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چكيده
از حوزه هايي كه امنيت آن در توسعه، از اساسي ترين موارد تلقي مي شود، امنيت در بخش اقتصادي است 
و امنيــت بازار به عنــوان محلى كه نمود بارز و عيني فعاليت هاي اقتصادي در آن جاري اســت از ضروريات 
مهم اســت. از طرفى مشاركت اجتماعي در تامين امنيت، يكي از مصاديق مشاركت در توسعه ملي است زيرا 
توســعه همه جانبه بدون برقراري نظم و امنيت همه جانبه غير ممكن خواهد بود. اين رويكرد، منظري از پايين 
به مقوله امنيت است و امنيت را فراورده اي اجتماعي و مردمي مي داند. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل 
مؤثر برمشــاركت بازاريان در تأمين امنيت بازار شــهر زنجان انجام شده اســت. به همين دليل با بهره گيرى از 
نظريات ناظر بر عوامل مؤثر بر مشــاركت و با روش پيمايش، ابعاد مختلف موضوع مورد بررســى قرار گرفته 
است. جامعه آمارى پژوهش حاضر، 940 باب مغازه موجود در محدوده بازار سنتى زنجان بود كه از اين ميان 

براساس فرمول كوكران با 273 نفر از بازاريان مصاحبه صورت گرفت.
براســاس يافته هاى اين پژوهش مشــخص شــد كه بين ميزان اعتماد به پليس و مشاركت بازاريان در تأمين 
امنيت بازار، رابطه معنادارى وجود دارد. همچنين بين نوع نگرش بازاريان به مشــاركت، ميزان حيات انجمنى 
بازاريان (ميزان عضويت و فعاليت در گروه ها و انجمن ها و تشــكل هاى مختلف)، ميزان اســتفاده از وسايل 
ارتباط جمعى، نوع كسب و كار و شغل بازاريان و سن و جنس و تحصيالت آنان با مشاركت در تأمين امنيت 

بازار از سوى بازاريان، رابطه معنادار وجود دارد.
واژه هاى كليدى:

بازار سنتى زنجان، مشاركت بازاريان، امنيت بازار

بررسى عوامل مؤثر بر مشاركت بازاريان شهر زنجان در تأمين امنيت بازار

حسن اكبرى1
دكتر كوروش غالمى كوتنايى2

1- كارشناس ارشد جامعه شناسى
2- دكترى جامعه شناسى توسعه دانشگاه اصفهان- عضو هيئت علمى موسسه آموزش عالى البرز 
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مقدمه 
بــازار زنجــان به عنوان يكــي از بزرگترين بازارهــاي ايران و مهمترين مركــز اقتصادي و 
اجتماعي شــهر زنجان، در شكل قلب تپنده شهر در بافت قديم شهري، نقش مهم و بارزى را 

در ساماندهي امور معيشتي و اعتقادي مردم اين ديار به خود اختصاص داده است.
بررسي هاي آماري حاكي از آن است كه بيشترين تعداد سرقت از مراكز تجاري در استان 
زنجان، مربوط به شــهر زنجان مي باشــد. به نظر مي رسد وجود مجموعه بازار بزرگ زنجان 
و مراكز تجاري اطراف آن، از عوامل موثر بر درصد وقوع ســرقت مغازه در زنجان باشد. بنا 
8بر نتايج پروژه تحقيقاتي اجرا شــده در سال 11388، بيشــترين تعداد سرقت از مراكز تجاري 
مربوط به بخش مركزي شــهر زنجــان بوده كه در برگيرنده ايــن مجموعه بزرگ تجاري و 
8اقتصادي است (قزلباش ، 1388 ). بنابراين مطالعه روى عوامل و لوازم امنيت در منطقه مذكور 
از ضروريات اســت. در اين راســتا پژوهش حاضر با هدف بررســي عوامل مؤثر برمشاركت 

بازاريان در تأمين امنيت بازار شهر زنجان انجام شده است.

بيان مساله
با توجه به فراتحليل نتايج آمارهاي موجود و مقاالت ارائه شده در اولين همايش ملي آسيب هاي 
اجتماعي در ايران كه در خردادماه 1381 برگزار گرديد، اگر چه اســتان زنجان در رتبه بندي هاي 
9 الي 1379 در زمينه انواع ســرقت در رتبه هاي پايين قرار  5صورت گرفته مربوط به ســال هاي 1375
1385 و  5داشته است ولي وقوع برخي سرقت هاي خاص نظير سرقت مسلحانه از بازار در شهريور
6اسفند 1386، كه در نوع خود كم نظير بوده، خود دليل مستحكمي بر توجه و بررسي علمي و همه 
جانبه مقوله امنيت در بازار شــهر زنجان مي باشد (بيانلو ،1388 :19). كارشناسان مطالعات پليس و 

