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 اعتماد اجتماعی  احساس امنیت اجتماعی و بررسی رابطه بین  

 ( النیاستان گ  ی اجتماع نی ( تام نی)مراجعانی مشتر)مطالعه موردی   
 منوچهر امیر ی شیراز  1،  علی  اصغر عباسی اسفجیر2 ، علی رحمانی  فیروزجاه3

 چكیده 

هدف این پژوهش شناخت  وجود احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در جامعه و خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است.    مقدمه: 

  یاجتماع   نی( تامنی)مراجعانیمشتربین  در  امنیت اجتماعی    اعتماد اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی و  رابطه بین  و بررسی  

  است. النیاستان گ

  برای سنجش اعتماد  است.محقق ساخته  استاندارد و پرسشنامه   و ابزار گردآوری اطالعات،  ودههمبستگی ب ،روش تحقیق  روش:

گویه و به    30استفاده شد که درای    گرانیآلونن و د  )اعتماد اجتماعی، اعتماد سازمانی و اعتماد نهادی( از پرسشنامه استاندارد

های متغیرها با  ابزار سنجش از اعتبار صوری برخوردار بوده و پایایی الزم در بین گویه.  ای استصورت طیف لیکرت پنج گزینه

ی گیرنمونه نفر بوده که به صورت    320تفاده از فرمول کوکران  اسحجم نمونه با  استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شد.  

 استفاده شد.  SPSS ها از نرم افزاربرای تجزیه و تحلیل داده اند. انتخاب شده تصادفی سادهای و ای چندمرحله خوشه 

  بین احساس امنیت اجتماعی در حد متوسط رو به باال بوده است.  متغیرهای اعتماد اجتماعی و  دهد که  نشان مینتایج    ها:یافته

افزایش  احساس امنیت اجتماعی    اگروجود دارد. یعنی    همبستگی مثبت و مستقیم  اعتماد اجتماعیاحساس امنیت اجتماعی با  

بیشترین   جانی و امنیت مالیامنیت  ،  احساس امنیت اجتماعی  های هدر بین مولف  . گردد میبیشتر  اعتماد اجتماعی  یابد، میزان  

با   را  داشته است.    اعتمادهمبستگی  اجتماعی حدود  اجتماعی  امنیت  تامین    5/38ابعاد  اجتماعی به سازمان  اعتماد  از  درصد 

 کنند.  اجتماعی استان گیالن را تبیین می

اجتماعی در  اعتماد  برای افزایش  ارتباط معناداری بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی برقرار است.    :گیری  نتیجه

 نوع آن افزایش یابد.  چهاراجتماعی در هر  تیاحساس امنجامعه مورد مطالعه، بایستی میزان 

 تأمین اجتماعی.  "اعتماد اجتماعی "احساس امنیت اجتماعی ها:کلید واژه
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 ه: مقدم 

بدون داشتن است.  و در بین اعضای خانواده  ها  های مهم در زندگی اجتماعی انساناز مولفهو احساس امنیت اجتماعی  اعتماد  

یا امری خارجی است و  اعتماد در واقع یک نگرش مثبت به فرد توان جامعه و خانواده سالم و مفید داشت. اعتماد و امنیت، نمی

ای است که با آن مواجهیم. اعتماد دارای ابعاد مختلف است و باید آن را یک مقوله اجتماعی تلقی  مبین میزان ارزیابی، از پدیده

پذیری آموخته می اعتماد موجب می1شود)کرد که در جریان جامعه  پایین  اینگلهارت معتقد است، سطوح نسبتاً  شود که  (. 

انسان،    یدر واقع زندگ   (.14احتمال زیاد، ساختار موجود را نپذیرفته و دچار حالت آنومی یا بیگانگی اجتماعی بشود)شخص، به  

  ی ابعاد متفاوت   تواندی. اعتماد م(2)خواهد بود  ریناپذخود، تحمل  رامونیپ   یهاو اعتماد به سازمان  یبدون احساس اعتماد اجتماع 

  یی توانا  ا ی  یو کارآمد  یی( اعتماد به کاراب  ؛ یبر اصول اخالق  یبندیپا   ،یاد به صداقت و درست( اعتمالف:  داشته باشد  لیبه شرح ذ

 (.13ی)به منافع فرد  یمنافع جمع حی( ترجج محوله نقش؛ فیوظا یاجرا 

بینی رفتار توجه  رونالد اینگلهارت در تعریف خود از اعتماد به جنبه قابلیت پیش  اینگلهارت به بحث اعتماد و انتظارات توجه دارد.

کند و اعتماد این انتظارات را  داشته و عقیده دارد اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط اطالعاتی ناقص کمک می

بود و در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد    بینی دوستانه خواهدگیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیشدر بر می

بر اساس درک    شتریب  ی که اعتماد در حد مطلوب وجود دارد، نظارت اجتماع   یادر جامعه  (.14شود)افراد، عدم اعتماد تلقی می

اعتماد    یاسیس  یهادر مشارکت  یاسیس  یاه اعتماد به نظام  ،یتخصص  یهاو ترس، اعتماد به نظام  م یاست تا احساس ب  ی و همدل

انسان   یبرا  یحس اساس  نی نشان از ضرورت وجود ا  ی همگغیره  و    یگوناگون انسان  یوندهایدر ارتبازات و پ   یاجتماع  یهابه نظام

مربوط    یهاحوزه  نیب  یافق  زاتیکه در بردارنده تما  د ینمایم   فیرا توص  یاعتماد به طور بالقوه روابط اجتماع (.  33است)  یامروز

بایستی به اعتماد در سازمان تامین اجتماعی توجه خاصی گردد. چرا که تعداد قابل توجهی    (.4است)  یو شخص  یعموم  یبه فضا

 ی ار یبس نکهیبا توجه به ا  افت،ی شیدر جامعه افزا یاعتماد اجتماع  زانیاگر مبرند. از افراد جامعه از خدمات این سازمان بهره می

اعتماد    شیلذا افزا  دانند، ی افراد جامعه م  ی از لوازم توسعه جامعه را اعتماد و مشارکت اجتماع   ی کی یعلوم اجتماع  شمندانیاز اند

افزا  یاجتماع  به مفهوم  زنان  و  توسعه جامع  ش یمردان  فراگرد  آنها در  نهادها  هسهم  رشد  تامین  مانند    یاقتصاد  یو  سازمان 

   است. اجتماعی

ها  ای را سراغ نداریم که دیر زمانی فارغ از دغدغهکی از مسائل اساسی و حیاتی بشر بوده است. در تاریخ، جامعهامنیت همیشه ی

شود که فقدان و یا  ای فرد و جامعه تلقی میهای پایهامنیت از نیازها و ضرورتو معضالت امنیتی روزگار سپری کرده باشد.  

