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چکیده
زمینه و هدف :جلب اعتماد برای سازمانهايی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند وبه همکاری و مشاارکت
آنها نیاز دارند ،بسیار ضروری است .ناجا به واسطة حضور خود درهمة عرصه های اجتماعی و ارتبااط مساتقیم باا
اقشار مختلف در دوحوزة حفظ نظم و امنیت وخدمات انتظامی نیاز به مشارکت وجلب اعتماد مردم دارد .اعتمااد
يکی از مؤلفه های اصلی سرمايه اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با احترام ،اطمینان ،جامعاه پاذيری وانسا ام
اجتماعی دارد.وجاود اعتمااد ،سیاسات راذاری عماومی وبرقاراری وتادوام همااهنگی اجتمااعی را تساهیل مای
کند .ادراک ونگرش افراد نسبت به پلیس به ارزشاها ،هن ارهاا و باورهاای اجتمااعی بساتگی دارد ودرجواما باا
فرهنگهای مختلف ،نگرشهای متفاوتی نسبت باه پلایس وجاود دارد؛ ازايا رو درايا مقالاه ساعی داريام عوامال
نگرشی مؤثربراعتماد مردم به پلیس را در شرق استان تهران بررسی کنیم.
روش :اي تحقیق ازنظرهدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی – پیمايشی است .جامعة آماری اي مطالعه
را کلیه شهروندان باالی  11سال در شهرستانهای شرق استان تهران تشکیل می دهند که تعداد  119نفر نموناه باه
روش نمونه ریری تصادفی ساده انتخاب و ارزيابی شدند .برای رردآوری داده ها ،از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
یافته ها و نتایج :نتايج ويافته های اي تحقیق نشان داد که بی عوامل نگرشی وکارآمدی ،اعتماد عمومی به
پلیس ،رضايت ازنظام سیاسی،ادراک حضورپلیس،رضايت و خشنودی از زندری ،ادراک تعارض در نظام
سیاسی و رفتارهای ضداجتماعی ادراکی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و در م موع اعتماد مردم به پلیس
در اي حوزه متوسط و بیشتر ارزيابی شد.

کلید واژه ها
اعتماد ،اعتماد عمومی ،اعتماد عمومی به پلیس ،عوامل نگرشی اعتماد به پلیس
 1استاديار جغرافیا پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی ( Seyedkhalilsap@yahoo.comنويسنده مسئول)
 2رروه مديريت دولتی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد فیروزکوه Zaker.mokhtari.naseri.@iran.ir
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مقدمه
يکی از مهم تري کارکردهای مثبت فرهنگی ،اي ااد اعتمااد در رواباط اجتمااعی اسات.
پلیس به خاطر نقش وجايگاه محوری اش در جامعه وتعامال رساترده باا طبقاات مختلاف
اجتماعی ،سازمانی است که در صورت کم کاری يا بیتوجهی به ظرافات هاای فرهنگای،
خسارات فراوان وجبران ناپذيری به پیکره نظام ارزشی وارد خواهادکرد ،ضاربه ای کاه در
اثر کوتاهی در ان ام وظايف به ساختار جامعه وارد می سازد (الوانی ودانايی فرد.)1111،
از اي رو بی اعتمادی در جامعه ارر با بی اعتمادی به پلیس همراه شود ،معضاالت رساترده
ای در سطوح اجتماعی ،ازجمله بی هن اری ،ناهمدلی در عرصة عمومی  ،جابهجايی وکام
رنااش شاادن ارزشااها ( تعهااد ،صااداقت ،وجاادان جمعاای و ،)...اخااتالل در تکااوي هوياات
اجتمااعی وحااذف همبسااتگی را پدياادار ماایسااازد و زمیناة ظهااور انحرافااات و بااه تبا آن
تهديدات امنیت عمومی را به صورت مستقیم وغیر مستقیم آماده خواهد ساخت .بنابراي با
توجه به تغییرات وسی اجتماعی و افزايش شهرنشینی همراه با پیچده شدن روابط اجتماعی،
بیکاری جوانان ،افزايش حاشیه نشاینی ،ظهاور جاراجم جدياد وپیچیاده م رماان حرفاه ای،
تنشهای اجتماعی ،سیاسی و ...عملکرد پلیس در افزايش امنیت روانی افراد جامعه و اعتمااد
اجتماعی به سازمان نسبت به يکديگر بسیار حساس است و برای تحقاق اهاداف ( کااهش
آسیب پذيری و اي اد مصونیت اجتماعی و ) ...باياد اقادامات فرهناش ساازی در الياه هاا
ورروههای اجتماعی ان اام پاذيرد ( سااعدی ) 1111،از همای روسات کاه تعیای میازان
اعتمادعمومی به پلیس ،در جهت برنامه ريزی به منظور جلب مشارکت مردم ،همواره بايد
در دستور کار کار پلیس قرار ریرد .
مطالعة اعتماد مردم به پلیس برای برنامه ريزی پلیس در بهرهریری از همکاری وحمايت
مردمی امری ضروری است ؛زيرا هرچه اعتماد مردم به پلیس بیشتر باشد ،همکااری آنهاا باا
پلیس بیشتر خواهد بود .لذا ضرورت دارد که پلیس با آراهی از وض موجود وبا اطالعاات
درست برنامه ريزی کند تادر اجرای آنها موفق شود .
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براساس تصمیمات راهبردی ناجا ،در تیر مااه ساال 1141فرمانادهی انتظاامی وياژه شارق
تهران به مرکزيت شهرستان ورامای ودر رساترة شارق اساتان تهاران شاامل :شهرساتانهای
فیروزکوه ،دماوند ،پرديس ،پاکدشت ،پیشوا ،قرچک و ورامی تشکیل شده با رذشت ساه
سال از استقرار اي فرماندهی تغییرات محسوسی وبهتری را در امنیت منطقاه مشااهده مای-
کنیم .لذا با هدف بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس در ايا محادودة جغرافیاايی باا توجاه
وقاااي سیاساای  ،اجتماااعی واقتصااادی در سااطو کااالن کشااورومنطقه در سااالهای اخیاار،
مانندحوادث سال  ،1111انتخابات رياست جمهاوری درساال  ، 42اجارای دومرحلاه طارح
هدفمندی يارانه ها وافزايش قیمت کاال و اناریی و ...لازوم ان اام ايا تحقیاق باا توجاه باه
اهمیت جايگاه میزان اعتمادمردم درنظر مسئوالن ،خصوصا مقام معظم رهبری کاه در جما