امنيت اجتماعي بر وجود سه دوره مشخص در كار پليسي تأكيد دارند:
1- دوره سياسي

2- دوره اصالحات
3- دوره مشاركتي

بــر هر يك از ايــن دوره ها پارادايم خاصي حاكم بوده اســت. پارادايم دوره ســوم كه با 

1- قزلباش، سميه(1388). ناهنجاري هاي كالبدي در مناطق اسكان غير رسمي شهرها و تأثير آن بر وقوع ناهنجاري هاي 
اجتماعي(مطالعه موردي:منطقه بي سيم شهر زنجان)
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مفهــوم مدرن امنيت ســازگاري دارد، جامعه محوري اســت. در اين پارادايــم اصل بنيادي، 
اعتمــاد متقابل پليس و مردم و مشــاركت همدالنه ايــن دو در رعايت هنجارها و ارزش هاي 
اجتماعــي در گفتمــان جامعه محوري اســت. امنيت امري گســيخته از ســاير امور و عوامل 
اجتماعي نيســت، بلكه در گرو ســازگاري با فعاليت هاي نهاد آموزشــي، مذهبي، فرهنگي 
و اجتماعي اســت. اين مفهوم با فضايل اخالقي و ســرمايه اجتماعي و مشاركت فعال مردمي 

همراه است (عبدي،8:1382).
مشــاركت در تامين امنيت «كنشــي اجتماعي و داوطلبانه كه معطوف به نظم و امنيت محله 
و محيط زندگي اســت كه به اشكال مستقيم و يا غير مستقيم در قالب فعاليت هاي دگريارانه 
يــا خود يارانه به گونــه اي پايدار و تأثير گــذار در جامعه صورت گيــرد.» (عنبري و فيروز 

جائيان،67:1388). 
هدف اين پژوهش «بررســي عوامل مؤثر بر مشاركت بازاريان در تأمين امنيت بازار » است 
و ســعى بر آن اســت، با بهر ه گيري از تئوري هاي جامعه شناســي و روان شناسي اجتماعي 
بــا رويكرد تحليلــي، عوامل مؤثر بر مشــاركت بازاريان در تأمين امنيت بازار مورد بررســي 
قرار گيرد و در نهايت به اين پرســش اساســي كه «عوامل مؤثر بر مشاركت بازاريان درتأمين 
امنيت بازار كدامند؟» پاســخ داده شود و از رهگذر شناسايي اين عوامل راهكارهاي افزايش 

مشاركت بازاريان در امنيت بازار شهر زنجان ارائه گردد.

چارچوب نظرى
از مشــاركت تعاريف و تفســيرهاي بســياري به عمل آمده است. گســتردگي مفهومي و 
وجود تفســيرهاي متعدد يكي از ويژگي هاي اين مفهوم اســت. مشــاركت از نظر لغوي بر 
وزن مفاعلت به معناي شــركت دو جانبه و متقابل افراد براي انجام امري مي باشــد. فرهنگ 
انگليسي آكسفورد مشــاركت را، كنش يا واقعيت شركت داشتن و سهم داشتن معني نموده 
اســت. اصطالح مشــاركت را آلن بيرو1 به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن و 
6يا در گروهي شركت جستن و با آن همكاري داشتن تعريف كرده است (بيرو، 1366 :257). 
اقتصادي، ســطوح  ا– به نظر اينگلهارت2 متغيرهاي تحصيالت رســمي، موقعيت اجتماعي 

1- Allen Birro
2- Ingelhart
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مهارت و اطالعات، مهارت هاي ارتباطي، تجربه هاي شــغلي، شــبكه هاي ســازماني، تقليل 
تفاوت هاي جنســي در وظايف اجتماعي و سياســي بر افزايش مشــاركت تاثير گذاشته اند. 
توكويل به تاثير متقابل مشــاركت هاي عمومي و سرمايه اجتماعي تاكيد نموده است. به نظر 
وي، مخالفت با مشــاركت مدني يا شــهري به دنبال منفعت هاي خصوصي شكل مي گيرد و 
فرو رفتــن در بازارهاي مالي و اقتصادي و منفعت هاي شــخصي باعث جدايي فرد از برخي 
جنبه هاي زندگي اجتماعي مي شــود. متقابال، شــركت در مشــاركت هاي عمومي فرد را از 
انزواي اجتماعي خارج ســاخته و به ســوي منافع همگاني مي كشاند و اين امر موجب ارتقاء 