جامعه برای شهروندان خود و هر آن کس که  (. 28های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد)بازتاباختالل در آن، پیامدها و  

توان به عنوان فراغت از تهدید تعریف کرد. در بعد ذهنی  کند. در بعد عینی، امنیت را میفراهم میامنیت را  برد،  در آن به سر می

های دور و نزدیک فرد  د و عدم احساس ترس ناشی از آن از سوی محیطمراد از امنیت، احساس آرامش و یا عدم احساس تهدی

است. البته این دو بعد معموالً با یکدیگر همبستگی قوی دارند، هر چند در تحلیل نهایی، اولی تا حد زیادی تعیین کننده دومی  

اف نرم  از محیط  امنیت در بعد ذهنی متأثر  از واریانس متغیر  این، درصدی  با وجود  ناست،  رسانی و  عحوه اطالزاری جامعه و 

کند و از  . منظور از امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که جامعه برای اعضای خود ایجاد می(7)مضامین آن است

شود. در بحث امنیت اجتماعی و اخالقی باید به وجود یک شالوده اخالقی محکم که  وظایف و اهداف هر جامعه محسوب می

فرهنگی در فضای اجتماعی دست  ه ای برای شهروندان آن جامعه محسوب می شود، اشاره کرد تا بتوان به سازماندهی  منبع تغذی

کی از نیازهای اولیه و اساسی بشر برای زندگی مطلوب و رسیدن به کمال و سعادت برخورداری از امنیت در ابعاد و  ی(.  6)یافت

انواع مختلف آن از قبیل امنیت و آرامش روحی، روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی و غیره است، تا در پرتو آن بتواند آرامش 

 بردارد.  پیدا کند و در راه سعادت و تکامل خود قدم  
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در سالهای اخیر ی است.  اجتماع  نیاعتماد به سازمان تأم  زانیو م  ی اجتماع   تیاحساس امن  نیب در این مقاله هدف، بررسی رابطه  

تواند مشروعیت سازمان را تحت  دهد، این امر میمیزان اعتراضات و شکایات از سازمان تامین اجتماعی رو به افزایش نشان می

اعتمادی مردم به این سازمان دامن زند. هر قدر نارضایتی از سازمان بیشتر باشد افراد را نسبت به آن بی    تاثیر قرار دهد، بر بی 

امنیت    اعتمادتر خواهد ساخت. استان گیالن، احساس  اجتماعی  تامین  به سازمان  اجتماعی  اعتماد  بر  اثرگذار  از عوامل  یکی 

استان    یاجتماع   نی( تامن ی)مراجعانیمشتربین  عتماد اجتماعی در  حال محقق به دنبال این است که میزان ا  اجتماعی است.

 اجتماعی وجود دارد؟ عتماداجتماعی و ابعاد آن با ا  احساس امنیتای بین چقدر است و چه رابطه النیگ

 (21نیازی و دیگران)تحقیقات مختلفی در حوزه اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در داخل و خارج از کشور انجام شده است.  

 478/0مورد پژوهش    یاثر برآورد شده در نمونه ها  اندازهی پرداختند.  اجتماع   تیو احساس امن  یاعتماد اجتماع   به فراتحلیل

با    اسیمردان در ق  یباشد. اعتماد اجتماع   ی در سطح متوسط م  نانیکوهن در محدوده اطم  ریباشد که بر اساس نظام تفسیم

  یاز زنان متاثر از اعتماد اجتماع   شتریمردان ب  تیآنها داشته است. احساس امن  یاجتماع   تیبر احساس امن  یشتریب  ریزنان تاث

  میو تعم یشوند؛ اگر اعتماد اجتماع  یرد عرصه تعامل م از منافع و انتظارات وا یادر تمام سطوح با مجموعه کنشگران. باشد یم

چهره    یاحساس ناامن  یت یوضع  نیو در چن  افتهیتعامالت آنها تنزل    زانیم  نیقیآنها وجود نداشته باشد، به طور    انیدر م  افتهی

امن  یاعتماد اجتماع   ریمتغ  نیبگیرد که  ( نتیجه می5بیدل)  کند.یم امن  یاعتماد اجتماع   نیو ب  تی و احساس    یاجتماع   تیو 

  ت یامن  ر یمربوط به متغ  راتیی درصد از تغ  62حدود    ون،یوجود داشته است. بر اساس آزمون رگرس  میدار و مستق  یرابطه معن

بوده است. با    نییو تأهل قابل تب  یگروه اعتماد برون  ، یجان  تیسن، احساس امن  ،یجمع  تیاحساس امن   یرهایبا متغ  یاجتماع 

 شود.    ی م  شتریب  یاجتماع   ت یحفظ امن  یتالش افراد برا  زانی م  جهیو در نت  افته ی  شیافزا  تیاحساس امن  ،ی اعتماد اجتماع   شیافزا

به  30یاری و هزارجریبی) امن  یبررس (  اجتماع   تیرابطه احساس  اعتماد  ساکنان شهر   یشهروندان)مطالعه مورد  انیدر م  یو 

  یهمبستگ  ی و ابعاد اعتماد اجتماع   تیابعاد مختلف احساس امن  نیآن است که ب  ی ایبه دست آمده گو  ج ینتا  پرداختند.  کرمانشاه( 

نشان    یفرد  نیرا با اعتماد ب  یهمبستگ  نیشتریب  542/0با مقدار    یاقتصاد  تیاحساس امن  انیم  ن یوجود دارد که در ا  میمستق

احساس   ان یم  نینشان داد که در ا  یشده را بر اعتماد اجتماع   وارد  ی رهایهمه متغ  میمستق  ریتأث  زین  ریمس  لیتحل  اگرامی داد. د

 داشت. یرا بر اعتماد اجتماع  میمستق ریتأث نیشتریب 211/0با مقدار  یاقتصاد تیامن

  یساله ساکن شهرها  29جوانان    انیدر م  یاجتماع   تیو احساس امن  ی( در مطالعه رابطه اعتماد اجتماع 9و همکاران)  تیعنا

  ، یو اعتماد نهاد  ینشان دادند که اعتماد اجتماع   یاجتماع   تیاعتماد و ابعاد آن بر ابعاد احساس امن  ریتأث  یابیو ارز  اسوجیو    رازیش

 تیابعاد اعتماد بر همه ابعاد احساس امن  ریاما تأث  شود،یم   انیپاسخگو  یاجتماع   تیاحساس امن  زانیم  شیدو موجب افزا  هر

  ر یاست، اما در مقابل، تأث  افته ی  میاعتماد تعم  ریپنج برابر تأث  باًیتقر  یاسیس  تی بر احساس امن  ی اعتماد نهاد  ری. تأثستین  کسانی

است و همه     ی چند بعد  یمفهوم  تیامن  ن،یاست. بنابرا  افتهی   میبه همان اندازه اعتماد تعم  یمومع   تیاحساس امن  زانیآن بر م

های اعتماد  تا تأثیر شاخص  ای کوشیدند در مقاله  (10دیگران)  گروسی و  قرار ندارند.  ی کسانیو عوامل    رهایمتغ  ریابعاد آن تحت تأث

نشان داد تنها اعتماد بین    نتایج ند.  ناجتماعی بر احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت را بررسی ک

امنیت  آنها در تعامل هستند، بر سطح احساس  با  نزدیک که بطور روزانه  و  افراد خاص  به  اعتماد  یعنی  پاسخگویان  شخصی 

)اعتماد به کسانی که د بنیادین و اعتماد تعمیم یافتهنی و سطح کالن اعتماد یعنی اعتماورتأثیر دارد و سطح داجتماعی آنها  

( به بررسی احساس امنیت 24)قدرتی و دیگران .گذار نبوده استن میان تأثیراند و حالت مبهمی برای فرد دارند( در ایناشناخته

های اجتماعی داوطلبانه، بر آن  نی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یع



 ( ....... انیمشترمطالعه موردی  )  عیبررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتما

 

 

های ادبی هنری،  دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های تحقیق نشان میپردازد. یافتهمی

