جــرم و جنایــت ،نــزاع و درگیــری و فروپاشــی خان ـواده و )...اســت .بنابرایــن ،عناصــری
کــه از مجمــوع تعاریــف و دیــدگاه هــای ذکــر شــده مــی توانــد بهعن ـوان شــاخص هــای
ســرمای ه اجتماعــی در نیــروی انتظامــی اســتخراج شــود ،شــامل تعهــدات و انتظــارات،
اعتمــاد اجتماعــی ،روابــط اجتماعــی ،کنشهــای متقابــل اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی و
اســتفاده از منابــع و منافــع مشــترک آن مــی باشــد .نظریــه پــردازان ســرمایه اجتماعــی اعتقــاد
دارنــد کــه ســرمایه اجتماعــی نمــی توانــد خــارج از زمینـه اجتماعــی وســیعتر جامعــه باشــد،
بلکــه در کنــش هــای درون روابــط بهوجــود مــی آیــد و بهعنـوان یــک فرآینــد توســط افــراد
یــا گروههــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف ارزشــمند بهحرکــت درمــی آیــد .اگرچــه ســرمایه
اجتماعــی از درون کنــش هــای متقابــل اجتماعــی ایجــاد مــی گــردد؛ امــا بهمنظــور داشــتن
تأثیــرات اجتماعــی بایســتی قــادر بــه تولیــد پیامدهــای بیرونــی باشــد(تاجبخش.)49 :1384،
ً
اخیــرا بیشتــر تئــوری پــردازان ســرمای ه اجتماعــی بــر دو عنصــر اصلــی ایــن مفهــوم تأکیــد
دارنــد :نخســت اعتمــاد میــان اعضــای اجتمــاع و دیگری مشــارکت در ســازمان هــای اجتماعی.
ایــن عناصــر بــه ترتیــب اعتمــاد اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی نامیــده شــده انــد .بــا پیــروی از
ایــن دیــدگاه مــی ت ـوان گفــت کــه ســرمای ه اجتماعــی شــامل ســرمایه و منابــع حاصــل از
نهادهــا ،روابــط و هنجارهایــی کــه کنــش متقابــل اجتماعــی جامعــه را بهلحــاظ کمــی و
کیفــی شــکل مــی دهنــد ،میباشــد .از نظــر بعــد کمــی ،ســرمای ه اجتماعــی یــک کمیــت
اســت؛ یعنــی در جامعــه هرچــه مشــارکت بیشتــر باشــد و تعــداد انجمنهــای داوطلبانــه یــا
بهعبارتــی ،ســازمانهای غیردولتــی ( )NGOsبیشتــر باشــد ،ســرمای ه اجتماعــی نیــز بیشتــر
خواهــد بــود .کمیــت خــود دو بعــد مختلــف دارد ،یــک بعــد تعــداد ســازمانهای داوطلبانــه
در جامعــه و بعــد دیگــر ،تعــداد اعضــای هــر یــک از ایــن گروههــا میباشــد .همچنیــن،
میــزان روابــط افــراد بــا اعضــای خان ـواده ،دوســتان و آشــنایان و بهطــور کلــی بــا دیگــران
شــامل بعــد کمــی ســرمای ه اجتماعــی میگــردد .از نظــر بعــد کیفــی ،ســرمای ه اجتماعــی
دارای بعــد کیفیتــی مهمــی اســت؛ بــرای بــرآورد جامــع ســرمایه اجتماعــی میبایســت میــزان
همبســتگی و درج ـهی انســجام درونگروهــی ،اعتمــاد متقابــل بیــن کنشگــران ،احســاس
مثبــت و بهطــور کلــی بعــد ذهنــی آن نیــز مدنظــر قــرار گیــرد .کیفیــت خــود نیــز دارای
دو بعــد میباشــد ،یــک بعــد همبســتگی درونگروهــی اســت و بعــد دیگــر همبســتگی