سرمايه اجتماعي مي گردد( بريتون، 1997 : 5 ).
بــه نظر كوتر1 زماني كه گروه هاي مختلف جمعيت قادر به ابراز منافع خويش باشــند و از 
آن حمايت كنند و بتوانند براي كشمكش هايي كه همواره وجود دارند راه حل عقاليي پيدا 
3 : 113). نهايتا اينكه  8كنند مشــاركت به معناي واقعي تحقــق پيدا خواهد كرد( كوتــر، 1368
برخي از صاحب نظران نيز چون موليناس2 به بهره گيري از انديشه كلمن3 كه به طرح سرمايه 
اجتماعي پرداخته اســت معتقدند كه با افزايش ســرمايه اجتماعي در يك جامعه مشــاركت 
اجتماعي بســط و گســترش مي يابد و سرمايه اجتماعي را يك نوع خير همگاني مي دانند. به 
نظر موليناس سرمايه اجتماعي محصول فعاليت هاي اجتماعي و شبكه هاي عميق تعاملي است 
كه اعضاي جامعه را به همكاري، تعاون و مشاركت ترغيب مي كند(موليناس، 1998: 416). 
در اين رويكرد عوامل تاثيرگذار بر فرايند مشاركت به خصوص در شكل سازماني آن عمدتا 

در مقياس هاي خرد و مياني مطرح هستند. 
ليپســت4 از ديگر نظريه پردازان در اين حوزه اســت كه در مدل خود مي كوشد بر اساس 
متغيرهاي اجتماعي، پديده مشــاركت يا عدم مشــاركت گروه هــاي مختلف اجتماعي را در 
پويش هــاي اجتماعي تبيين كند. وي با مطالعه الگوهاي مشــاركت در فرايندهاي سياســي و 
اجتماعي كشورهاي مختلف، اين الگو را در كشورهاي مختلف يكسان مي بيند. مدل ليپست 
بر آن است كه پديده شركت يا عدم شركت اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي را بر اساس 
چندين عامــل كلي اجتماعي در فرايندهاي سياســي و اجتماعي نظيــر انتخابات، انجمن ها، 

1- Herbert Kotter
2- Molinas
3- Coleman
4- Lipset

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


73

ســنديكاهاي كارگري، شــوراهاي محلي و نظاير آن تبيين كند. وي با تبيين الگوي شركت 
در انتخابات ميان كشــورهاي مختلف (آلمان، سوئد، آمريكا، نروژ، فنالند و ...) اين الگو را 
در كشــورهاي مذكور كم و بيش يكســان مي بيند، به اين معنا كه معتقد اســت در كليه اين 
كشورها ميزان مشــاركت در فرايندهاي اجتماعي در ميان مردان، گروه هاي تحصيل كرده، 
متاهلين، شهرنشــينان، افراد ميان ســال و نيز افراد داراي منزلت و همچنين اعضاي سازمان ها، 

احزاب، سنديكاها و شوراها بيشتر است (غفارى و نيازى، 1386).
رابرت دال1 در كتاب «تجزيه و تحليل جديد سياســت» مشــاركت سياسي را مورد تحليل 
قرار داده اســت و عوامل تســهيل كننده ورود به مشــاركت سياســي را مطرح نموده كه در 
مجموع معروف به مدل دال در مورد مشاركت سياسي است. عواملي كه دال مطرح مي كند 
اگر چه در خصوص مشــاركت سياسي طراحي شده اند ولي اين عوامل منحصر به مشاركت 
سياسي نمي شوند و مدل دال قابل تعميم به ساير صورت هاي مشاركت نيز مي باشد. به نظر او 
عوامل زير بر مشاركت تاثير مستقيم دارند كه در صورت بروز و تحقق آنها ظهور مشاركت 

را موجب مي شوند. 
فرد براي پاداش هاي حاصله از مشاركت ارزش بااليي قائل باشد. ف•

مكانيزم مشاركت را در نيل به هدف در قياس با ساير مكانيزم ها موثرتر بداند. •
نسبت به دستيابي به نتايج اطمينان الزم را داشته باشد. ن•

براي مشاركت از دانش و مهارت كافي برخوردار باشد. ب•
در ورود به مشــاركت و در جريان مشــاركت خود را مواجه با مشــكالت و موانع زياد  د•
نبيند. زيرا وقتي فرد از فعاليتي انتظار دريافت پاداش كالن را داشــته باشــد راغب خواهد بود 
كه بر مشــكالت موجود غلبه كند و حتي هزينه هاي آن را تحمل كند ولي وقتي كه ببيند يا 
معتقد باشد پاداش ها ناچيز بوده يا اصال وجود خارجي ندارند كافي است معمولي ترين موانع 

 .(35-40 :1364 و هزينه ها او را مايوس و از عمل كردن بازدارند (دال،
هوئين گائوتري2 كه از همكاران يونســكو در زمينه مشــاركت اســت معتقد اســت فرايند 
مشــاركت خود موضوعي اجتماعي و مدني اســت زيرا تالش براي مشــاركت مستلزم تغيير 
حالت ذهني و رواني در همه ســطوح اســت. همين تغيير، امكان بر قراري مناسبات انساني و 