هد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی  دها نشان میشوند این یافتهجنسیت و وضعیت تأهل وارد مدل رگرسیون می

امنیت اجتماعی شهروندان   تواند به تقویت احساسهای اجتماعی میو به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه

 . کمک کند

( به بررسی میزان مسئولیت جوانان در برابر جامعه و ارتباط آن با احساس امنیت اجتماعی در شهر مشهد 3ایمان و دیگران )

های تحقیق بین مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تحصیالت جوانان با احساس اساس یافته  . برپرداختند

پذیری جوانان بیشتر باشد  دهد که هر چه مسئولیت تحقیق نشان میهای  امنیت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد و یافته

به بررسی رابطه بین    ایمقالهدر  (  26نژاد )ساروخانی و هاشم  . شودشدن امنیت اجتماعی بیشتر می  زمینه جامعه در نتیجه فراهم 

. بین مشارکت اجتماعی،  پرداندساری می( و احساس امنیت اجتماعی در جوانان شهر  مانند اعتماد  های آن)مولفهسرمایه اجتماعی

انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری رابطه معناداری وجود    اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی،

و  1ل )( به بررسی رابطه دو متغیر اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شما21)نیازی و فرشادفر.  دارد

(  361/0سون )اند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیر( شهر تهران پرداخته 20و    19( و مناطق جنوب )2

ان  دار بین دو متغیر میزان اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق جنوب شهر تهرمؤید رابطه معنا 

 درصد است. 99در سطح اطمینان 

در    یمختلف مذهب  هاییوابستگ( در تحقیقی به بررسی تغییرات اعتماد نسبت به افراد و موسسات در میان افراد دارای  19ماتا)

  انینشان داد که در م  جینتا   قرار گرفت.  یمورد بررس  ی و اعتماد سازمان  یشخص  ن یاعتماد ب  یعنیدو نوع از اعتماد    کانادا پرداخت.

 نکه یا  نیهمچن  برخوردارند.  ریباالت  یشخص  نیاز اعتماد ب  کها یپروتستانها نسبت به مسلمانان، هندوها و سهای مختلف،  فرقه

  ی تیو جمع  ی اجتماع   رهاییمتغ  ریو سا  نید  نشده است.  دهی ها همسان بوده و تفاوت معناداری د  در فرقه  ی سطح اعتماد سازمان

با عنوان »اثر    ی( در پژوهش32)  یگوچیتان  .گذار هستندریتأث  ختلفهای مدر گروه  یاعتماد اجتماع   لیتشک  ندهاییدر درک فرآ

  ژهیو به و  یاعتماد اجتماع   انجام داد.در ژاپن«    هیریخ  یهاو کمک  یدر امور داوطلبانه رسم  یو اعتماد نهاد  یاعتماد اجتماع 

ها  آن   نیاست و ب  رگذاریتأث  هیریداوطلبانه خ  یهاتیو سطح حضور مردم در فعال  زانیبر م  تواندیدر جامعه م  یوجود اعتماد نهاد

است و آن را   رگذاریتأث  یدر سطح تعهدات مدن   تواندیم  یو نهاد   یوجود اعتماد اجتماع   ن،یمثبت وجود دارد. بنابرا  یهمبستگ

تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی در محله اقدام  ای به بررسی  ( در مطالعه17)الیندستروم و دیگران  و کاهش دهد.   شیافزا

ای اجتماعی با توجه به عوامل فردی و محله  . در این مطالعه، سرمایهدرصد بوده است  71نمودند. میزان مشارکت در این پیمایش  

درصد از   2/7ای  محله  سنجیده شده و منظور از عوامل محلی، شرکت در انتخابات شهری بوده است. نتایج نشان داد که عوامل

درصد   7/0کند. این تاثیر با وارد کردن عوامل فردی در مدل، کاهش یافته و به  کل واریانس احساس ناامنی افراد را تبیین می 

رسید. در نهایت با حذف عوامل فردی، سرمایه اجتماعی با توجه به مشارکت در انتخابات سنجیده شد و توانست تا حد زیادی  می

 . امنی افراد را تبیین نمایداحساس نا

رابطه نظم و    شود.در بحث مبانی نظری به بررسی نظریات مرتبط با دو مفهوم امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی پرداخته می

اگوست کنت مورد بررسی قرار گرفت. کنت بر این نکته تأکید داشت   یدگاهی جامعه شناسانه ،به وسیلهامنیت نخستین بار از د

ه طبیعی  آید، مگر آنکه اعضایش اعتقادات واحدی داشته باشند. بدین سان جامعه نیز همانند هر پدیده به وجود نمیکه جامع

شود  ای اصول و قواعد وجود دارد که باعث میناپذیری است و در صحنه زندگی اجتماعی همواره مجموعهمادی، تابع قوانین تغییر

ها، نظم  و با این هماهنگی بین ذهن  گردد تبعیت کنند که منجر به آیین مشترک می  عقل افراد با توافق یک صدا از افکار کلی 

پردازد که در روند تحول شناسی امنیت از دیدگاه کنت به بررسی عواملی میبر این اساس، جامعه .(20د)یاباجتماعی استقرار می
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به   را  اثباتی  استقرار مرحله  و  ایجاد کرده  اختالل  امنیت  تعویق میطبیعی جوامع  از  امنیت فکری وجهی  از دید وی،  اندازد. 

اجتماعی است که در واقع جامعه برای دستیابی به نظم اجتماعی پایدار، نیازمند تبادل افکار و عقاید در شرایط آرام و بدون 

هدیداتی چون سانسور،  ها و افکار از خطرات و تدغدغه و هراسی است که این امر در گرو امنیت فکری است. مصونیت اندیشه

شرایط برای امتزاج و توافق اذهان فراهم نموده و بستر الزم را برای ایجاد نظم جدید بر مبنای اجماع جدید در روند طبیعی و  

 (. 20نظم اجتماعی که ضامن امنیت است، فراهم می کند)

زیرا که انسان به موازی کاری، امکان تعریف   گیرد، امنیت اجتماعی در ارتباط با کار معنا و مفهوم می  1کارل مارکساز نظر  

شود که حرف و مشاغل گوناگون، استقالل و آزادی عمل خود را حفظ نمایند   یابد و امنیت اجتماعی به شرایطی اطالق میمی

د. امنیت و آسیبهای مختلف باشن  دفاع از اعضای فردی درمقابل تهدیدها و با اختیار در تنظیم روابط تولیدی قادر به حمایت و  

های متعدد و متنوع روند تولید، به انسان بودن  اجتماعی یعنی حفظ نیروهای تولیدی در شرایطی که انسانها بتوانند در عرصه

 .(25خود جامعه عمل بپوشانند)

ر  ی ناپذیدود کردن تمایالت و آرزوهای سیرمعتقد است که جامعه نیازمند انضباط و نظارت بر اعمال افراد و مح  2امیل دورکیم 

دهد و  ( این فشار و تحمیل اجتماعی در نظامی ساختاری از همبستگی اجتماعی رخ می27)آنان از طریق فشار اجتماعی است 

تواند وحدت، سالمت و یکپارچگی  داند. همبستگی اجتماعی میی می سالمت جامعه را منوط به میزان درجه همبستگی اجتماع 

گروه را تعیین کند. دورکیم دو نوع حقوق تنبهی و ترمیمی را در حقیقت برای برقراری نظم و وجود امنیت در جامعه مورد توجه 