بینگروهــی یــا انســجام بیــن گروههــای موجــود در جامعــه میباشــد .چنانچــه در یــک
جامعــه اعتمــاد و انســجام درونگروههــا بــاال باشــد ،امــا بیــن گروههــای مختلــف انســجام
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پاییــن بــوده یــا وجــود نداشــته باشــد ،ایــن فرآینــد تأثیــرات منفــی بــرای کل جامعــه خواهــد
داشــت و در واقــع ســرمای ه اجتماعــی موجــود از نــوع منفــی خواهــد بــود.
بــا تأســی و الهــام از ایــن دیدگاههــای اخیــر و نیــز هــر یــک از تعاریــف و تبیینهــای ارائــه
شــده پیرامــون ســرمایه اجتماعــی را میت ـوان نــه بــه عن ـوان دیدگاههــای جایگزیــن ،بلکــه
بــه عن ـوان ابعــاد مکمــل ســرمایه اجتماعــی ،در پژوهــش حاضــر در نظــر گرفــت .افــزون
بــر ایــن طــرح مباحثــی چــون مفهــوم پلیــس جامعــه محــور کــه در گفتمــان امنیــت مــدرن
مــد نظــر اســت ضــرورت توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی پلیــس را دو چنــدان کــرده اســت.
در رویکــرد جامعهمحــوری ،ســازمان پلیــس بــه جــای تکیــه صــرف بــر ابزارهــای ســنتی
ســرکوب و اعمــال قــدرت کــه الزمــه آن تقابــل و دوری از جامعــه اســت ،بــا کلیــه ارکان
جامعــه تعامــل برقــرار نمــوده و ضمــن توســعه فراینــد خدمترســانی بــه جامعــه و مــردم ،از
حمایــت هــای مختلــف مــادی و معنــوی آنهــا (ســرمایه هــای اجتماعــی) در برقــراری نظــم
و امنیــت عمومــی بهرهمنــد مــی شــود .بــه طــور کلــی ،رویکــرد جامعهمحــوری پلیــس
اشــاره بــه ارتبــاط و حمایــت دو ســویه ســازمان پلیــس و جامعــه دارد (و روایــی.)68 :1394 ،
ایــن رویکــرد پلیــس ،نظــم و امنیــت مقولــه اجتماعــی بــه حســاب مــی آینــد بدیــن معنــا
کــه پلیــس نــه مــی خواهــد و نــه میتوانــد کــه بــه تنهایــی نظــم و امنیــت را در جامعــه
برقــرار نمایــد ،بلکــه ایــن ســازمان در جهــت برقــراری نظــم و امنیــت در جامعــه نیازمنــد
واقعــی بــه کمــک و حمایــت مردمــی اســت ،بــه عبارتــی دیگــر رویکــرد جامعــه محــوری
نوعــی فلســفهای اســت مبتنــی بــر ایــن بــاور کــه چــون مقولــه نظــم و امنیــت ،پدیــده هــای
اجتماعــی هســتند؛ بنابرایــن دســتیابی بــه آنهــا نیازمنــد همــکاری مشــترک پلیــس و جامعــه
اســت و مشــارکت و همــکاری مــردم بــا ســازمان پلیــس نیــز در واقــع بــه هویــت مدنــی یعنــی
مردمــی بــودن آن توجــه دارد و بــه هــر میــزان کــه ســازمان پلیــس بــه ســمت داشــتن تعامالت
گســتردهتر بــا مــردم حرکــت کنــد ،راندمــان عملکــرد پلیــس بــه خصــوص در حــوزه مراکــز
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی پلیــس بهبــود و هزینههــای تأمیــن نظــم و امنیــت بــه حداقــل
ممکــن کاهــش مــی یابــد ،عــاوه بــر ایــن زمینــه هــای جلــب اعتمــاد مــردم نســبت بــه
پلیــس نیــز فراهــم مــیگــردد.