1- Robert dal
2- Huin gaotri

زار
ت با

امني
ين 

 تأم
 در

جان
ر زن

شه
ان 
زاري

ت با
رك
مشا

 بر 
ؤثر

ل م
وام
ى ع

رس
بر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

74

اجتماعي جديدي را موجب مي شود (گائوتري،11:1986).
بر اســاس نظر گائوترى، براي تحقق مشاركت هم بايد ارده سياسي دولت، اسناد قانوني و 
نهادهاي اجتماعي متناســب وجود داشته باشــند و هم بايد مشاركت كنندگان شرايط الزم را 
داشته باشــند. در نظر وى علل عدم مشاركت عبارتند از بيســوادي و فقدان اطالعات، موانع 
زبانــي و فرهنگي، عادات امتناع از مشــاركت، بدبيني فرد در خصوص كارايي مشــاركت، 
كمبود وقت و نيز عدم آمادگي مســئوالن دولتي جهت گفتگو و پذيرش اظهار نظر مردم. به 
زعم او، براي دروني ساختن مشاركت بايد از بنياد ها و محمل هاي مشاركت غير رسمي كه 
در جوامع وجود دارند بهره گرفت. در مجموع وجود فلسفه هاي اجتماعي و سياسي مؤثر البته 
نه فلسفه مشاركتي در قالب نظريه رسمي دولتي، اراده سياسي الزم، وجود قوانين و نهاد هاي 
مناســب، برخورداي از تحصيالت و اطالعات مناسب، داشــتن وقت كافي، دوري از انزوا و 
كناره گيري، عدم ترديد در مؤثر بودن فرايند مشــاركت، نظام اجتماعي كه ظرفيت پذيرش 
مشاركت را داشته باشد، شرايط ذهني و مالي مناسب براي مشاركت، وجود جو مناسب براي 
مشاركت، وجود جو بردباري و تساهل، توسعه فرهنگي و اجتماعي از زمينه هاي اصلي مؤثر 

در تحقق و بسط مشاركت اجتماعي هستند(گائوتري، نقل از غفاري و نيازي،90:1386).
با عنايت به نظريه هاى پيش گفته، تركيبى از مفاهيم ناظر بر عوامل مؤثر بر مشــاركت، در 
تئورى هاى مذكور را در طرح چارچوب نظرى پژوهش حاضر مد نظر قرار داديم و با توجه 

به شرايط و محيط بازار، مدل مفهومى خود را طراحى كرديم.
دياگرام نظرى پژوهش

 

 

 

  

 

   

     

  

   

    

)(  

    

   : 

 :  

    

  : 

 

: 

   

  

:

   

روش شناسى تحقيق
940 باب مغازه موجود در  روش پژوهش حاضر، پيمايش است. جامعه آمارى اين تحقيق،
3محدوده بازار سنتى زنجان بود كه از اين ميان براساس فرمول كوكران با 273 نفر از بازاريان 
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مصاحبــه صورت گرفــت. در اين تحقيق از ابزار پرسشــنامه جهــت مصاحبه هاي حضوري 
استفاده شده است. 

جهت سنجش اعتبار از اعتبار محتوايي خاصه از نوع صوري آن استفاده شده است و روايي 
پرسشنامه نيز از طريق آلفاي كرونباخ اندازه گيري گرديده است، كه مقدار آن 0/772 است 
كه نشان مي دهد وسيله اندازه گيري داراي روايي باال بوده است. داده هاى به دست آمده در 
spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با ضرايب همبســتگى  فضاى نرم افزار آمارى 11/5

رابطه ى بين متغيرهاى پژوهش سنجيده شد. t پيرسون، اسپيرمن، تحليل واريانس و آزمون

توصيف داده ها
1- جنس پاسخگويان

جدول شماره 1: جنس پاسخگويان

   

2506/91
234/8

2- سن پاسخگويان  
جدول شماره 2: سن پاسخگويان

 

1 20  35 1072/39
2 35  50 11241
3  50 548/19
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3- تحصيالت پاسخگويان
جدول شماره 3: ميزان تحصيالت پاسخگويان

 

131/1
2  93/3
3314/11
4) (755/27
51037/37
6 252/9
7  279/9

4- شغل پاسخگويان
شغل و كسب و كار پاسخگويان از اين قرار است:

جدول شماره 4: شغل پاسخگويان

  

1834/30
2 141/5
3817/29
4248/8
5138/4
6 314/11
7 114
8    31/1
9 62/2

10   76/2

5- نوع نگرش به مشاركت
: توزيع فراوانى گويه هاى مربوط به «نوع نگرش مشاركت»  جدول شماره 5

         

   
  

       
    . 

 20 28 56 84 85 
 3/7 3/10 5/20 8/30 1/31 

   
 

        
 . 

 26 49 52 73 73 
 5/9 9/17 19 7/26 7/26 

   
  

       
       . 