کارکنان ناجا(مهرمااه )1142فرمودناد« :بزررتاري پشاتوانه نیاروی انتظاامی اعتمااد ماردم
است»؛در جهت برنامه ريزی های آتی ضروری باه نظار مای رساد .ايا تحقیاق باا اساتفاده
ازمدل ابراهیم پور و همکاران ( )1141عوامل نگرشی ماؤثر براعتمااد عماومی باه پلایس در
شهرستانهای شرق استان تهران را مورد مطالعه قرار می دهد و به دنبال پاساخ باه ايا ساؤال
اصلی است که" :چه عوامل نگرشی بر اعتماد مردم نسبت باه پلایس در شهرساتانهای شارق
استان تهران مؤثر است؟

پیشینه و مبانی نظری تحقیق :دانايی فارد ( )1111در تحقیقای تحات عناوان "اعتمااد باه
دولت ،بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی" به اي نتی ه رسیده است که عملکرد نظام
خدمات عمومی ارر چه تنها عامال اعتمااد ياا بای اعتماادی باه دولات نیسات ،اماا يکای از
متغیرهای اصلی در اي زمینه است .دعارويان و رودرزی ( )1111نیاز درتحقیقای بااعنوان
"نظارت همگانی ،اعتماد اجتماعی و پلایس" بیاان مای کنناد کاه ارار ماردم موضاوعی را
درخصوص نحوة عملکرد پلیس به مرکز نظارت همگاانی ( )141اطاالع دهناد ،ايا رفتاار
هنگامی در آينده تداوم می يابد که مردم به مرکاز نظاارت همگاانی اعتمااد کنناد و مرکاز
نظارت همگانی هم متعهد به جبران مشکالت مردم باشد و اي مهم جاز باا رويکارد جامعاه
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محوری و توجه به خواسته های آحاد مردم و بهره ریری از نظام ارتباطی صحیو در جهات
غنی سازی مسیرهای ارتباط مردمی میسر نخواهد شد.
شايگان وهمکاران( )1114دريک مطالعة نظری با استفاده از نظريه تعارض در مقالاه ای باا
عنوان " مطالعه تطبیقی میزان اعتماد مردم پک وتهران باه پلایس" میازان اعتمااد ماردم باه
پلیس را با متغیرهای متضادی مانند جنسیت  ،س تحصیالت  ،درآمد وشغل وهمچنای اثار
سیاسی  ،رضايت از امنیت عمومی ورضايت از کیفیت زندری ،با استفاده از مطالعه تطبیقای
در دوکشور به عنوان شاخصهای اعتماد به پلیس با هم مقايسه کردند ،که نشان می دهد کاه
متغیرهای متضاد وضوح چندانی درباارة میازان فکار ماردم راجا باه پلایس نادارد .معماوال
جوانان چینی وفقیران تهرانی وآنهايی که قدرت سیاسی زياادی ندارناد ،اعتمااد زياادی باه
پلیس ندارند و رضايت مردم از اي اد امنیت وکیفیت زندری خود  ،رابطة مثبات باا اعتمااد
مردم به پلیس دارد .

وثوقی ورلیج ( ) 1111در تحقیق ديگر باا عناوان " بررسای جامعاه شاناختی ساطو اعتمااد
اجتماعی زنان به پلیس درشهر تهران " دريافتند هرچه سطو اعتماد اجتماعی به پلیس بیشاتر
باشد ،کیفیت ارتباط با پلیس با شهروندان نیز بیشتر خواهد بود ومقبولیت پلایس نیاز درحاد
زيادی است وهرچه اعتماد اجتماعی به پلیس بیشتر باشد اقتدار پلیس نیز افازايش مای ياباد.
شايگان ( )1111در مطالعهای ،میزان اعتماد مردم باه پلایس( مطالعاه ماوردی شاهر تهاران)،
اعتماد را به عنوان سنش -بنای مهم رفتار اجتماعی وسازکار همبستگی برای نظام اجتمااعی
می داند او بررسی کرده که از نظر  011نفر از شهروندان تهرانی نسابت باه نهادهاا و میازان
امید آنان به پاسخگويی به نیازهای جامعه 91 ،درصد به نیروی انتظامی 11 ،درصد باه قاوة
م ريه 11 ،درصد به م لس خبرران 19/9 ،درصد به شورای نگهبان  19 ،درصد به م لس
شورای اسالمی و  12درصد به قوة قضايیه «در حد زياد» خوشبی هستند .

ساعدی ( )1111در پايان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تاثیر اجرای طارح ارتقاای امنیات
اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس در محدودة شهر کرج  ،نشان داد که اجرای اي طرحها بر
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رضايت مردم  ،مشارکت مردم در طرحهای پلیسی  ،اقتدار پلیس  ،کاهش جراجم  ،احسااس
امنیت ودر نتی ه برافزايش اعتماد مردم باه پلایس تااثیر مثبات داشاته اسات .حسای زاده و