امل تعیین کننده وخالق در جامعه  ترین ع جذب فرد در اجتماع به عنوان مهم  دهد. از دیدگاه دورکیم، همبستگی یا نحوهقرار می

باشد که بر روابط اجتماعی  ای از قواعد میهعی، نظم اخالقی است و شامل مجموع است. با این حال عنصر اصلی تداوم حیات اجتما

حکم فرماست. بنابراین همبستگی اجتماعی یک پدیده اخالقی و معنوی است که نمود عینی نظم اخالقی است. لذا امنیت معلول  

های  ها و باورهای مشترک به همان نسبت که پیوند و علقهای که با حضور ارزشنظم اخالق یا اخالقیات مشترک است، به گونه

رو می توان در  کند. از ایندیگران کاهش پیدا میجمعی افزایش می یابد، امکان تعدی به حقوق یکدیگر و تجاوز به مال و جان  

 هو افراد به جهت پایبندی به مجموع رویکرد دورکیم وضعیتی را توصیف کرد که در آن همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد  

ای از عقاید و احساسات مشترک، ملزم به رعایت حق و حقوق دیگران باشند. دورکیم امنیت را در همبستگی جامعه دانسته و  

کند که ریسک پذیری آزار رساندن افراد به یکدیگر را کاهش داده، حقوق دیگران را رعایت و  میبر مقررات و قواعدی تأکید  

های افراد را مهار کند و بدین سان امنیت با ایجاد نظم اجتماعی از طریق قوانین و مقررات با ایجاد نظم حقوقی،  امیال و خواسته

به جامعه و به یکدیگر، خود را موظف می سازند تا حدود یکدیگر را  تکالیف افراد را مشخص ساخته و افراد به لحاظ وابستگی  

(. دورکیم در خصوص رابطه 15دهد، نباشد)های جامعه را نیز افزایش می رعایت کنند. و نیازی به قوای قهری و بیرونی که هزینه

ها  مستحکم و پایدار، آرزوهای انسان  عیمیان انسان و نیازها و اهداف یا آرزوهایش بحث می کند و معتقد است که در شرایط اجتما

توانند  از طریق هنجارها تنظیم و محدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها، آنومی با یک وضعیت آرزوهای بی حد طبعاً نمی

 آید.  ارضاء و اشباع شوند. در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می

 
1 - Karl Marx 
2 - Emile Durkheim 
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داند که در حیوانات یافت نمی شود. مازلو نیازهای انسان را در پنج  را نوع مخصوصی از غرائز می نیازهای انسانی    1مازلوآبراهام  

از:  دسته تقسیم می ایمنی   - 2  2نیازهای جسمانی   - 1کند که عبارت است  نیازهای    - 4  4نیازهای تعلق و عشق  -3  3نیازهای 

بنابراین نیاز به امنیت از نظر وی مهم بوده و می تواند بر روابط اجتماعی و اعتماددر    (.18) نیازهای خودشکوفایی  -5  5احترام 

 جامعه اثرگذار باشد. 

کار برد. امنیت اجتماعی تنها یکی  ه  ها، هراس« ببرای اولین بار در کتاب »مردم، دولت  6باری بوزان اصطالح امنیت اجتماعی را  

های این رویکرد عبارتند از: امنیت نظامی، سیاسی،  دیگر بخش  به فرضیه امنیت است.  از بخش های پنجگانه رویکرد پنج بعدی او 

ها و نیز برداشت آنها  های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتت نظامی به اثرات متقابل تواناییاقتصادی و محیطی. بطور کلی، امنی

های حکومتی و ایدئولوژی است که به آنها  بر ثبات سازمانی دولت ها، سیستم  از مقاصد یکدیگر مربوط است. امنیت سیاسی ناظر

مالیه و بازارهای الزم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و    یت اقتصادی یعنی دسترسی به منابعمشروعیت می بخشد. امن

ملی با شرایط قابل قبولی از تحول  قدرت دولت، امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگو های سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت 

مربوط است. امنیت زیست محیطی ناظر است بر حفظ محیط جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمام حیات بشری 

امنیت و   بدان متکی است. این پنج بخش جدا از یکدیگر عمل نمی کنند. هر یک از آنها دارای کانون مهمی در درون مسأله

 . ( 6ها بوده و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند)یم اولویتروشی برای تنظ

، امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاصی مقابله، یا به حداقل رسانده می  7آنتونی گیدنز  از نظر  

لفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است  شود، تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت چه به معنای با

امنیت وجودی از نظر گیدنز، عبارت است    (.11باط داشته باشد)به مجموعه هایی از آدم ها، تا مرز امنیت جهانی یا به افراد، ارت

بنیادین    از: ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه وخود آگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجود

به نحوی مطر عمر خود  آدمیان طی  اند)که همه    مهارت  ا ی  ی فن  کار  انجام  ی هانظام  را   یانتزاع   ی هانظام  دنزی گ(.  20ح کرده 

  نظام   ،ی پزشک  نظام  مثل.  دهدیم  لیتشک  را  ما   یکنون  ی زندگ  ی اجتماع   و  ی ماد  طیمح  از  یعیوس  یهاحوزه  که  داند یم  یتخصص

  تیمدرن  یهاجنبه   از  یار یبس  که  ی تیموقع  در  یانتزاع   یهانظام  و  مدرن  ی نهادها  به  اعتماد  از  ما   یو  نظر  به.  رهیغ   و  یمعمار

  مانند   تواند ینم  نفر  ک ی  و  شودیم   تکهتکه  یتخصص  یانتزاع   یهانظام  توسط  مدرن  دوره  در  یزندگ .  میریناگز  باشد،  شده  یجهان

وانند نسبت به ت( معتقد است که افراد همچنین می11)گیدنزآنتونی    .دهد   انجام  مستقال  را  خود  یکارها  شتریب  ای  همه  گذشته

، مانند اطمینان به اینکه اتومبیل یا تلویزیون آنها خوب ساخته شده یا انتزاعی نظر داشته باشند  های تخصصیاعتماد پذیری نظام

 است. 

ها می داند که موجب ارتباط و مشارکت  هنجارها و شبکهای از مفاهیم مانند اعتماد،  سرمایه اجتماعی را مجموعه  رابرت پاتنام

  دو   از  یناش  را  یاجتماع   اعتماد   پاتنام(.  23بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد)

 هرچه   و   کند یم   لیتسه  را  یهمکار  اعتماد،   یو  نظر   از.  داندیم   ی مدن  مشارکت   ی هاشبکه  و   متقابل  معامله  یهنجارها  ی عنی  منبع

.  کندیم  جادیا  را  اعتماد  خود  نوبه  به  زین  یهمکار.  بود  خواهد  شتریب هم  یهمکار  احتمال  باشد،  باالتر  جامعه  کی  در  اعتماد  سطح

در هر گروه  .  افتی  خواهد  شیافزا  شتریب  کاهش،   و  استهالک  یبجا  شود  استفاده  شتریب  ی اجتماع   هیسرما  هرچه  بیترت  نیا  به

 
1 - Maslow 
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نظر   . اززینه معامالت و تسهیل همکاری است، کاهش همترین سودمندی آنها تقویت اعتماداجتماعی هنجارهایی است که مه

 (. 23)، هنجارهای معامله متقابل هستندپاتنام مهمترین این هنجارها 

. به نظر او افراد برای تماد برای کلمن مفهومی محوری استبررسی قرار داده است. مفهوم اع  دکلمن اعتماد را در سطح خرد مور

پذیر  ستان های اجتماعی امکاناین به کنش اجتماعی می پردازند که نیازهای خود را رفع کنند و رفع نیازها تنها از طریق بده ب

یک رابطه مبتنی بر  .  و جود دارد. اعتماد کننده و اعتماد شونده  اعتماد حداقل دو جزء  . به نظر کلمن در هر رابطه مبتنی براست

(. افراد از منابع برای  8طره قرار دارد)، یک عمل دوجانبه است و بر مبنای اصل به حداکثر رساندن فایده تحت شرایط مخااعتماد

، اعتماد  خانوادهعضای ی اعتماد به اهارسیدن به منافعشان استفاده می کنند. اعتماد در سطح خرد ماحصل ارتباط فرد در حوزه

 به دوستان و اعتماد به اقوام و خویشاوندان است.  