 31 24 83 100 35 
 4/11 8/8 4/30 6/36 8/12 
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بنا بر اســتخراج پاســخ پاســخگويان در خصوص متغير «نوع نگرش مشــاركت» مشاهده 
مى شــود كه 61/9 درصد از پاسخگويان در قبال ديگران احســاس مسئوليت بااليى دارند و 
53/4 درصد از پاســخگويان نيز در حد زيادى ، منفعت انديشى فردى را امرى مذموم قلمداد 
مى كنند. 49/4 درصد از پاســخگويان نيز در حد بااليى كار جمعى و مشاركتى را ثمربخش 

توصيف كرده اند.
6- ميزان اعتماد به پليس

: توزيع فراوانى گويه ناظر بر «ميزان اعتماد به پليس» جدول شماره 6

        

    
  . 

 14 45 129 63 22 
 1/5 5/16 3/47 1/23 1/8 

با عنايت به پاسخ پاسخگويان مشخص مى شود كه تنها 31/2 درصد از پاسخگويان در حد 
بااليى به حسن انجام وظيفه پليس اعتقاد دارند حال آنكه 47/3 درصد از پاسخگويان اعتماد 

نسبى به عملكرد موفق پليس در راستاى تامين امنيت بازار دارند.

7- ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي
جدول شماره 7: توزيع فراوانى گويه ناظر بر «ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعى»

        

      
   . 

 19 9 103 83 59 
 7 3/3 7/37 4/30 6/21 

8- نوع وسايل ارتباط جمعي مورد استفاده
جدول شماره 8 : توزيع فراوانى گويه ناظر بر «نوع وسايل ارتباط جمعى مورد استفاده»

      

     
    

 155 31 58 17 9 
 8/56 4/11 2/21 2/6 3/3 

8چنان كه مشاهده مى شود وسيله ارتباط جمعى مورد استفاده ى 56/8 درصد از پاسخگويان 
تلويزيون است. 
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9- حيات انجمني
منظور از مفهوم حيات انجمنى، مشاركت عينى افراد در قالب دو متغير عضويت انجمنى و 
6نحوه كنش و موقعيت كنشگر در انجمن و گروه هاى مختلف است (غفارى و نيازى، 1386).

جدول شماره 9: ميزان حيات انجمني پاسخگويان

1    93 1/34 

2   56 5/20 

3  15 5/5 

4    23 4/8 

5    9 3/3 

6      7 6/2 

7  3 1/1 

   67 5/24 

10- ميزان آمادگي براي مشاركت در تأمين امنيت بازار
جدول شماره 10: توزيع فراوانى گويه هاى ناظر بر «ميزان آمادگى پاسخگويان براى مشاركت در تامين امنيت 

بازار»

         

   
 

       
. 

 9 57 55 71 81 
 3/3 9/20 1/20 26 7/29 

   
 

       
     . 

 13 20 40 116 84 
 8/4 3/7 7/14 5/42 8/30 

  
  

       
   . 

 59 66 33 46 69 
 6/21 2/24 1/12 8/16 3/25 

چنان كه مشاهده مى شود مجموعا 24/2 درصد از پاسخگويان در حد كامال موافق و موافق 
به انتظام مشــاركتى (نظم و امنيتى كه در اثر مشــاركت مردمى و تعامل پليس و افراد جامعه 
7محقق مى شود) اعتقاد دارند و 56/7 درصد از آنها به انتظام مشاركتى رغبتى ندارند. همچنين 
تنها 12/1 درصد از پاســخگويان در حد كامال موافق و موافق به ايفاى نقش مشاركتى راغب 
هســتند حال آنكه 73/2 درصد از آنها تمايلى به ايفاى نقش مشــاركتى در تامين امنيت بازار 
8ندارند. در آخر اينكه 45/8 در صد از پاســخگويان آمادگى عملى براى مشــاركت در تأمين 

امنيت بازار دارند.
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ب)تحليل داده ها
1- رابطـه بيـن «نوع نگرش به مشـاركت» با «مشـاركت بازاريـان در تامين 

امنيت بازار»

جدول شماره 11: رابطه بين «نگرش به مشاركت» با «مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار»

    )Sig(

  0.782  . 

sig، بنابراين فرض ما مبني بر رابطه بين متغير «نگرش به مشــاركت» و <g از آنجا كه 0/05
درصد تأييد مى شود. متغير «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 99