پیشینه تحقیق
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وضعیت دسترسی ،انگیزه و عالقه،
وضعیت رضایت ،وضعیت مصالحه،
روش مشاوره ،نحوه همکاری
مجموعه و کیفیت خدمات نسبت
به سایر ابعاد در وضعیت بهتری
قرار دارند.

مورفی
()2013

دعاگویان و
همکارانش
()1394

میان متغیرهای مستقل تحقیق
(تجهیزات اداری و پشتیبانی،
عامل محدودهی شغلی ،تنوع
شغلی ،جذابیت محیط شغلی،
وضوح شغلی و روشن بودن نقش
سازمانی ،بیثباتی و تنشزا بودن
محیط كار) با متغیر وابسته تحقیق
(اعتماد شهروندان به خدمات دوایر
مشاوره و مددكاری اجتماعی)،
رابطه معناداری وجود دارد.

مارتینز 3و
همکاران
(،)2012

بارانی ()1396

پلیس در رعایت اصول توافقیبودن
میانجیگـری ،رعایت موازین
حقوق بشر ،محرمانه بودن،
بیطرفی ،اعتبار توافقها و آگاهی
از فراینـد میانجیگـری وضـعیت
قابـلقبولی دارد اما در رعایت اصل
قانونی بودن ،اصل مشاركت ،اصل
ادغام بزهكاری در جامعه و اصـل
اسـتقالل میانجیگری از وضعیت
مطلوبی برخوردار نیست.

پراساد 4و
همکارانش
()2012

2

نتایج
مردمی که از پلیس رضایتمندی
بیشتری دارند ،کمتر احتمال میرود که
از قربانیشدن بترسند و پتانسیل بیشتری
برای همکاری با پلیس دارند ،حتی کمتر
محتمل به ارتکاب جرم هستند.

مقوله سرمایه اجتماعی رابطه معناداری
با برخی جنبههای عملکردی همانند،
فعالیتهای نوآورانه ،هزینههای تبادل و در
نهایت بهرهوری دارد.

سرمایه اجتماعی دو خروجی اصلی
دارد که عبارتند از)1:کسب دانش و
قدرت تسهیم آن؛ )2بهبود توانمندیها و
مهارتهای خالقانه افراد.

شرکتهایی که قبل از وقوع این بحران،
توجه ویژهای به داراییهای نامشهود از
جمله سرمایه اجتماعی داشتهاند ،در هنگام
بروز این بحران به شکل مؤثرتری عمل
کرده و کمتر دچار نوسان ،مشکل و
ورشکستگی شدهاند .همچنین رابطه کام ً
ال
معناداری میان سرمایه اجتماعی و بهبود
زنجیره تأمین و عملکرد آن گزارش شده
است.

34 12

1-Yuksel & Tepe
2-Murphy
3-Martinez
4-Prasad

فرضیههای تحقیق

 بیــن عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و ســرمای ه اجتماعــیپلیــس ،رابطــه وجــود دارد.
 بیــن میــزان رضایتمنــدی مراجعیــن واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــریو ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد.
 بیــن میــزان بهرهمنــدی از خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــریو ســرمایه اجتماعــی پلیــس رابطــه وجــود دارد.
روششناسی تحقیق

در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط و موضــوع بررســی ،روش تحقیــق پیمایشــی و
از نظــر هــدف توصیفــی– تحلیلــی اســت و از نظــر درجــه ژرفــا تحقیــق پهنانگــر اســت .بــا
توجــه بــه موضــوع ،تحقیــق حاضــر دارای دو جامعـهی آمــاری متفــاوت میباشــد .بهمنظــور
تعییــن عملکــرد ســازمانی واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا ،جامع ـه
آمــاری اول را ،کارشناســان واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای مشــهد
مقــدس در ســال  1396تــا حصــول اشــباع نظــری (30نفــر) تشــکیل میدهــد .بهمنظــور
بررســی نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای مشــهد مقــدس
در افزایــش ســرمای ه اجتماعــی ناجــا ،جامع ـ ه آمــاری دوم را ،مراجعیــن واحدهــای مشــاوره
و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــای مشــهد مقــدس ،كــه حجــم نمونــه بــا اســتفاده از
جــدول مــورگان  162نفــر تعییــن شــده ،را تشــکیل میدهنــد کــه بــه شــیوه نمونــه گیــری
خوش ـهای چندمرحل ـهای ،از  4ســرکالنتری ،تعــداد  8کالنتــری بهصــورت تصادفــی ،کــه
دارای پراکندگــی در مناطــق شــمال ،جنــوب ،شــرق ،غــرب و مرکــز هســتند ،انتخــاب و از
کارشناســان و مراجعیــن کالنتریهــای منتخــب دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمـعآوری
شــده اســت.
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بررسی نقش واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری ها در ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس (مورد مطالعه :کالنتریهای شهر مشهد)

بــا جمعبنــدی پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن حــوزه میتــوان گفــت بــه رغــم
مطالعــات انجــام شــده در حــوزه ســرمایه اجتماعــی وکیفیــت خدمــات مشــاوره کالنتریهــا،
تاکنــون هیــچ کــدام از ایــن تحقیقــات بــه ابعــاد و مولفههــای مرتبــط بــا نقــش واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری هــا در ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی ناجــا اشــاره
نکردهانــد.