عنبری ( )1114در پژوهشی با عنوان " تبیی جامه شناختی میزان اعتماد مردمی به پلایس در
برخورد پلیس با يک مسئله اجتماعی در شهر اهواز " مسئله نازاع دساته جمعای را بررسای
کردند که نتايج حاکی از ارتباط معنی داری از اعتماد به پلیس باا متغیار هاايی چاون قاوم-
ررايی ،خاستگاه خانوادری ،دينداری وسا افاراد دارد .سااعدی  ،عباادی ناژاد  ،حساینی
مقدم ( )1141با بررسی وتبیی شاخصهای اعتماد باه پلایس باا بهاره ریاری از ديادراههای
صاحبنظران داخلی وخارجی و با استفاده از پرسشنامه به روش اکتشافی،شاخصهای اعتماد
به پلیس را به ترتیب عناصری چون :مشارکت در امور انتظامی ،احساس امنیت  ،رضاايت از
پلیس  ،تعامل با پلیس  ،قانون پذيری ( عمل به مقاررات انتظاامی ) ،اقتادار پلایس وامیاد باه
آينده مطرح کرده اند .ابراهیم پور ،روشاندل اربطاانی و امیاری( ) 1141در بررسای عوامال
نگرشی مؤثر در تبیی اعتماد عمومی به پلیس( مطالعه موردی شهر تهران ) با اراجه يک مدل
مفهومی با روش توصیفی -همبستگی از بی  911نفر از شهروندان تهرانی ،نشان دادند کاه
بی سه عامل نگرشی واعتماد عمومی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد .
وایه «تراست »1که معادل وایه اعتماد در زبان فارسی است جزء وایه هاای انگلیسای میاناه
است در زبان فارسی اعتماد با تکیه کردن ،وارذاشت کار به کسی ،اطمینان ،وثوق ،بااور و
اعتماد به کار رفته است( امیر کافی 1111 ،و عابدی ،جعفری سرلک .)1119 ،انواع اعتمااد
از ديدراههای مختلف در جدو ل شماره  1آمده است.
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جدول  .4انواع اعتماد ( ابراهیم پور ،روشندل اربطانی و امیری)4934 ،
انـواع اعتـماد
توماس

ریدنز

()1411

()1111

خضری ()1119

اوفه

ادهمی

()1119

()1110

نظری پور ،منتظری
مقدم
()1111

-1اعتمادشهروندان به
همشهريها

-1اعتماد بنیادی

-1اعتمادخويشاوندان

-1اعتماد اعتباری

-2اعتماد بی

-1اعتمادعمومی

-2اعتمادشهروندان به

-2اعتماد متقابل

شخصی

-2اعتماد دانش

نخبگان

1اعتمادت ربی

-1اعتماد

-1اعتماد انتزاعی

محور

-1اعتماد نخبگان

2اعتماداخالقی

اجتماعی

-9اعتماد تعمیم

-1اعتماد ويژه

همديگر

يافته

-9اعتماد سطوح باال به

-1اعتماداجتماعی
-9اعتماد نهادی
-1اعتماد مومنان به
يکديگر

سطوح پايی

اعتماد عمومی به پلیس :کلم ( )1411رصد کردن داجم وضعیت اعتماد مردم به پلیس را
به عنوان يکی ازابزارها وپشتوانه های موفقیت پلیس تلقای مای کناد و آن را از ضارورتهای
سازمان پلیس می داند که ساازمان پلایس باياد پیوساته نسابت باه سان ش آن اقادام کارده
ومسئوالن وبرنامه ريزان از نتايج آن در حفظ و افزايش اعتمادبه پلیس بهره ریرند  .از آن اا
که اعتماد به سختی به دست می آيد  ،اما به راحتی وبا يک اتفاق از دست مای رود ووقتای
تبديل به بی اعتمادی شد تغییر آن بسیار دشوار است؛ بنابر اي توجه داجمی به نگرش ماردم
موجب آراهی بیشتر نسبت به عملکرد پلیس و پیشگیری از کاهش اعتماد مردم می شاود
(شايگان .)1387،استقرار پلیس جامعه محور زمینة اي اد وشکل ریری اعتماد عماومی باه
پلیس را فراهم میکند؛ به همی دلیل در ادامه به ويژریها و مشخصه هاای ايا ناوع پلایس
پرداخته می شود .
اعتماد عمومی و پلیس جامعه محور :يکی از ويژریها و قابلیتهای پلایس جامعاه محاور،
برقراری تعامل سازنده واز جمله ارتباط کالمی صحیو و مؤثر با مردم است  .ارتباطی کاه
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هم آمرانه ومقتدرانه وبا حفظ"اتوريته"پلیس واجرای قانون همراه باشد و هم ماردم آن را
بپذيرند وبی ادبانه وغیر محترمانه تلقی نکنند ،والبته می دانیم که جم بی ايا دو موضاوع
ارراز مقوله جم اضداد نباشد کار سهل وساده ای هم نخواهد باود و فراينادی پیچیاده و
ديرياب است .ارتباط کالمی پلیس با مردم ،هر چند در ابتدای امر ساده به نظر مای آياد و
همه انتظار دارند که پلیس در همه حال در عای حفاظ اقتادار باا ادب و احتارام برخاورد
کند ،اما حصول اي مقصود به ويژه در جامعة ايرانی با ظرافتها و دشواريهای خاصی روباه
رو است(رضايی.)1111،
از نظر آدامز و ديگران ( )2111در پن اه سال رذشته پلیس جامعه محور بسیار مورد توجه
واق شده است ودر واق می توان رفت پلیس جامعه محور مبدل به سنت جديادی شاده
واز نظر برخی تنها شکل نظارتی است که در جهات بهباود فعالیتهاای پلایس ،ماديريت ياا
ارتباط با عموم مردم عمل میکند  .وجه تمايز پلیس جامعه محور با پلیس سانتی ،پتانسایل
جامعه سازی و توانمند سازی آن است.در بستر پلیس جامعه محور ،اثر بخشی و کارآيی باا
میزان و تعداد دستگیر شدران ،کاهش تعداد رزارش ها و واکنش سري به تخلفها ارزيابی
نمی شود بلکه افسران پلیس در تعامل با ساکنان کوشش می کنند تا جامعة خاود کنتارل و
خود بسنده ای به وجود آيد .کمک به سااکنان بارای حال مشکالتشاان ،اي ااد نهااد هاای
محلی باه منظاور تساهیل رفتاار بهن اار ،تعامال و اقادامات غیار منفعالناه بارای حال ورفا
مشکالت محل قبل از تبديل شدن آنها به مساجل جرم زا ،اساس و محور پلیس جامعه محور
را تشکیل می دهد (همتی .)1386 ،ويژریهاای پلایس جامعاه محاور از ديادراه دياويس و
همکاران ( )2111عبارت اند از:
 -1تمرکززدايی از اقتدار و راهبرد نگهبانی(رشت زنی) به منظور تقويت رواباط بای
پلیس و شهر وندان؛
 -2تعهد به برقراری نظم با رويکردمسئله محور (مبتنی بر مسئله)؛