 از  یکی  عنوانبه   را  یهمکار  و  اعتماد  مقوله  دو  ، یجهان  متقابل  یوابستگ  یایپو  ندیفرا  و  شدنیجهان  به  توجه  با  ،1زتومکا  وتریپ 

  نیترمهم  که  انسان،   ی هاکنش  متن  در  اعتماد   زتومکا،   نظر.  است  کرده   ذکر  ی جهان  تحوالت  با   ییارویرو  در   ی اساس  ی هافرضشیپ 

  از ین  باشد،  کمتر  ندهیآ  یها کنش  بر  ما  کنترل  زانیم  چه  هر.  کندیم  دایپ   نمود  است،  ندهیآ  به  معطوف  یریگجهت  هاآن  یژگیو

  شه یهم  که  گرانید  کنترل  رقابل یغ   یهاکنش  و  نینامع  ندهیآ  بر  بستن  شرط  یعنی  کردن  اعتماد.  شودیم  شتریب  اعتماد  به  ما

  خانواده ی اعضا انیم روابط نیترینیع  از که  ردیگیم نظر در یی هاهیال صورت به را اعتماد سطوح زتومکا . است مخاطره  با همراه

 . دارد ادامهغیره  و  نظام ییکارا ، یاجتماع  نظم  به اعتماد  مانند روابط نیتریانتزاع  تا  و  شده شروع

اعتماد  با توجه به نظریات مطرح شده، چارچوب نظری نظریه امنیت اجتماعی باری بوزان و اعتماد اجتماعی آنتونی گیدنز است.  

از آن موجب اختالل در نظم   یناش  یاعتمادیبوده، ب   رگذاری انسان تأث  ی ابعاد زندگ  هیبر کل  تی برخاسته از احساس امن  یاجتماع 

باشد   شتریدر جامعه ب  تی(، هر قدر امن12)دنزیگ  کیتئور  افت یمطابق ره  .(30)شودیجامعه م  یکنش اعضا  انیو جر  یاجتماع 

  تیو امن  ی اعتماد اجتماع   انی معنادار م  یهمبستگفرضیه وجود  .  شودیم  شتریب  ییاجرا  یبه همان اندازه اعتماد به دستگاه ها

  است. ی مطابق با رویکرد نظری گیدنزاجتماع 

 

 پژوهش: روش  

جامعه آماری این تحقیق همه مشتریان استفاده شد.    تحلیل آنها از روش پیمایش توصیف وبندی،  ها، طبقهآوری دادهبرای جمع

بنا بر  گردد.  ها نمونه آماری انتخاب  باشد که بایستی از بین آنو مراجعه کنندگان به سازمان تامین اجتماعی استان گیالن می

گیری تصادفی  باشد. روش نمونهمی  نفر  569821  و اطالعات سازمان، تعداد مشتریان برابر با آمار    معاونت شده توسط    آمار ارائه

جهت سنجش رابطه معنی داری بین متغیرها در فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی   نفر است.  320ساده بوده و حجم نمونه  

های  متغیرهای مورد بررسی دارای اعتبار صوری و همچنین اعتبار نظری بوده و پایایی هر کدام از مولفه رسون استفاده شد.  پی

ها  برای تجزیه و تحلیل دادهاست.    های آنگویه  پایایی بوده که نشانگر وجود    70/0اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی بیشتر از  

دارای سطح سنجش فاصله ای بوده و تعریف  دو متغیر احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی    استفاده شد.   spssاز نرم افزار  

 به صورت زیر است:نظری و عملی آنها 

بخش( شهروندان نسبت به عدم  بخش، قانع کننده، آرامشگیری روانی مثبت)رضایتنوعی جهتاحساس امنیت اجتماعی:  

های مختلف اجتماعی، اقتصادی،  بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی)تهدیدها( در شرایط فعلی و آتی در حوزهتأثیرگذاری حضور و  

 
13. Piotr Sztompka   



 ( ....... انیمشترمطالعه موردی  )  عیبررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتما

 

 

های  احساس امنیت به معنای فقدان هراس از اینکه ارزش (.  37نیت سرزمینی و.. «)ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یکپارچگی و ام

های مشروع، اطمینان و آرامش به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی  انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به مخاطره نیفتد و

اعتماد    هیکه فرد بتواند در سا   کند یم  جادیرا ا  یی فضا  تیاحساس امن  (. 34خاطر، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است)

    .(30)بپردازد  تیبه کار و فعال یشتریو تالش ب زهیدر سطح جامعه با انگ افتهیگسترش  یاجتماع 

گویه مورد بررسی   27( و با تعداد  37متغیر مستقل احساس امنیت اجتماعی در چهار بعد امنیت جانی، مالی، عاطفی و ارتباطی)

)متوسط(    ی، برا2)کم( نمره    ی، برا1کم( نمره    یلی)خیبرا  ب، یبه ترت  ها هیگو  ینمرات در نظر گرفته شده برا  قرار گرفته است.

 است.  5( نمره ادیز یلی)خ یبرا و  4( نمره ادی)ز ی، برا3 نمره

 : ابعاد احساس امنیت اجتماعی(1)جدول 

 تعریف ابعاد  متغیر

احساس امنیت  

 اجتماعی

 آنان شود. اتیکه مانع ادامه ح ییهابیجسم و جان افراد در  مقابل خطرات و آس نیتضم امنیت جانی 

 

 مختلف   بهاییفرد در برابر آس  یمنابع مال   ر یها و ساییاز در امان ماندن اموال و دارا  نانیطما امنیت مالی 

امنیت 

 عاطفی 

دارد، دردها و    تیهما  شانیما را دوست دارند و بود و نبودمان برا  گرانیاز آنکه د  نانیاطم

 د. کنی دچار اندوه م  زیمصائب ما آنان را ن

امنیت 

 ارتباطی

اعتمادی   وافراد جامعه دارد و  شاوندانیاست که فرد با اعضای خانواده، خو  یمجموعه تعامالت

 . گرددی  فرد م یروح نیوجوددارد منجر به تسک گرانی برقراری ارتباط با د که در

(.  22دارد)  کینزد  طارتبا  یو دگرخواه  دیام  ت،یمیصم  ،یصداقت، وفادار  ،یچون همکار  یمی اعتماد با مفاهاعتماد اجتماعی:  

رفتار خواهند کرد    رود،یها چنان که انتظار متصور که آن   نی است، با ا  گرانیخطر مواجهه و ارتباط با د  رشیمنظور از اعتماد، پذ

  م یاعتماد تعم  ،یفرد  نیسه بعد است. اعتماد ب  یدارا  ی. اعتماد اجتماع (31)ما نخواهند بود  ت یآزار و اذ  یکه عمداً در پ  نیا  ای

  (.35)ندیرا گو  یو تخصص  یاحرفه  ، یها و صنوف شغلها، ارگانجامعه به نهادها، سازمان  کیاعتماد مردم    که  ،یاعتماد انتزاع   افته،ی

انداز سازمان، شایستگی تجاری و فناوری آن، ساختارها و فرایندهای  تواند به اعتماد اعضا به استراتژی و چشممیاعتماد نهادی  

بنابراین برای سنجش اعتماد)اعتماد اجتماعی، اعتماد سازمانی و    (. 36منصفانه و سیاستهای منابع انسانی سازمان اشاره کند)

گویه و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه    30( استفاده شد که درای  36)گرانینن و دآلو  اعتماد نهادی( از پرسشنامه استاندارد

 ای است. 