150

بــرای بررســی روایــی وســیله انــدازه گیــری ،از روائــی محتوایــی (یــا بهصــورت
خاصتــر ،روائــی صــوری) کــه براســاس نظــر خبــرگان مــی باشــد ،اســتفاده شــده اســت
و بــرای بهدســت آوردن پایائــی ،از تكنیــك آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد .ضریــب آلفــای
نهایــی متغیرهــای تحقیــق عبــارت بودنــد از  :عملکــرد ( ،)0/711رضایتمنــدی مراجعیــن
( )0/753و بهرهمنــدی از خدمــات ( .)0/716بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای تحقیــق،
بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش متغیرهــا ،از آزمونهــای آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون،
تحلیــل رگرســیونی چندمتغیــره و تحلیــل مســیر اســتفاده شــده اســت.
یافتههای تحقیق

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،62تابستان 99

طبــق یافتههــای تحقیــق ،از نظــر میــزان بهرهمنــدی مراجعیــن از خدمــات واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری ،بهرهمنــدی بیــن  1تــا  2ســاعت بــا 34/36
درصــد ،بهرهمنــدی بیــن  2تــا  4ســاعت بــا  32/23درصــد ،بهرهمنــدی کمتــر از 1
ســاعت بــا  21/81درصــد و بهرهمنــدی بیشتــر از  4ســاعت بــا  0/41درصــد ،بهترتیــب
بیشتریــن فراوانــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .رضایتمنــدی مراجعیــن واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری بــا میانگیــن  55/72و بــا در نظــر گرفتــن حداکثــر
 82و حداقــل  15و در مقایســه بــا متوســط مقیــاس  ،48/5در حــد متوســط رو بــه بــاال
قــرار دارد .همچنیــن طبــق نتایــج حاصــل از آمارههــای توصیفــی ،میانگیــن بهدســت آمــده
بــرای ســاز ه عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری برابــر بــا 57/81
میباشــد کــه ایــن مقــدار بــا درنظــر گرفتــن حداکثــر  82و حداقــل  20و در مقایســه بــا
متوســط مقیــاس  ،51در حــد متوســط رو بــه بــاال قــرار دارد .نتایــج حاصــل بــرای ابعــاد
عملکــرد نیــز نشــان داد ،ابعــاد توانایــی ،وضــوح ،کمــک و ارزیابــی در حــد متوســط رو بــه
بــاال و ابعــاد مشــوق ،اعتبــار و محیــط در حــد متوســط قــرار دارنــد .میانگیــن بهدســت آمــده
بــرای ســازه ســرمای ه اجتماعــی پلیــس برابــر بــا  65/95میباشــد کــه ایــن مقــدار بــا درنظــر
گرفتــن حداکثــر  123و حداقــل  27و در مقایســه بــا متوســط مقیــاس  ،75در حــد متوســط
رو بــه پاییــن قــرار دارد .نتایــج حاصــل بــرای ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پلیــس نیــز نشــان داد
کــه تمــام ابعــاد (اعتمــاد بــه پلیــس ،مشــارکت بــا پلیــس و آ گاهــی از فعالیتهــای پلیــس)
در حــد متوســط رو بــه پاییــن قــرار دارنــد .بــرای آزمــون روابــط بیــن متغیرهــا و فرضیههــای
تحقیــق ،بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش متغیرهــا ،از آزمونهــای آمــاری ضریــب همبســتگی
 rپیرســون ،تحلیــل رگرســیونی چندمتغیــره و تحلیــل مســیر اســتفاده شــده اســت.