 / 24فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی ،سال هفدهم ،زمستان 4932

 -1فراهم آوردن فرصت الزم برای مشارکت عموم مردم در تعیی اولويتهای کاری
پلیس و اي اد تاکتیکها ؛
 -9توانمندسازی اجتماع به منظور کمک به رف وحل مشکالت جرم وبی نظمی از
طريق حمايت از برنامه های پیشگیری از جرم .
پلیس جامعه محور برای افزايش اثر بخشی وکارايی خاود در کااهش جارم ،بار شناساايی
علل وريشه های جرم تاکید دارد که شامل مشخص کردن بی نظمی اجتمااعی و فیزيکای
است؛ بی نظمی هايی که به نوبة خود با افزايش میزان نا امنی رابطة مستقیمی دارد (همتای،
.)1386
عوامل موثر بر اعتماد عمومی به پلیس :با توجه به بررسیهای فاوق ومارور مباانی نظاری
پلیس ،عوامل موثر بر اعتماد عمومی به پلیس به چهار عامل اصالی تقسایم شاد ه اسات کاه
عبارتاند از :عوامل جمعیت شناختی ،عوامل نگرشی  ،عوامل رفتااری وعوامال زمیناه ای؛
که هريک دارای متغیرهايی است .بنا بار پیشانهاد محقاق در مادل اراجاه شاده باا توجاه باه
رستردری موضوع دراي پاياننامة تحقیقی ،عوامل نگرشی مؤثر بر اعتماد ماردم باه پلایس
در حوزة فرماندهی انتظامی ويژه شرق استان تهران  ،تحت بررسی قرار میریرد .
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جدول .4عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به پلیس
عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به پلیس
عوامل جمعیت

عوامل نگرش

عوامل رفتاری

کارآمدی پلیس

تعامل مطلوب شهروندان

س

وجهه واعتبار پلیس

میزان جرم وجنايت

تبعیض اقتصادی

جنس

میزان اعتمادبه نظام سیاسی

درریری پلیس با نیازهای اساسی

سطو فساد

شناختی

عوامل زمینه ای

سطو سواد

رضايت وخشنودی از زندری

مردم

سطو دموکراسی

سطو درآمد

شخصی

وجود سامانه شکايت از پلیس

همبستگی اجتماعی

وضعیت تاهل

ادراک حضور پلیس

احساس امنیت (نگرانی نداشت از

کنترل اجتماعی غیر

قومیت

ادراک تعارض درنظام

جرم وجنايت )

رسمی

موقعیت شغلی

سیاسی

رفتارهای مدنی

(مطابق هن ارها

جايگاه اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی

صداقت در رفتار وکردار پلیس

وارزشها)

ادراک شده

رفتار اصالحی وکمک کننده پلیس

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :
 بی عوامل نگرشی و اعتماد عمومی به پلیس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .فرضیه های فرعی:
 بی ادارک حضور پلیس واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. بی نگرش به کارآمدی واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. بی اعتبار پلیس واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. بی رضايت وخشنودی از زندری واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجوددارد.
 بی اعتماد به نظام سیاسی واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. -بی رضايت از نظام سیاسی واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد.
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 بی ادراک از تعارض در نظام سیاسی واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معنا داریوجود دارد.
 بی رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده واعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
عوامل نگـرشی

اعتماد مردم به پلیـس

اداراک حضور پلیـس
نگرش نسبت به کارآمدی

اعتبار پلیــس

اعتمــاد

اعتماد به نظام سیاسی

عمـومی

رضایت از نظام سیاسی
رضایت وخشنـودی از زندگی
ادارک تعارض در نظام سیاسی

رفتارهای ضداجتماعی ادراکی

نمودار:4مدل مفهومی تحقیق

اي مدل مفهومی تحقیق با مرور مطالعات مختلف نظری ومشخصه های پلیس درايران به
دست آمده ودرساخت آن بابررسی ای علمی وت ربی به طور هم زمان استفاده شده است .
در بُعد علمی از مدلهای تحقیقی کاجو  ،استیون وسان ( )2114وکاجووهو( )2111وکاجو
وزاجو( )2111وکاجو و ويلمر ( )2110ودر بُعد عملی توسط ابراهیم پور ،روشندل اربطانی،
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امیری در سال  1141با استفاده از نظر نخبگان وهمچنی مديران وکارشناسان پلیس ايران
(ناجا) ساخته شد .
روش تحقیق

مقالة حاضر يک تحقیق کااربردی اسات ،در زمارة مطالعاات توصایفی -پیمايشای قارار
میریرد .جامعة آماری شهروندان باالی  11سال در شهرستانهای شرق استان تهاران ونموناه
آماری  119نفر که براساس نمونه ریری تصادفی ساده ،پرسشنامه توزي و جم آوری شاد.
دراي مقاله ازبررسیهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای برای جم آوری اطالعات اساتفاده
شده است.ابزارهای جم آوری داده ها و اطالعات در مقاله حاضار پرسشانامه باوده اسات.
سن ش پايايی آن نیز با توزي  21پرسشنامه دربی جامعة آماری توزي رردآوری شد .