براي تبيين رابطه بين نوع نگرش به مشــاركت در نزد بازاريان و ارتباط آن با مشــاركت در
تأمين امنيت بازار از مدل دال كه بيشــتر مبتني بر ابعاد فردي و رواني است، استفاده مي شود.
چنان كه گذشــت به نظر دال عوامل چندى بر مشــاركت تاثير مستقيم دارند كه در صورت
بروز و تحقق، ظهور مشــاركت را موجب مي شــوند. ازآن جمله اينكه فرد براي پاداش هاي
حاصله از مشاركت ارزش بااليي قائل باشد و مكانيسم مشاركت را در نيل به هدف در قياس
با ســاير مكانيســم ها موثرتر بداند. همچنين نسبت به دســتيابي به نتايج اطمينان الزم را داشته
باشــد و در ورود به مشــاركت و در جريان مشاركت خود را مواجه با مشكالت و موانع زياد
نبيند. بنابراين بر اســاس نتيجه به دست آمده، وجود اين رابطه در پژوهش حاضر نيز به اثبات
مي رســد. يعني بازارياني كه از نظر ذهني و رواني نسبت به مشاركت نظر مساعدي دارند در

مشاركت براي تأمين امنيت بازار نيز آمادگي بيشتري دارند. 
2- رابطه بين «ميزان حيات انجمني» با «ميزان مشـاركت بازاريان در تامين 

امنيت بازار»
جدول شماره 12: رابطه بين حيات انجمني با مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار

    )Sig(

 0.205  0.001 

sig، بنابراين فرض ما مبني بر رابطه بين متغير«حيات انجمني بازاريان» و <g از آنجا كه 0/05
درصد ،تأييد مي شود. متغير «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 99

زار
ت با

امني
ين 

 تأم
 در

جان
ر زن

شه
ان 
زاري

ت با
رك
مشا

 بر 
ؤثر

ل م
وام
ى ع

رس
بر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

80

براي تبيين اين رابطه نيز از مدل ليپســت بهره مي گيريم. مدل ليپست پديده شركت يا عدم 
شــركت اقشــار و گروه هاي مختلف اجتماعي را بر اســاس چندين عامل كلي اجتماعي در 
فرايندهاي سياســي و اجتماعي نظير انتخابات، انجمن ها ، ســنديكاهاي كارگري، شوراهاي 
محلي و نظاير آن تبيين مي كند. كه يكي از آنها عضويت در سازمان ها ، احزاب، سنديكاها 

و شوراها ست. در اين پژوهش در بعد عيني مشاركت اجتماعي عمدتا از دو منظر:
1- حيات انجمني در قالب دو متغير عضويت انجمني و نحوه كنش و موقعيت كنشــگر در 

انجمن
2- كنش و اقدام اعضاي جامعه

مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس نتيجه به دست آمده، در پژوهش حاضر نيز رابطه بين 
عضويت و فعاليت در گروه هاي مختلف اجتماعي در نزد بازاريان و مشاركت آنان در تأمين 
امنيت بازار به اثبات مي رسد. يعني افرادي كه نمره «حيات انجمني» بااليي داشتند، آمادگي 

بيشتري جهت مشاركت در تأمين امنيت بازار اظهار كرده اند.

3- رابطه بين «ميزان اعتماد به پليس» با «مشاركت بازاريان در تامين امنيت 
بازار»:

جدول شماره 13: رابطه بين ميزان اعتماد به پليس با مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار

    )Sig(

  0.132  0.029 

sig، بنابراين فرض ما مبني بــر رابطه بين متغير«اعتمــاد به پليس در  <g از آنجــا كــه 0/05
نزد بازاريان» و متغير «مشــاركت در تأمين امنيت بازار» در ســطح اطمينان 95 درصد، اثبات 

مي شود.  
اعتمــاد، از عناصــر و مؤلفه هــاي مهم ســرمايه اجتماعي اســت. جهت تبييــن اين رابطه 
ازتئوري هاي صاحب نظراني چون موليناس كه به تأســي از انديشــه كلمن به طرح ســرمايه 
اجتماعي پرداخته اســت بهره مى گيريم . مطابق نظر يه آنها با افزايش ســرمايه اجتماعي در 
يك جامعه مشاركت اجتماعي نيز بسط و گسترش مي يابد. به نظر موليناس سرمايه اجتماعي 
محصــول فعاليت هاي اجتماعي و شــبكه هاي عميق تعاملي اســت كه اعضــاي جامعه را به 
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همكاري، تعاون و مشــاركت ترغيب مي كند. بنابرايــن در اين پژوهش نيز رابطه بين اعتماد
به پليس و رغبت به مشــاركت در تأمين امنيت بازار در نزد بازاريان به اثبات مي رســد.يعني
افرادي كه ســطح اعتمادشان به پليس بيشتر است در مقايســه با افرادي كه اعتماد كمتري به

پليس دارند از آمادگي بيشتري براي مشاركت در تأمين امنيت بازار برخودارند. 

4- رابطـه بين «نوع كسـب و كار(شـغل)» با «مشـاركت بازاريـان در تامين
امنيت بازار» 

جدول شماره 14: نوع كسب و كار (شغل) آنان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

   )( 

   .  .  
   .  .  

  .  .  
  .  .  
  .  .  

   .  .  
   .  .  

      .  .  
   .  .  