میــزان بهرهمنــدی از خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری
و ســرمایه اجتماعــی پلیــس

جدول شماره )1نتایج تحلیل بهرهمندی از خدمات و سرمای ه اجتماعی پلیس بهتفکیک ابعاد
بهرهمندی از خدمات

همبستگی پیرسون ()R

سطح معناداری ()sig

سرمایه اجتماعی پلیس

0/331

0/002

طبــق نتایــج حاصــل از جــدول شــماره یــک همبســتگی بیــن متغیرهــای میــزان بهرهمنــدی
از خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری بــا ســرمای ه اجتماعــی
پلیــس بــا اطمینــان  99درصــد در ســطح معنـیداری  0/01مــورد تأییــد واقــع شــد ،نــوع رابطه
مســتقیم و شــدت رابطــه متوســط میباشــد؛ بهعبارتــی ،بــا افزایــش میــزان بهرهمنــدی از
خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری ،ســرمای ه اجتماعــی پلیــس
در حــد متوســطی افزایــش مییابــد و برعکــس.

میــزان رضایتمنــدی مراجعیــن واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری
بــا ســرمایه اجتماعــی پلیــس

در ایــن فرضیــه ،متغیــر مســتقل و وابســته در ســطح فاصلـهای ســنجش شــدهاند .جــدول
شــماره ( )2نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی بیــن متغیرهــای میــزان رضایتمنــدی
مراجعیــن واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری بــا ســرمای ه اجتماعــی پلیــس
را نشــان میدهــد.
جدول شماره )2آزمون همبستگی بین رضایتمندی مراجعین و سرمای ه اجتماعی پلیس بهتفکیک ابعاد
رضایتمندی مراجعین

همبستگی پیرسون ()R

سطح معناداری ()sig

سرمایه اجتماعی پلیس

0/420

0/002

طبــق نتایــج حاصــل از جــدول شــماره دو همبســتگی بیــن متغیرهــای میــزان رضایتمندی
مراجعیــن واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری بــا ســرمایهی اجتماعی پلیس
بــا اطمینــان  99درصــد در ســطح معنــیداری  0/01مــورد تأییــد واقــع شــد ،نــوع رابطــه
مســتقیم و شــدت رابطــه متوســط میباشــد؛ بهعبارتــی ،بــا افزایــش میــزان رضایتمنــدی

بررسی نقش واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری ها در ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس (مورد مطالعه :کالنتریهای شهر مشهد)

جــدول ( )1نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی بیــن متغیرهــای میــزان بهرهمنــدی از
خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس
را نشــان میدهــد.
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همبســتگی بیــن عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و

ســرمایه اجتماعــی پلیــس

جــدول شــماره ( )3نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی بیــن متغیرهــای عملکــرد واحدهــای

مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس را نشــان میدهــد.
جدول شماره )3آزمون همبستگی بین عملکرد واحدها و سرمای ه اجتماعی پلیس بهتفکیک ابعاد
عملکرد واحدها

همبستگی پیرسون ()R

سطح معناداری ()sig

سرمایه اجتماعی پلیس

0/483

0/003
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برابــر نتایــج حاصــل از جــدول شــماره ســوم همبســتگی بیــن متغیرهــای عملکــرد واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس بــا اطمینــان  99درصــد در
ســطح معنــیداری  0/01مــورد تأییــد واقــع شــد ،نــوع رابطــه مســتقیم و شــدت رابطــه متوســط
میباشــد؛ بهعبارتــی ،بــا ارتقــاء عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری،
ســرمای ه اجتماعــی پلیــس در حــد متوســطی افزایــش مییابــد و برعکــس.
تحلیل رگرسیونی چندمتغیره

جــدول شــماره ( ،)4نشــاندهنده نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیونی چندمتغیــره
میباشــد.
جدول شماره )4آماره های تحلیل رگرسیونی چندمتغیرهی سرمای ه اجتماعی پلیس
بررسی همخطی