 

 پژوهش: های  یافته

درصد( در رده سنی    11.7قرار دارند و کمترین تعداد )   سال 30-39درصد( در رده سنی بین    31.5)  نبیشترین تعداد پاسخگویا

باشد.  اند. بنابراین تعداد مردان کمی بیش از تعداد زنان میدرصد زن بوده  45.2درصد مرد و    54.8قرار دارند. حدود،    سال  69-60

  3.3ۀ نمونه را مجردین و  درصد ترکیب جامع  20اند. حدود  درصد( بوده  76.7بیشتر گروه نمونه به لحاظ وضعیت تاهل، متاهل)

درصد( دارای مدرک   42.2دهند. بیشترین تعداد پاسخگویان با )یا طالق تشکیل می فوت لیبدون همسر بدل درصد آنها را افراد 

درصد دارای   11.8درصد دارای مدرک دیپلم،  13.2درصد افراد دارای مدرک زیر دیپلم،    5.5کارشناسی بوده است. همچنین  

درصد دارای مدرک دکترا هستند. در    3.3درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و در نهایت حدود    24.1،    مدرک فوق دیپلم 

درصد از افراد مورد بررسی در بخش های دولتی یا خصوصی   77.8مورد وضع فعالیت پاسخگویان، نتایج بیانگر آن است که  
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بوده افراد    14.5اند. حدود  شاغل  نیز در سایر موارد جای   7.6( هستند.  ازنشستهدرآمد بدون کار)ب  یدارا درصداز  بقیه  درصد 

 اند.گرفته

درصد بین    43.3درصد از پاسخگویان میزان درآمد خانواده را درآمدی کمتر از دو میلیون عنوان نموده اند. حدود    21.1  حدود

درصد هم   5.2هشت میلیون و  درصد بین شش تا    6.8درصد بین چهار تا شش میلیون، حدود    23.6دو تا چهار میلیون، حدود  

 29.9پایین قرار داشته، و حدود    یطبقات  تیموقعدرصد پاسخگویان در    17.3بیشتر از هشت میلیون تومان درآمد دارند. حدود  

ی متوسط تعلق  طبقات  تیموقع درصد از افراد نیز به    44.1اند. حدود  ی متوسط رو به پایین قرار گرفتهطبقات   تیموقعدرصد در  

 درصد باال است.   0.5درصد از افراد مورد مطالعه متوسط رو به باال و حدود  8.2حدود  ی طبقات تیموقعداشتند. 

درصد خیلی کم    6/4در بین  میزان اعتماد اجتماعی  دهد که  نشان میمیزان اعتماد اجتماعی  بررسی توزیع پاسخگویان بر حسب  

درصد نیز   2/7درصد در حد زیاد و حدود   2/35درصد در حد متوسط، حدود   42درصد در حد کم، حدود    12بوده است. حدود  

در بین افراد باال بوده و میانگین آن از میزان اعتماد اجتماعی  میانگین  باشد.  شان در حد خیلی زیاد می میزان اعتماد اجتماعی  

باشد و کمترین  درصد( می   42مطابق جدول زیر بیشترین میزان اعتماد اجتماعی در طیف متوسط با )است.    82/3بر با  برا  5عدد  

 باشد. می 5از  82/3درصد( است و میانگین هم در طیف بیش از متوسط با   6/4میزان در طیف خیلی کم با )

در حد    احساس امنیت اجتماعی  زانیم  درصد  18ن حدود  گیری شد. در بیگویه اندازه  27با    احساس امنیت اجتماعیمتغیر   

  8درصد در حد زیاد و حدود  6/25درصد در حد متوسط، حدود  4/27درصد در حد کم، حدود  21خیلی کم بوده است. حدود 

باال  در بین افراد    احساس امنیت اجتماعیمیانگین  باشد.  شان در حد خیلی زیاد می  احساس امنیت اجتماعی  زانیمدرصد نیز  

از   89/2است. در بین ابعاد احساس امنیت اجتماعی، بعد امنیت مالی با میانگین    12/3برابر با    5بوده و میانگین آن از عدد  

 از باالترین میانگین برخوردار بوده است. 95/3کمترین و بعد امنیت عاطفی با 

 امنیت اجتماعی احساساعتماد اجتماعی و  میزان توزیع پاسخگویان بر حسب:  (2)جدول 

Table 2: Distribution of respondents according to the level of social trust and sense of social 

security 
خیلی   متغیرها 

 کم

خیلی   زیاد متوسط  کم

 زیاد

 میانگین 

اعتتتتتتتمتتتاد  

 اجتماعی

6/4 12 42 2/35 2/7 82/3 

احستاس امنیت 

 اجتماعی

18 21 4/27 6/25 8 12/3 

 89/2 2/4 5/15 4/25 9/23 31 امنیت مالی

 01/3 8/2 4/19 9/28 6/23 4/25 امنیت جانی  

 95/3 8/15 31 6/29 4/13 2/10 امنیت عاطفی

 65/3 6/11 7/37 6/30 3/12 7/7 امنیت ارتباطی

قبل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مناسب، وضعیت نرمال بودن متغیرها بررسی شد. نتیجه آزمون نرمال بودن  

داری برای  سطح معنیاست.    272/0و سطح معناداری آن    955/0نشان داد که در متغیر اعتماد اجتماعی مقدار آزمون برابر با  
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های پارامتری از آزمون شود و استفادهتایید می بوده و نرمال بودن آن 05/0بیشتر از  یاع اجتم تیاحساس امنمیزان متغیرهای 

 مانند رگرسیون خطی، تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون جایز است.

 

 اسمیرنوف متغیرها  -نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف :(3)جدول 

Table (3): Results of Kolmogorov-Smirnov test of variables 

 سطح معناداری  Zمقدار آماره متغیرها 

 272/0 880/0 اعتماد اجتماعی

احساس امنیت 

 اجتماعی 

07/1 160/0 

احساس امنیت اجتماعی  به نظر می رسد بین   فرضیه اول این است که  در بررسی آزمون فرضیات نتایج زیر به دست آمده است.