     .  .  

  .  .  

نمودار شماره 1: نوع كسب و كار(شغل) آنان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار
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جدول شماره 15: رابطه بين نوع كسب و كار(شغل) با مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار

 F)   
(

Sig.) 
(

  
. .   

 

sig <g از آنجا كه 0/05
بازاريان» و متغير «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 99 درصد تأييد مي شود 
و تفاوت معنادارى بين نمره ميزان مشاركت مشاغل مختلف در تامين امنيت بازار وجود دارد.

چنان كه گذشت به نظر اينگلهارت تجربه هاي شغلي، يكى از عواملى است كه بر افزايش 
مشــاركت تاثير گذار است. چنان كه مشاهده مى شــود در اين پژوهش نيز شغل هايى كه از 
وجود امنيت در بازار نفع بيشــترى مى برند(مثل طال فروشــان و فرش فروشان) به تبع آن ميل 

مشاركتى بااليى نيز در تأمين امنيت بازار دارند.

5 - رابطه بين «ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي»با «مشاركت بازاريان 
در تامين امنيت بازار»

جدول شماره 16: رابطه بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي با مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار

    )Sig(

    
 

0.123  0.042 

sig، بنابراين فرض ما مبني بر رابطه بين متغير «استفاده از وسايل ارتباط  <g از آنجا كه 0/05
جمعي» و متغير «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 95 درصد، اثبات مي شود.

بنابر نظر اينگلهارت يكي از عوامل مؤثر در مشــاركت، ســطح مهارت و اطالعات اســت. 
يكي از منابع كســب اطالعات رســانه هاي جمعي مي باشــد. در اين پژوهــش نيز رابطه بين 
اســتفاده از رســانه هاي جمعي و مشــاركت جويي افراد به اثبات مي رسد. يعني آن دسته از 
بازارياني كه از رســانه هاي جمعي بيشتر استفاده مي كنند داراي گرايشات مشاركتي بيشتري 

نسبت به ديگران هستند.
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6- رابطه بين «سن» بازاريان با «مشاركت آنان در تامين امنيت بازار»
جدول شماره 17: سن بازايان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

  

20-35107 . 4 .45 

35-50112 9.22 .48 

 5054 9.81 .66 

 .  .  

نمودار شماره 2

جدول شماره 18: رابطه بين سن بازاريان با مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

 F)   
(Sig.) (

 2 

/ /  270 

 

sig <g از آنجــا كــه 0/05
درصد،تأييد مي شود. «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 99
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7- رابطه بين «جنس» با «مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار»
جدول شماره 19: جنس بازاريان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

     

  .  .  

  .  .  

جدول شماره 20 : رابطه بين جنس بازاريان با مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

 
T)  T(Sig.) (

 271 . . 

sig <g از آنجــا كــه 0/05
«مشــاركت در تأميــن امنيت بازار» در ســطح اطمينــان 95 درصد، تأييد مي شــود و تفاوت 

معنادارى بين نمره ميزان مشاركت زنان و مردان در تامين امنيت بازار وجود دارد.
رابطه بين «تحصيالت» با «مشاركت بازاريان در تامين امنيت بازار» -8

جدول شماره 21 : تحصيالت بازاريان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

 

   .  .  

    .  .  

  .  .  

  .  .  

  .  .  

   .  .  

    .  .  

  .  .  
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نمودار شماره3 : تحصيالت بازاريان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

جدول شماره 22: رابطه بين تحصيالت بازاريان با مشاركت آنان در تامين امنيت بازار

 F)   
(Sig.) (

 6 

/ 024/0  266 

 

sig، بنابراين فرض ما مبني بر وجود رابطه بين متغير«تحصيالت» و متغير  <g از آنجا كه 0/05
درصد، تأييد مي شود. «مشاركت در تأمين امنيت بازار» در سطح اطمينان 95

با نگاهي به جدول توصيفي ميزان تحصيالت در بين پاســخگويان كه ذكر آن در قســمت 
توصيف داده ها گذشــت، مشــخص مي شــود كه مجموعا 81 درصد از پاسخگويان داراي 
تحصيالت ديپلم و زير ديپلم هســتند و تنها 19 درصد از آنها داراي تحصيال ت عالي هستند. 
به نظر مي رســد رغبت به مشــاركت در نزد بازاريان بدون لحاظ درجه تحصلي شان نشان از 
اين دارد كه محيط بازار به دليل دارا بودن شبكه وسيع روابط انساني و از طرفي گره خوردن 
كســب و كار بازاريان به زندگي و معيشتشــان آنان را به سطحي از آگاهي رسانده كه رغبت 

به مشاركت در بازاريان را بدون درجه تحصيلي مشخصي، ايجاد كند.