یافته ها
رابطة عوامل نگرشی با اعتماد عمومی به پلیس

برای بررسی اي فرضیه از شاخصهای مربوط به عوامل نگرشی (سؤاالت  1تا  )11و عوامال
اعتماد عمومی (سؤاالت 14تاا  )21باه پلایس میاانگی ررفتاه و باا اساتفاده از همبساتگی و
رررسیون ارزياابی شاده اناد .در بررسای همبساتگی فرضایه ماذکور از ضاريب همبساتگی
پیرسون و اسپیرم بهره برده ايم .نتايج دو روش مشابه يکديگر بوده اند و ضريب همبستگی
پیرسااون  1711و ضااريب همبسااتگی اسااپیرم  1711ب اه دساات آمااده اساات .بااا توجااه بااه
 si g=0.000<0.05می توان رفت بی عوامل نگرشی پلیس و اعتماد عماومی همبساتگی
معناداری وجود دارد  .ضريب تعیی  1711محاسبه شده است و باا توجاه باه جادول تحلیال
واريانس  si g=0.000<0.05است که نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در متغیر وابساته
را توضیو دهد .با توجه به جدول ضرايب و معنای داری عوامال  si g=0.000<0.05مای-
توان رفت بی عوامل نگرشی و اعتماد به پلیس رابطة معنی داری وجود دارد.
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جدول  .9خالصه مدل بررسی عوامل نگرشی و اعتماد عمومی به پلیس
برآورد انحراف خطا

تعديل شده R

.46472

R

Rم ذور

م ذور
.613

مدل
1

.784a

.614

جدول .2مدل بررسی عوامل نگرشی و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

F

.000

364.910

میانگی

df

م ذورات
78.807
210.

م موع
م ذورات

مدل

1

78.807

رررسیون 1

111

947910

باقیمانده

119

1217201

م موع

جدول  .4ضرایب مدل بررسی عوامل نگرشی و اعتماد عمومی به پلیس
ضرايب
Si g.

T

111.

-1.336

.000

19.103

استاندارد
Bet a

.784

ضرايب غیر استاندارد

مدل

انحراف خطا

B

.171

-.229

مقادير ثابت ()1

.057

1.080

عوامل نگرشی

ضريب آلفای کرونباخ تعداد  11سؤال برای عوامل جمعیت شناختی  10درصد و 21ساؤال
برای عوامل نگرشی مؤثر براعتماد به پلیس  11درصاد باود .روايای پرسشاها باا اساتفاده از
روايی محتوا و براساس نظر نخبگان علمی و اجرايی آزمون شد.
برای بررسی رابطه بین ادراک حضور پلیس بـا اعتمـاد عمـومی بـه پلـیس از شاخصاهای
مربوط به عوامل ادراک حضور پلیس و عوامل اعتماد عمومی به پلیس میانگی ررفته شاد
و با استفاده از همبستگی و رررسیون ارزيابی ررديد .نتايج ضريب همبستگی پیرسون 1711
و ضريب همبستگی اسپیرم  1711به دست آمده است .با توجه به  si g=0.000<0.05می
توان رفت بی عوامل نگرشی پلیس و اعتماد عمومی همبستگی معناداری وجود دارد.
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ضااريب تعیااای  1711محاسااابه شاااده اسااات و بااا توجاااه باااه جااادول تحلیااال وارياااانس
 si g=0.000<0.05نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو دهاد .باا
توجه به جدول ضرايب و معنی داری عوامل  si g=0.000<0.05بنابراي می تاوان رفات
بی ادراک حضور پلیس و اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول .4ضرایب مدل بررسی ادراک حضور پلیس و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

111.

11.248

.000

10.615

ضرايب استاندارد
Bet a

.574

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.140

1.570

(مقادير ثابت)

.047

.502

عاملادراک حضورپلیس

برای بررسی رابطه بی نگرش به کارآمدی با اعتماد عمومی ،نتاايج نشاان داد کاه ضاريب
همبستگی پیرسون  1711و ضريب همبستگی اسپیرم  1701به دست آمده است .با توجه باه
 si g=0.000<0.05می توان رفت بی عوامل نگرشی پلیس و اعتماد عماومی همبساتگی
معناداری وجود دارد.ضريب تعیی  1711محاسبه شاده اسات و باا توجاه باه جادول تحلیال
واريانس  si g=0.000<0.05نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو
دهد .با توجه به جدول ضرايب و معنی داری عوامل  si g=0.000<0.05می تاوان رفات
بی نگرش به کارآمدی و اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول.4ضرایب مدل بین نگرش به کارآمدی و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

.000

9.278

.000

15.195

ضرايب استاندارد
Bet a

.709

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.125

1.162

مقادير ثابت()1

.042

.634

عامل نگرش به کارآمدی

نتايج آزمون رابطه بی اعتبار پلیس با اعتماد عمومی به پلیس نشان مای دهاد کاه ضاريب
همبستگی پیرسون  1701و ضريب همبستگی اسپیرم  1701به دست آمده است .با توجه باه
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 si g=0.000<0.05می توان رفت بی اعتبار پلیس و اعتماد عمومی باه پلایس همبساتگی
معناداری وجود دارد .ضريب تعیی  1701محاسبه شده اسات و باا توجاه باه جادول تحلیال
واريانس  si g=0.000<0.05نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو
دهد .با توجه به جدول ضرايب و معنی داری عوامل  si g=0.000<0.05مای تاوان رفات
بی اعتبار پلیس و اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .4ضرایب مدل بررسی اعتبار پلیس و اعتماد عمومی به پلیس
ضرايب استاندارد

Si g.