اجتماعی    اعتمادو  احساس امنیت اجتماعی  ضریب همبستگی پیرسون بین میزان    رابطه معناداری وجود دارد.اعتماد اجتماعی  و  

به دلیل این که  رابطه و همبستگی مثبت و مستقیم  بین متغیرها برقرار است.  داری آن صفر است.  و سطح معنا  57/0برابر با  

احساس هر چه میزان    .است، لذا رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد  %5ر ضریب همبستگی کمتر از  سطح معناداری د

پایین تر  احساس امنیت اجتماعی  می شود و برعکس هر چه میزان    بیشتراعتماد اجتماعی  بیشتر باشد، میزان  امنیت اجتماعی  

 خواهد یافت.  کاهش اعتماد اجتماعی  باشد، میزان 

 احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی  ضریب همبستگی پیرسون بین: (4)جدول 

Table (4): Pearson correlation coefficient between sense of social security and social trust 

ضریب همبستگی   متغیرها 

 پیرسون

سطح  

 معناداری 

 نتیجه

احساس امنیت اجتماعی و 

 اعتماد اجتماعی

 وجود همبستگی و رابطه مثبت و مستقیم 000/0 57/0

  ی در تمام  داری آن صفر است.و سطح معنا  38/0اجتماعی برابر با    امنیت مالی و اعتماد ضریب همبستگی پیرسون بین میزان  

 ریمتغ  ق،یتحق  یرهایمتغ  نیب  . در شودیم  ده ید  قیمستقل و وابسته تحق  یرهایمتغ  نیمعنادار و مثبت ب  یهمبستگ  اتیفرض

  جانی  تیاحساس امنبه عبارت دیگر اند.  را دارا بوده یهمبستگ نیشتریب 51/0 با مقدار اجتماعی و اعتماد   جانی تیاحساس امن

احساس   یرهایمتغ  نی. در مقابل، بدهدینشان م  یرا با اعتماد اجتماع   یشتریب  یهمبستگ  ت،ی ابعاد احساس امن  رینسبت به سا

 وجود دارد.   یهمبستگ نیکمتر 23/0با مقدار  اجتماعیو اعتماد  عاطفی تیامن

 ابعاد چهارگانه احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی  : ضریب همبستگی پیرسون بین(5)جدول 

Table (5): Pearson correlation coefficient between the four dimensions of social security and social 

trust 

همبستگی  ضریب   متغیر 

 پیرسون

سطح  

 معناداری 

 نتیجه

وجود همبستگی و رابطه مثبت  000/0 38/0 امنیت مالی

 و مستقیم
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وجود همبستگی و رابطه مثبت  000/0 51/0 امنیت جانی 

 و مستقیم

وجود همبستگی و رابطه مثبت  000/0 23/0 امنیت عاطفی

 و مستقیم

امنیت 

 ارتباطی

رابطه مثبت وجود همبستگی و  000/0 37/0

 و مستقیم

با استفاده    ن،ی. بنابرامیپردازیم  کجایتواماً و    یمؤثر بر اعتماد اجتماع   ابعاد احساس امنیت اجتماعی  ریتأث  یقسمت به بررس  نیدر ا

 یروش آمار  یریچند متغ  ونیخواهد شد. رگرس  ی بررس  یمستقل بر اعتماد اجتماع  یرهایمتغ  ریتأث  یریچند متغ  ونیاز رگرس

اجازه م در    ک ینمره    دهدیاست که  تحلیل    .میکن  ی نیبشیپ   گری د  ریمتغ  نیاو در چند  یهانمره  براساسرا    ریمتغ  کیفرد 

بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر رگرسیونی تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش 

 نماید. وابسته تعیین می

 ی اعتماد اجتماع  نییتب یبرا رهیچند متغ ونیرگرس : (6) ولجد

Table 6: Multivariate regression to explain social trust 

 یهاشاخص

 ی آمار

ضریب همبستگی  

 چندگانه

ضریب  

 تعیین 

آزمون دوربین 

 واتسون 

سطح  

 معناداری 

 000/0 87/1 385/0 621/0 مقادیر 

)اعتماد وابسته  ریمستقل وارد شده در مدل با متغ  یرهایمتغ  یهمبستگ  زانیکه م  افتیدر  توانیم   فوق اساس اطالعات جدول    بر

  م یتعم  تیبه دست آمده قابل  یمقدار معنادار  نی. بنابرارهاستیمتغ  نیب  یقو  یدهنده همبستگاست که نشان  621/0(  یاجتماع 

 .اردرا د یبه جامعه آمار

تحل  یهافرض  یشپ  واتسون،    یونرگرس  یلمهم  آزمون دوربین  از  استفاده  واریانس  تولرانس    یزانمبا  تورم  عامل  و  اغماض  و 

  ها باشد و عامل تورم واریانس آنیم  1به عدد  یکمستقل نزد یرهایمتغو اغماض تولرانس  یزانمسنجیده شد. به دلیل این که  

  یرهای متغ ینب ی نشان دهنده عدم وجود هم خطاست، لذا  87/1و مقدار آزمون دوربین واتسون برابر با باشد، می 2کمتر از نیز 

 استفاده نمود. می توان از تحلیل رگرسیون چندمتغیره  در نتیجهمستقل بودن خطاها از یکدیگر است.  ومستقل 

 ی اعتماد اجتماع  رهیچند متغ ونیمعادله رگرس بیضرا زانیم  :(7) جدول

Table 7: Multivariate regression equation coefficients of social trust 

ضریب   متغیرها 

 رگرسیون 

ضرایب 

 استاندارد شده

سطح   Tآزمون

 معناداری 

 000/0 58/5  30/2 مقدار ثابت 

 000/0 25/7 328/0 122/0 امنیت مالی

 000/0 55/4 213/0 109/0 امنیت جانی 

 000/0 34/3 140/0 091/0 امنیت عاطفی

 000/0 16/4 185/0 120/0 امنیت ارتباطی 



 ( ....... انیمشترمطالعه موردی  )  عیبررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتما

 

 

امن  ریکه متغ  شودیباتوجه به جدول مالحظه م   یبر اعتماد اجتماع   ار  ریتأث  نیشتریب  328/0  یبا مقدار بتا  مالی  تیاحساس 

صورت  نیبد زین 328/0 یاست و معنا ی آن بر اعتماد اجتماع  میمستق ریتأث انگریب ریمتغ نیا  بیداشته است، عالمت مثبت ضر

 ب،یترت  نی. به همابدییم  شیواحد افزا  328  یاعتماد اجتماع   زانیم  ،یمال  تی احساس امن  زانیواحد در م  کی  شیاست که با افزا

با مقدار    عاطفی  تیاحساس امنو    185/0با مقدار    ارتباطی  تی ، احساس امن213/0  یبا مقدار بتا  جانی   تیامن  حساسا  یرهایمتغ

در بین مراجعین به سازمان    ی اعتماد اجتماع   زانیم  نییسهم را در تب  نیشتریب  بیبه ترت  مالی  تیپس از احساس امن  140/0

 .دارا هستند النیاستان گ یاجتماع  نیتام

.  کندیم   انیب  میرمستقیو غ   میمستق  ریمستقل و وابسته را در قالب تأث  یرهایمتغ  انیم  یاست که همبستگ  یکیتکن  ریمس  لیتحل

مستقل و وابسته    یرهایمتغ  نیچندگانه و براساس فرض ارتباط ب  ونیرگرس  لیاز تحل  یامجموعه   هیبر پا  ری مس  لیتحل  کیتکن

 وابسته آورده شده است.   ریمستقل بر متغ یرها یمتغ میرمستقیو غ  میمستق راتیث، تأ زیراستوار است. در جدول 