نتيجه گيري و پيشنهادات
بر اســاس بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت بازاريان شهر زنجان در تأمين امنيت بازار، نتايج 
به دســت آمده حاكى از آن است كه بين نوع نگرش به مشاركت و ميزان اعتماد به پليس در 
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نزد بازاريان و مشــاركت آنان در تامين امنيت بــازار، رابطه معنادار وجود دارد. به طورى كه
بازاريانى كه داراى نگرش مســاعد نســبت به مشــاركت و اعتماد بيشترى به پليس دارند ميل

مشاركتى بيشترى براى تأمين امنيت در بازار از خود نشان مى دهند. 
همچنين بين نوع كسب و كار بازاريان و مشاركت آنان در تامين امنيت بازار، رابطه معنادار
وجود دارد. به طورى كه مشــاغلى كه داراى سرمايه و دارايى بيشترى در محيط بازار هستند

آمادگى بيشترى براى مشاركت در تأمين امنيت بازار دارند.
بر اساس يافته هاى پژوهش، بين ميزان حيات انجمني بازاريان و نيز ميزان استفاده از وسايل
ارتباط جمعي از ســوى بازاريان با مشــاركت آنان در تامين امنيت بازار، رابطه معنادار وجود
دارد. يعنى بازاريانى كه عضويت و فعاليت بيشترى در گروه ها و انجمن هاى محلى و اجتماعى
دارند و همچنين از وســايل ارتباط جمعى استفاده بيشترى مى كنند، روحيه مشاركت جويى

بااليى در امر تأمين امنيت بازار دارند.
همچنين نتايج آزمون هاى همبســتگى نشــان از آن دارد كه بين ميزان تحصيالت بازاريان
و نيز ميزان ســن و جنســيت بازاريان با مشــاركت آنان در تامين امنيت بازار، رابطه معنادارى

وجود دارد.
نظــر به اينكه پژوهــش حاضر ماهيتي كاربــردي دارد، لذا در انتها با عنايــت به يافته هاي
پژوهش، پيشــنهاداتي طرح مي گردد. به اميد آنكه راهگشــاي تحقق افزايش امنيت بازار در

سايه تدابير متوليان امر و مشاركت هاي مردمي گردد:
ايجاد تعامل هر چه بيشتر پليس با بازاريان با برگزاري جلسات متعدد در فضاي صميمانه ا•

و جلب اعتماد عمومي نسبت به پليس كه زمينه ساز مشاركت مردمي است. 
براي اين منظور نيروي انتظامي نبايد ديد يك جهته اتخاذ كند و مســائل بازار را ناشــي از
بي تفاوتي و بي رغبتي بازاريان قلمداد كند و راهكارهاي خود را در هر شــرايطي بر نظرات
بازاريــان ترجيح دهد. چرا كه اختالف نظر در طرق افزايش امنيت بازار مي تواند معلول ديد
انتظامي پليس از يك طرف و ديد اجتماعي بازاريان از طرف ديگر باشــد. به عنوان مثال در
گزارش اجتماعي بررسي عوامل ايجاد نا امني در بازار بزرگ شهر زنجان كه توسط معاونت
اجتماعي نيروي انتظامي زنجان تهيه گرديده اســت1، پيشــنهاد شده اســت كه ورودي هاي
بازار به درب هاي حفاظتي و امنيتي مجهز شــوند و يا اينكه مغازه هاي بازار ســاعات فعاليت
يكســاني داشــته باشــند. حال آنكه به زعم بازاريان اتفاقا اغلب ســرقت ها در روز و ساعات
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اصلــي فعاليت مغازه ها انجام شــده اســت و از اين جهت راهكارهــاي متفاوتي با نظر پليس 
در خصوص افزايش امنيت بازار دارند و موارد ديگري از اين قبيل كه راه حل آن، تشــكيل 
جلســات متعدد و نزديك كردن ديدگاه طرفين براي افزايش امنيت است. بنابراين توصيه مي 
شــود كارشناسان اجتماعي ناجا جلسات چندي را در اين خصوص با هيأت امنا و معتمدين و 

فعالين بازار داشته باشند. 
براساس نتيجه پژوهش بين نوع نگرش به مشاركت و اعتماد به پليس از سوي بازاريان و  ب•
مشــاركت آنان در تأمين امنيت بازار رابطه وجود دارد. لذا پيشنهاد مي شود دست اندركاران 
امر در خصوص مســاعد كــردن ذهنيت بازاريان بــه ضرورت فعاليت هاي مشــاركتي براي 
آســايش و رفاه بيشــتر و همچنين جلب اعتماد بيشتر نسبت به پليس از سوى بازاريان، روحيه 

مشاركت جويي آنان را تقويت نمايند. 

1- معاونت اجتماعى نيروى انتظامى زنجان(1389).گزارش اجتماعى بررســى عوامل ايجاد نا امنى در بازار بزرگ شــهر 
زنجان، اداره برآورد اجتماعى
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