T

.000

12.285

.000

13.782

Bet a

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.118

1.446

مقادير ثابت()1

.040

.545

عامل اعتبار پلیس

.673

نتايج آزمون رابطه بی رضايت و خشنودی از زندری و اعتماد عماومی باه پلایس نشاان داد
که ضريب همبستگی پیرسون  1711و ضريب همبستگی اسپیرم  1791بدست آماده اسات.
با توجه به  si g=0.000<0.05می توان رفت بی رضايت و خشنودی از زندری و اعتمااد
عمومی به پلیس همبستگی معناداری وجود دارد.ضريب تعیی  1711محاسبه شده است و باا
توجه به جدول تحلیل واريانس  si g=0.000<0.05نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در
متغیاار وابسااته را توضاایو دهااد .بااا توجااه بااه جاادول ضاارايب و معناای داری عواماال
 si g=0.000<0.05می توان رفت بی رضايت و خشنودی از زندری و اعتماد عمومی به
پلیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .3ضرایب مدل بررسی بین رضایت و خشنودی از زندگی و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

.000

11.224

.000

8.885

ضرايب استاندارد
Bet a

.506

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.151

1.699

مقادير ثابت()1

.050

.448

عامل رضايت و خشنودی از ندری
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نتايج آزمون اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد عمومی باه پلایس نشاان مای دهاد کاه ضاريب
همبستگی پیرسون و ضريب همبستگی اسپیرم  ،هار دو باه مقادار يکساان  1711اسات .باا
توجه به  si g=0.000<0.05می توان رفت بی اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد عمومی باه
پلیس همبستگی معناداری وجود دارد .ضريب تعیی  1711محاسبه شده است و با توجاه باه
جدول تحلیل واريانس  si g=0.000<0.05نشان می دهد مادل توانساته تغییارات در متغیار
وابسته را توضیو دهد .با توجه به جدول ضرايب و معنی داری عوامل si g=0.000<0.05
می توان رفت بی اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبات و معنااداری
وجود دارد.
جدول .45ضرایب مدل بررسی بین اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

.000

11.340

.000

9.536

ضرايب استاندارد
Bet a

.533

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.146

1.655

مقادير ثابت()1

.046

.439

عامل اعتماد به نظام سیاسی

جدول  .44ضرایب مدل بررسی بین ادراک از تعارض در نظام سیاسی و اعتمادعمومی به پلیس
Si g.

T

.000

11.555

.000

97111

ضرايب استاندارد
Bet a

200.

ضرايب غیر استاندارد
St d. Er r or

B

مدل

.192

27211

مقادير ثابت()1

109.

200.

عامل ادراک از تعارض در نظام سیاسی

نتايج آزمون رابطه بی رضايت از نظام سیاسی و اعتماد عمومی به پلیس نشان داد که بارای
ضريب همبستگی پیرسون و ضريب همبساتگی اساپیرم و هار دو مقادار يکساان  1710باه
دست آمده است .با توجه باه  si g=0.000<0.05مای تاوان رفات بای رضاايت از نظاام
سیاسی و اعتماد عماومی باه پلایس همبساتگی معنااداری وجاود دارد .ضاريب تعیای 1711
محاسبه شده است و با توجه به جدول تحلیل واريانس  si g=0.000<0.05نشان مای دهاد
مدل توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو دهد .باا توجاه باه جادول ضارايب و معنای
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داری عوامل  si g=0.000<0.05می توان رفات بای رضاايت از نظاام سیاسای و اعتمااد
عمومی به پلیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .44ضرایب مدل بررسی بین رضایت از نظام سیاسی و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

.000

12.908

.000

10.279

ضرايب استاندارد
Bet a

.562

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.132

1.701

مقادير ثابت()1

.043

.443

عامل رضايت از نظام سیاسی

نتايج آزمون بی ادراک از تعارض در نظام سیاسی و اعتماد عمومی به پلیس نشاان داد کاه
ضريب همبستگی پیرسون  1720و ضريب همبستگی اسپیرم  1729بدسات آماده اسات .باا
توجه باه  si g=0.000<0.05مای تاوان رفات بای ادراک از تعاارض در نظاام سیاسای و
اعتماد عمومی به پلیس همبستگی معناداری وجود دارد .ضريب تعیای  1720محاسابه شاده
است و با توجه به جدول تحلیل واريانس  si g=0.000<0.05است که نشان می دهد مادل
توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو دهد .با توجاه باه جادول ضارايب و معنای داری
عوامل  si g=0.000<0.05بنابراي می توان رفت بی ادراک از تعارض در نظاام سیاسای
و اعتماد عمومی به پلیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .49ضرایب مدل بررسی بین رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتماد عمومی به پلیس
Si g.

T

.000

117111

.000

97111

ضرايب استاندارد
Bet a

200.

ضرايب غیر استاندارد

مدل

St d. Er r or

B

.192

2.215

مقادير ثابت()1

109.

200.

رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده

نتايج آزمون رابطة بی رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتماد عمومی به پلیس نشاان
می دهد که ضريب همبستگی پیرسون  1711و ضريب همبستگی اساپیرم  1711باه دسات
آمده است .با توجاه باه  si g=0.006<0.05و  si g=0.021<0.05مای تاوان رفات بای
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رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتماد عمومی به پلیس همبساتگی معنااداری وجاود
دارد .ضااريب تعیاای  1711محاساابه شااده اساات و بااا توجااه بااه جاادول تحلیاال واريااانس
 si g=0.006<0.05نشان می دهد مدل توانسته تغییرات در متغیر وابسته را توضیو دهاد .باا
توجه به جدول ضارايب و معنای داری عوامال  si g=0.006<0.05مای تاوان رفات بای
رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتمااد عماومی باه پلایس رابطاه مثبات و معنااداری
وجود دارد.