 یاعتماد اجتماع  زانیوابسته م ریمستقل بر متغ یرهایمتغ میرمستقیو غ  میاثر مستق :  (8) جدول

Table 8: Direct and indirect effects of independent variables on the dependent variable of 

social trust 

اثر  متغیرها 

 مستقیم 

اثر 

 غیرمستقیم 

اثر   

 کل 

امنیت 

 مالی

328/0 - 328/0 

امنیت 

 جانی

213/0 039/0 252/0 

امنیت 

 عاطفی

140/0 092/0 232/0 

امنیت 

 ارتباطی

185/0 150/0 335/0 

 14/1 28/0 86/0 جمع

 

 : گیریبحث و نتیجه

بررسی   اصلی  هدف  مقاله  این  بین  در  در  اجتماعی  امنیت  و  اجتماعی  اعتماد  و  اجتماعی  امنیت  احساس  بین  رابطه  بررسی 

مفهوم اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی از مفاهیم مهم در حوزه  بوده است.  النیاستان گ یاجتماع  نی( تامنی)مراجعانیمشتر

کند  همبستگی جامعه دانسته و بر مقررات و قواعدی تأکید می علوم انسانی و اجتماعی هستند. در این زمینه دورکیم امنیت را در  

های افراد را مهار کند  که ریسک پذیری آزار رساندن افراد به یکدیگر را کاهش داده، حقوق دیگران را رعایت و امیال و خواسته

لیف افراد را مشخص ساخته و افراد و بدین سان امنیت با ایجاد نظم اجتماعی از طریق قوانین و مقررات با ایجاد نظم حقوقی، تکا

سازند تا حدود یکدیگر را رعایت کنند. پارسونز در خصوص احساس  به لحاظ وابستگی به جامعه و به یکدیگر، خود را موظف می

)اقتصاد، سیاست، دین و نظام قانونی و عرف اجتماعی( توجه داشت و اگر  رافات به چهار خرده نظام اجتماعیامنیت و کاهش انح
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حساس امنیت و  توانند باعث افزایش این چهار خرده نظام هر یک به نوبه خود فعالیت و کارکرد خود را درست انجام دهند، میا

 کاهش انحرافات شوند. 

اجتماعی رابطه مستقیمی مشاهده شده    عتماد گانه آن با اچهارو ابعاد  احساس امنیت اجتماعی  طبق نتایج به دست آمده بین  

مده با مبانی  نتیجه به دست آتر می شود  اجتماعی بیش  اعتمادبیشتر باشد، میزان  امنیت اجتماعی  هر چه میزان  است. بطوری که  

گیدنز،   آنتونی  مانند  افرادی  نظرات  و خصوصاً  تحقیق  بوزاننظری  طبق    باری  است. همچنین  منطبق  کامالً  دورکیم  امیل  و 

(،  10گروسی و دیگران)مانند  بررسی شده  های تجربی  های پیشینه توان گفت که این نتایج با یافتههای به دست آمده مییافته

کند. چرا که در این کامالً منطبق بوده و آنها را تأیید می  (30)یاری و هزارجریبیو  (3)ایمان و دیگران(، 31)میرفردی و دیگری

 اجتماعی اشاره شده است.  یقات نیز به رابطه بین دو متغیر امنیت اجتماعی و اعتماد تحق

مافتهی نشان  ا  ی کیدهد که  یها  عوامل  اجتماع   جاد یاز  امن  ،ی اعتماد  است.  یاجتماع   تیاحساس  پتانس  یافراد  افراد  از    لیکه 

 اعتماد  زانیشود به تبع آن م  تیدر آنها تقو  منیتا  یهانهیدر ابعاد مختلف برخوردارند، هر اندازه زم  یاجتماع   تیاحساس امن

و    ی ساروخان(،  21و همکاران)  یازی ن  قاتیتحق  ج ینتا  . افتیخواهد    شیافزاخصوصا به سازمان تامین اجتماعی استان    یاجتماع 

  بیضر  ریمطلب است. با توجه به مقاد   نیهم  د یو مو  انگریب   زی( ن35)و همکاران  افشانی ( و  9و همکاران)  ت ی(، عنا26)نژادهاشم

اجتماع   جانی  تیامناحساس  نیب   یهمبستگ  نیشتریب  ،یهمبستگ اعتماد  معنا که هر چه احساس    ن یدب  د؛ یمشاهده گرد  ی و 

 . شودیشهروندان کاسته م یاز اعتماد اجتماع  زانیباشد، به همان م یترنییدر حد پا جانی تیامن

به سازمانها و   ی اجتماع  اعتماد ، باشد شتریافراد در جامعه ب ن یدر ب ی اجتماع  حساس امنیتهرچه اگیری باید گفت که در نتیجه

افزایش امنیت    یبرا  یجهت بسترساز  نهیزم  نیا  در.  ابدیی ارتقا م  زیآنها ن  نیدر بنهادهای اجتماعی مانند سازمان تامین اجتماعی  

افراد    نیدر ب  احساس امنیت  یهاهیپا   تیبا تقو  یاجتماع   زانیربرنامه  ،میزان اعتماد اجتماعی   شیو به تبع آن افزا  در ابعاد مختلف

اعتماد اجتماعی    قیطر  نی داده و از ا  شیافزا  ی و دولت  یخصوص  ینهادها  نیمردم و هم در ب  نی توانند اعتماد را هم در بیجامعه م

 کنند. تیتقو زیرا ن و اعتماد نهادی

 نمود. توان ارائهبنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این مقاله، راهکارها و پیشنهادهای عملی زیر را می

و   یخصوص ینهادها نیمردم و هم در ب نیتوان اعتماد را هم در بیافراد جامعه م نیدر ب تیاحساس امن  یهاهیپا تیبا تقوالف: 

 . داد  شیافزا یدولت

ی کمک  اجتماع   نیاعتماد به سازمان تأمتواند در افزایش  ها میباال بردن میزان انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه و خانواده ب:  

 نماید. 

ای کارکنان و  ی بایستی به نیازهای بهداشتی، درمانی، خدماتی و بیمهاجتماع  نیاعتماد به سازمان تأمبرای افزایش در میزان  ج: 

 مشتریان توجه الزم را داشت. 

های مختلف و از جمله تأمین  به سازمان  ی اعتماد اجتماع   زانیم  تیتقو  یبرا  تواند یمردم نهاد، م  یهااز توان سازمان  یریگبهرهد:  

  ، یحقوق  ،یی زداو اشتغال  ی آموزآموزش و پژوهش، حرفه  ،یو سرگرم   یورزش  ،یو هنر  ی فرهنگ  یهاکارساز است. انجمناجتماعی  

از    ی کیهستند و  مردم نهاد    ی هاسازمان  ن یاز جمله ایع خدمات اجتما  ، یاجتماع   ی هابیجوانان، آس  ، یصندوق اعتبار  ، ی مذهب

 جامعه است. یتک تک اعضا گرخواهانهید ی هاشیو ارتقاء حس گرا یها، توسعه ارتباطات اجتماع سازمان نیا یاصل فیوظا

 ت یتقو  یبرا  یو آموزش  یفرهنگ   یهابرنامه  یو اجرا  نینسبت به تدو  رگذار،یبا لحاظ نمودن همه عوامل تأث  گردد یم  شنهادیپ ه:  

 . ردیصورت گ ی اقدام اساس ربط،یذ یو با مشارکت همه نهادها یشخص نی در روابط ب یاعتماد اجتماع  زانیم
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