متغیر

ضریب Beta

آمارهی t

معنیداری

عملکرد

0/214

5/62

0/000

0/834

رضایتمندی

0/162

4/24

0/002

0/755

آمارهی
دوربین
واتسون

ضریب
همبستگی ()R

ضریب
تعیین ()R2

1/63

0/380

0/245

کل مدل
رگرسیونی

آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه
آمارهی F

معنیداری

155/751

0/000

تولرانس

شاخص تورم واریانس
1/15
1/29
ضریب تعیین تعدیلشده
()Adjusted R2
0/224

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره

نتیجهگیری

مطالعــه حاضــر بــه بررســی نقــش واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا
شــهر مشــهد در ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی پلیــس پرداختــه اســت .بــر ایــن اســاس طبــق
یافتههــای تحقیــق ،بیــن عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا
1-Tolerance
2-Variance Inflation Factor.
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 خطــی بــودن رابطـه بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته بــر اســاس جــدول آنالیــز واریانسیکطرفــه ،محقــق شــده اســت و نشــاندهند ه ایــن اســت کــه مجمــوع متغیرهــای مســتقل
قادرنــد تغییــرات متغیــر ســرمای ه اجتماعــی پلیــس را تبییــن نماینــد و بهعبارتــی مــدل مــورد
تأییــد قــرار میگیــرد .همچنیــن ،اســتقالل خطاهــا از همدیگــر بــر اســاس میــزان دوربیــن
واتســون بهدســت آمــده ( ،)1/63حاصــل آمــده و نشــاندهند ه ایــن نکتــه اســت كــه
باقیماندههــا ،مســتقل از هــم میباشــند .پیشفــرض عــدم همخطــی متغیرهــای مســتقل
(بــه ایــن معنــی کــه بیــن متغیرهــای مســتقل نبایــد همبســتگی باالیــی وجــود داشــته باشــد تــا
ســهم هــر یــک از آنــان در پیشبینــی و تبییــن متغیــر وابســته مخــدوش نشــود) ،بــا توجــه بــه
مقادیــر شــاخص تولرانــس( 1نزدیــک بــه عــدد یــک) و شــاخص تــورم واریانس(2کوچکتــر
از عــدد دو) ،بــه تأییــد رســیده اســت.
 ضریــب همبســتگی  Rبیــن متغیرهــا برابــر  0/38بــوده و نشــان میدهــد کــه بیــنمجمــوع متغیرهــای مســتقل حاضــر در مــدل رگرســیونی و متغیر وابســته همبســتگی متوســطی
برقــرار اســت .از طرفــی ،متغیرهــای عملکــرد و رضایتمنــدی ،بهترتیــب بیشتریــن تأثیــر
را بــر متغیــر ســرمای ه اجتماعــی پلیــس دارنــد.
 متغیرهــای باقیمانــده در مــدل رگرســیونی ،شــامل متغیرهــای عملکــرد واحدهــایمشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری و رضایتمنــدی مراجعیــن از خدمــات واحدهــای
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتــری ،توانســتهاند براســاس ضریــب تعییــن تعدیلشــده،
 22درصــد از تغییــرات ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تبییــن نماینــد .غیــر از متغیرهــای عملکــرد
و رضایتمنــدی ،کــه تأثیــر معنـیداری بــر متغیــر ســرمای ه اجتماعــی پلیــس داشــتند ،متغیــر
مشــتمل بــر بهرهمنــدی از خدمــات ،تأثیــر معن ـیداری بــر متغیــر ســرمای ه اجتماعــی پلیــس
نداشــته و از مــدل رگرســیونی خــارج شــدهاند.