بحث ونتیجه گیری
جدول  .42نتایج آزمونهای معنی دار رابطة متغیرها عوامل نگرشی واعتماد عمومی به پلیس
ضريب همبستگی

عدد

پیرسون

معنی دار

عوامل نگرشی مؤثر براعتماد مردم به پلیس

1711

1711

ردفرض صفر

نگرش به کارآمدی

1711

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

اعتبار پلیااس

1701

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

رضايت از نظام سیاسی

1710

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

ادراک حضور پلیاس

1711

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

اعتماد به نظام سیاسی

1711

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

رضايت وخشناودی از زندری

0.50

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

ادراک تعارض در نظام سیاسی

1720

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

رفتارهای ضداجتماعی ادراکی

1711

1711

ردفرض صفر

رابطه مثبت

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی

آزمون فرض

نتی ه

رابطه مثبت

فرضیه های فرعی

بر مبنای آزمون فرضیات به تفکیک هرفرضیه ،نتايج اساتداللی صارف نظاراز اهمیات  ،باه
ترتیب فرضیه های مطرح شده در تحقیق به شرح زير بیان می شود :براسااس نتاايج آزماون
نشان داده شده است طبق فرضیه اصلی بی عوامل نگرشی و اعتماد باه پلایس رابطاة معنای
داری وجود دارد.
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براساس نتايج آزمون نشان داده شده است طباق فرضایه اول  ،بای ادراک حضاور پلایس و
اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .قابلیت دسترسی شهروندان باه
پلیس در مواق نیاز به عنوان يکی از عوامل نگرشی تاثیر رذار دراعتماد عمومی به پلایس
محسوب می شود  .اي کار از طريق حضاور مشاهود پلایس در امااک عماومی ومحاالت
امکان پذير است  .اي حضور موجب اي اد احساس امنیت در مردم و احساس مصاونیت از
آسیبهای اجتماعی برقراری نظم وهمچنی موجب اطمینان و اعتماد عمومی باه پلایس مای
شود .
طبق فرضیة دوم ،بی نگرش به کارآمدی و اعتماد عمومی به پلیس رابطة مثبت و معناداری
وجود دارد .کارآمدی مهمتري عامل در اي تحقیق محسوب می شود.
براساس نتايج فرضایه ساوم ،بای اعتباار پلایس و اعتمااد عماومی باه پلایس رابطاة مثبات و
معناداری وجود دارد  .وجهه واعتبار پلیس ريشه در عملکرد پلیس  ،میزان تعامل مطلوب ،
منصفانه ومودبانه پلیس باهمه شهروندان دارد .
براساس نتايج آزمون فرضیه چهارم ،بی رضايت و خشنودی از زندری و اعتماد عمومی باه
پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
براساس نتايج آزمون فرضیه پن م ،بی اعتماد به نظام سیاسای و اعتمااد عماومی باه پلایس
رابطة مثبت و معناداری وجوددارد.
براساس نتايج آزمون فرضیه ششم ،بی رضايت از نظام سیاسی و اعتمااد عماومی باه پلایس
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .تادوام حضاور ماردم در مشاارکتهای سیاسای نشاان از
اعتماد و رضايت مردم به نظام سیاسی دارد.
براساس نتايج آزمون فرضیه هفتم بی ادراک از تعارض در نظام سیاسی و اعتماد عمومی به
پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .
براساس نتايج آزمون فرضیه ،بی رفتارهای ضد اجتماعی ادراک شده و اعتماد عماومی باه
پلیس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .
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پیشنهادات

