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چکیده
هدف اين پژوهش تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستايی شهرستتان مشتگین شتهر و بته شتیهه کتاربردی و
تحلیلی تبیینی است .روش کار به صهرت میدانی بهده و اطالعات ازطريق پرسش نامه از  989نفر از روستايیان شهرستان جمع آوری شده استت
همچنین ،روايی صهری پرسش نامه به دست پانل متخصصان تأيید شده است .مطالعه راهنما در منطقه ای مشابه با جامعته آمتاری بته تعتداد 93
پرسشنامه انجام شده است و باتهجهبه دادههای کسبشده و استفاده از فرمهل ويژه کرونباخ آلفا در نرمافزار  SPSSپايايی بخشهتای مختلت
پرسش نامه  3/73الی  3/88به دست آمده است .همچنین ،يافته های استنباطی تحقیق نشان میدهد بهجز متغیرهای میزان تعارضات و اختالفتات
و مبادله اطالعات و دانش ،بین تمامی متغیرها (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،میزان رضايتمندی ،تمايتل بته عضتهيت
در سازمان های محلی ،میزان روابط افقی بر پايه همکاری ،ارتباطات اجتماعی و میزان آگاهی) با احساس امنیت اجتماعی مناطق روستتايی ايتن
شهرستان ،رابطه مستقیم و معناداری وجهد دارد .مطابق نتايج حاصل از آزمهن رگرسیهن چندگانه خطتی  1متغیتر پتیش بتین شتامل متغیرهتای
اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،میزان رضايتمندی ،میزان روابط افقی بر پايه همکاری ،ارتباطات اجتماعی و نیتز میتزان آگتاهی 11درصتد
( ) =11از میزان واريانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را پیشبینی می کنند .درنهايت ،باتهجهبه نتتايج تحقیتق پیشتنهادات کتاربردی
ارائه شده است.
واژههايکلیدي :تهسعه اجتماعی ،سرمايه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،تهسعه روستايی ،شهرستان مشگینشهر.
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مقدمه و بیان مسئله

استتت کتته مهجتتب گرمتتی روابتتط اجتمتتاعی و عمتتل جمعتتی

بدون شک احساس امنیت مقدمه الزم برای حیتات هتر نظتام

متتیشتتهد» (غفتتاری .)98 :1933،همچنتتین ،بتتهطتتهرکلی ستترمايه

سیاسی و اجتماعی است و دولت ها امکانات وستیعی را بترای

اجتماعی ازطريق تأثیرگذاری ارزش ها و هنجارهای اجتمتاعی

تأمین آن مصرف می کنند .مقهلته احستاس امنیتت ماننتد يتک

در چگتتهنگی رفتتتار افتتراد و بتتهمنظتتهر جلتتهگیری از بتتروز

آرمان و واقعیت ،به صهرت يکی از حقهق اساسی مردم ،مطرح

ناهنجاری ها و انها جرائم اجتماعی و به تبتع آن ،زمینته ستازی

است و درنهايت ،ره آورد مجمهعه ای از تعامالت و نیز تعتاون

زندگی اعمال می شتهد (بحتری پتهر و

مشارکت مثبت و فعال در

نظتام اجتمتاعی استت (مظلتهم

همکاران .)743 :1931 ،گذشته ازآن ،اين سرمايه ازجملته عتهاملی

خراسانی و استماعیلی .)773 :1983 ،بنابراين ،مهضته امنیتت ،هتر

است که بر احستاس امنیتت اجتمتاعی در يتک جامعته تتأثیر

عامل به وجهد آورنده يک تهديد است و دو جنبه دارد :ذهنتی

می گذارد .در اين زمینته ،طبتق بتاور لیندستتروم 1و همکتاران

که مبتنی بر درک ارجاعی اهداف است و امنیتت نستبی زيترا

( )2013سرمايه اجتماعی ماده خامی از جامعه مدنی است کته

نتدارد (.)Oneill, 2006: 322

از تعامتتل روزمتتره متتردم بتته دستتت متتیآيتتد و ارتباطتتات و

به دلیل تغییر و تحهالت حاکم بر جهامع پس از جنگ جهتانی

شبکه های اجتماعی مبتنی بر اصهل اعتماد ،همکاری متقابتل و

دوم ،مشخص شد کته بعتد ذهنتی امنیتت (احستاس امنیتت)