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و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس رابط ـه معن ـیداری وجــود دارد؛ ایــن نتیجــه همســو بــا نتایــج
تحقیــق راولینــز ( )2008دربــاره رابط ـه بیــن شــفافیت ســازمانی و اعتمــاد كاركنــان ،مارتینــز
و همــکاران ( )2011در زمین ـ ه ارتبــاط مؤلفههــای ســرمای ه اجتماعــی از ســه بعــد شــناختی،
ســاختاری و رابطـهای بــا بهبــود کســب دانــش و عملکــرد نــوآوری ،فورنونــی و همکارانــش
( )2012در مــورد ســرمایه اجتماعــی در میــان کارآفرینــان و ارتبــاط آن بــا عملکــرد ،جعفــری
و فالحــی ( )1394دربــاره عوامــل درونســازمانی مؤثــر بــر ارتقــای ســرمای ه اجتماعــی
پلیــس و در نهایــت ،دعاگویــان و همکارانــش ( )1394در مــورد عوامــل ســازمانی مؤثــر
بــر روانســازی ارتباطــات و اعتمــاد شــهروندان بــه خدمــات دوایــر مشــاوره و مــددكاری
اجتماعــی كالنتریهــا ،میباشــد .همچنیــن ،نتایــج بهدســت آمــده در مــورد معنــیداری
رابطــ ه بیــن عملکــرد واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا و ســرمایه
اجتماعــی پلیــس ،همســو بــا نظریــات کلمــن ،فوکویامــا ،بیکــر ،وولــكاك و نارایــان و
اندیشــمندانی کــه رویکــردی نهــادی بــه مبحــث ســرمایه اجتماعــی دارنــد ،ترنــر و لیــن
میباشــد؛ بــا توجــه بــه زمینههــا و فرصتهــای مطــرح شــده بــرای تولیــد و تحقــق
ســرمای ه اجتماعــی و نیــز توجــه بــه محدودیتهــای مطرحشــده در قالــب نهادهــای اصلــی
جامعــه در مقیاسهــای؛ خــرد ،میانــی و كالن میت ـوان بــا بهرهگیــری مناســب از ســرمایه
اجتماعــی ،امــكان دســتیابی بــه توســعه بهینــه و مناســب را فراهــم نمــود .چنیــن اطالعاتــی
هزینـه مبادالتــی ســازمان یــا بــرای بهرهگیــری از افــراد بهتــر و هزینـهی مبادلــه افــراد را بــرای
یافتــن ســازمانهای بهتــر ،کاهــش مــی دهــد.
طبــق نتایــج بهدســت آمــده ،بیــن بهرهمنــدی از خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری
اجتماعــی کالنتریهــا و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس رابطــه معنــیداری وجــود دارد؛ ایــن
نتیجــه همســو بــا نتایــج تحقیــق بولیــن و همکارانــش ( )2002و اســکوگان ( ، )2005بابایــی و
همــکاران ( ،)1391ســامآرام و عبدالهصفــت ( )1391و گالبــی و حاجیلــو ( )1391میباشــد.
همچنیــن ،نتایــج بهدســت آمــده در مــورد معن ـیداری رابط ـه بیــن بهرهمنــدی از خدمــات
واحدهــای مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا و ســرمایه اجتماعــی پلیــس ،همســو
بــا نظریــات فوکویامــا ،پورتــس ،وولــكاك و نارایــان و اندیشــمندانی کــه رویکــردی نهــادی به
مبحــث ســرمای ه اجتماعــی دارنــد ،میباشــد؛ فوکویامــا ســرمای ه اجتماعــی را جــزء اساســی
جامع ـ ه مدنــی مــی دانــد و در عینحــال معتقــد اســت نهادهــای جامع ـ ه مدنــی ،در ایجــاد
ســرمایه اجتماعــی و انتقــال ارزش هــا و رفتارهــای مدنــی ،نقــش کلیــدی دارنــد .طبــق نظــر