 -1حضااور پلاایس در سااطو معابرواماااک در طااول شاابانه روزماای توانااد نیازهااای مااردم را
برآورده کند .اي موضوع می تواند خود برکارايی و سرعت العمل نیروی انتظامی نیز ماؤثر
باشد که نتی ة آن آرامش واحساس امنیت برای شهروندان خواهد بود .لذا اختصاص نیارو
وتوان کافی اعم ت هیزات ونیروی انسانی ماهر وآموزش ديده  ،استقرار واحادهای رشاتی
(سواره ،پیاده) در نقاط آسیب پذير و ايستگاههای ثابت وسیار يکی از راهکارهای اساسی
پلیسی است که بايد با قوت ومداوم ان ام ریرد.
 -2حضور پلیس در رسانه به منظورآراه سازی وتبلیغاات بارای تغییار ررايشاهای رفتااری
کودکان ،نوجوانان ،زنان ،وافراد ناتوان و ...روش بسیار مناسبی در جهت پیشگیری از جارم
و کسب اعتماد است.
 -1حضور در فضای م ازی با روند افزايشی کاربران اينترنی امری اجتنااب ناپاذير اسات.
آموزش واطالع رسانی وفراهم کردن فضای ام با همکار ی سازمانهای و وزارتخانه هاايی
مانند فناوری اطالعات ،ارشاد اسالمی و ...حضور ملموس پلیس در فضاای م اازی را مهیاا
میکند تا اي فضا برای م رمان اي عرصه نا ام باشد و امنیت خاطر بارای شاهروندان در
پی داشته باشد .
 -9نشان دادن موفقیت ها ی پلیس باه ماردم در جهات افازايش رضاايت از عملکارد ناجاا؛
آماوزش الزم باه پلایس بارای رفتاار مناساب و شايساته باامردم ،اعام از ارتبااط کالمای و
غیرکالمی؛ استفاده از لباس فرم مرتب و شکیل وظاهری تحسی برانگیاز باه منظاور جلاب
اعتماد بیشتر مردم؛ طرح تغییر رنش وفرم لباس هم زمان با برنامه ريز ی منس م در رفتاار و
عملکرد پلیس ،می تواند در تغییر نگرش مثبت مردم به پلیس مؤثر واق شود
 -1ادبیات نیروهای پلیس در موقعیت های مختلف طراحی وبه نیروها آموزش داده شود و
همواره به روز شود .تاکید بر فرهنش شهروند مداری در دستور کاار پلایس ،مای تواناد از
تنش های بی مورد و ناخواسته بای ماردم و پلایس بکاهاد .در طراحای ادبیاات و فرهناش
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برخورد پلیس با مردم از همکاری سازمانهای فرهنگای ،آموزشای( دانشاگاهها ،آماوزش و
پروش ،صداوسیما ،مراکز ملی وپژوهشگاههای فرهنگی) مای تاوان بهاره بارد .باا توجاه باه
رسااترش فعالیتهااای تحقیقاای در ناجااا و تشااکیل اتاااق فکرومیزرردبااا موضااوعات مختلااف
واستفاده از نخبگان در درون وبرون سازمانی ،می توان در اي مسیر رام برداشت.
 -0وجهه واعتبار پلیس ريشه در عملکرد پلیس ،میزان تعامال مطلاوب ،منصافانه و مؤدباناه
پلیس باهمه شهروندان دارد .تالش در رسیدری به شاکايتها ماردم و رفا آنهاا ،از طرياق
مؤثر سازی عملکرد خود از راه تعامل با مردم و اراجه خدمات مؤثر به شهروندان مای تواناد
وجهة پلیس را فزونی بخشاد .از ايا رو از طرياق آماوزش رفتااری نحاوة تعامال باا ماردم
وهمچنی آموزش مباحث قانون حقوق شهروندی به عوامل پلیس ،زمینة عملکارد تاوام باا
رضايت مردم را در پی خواهد داشت و موجب افزايش اعتبار پلیس میشود.
 -1تصمیم ریری منطقی و دقیق واعاالم آن باه ماردم هماراه باا رفتاار وکاردار صاادقانه و
متعهدانه ،چه از سوی فرماندهان و چه از سوی ساير کارکنان اعم از درجه داران ،افساران و
کارکنان وظیفه ،وجهة پلیس را معتبر خواهد کرد و دستورهای پلایس بارای آحااد جامعاه
نافذ می شود .اي اد انتظار در مردم بدون تامی خواساتها و پاساخگويی ،ماردم را نسابت باه
پلیس بدبی میکند و موجب سلب اعتماد می شود .و پلیس را از سرماية اجتماعیِ همکاری
مردم محروم می سازد .همچنان که در کشور ما همواره هرجا پلیس از مردم يااری خواساته
است پاسخ مثبت ررفته است.
 -1از جمله راههای تعامل با مردم  ،افزايش ارتباط های غیر رسمی باا شاهروندان ،شارکت
در همايشهای اجتماعی ،حضاور افساران در مسااجد ومادارس ومحلاه هاا ،کارخان اات و
فضاهای آموزشی واراجه بحثهای آموزشی است که از روشهای بسیار ماؤثر در اراجاه وجهاة
معتبر از پلیس خواهد بود.
 -4اراجه رزارش عملکرد به مردم با اطالع رسانی درست و بموق از فعالیتهای پلیس و اراجه
تصويری مثبت ،فعال و موفق از او در رسانه ها؛ اراجه برنامه های آتی نیرو در زمینة برقراری
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نظم و امنیت شهروندان به منظورامیدواری بیشاتر ماردم باه آينادة نیاروی انتظاامی؛ کااهش
برخورد منفی وغیر ارادی وافزايش برخورد های مثبت بامردم خصوصاا جواناان؛ آشانايی
با پلیس از کودکی در مدارس وتوسط خانواده ها و در هفتاه مشااغل در دبیرساتانها؛ طارح
پلیس افتخاری که در سطوح وسی تر خصوصاا باا حضاور زناان ودختاران؛ جاذب نیاروی
پلیس براساس شاخصها؛ پايش نیازمنديهای مردم از پلیس براساس اولويت باا اقادام عملای
جدی برای رف نیاز مردم؛ توسعة نظارت همگانی پلایس باا باه کاارریری روشاهای ناوي
واطالع رسانی عمومی اقدامات صورت ررفته دراي مسیر ،وجهه واعتبار پلایس را درنظار
جامعه ارتقا خواهد داد.
 -11افزايش تعارض در نظام سیاسی باعت افزايش بی اعتمادی به پلیس مای شاود ،لاذا بای
طرفی پلیس در منازعات سیاسی نقش مهمی در جلب اعتماد مردم در زمان بروز اغتشاشات
سیاسی واجتماعی دارد .در غیر اي صورت ،پلیس در برقراری نظام وامنیات باا همکااری
نکردن و بی اعتمادی مردم مواجه خواهد شد .شناسايی تعارضات موجود در درون ساازمان
پلیس و جامعه مرتبط با پلیس نیز بايد صافر باشاد .وجاود هرروناه تعاارض در اقادامات و
برنامههای پلیسی موجب بی اعتمادی است .
 -11هرچقدر رفتارهای ضد اجتماعی ومغاير با ارزشها وهن ارهای جامعه بیشتر باشد اعتماد
به پلیس کمترخواهد شد بودن يا نبودن ،فساد اقتصادی ،اجتماعی ،احساس امنیت يا نااامنی،
رواج رفتارهای ضد اجتماعی واخالقی در جامعه ازمصاديق آن است .وجود نگارش مثبات
درجامعه نسبت به رفتارهای اجتماعی کارکردی در بیشتر مواق ناشی از کارآمادی پلایس
ان ام درست وظايف پلیسی توسط سازمان های پلیسی بوده و به نوبة خاود موجاب اعتمااد
عمومی به پلیس می شود .درجامعه ای که سطو فساد باال باشد ياا ساطو ادراک فسااد بااال
باشد اعتماد به پلیس در سطو نازلی خواهد بود؛ زيرا مردم پلیس را مسائول اصالی رصاد و
کنترل مفاسد می دانند؛ لذا اي اد سازکارهای پلیسی با بهره ریاری از تاوان سااير بخشاهای
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جامعه و ابزارهايی که دردست پلیس است ،در جهت کشف ،پیشگیری وهمچنای اصاالح
نقاط فاسد ،نشان دهندة پلیس مقتدر و به تب آن اعتماد مردم به پلیس خواهد بود.
 -12درک اجتماعی ،رفتار شهروندی ،عالقهمندی به جامعه ،عارق ملای ،ارزياابی مثبات از
جامعه واتحاد و وفاداری به آن ،وایه ای باه ناام همبساتگی اجتمااعی را پدياد مای آورد و
ثمرة آن همگرايی کل جامعه است .اي اد يگانگی در اهداف و وجود ارتبااط منطقای بای
اهداف فردی واجتماعی موجب همراهی وهمگرايی مردم درتوسعة جامعه می شود ،لذا هر
آنچه که همبستگی اجتماعی جامعه را مختل کند و وجاود هرروناه تضااد ومغاايرت منااف
فردی با مناف جمعی ،زمینة از بی رفت همبساتگی اجتمااعی وباه تبا آن بای اعتماادی باه
حکومت وخصوصا پلیس در جامعه می شود.
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