قهاعد فعالیت اجتماعی را ايجاد می کند .اهمیت اين سرمايه به

اهمیتی انکارناشدنی پیدا کرده است زيرا اين احستاس ناشتی

همراه وضعیت روابط همسايگی در اليه هتای مختلت  ،عامتل

از تجربه هتای عینتی و اکتستابی افتراد از مهقعیتت و اوضتا

مهمتتی در تبیتتین واريتتانسهتتای احستتاس نتتاامنی در جامعتته

و سازگاری بین اجزای مختل

هیچ فرد يا سیستمی امنیت کامتل

نمی شهد (بیات،

محسهب میشهد .مطابق باور چلبتی ( )1989هتر قتدر شتبکه

 )97 :1988به عبارتی امنیت ،پديده ای احساسی و ادراکی است

روابط اجتماعی در سطهح گهناگهن افتزايش يابتد ،بته همتان

و بیشتر به احساس روانی شهروندان از عهامل تهديدکننده بتر

میزان نیز احساس عجز در مقابل مشکالت و بحران ها کتاهش

می گردد .از ديد بسیاری احساس امنیت مهتم تتر از وجتهد آن

می يابد و اين مسئله ،سبب افزايش احستاس امنیتت اجتمتاعی

است زيرا واکنش هتای فترد در جامعته بته میتزان دريافتت و

می شهد .اين در حالی است که شهاهد تجربی در جامعه ايتران

ادراک او از امنیت بستگی دارد (حسینی.)119 :1981 ،

نشان می دهتد کته امنیتت اجتمتاعی و احستاس ناشتی از آن،

پیرامهنی است و به شاخص های امنیت محدود

بررسی استناد و متدارک نشتان متی دهتد در بستیاری از

وضعیت چندان مطلهبی ندارد .نتیجته يتک نظرستنجی مرکتز

تعاري  ،امنیت مترادف مفههم «سالمتی» به کار رفته و وجتهد

افکارسنجی دانشجهيان ايران (ايسپا) بیانگر اين مهضه استت

آن ضامن بقا و پايداری جامعه سالم پنداشته شده است .بعضی

که 81درصد ستاکنان ستکهنتگاه هتای انستانی اعتم از شتهر و

مؤلفه هتای اجتمتاعی شتکل دهنتده امنیتت و احستاس ايمنتی

روستا بهگهنهای احساس ناامنی میکنند (کالهچیان)114 :1981 ،

هستند :وفاق اجتماعی ،احساس تعلق خاطر به ارزش ها و نیتز

ضتترورت مطالعتته و تحقیتتق دربتتاره ستترمايه اجتمتتاعی و

سرمايه اجتماعی و بر اساس چنتین شتاخص هتايی استت کته

احساس امنیت اجتمتاعی ناشتی از تهديتدات داخلتی بتالقهه و

شکنندگی يا استتحکام جامعته و سترمايه اجتمتاعی مشتخص

بالفعل در کشهرهای کمتر تهسعه يافته استت کته بیشتتر امنیتت

میشهد .اين سرمايه به معنای «مجمهعهای از روابط ،تعتامالت

اجتماعی اين جهامع را به خطر میاندازد .برايناساس ،شناستايی

و شبکه های اجتماعی در میتان افتراد و گتروه هتای اجتمتاعی
Lindstrom
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عهامل و عناصتر تتأمین امنیتت اجتمتاعی و احستاس ايمنتی از