پیشنهادها

 عملکــرد مراکــز و دفاتــر مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا بهصــورتســالیانه ارزیابــی شــود و در رویههــای بــا تأثیــر نامناســب تغییــر و خالقیــت ایجــاد شــود.
 بهمنظــور ارائ ـ ه خدمــات بهتــر و باکیفیــت و بــا توجــه بــه گســتردگی کالنتریهــا درمناطــق مختلــف و بهتناســب گســتردگی مشــکالت مراجعیــن ،پیشــنهاد میگــردد کــه بیــن
کالنتریهــای زیرمجموعــه مناطــق هشــتگانه تقســیم کار صــورت پذیــرد و مشــاوران
و مــددکاران اجتماعــی در هــر کالنتــری فقــط در رابطــه بــا نــوع خــاص از مشــکالت
پاســخگو باشــند.
فرهنگســازی برنامههــای میانجیگــری کیفــری و تبییــن دســتآوردهای آن در بیــنفرماندهــان و رؤســای کالنتریهــا بــه گونـهای کــه بــاور و اعتقــاد قلبــی و ذهنــی بــه اجــرای
برنامههــای میانجیگــری پیــدا کننــد.
 فضایــی مجــزا در کالنتریهــا جهــت انجــام مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی بــدوندخالــت و حضــور ســایر عوامــل مســتقر در کالنتــری اختصــاص یابــد.
 پلیسهایــی بــا محوریــت و موضــوع مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی مســتقر درمحــات جهــت تعامــل بــا مــردم و بررســی مســائل و آســیبهای اجتماعــی در ســطوح
اولیــ ه وقــوع و پیشگیــری از گســترش آن در حیطههــای قضایــی راهانــدازی گــردد.
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پورتــس ،منظــور از ســرمای ه اجتماعــی توانایــی كســب منافــع از طریــق عضویــت در شــبكهها
و ســایر ســاختارهای اجتماعــی اســت ،ایــن تعریــف دو مؤلفــه دارد؛ نخســت ،یــك عنصــر
رابطه،كــه در ســازمانهای اجتماعــی بهوجــود آمــده و فــرد متعلــق بــه آنهــا اســت .دوم،
رابطــه بــا منابــع كــه فــرد میتوانــد عضویــت در گــروه را ادعــا كنــد.
معنــیداری رابطــه بیــن رضایتمنــدی از خدمــات واحدهــای مشــاوره و مــددکاری
اجتماعــی کالنتــری و ســرمای ه اجتماعــی پلیــس ،همســو بــا نظریــات اندیشــمندانی کــه
رویکــردی نهــادی بــه مبحــث ســرمای ه اجتماعــی دارنــد و نیــز بخشــی از نتایــج تحقیقــات
سـوانتون و همکاران ( ،)1988اســکوگان ( ،)2005نیشــیجین ( ،)2009یوکســل و تپه (،)2013
ابراهیمپــور و همــکاران ( ،)1391فقیهــی و نــداف ( )1392میباشــد .بنابرایــن ،میتــوان
بیــان نمــود ،نظریــات مذکــور و نتایــج تحقیقــات پیشــین مطرحشــده ،قابــل کاربــرد در
جامع ـ ه آمــاری مــورد مطالعــه اســت.
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 بــا توجــه بــه اینکــه کمتــر مشــاور یــا مــددکار اجتماعــی را میت ـوان یافــت کــه بــرمجموعـه متنوعــی از مشــکالت اعــم از حقوقــی ،اقتصــادی و خانوادگــی و غیــره مســلط و
دارای تجربــه باشــد ،پیشــنهاد میگــردد از مشــاوران و مددکارانــی در رشــتههای متنوعــی
ماننــد کارشــناس اقتصــادی ،حقوقــی ،جامعهشــناختی ،روانشــناختی و غیــره بهرهگیــری
شــود.
 -7عملکــرد مراکــز و دفاتــر مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی کالنتریهــا بهصــورت
ســالیانه ارزیابــی شــود و در رویههــای بــا تأثیــر نامناســب تغییــر و خالقیــت ایجــاد شــود.
 -8از منابــع اطالعاتــی ،تخصصــی ،مالــی و تجهیزاتــی ســایر مراکــز بــا عملکــرد مشــابه،
ماننــد مســاجد ،مــدارس ،شــورای محلــه و فرهنگســراها اســتفاده شــود.
 -9بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن کار روانشناســان و مشــاوران و مــددکاران اجتماعــی و
اثربخشــی آنــان در کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،از بهکارگیــری آنــان در مأموریتهــای
غیرمرتبــط و غیرمســتقل مثــل بدرقــه متهــم ،دســتگیری ،بازجویــی و  ...جلوگیــری شــود.
 -10بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن کار روانشناســان و مشــاوران و مــددکاران اجتماعــی
و اثربخشــی آنــان در کاهــش آســیبهای اجتماعــی از بهکارگیــری افــراد بــا رشــتههای
غیرمرتبــط در ایــن حــوزه پیشــگیری شــود.
 -11ضــرورت تبییــن شــیوهنامه روابــط کاری مشــاوره و مــددکاری بــا ســایر دوایــر
کالنتریهــا بــه منظــور کنتــرل مداخلههــا انجــام شــود.
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