ذهنی طبقتاتی ،پايگتاه اقتصتادی اجتمتاعی ،مشتارکت و ارزيتابی

پیششرطهای اساسی برنامهريزی سکهنتگاههای انستانی بترای

عملکرد نیروی انتظتامی بتا متغیتر وابستته رابطته داشتته استت و

ارتقاء سطح امنیت اجتماعی به شمار می رود و در برنامته ريتزی

44درصد واريانس را تبیین می کند .طبق نتايج مطالعات عنايتت و

راهبردی دولت ها نقش بسزايی دارد .به عبارتی ،کستب آگتاهی

همکاران ( )1931در مقاله «مطالعته رابطته اجتمتاعی و احستاس

از میزان بهبهد شاخص هتای احستاس امنیتت اجتمتاعی منتاطق

امنیت اجتماعی در میتان جهانتان  11-73ستال ستاکن شتهرهای

روستايی و تأثیر مؤلفههای سرمايه اجتماعی در بهبهد آنهتا يکتی

شیراز و ياسهج» احساس امنیت اجتماعی پاستخگهيان بته اعتمتاد

از مهمترين ابزارهای تصمیمگیری است که مستئهالن و متديران

آنان بستگی دارد نه محل سکهنتشان .همچنتین ،اعتمتاد اجتمتاعی

بايد به طهر جدی به آن تهجه کنند .برای کمک به تهسعه پايدار

تعمیم يافته و سازمانی هر دو احساس امنیت اجتمتاعی را افتزايش

مناطق روستايی لزوم تهجه به وضعیت شتاخص هتای احستاس

می دهند اما تأثیر اعتماد نهادی بر افزايش اعتماد سیاسی و قضايی

امنیت اجتماعی و برنامه ريزی بر اساس نهسانات آنهتا ضتروری

چندين برابتر اعتمتاد تعمتیم يافتته استت .سترانجام اينکته میتزان

و اجتنابناپذير است و باتهجهبه اينکه احساس امنیت اجتمتاعی

احساس امنیت عمهمی و اقتصادی به همان انتدازه اعتمتاد نهتادی

ساکنان مناطق روستايی يکی از ابعتاد مهتم تهستعه همته جانبته

به اعتماد تعمیم يافته بستتگی دارد .نتتايج پتژوهش بحتری پتهر و

روستايی برای برنامه ريزی مديريت تهسعه پايدار آن است ،سهم

رستگار خالد ( )1937بیانگر اين مطلب است که اعتماد اجتمتاعی

بسزايی نیز در تهسعه پايدار خهاهد داشتت .همچنتین ،در طتی

شهروندان بر انها احساس امنیت اجتماعی آنها تأثیرگتذار استت

چند سال گذشته ،در نهاحی روستايی شهرستتان مشتگین شتهر،

به طهری که هرچه حجم و میزان اعتماد اجتماعی در جامعه بیشتتر

اتفاقات و مسائلی رخ داده که بر میزان شتاخص هتای احستاس

باشد ،به همان میزان انها احساس امنیت اجتماعی بیشتر خهاهتد

امنیت اين مناطق تأثیر گذاشتته و ايتن تتأثیر شتامل ايتن متهارد

بهد .تحقیق نیازی و بحریپهر ( )1939بتا عنتهان «بررستی رابطته

است :امنیت جانی ،مالی ،اقتصتادی ،شتغلی ،اخالقتی ،حقتهقی،

بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی» نشان می دهتد

امنیت نهامیس ،امنیت فرهنگی ،عاطفی ،احساسی ،و نیتز امنیتت

شبکه مشتارکت شتهروندان بتر احستاس امنیتت اجتمتاعی آنهتا

فکری و قضايی و . ...به نظر می رسد بخشتی از ايتن مشتکالت

تأثیرگذار است بدين صهرت که هرچه میزان مشارکت اجتمتاعی

به علت بی تهجهی به سرمايه اجتماعی است ،به همین دلیل ،اين

رسمی و غیررسمی در جامعه بیشتر باشتد ،بته همتان میتزان نیتز

تحقیق به دنبال آن است که اين سئهال را بررسی کنتد :آيتا بتین

احساس امنیت بیشتر خهاهد بهد .طبق يافته های پژوهش مختتاری

سرمايه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در مناطق روستتايی

و همکتتاران ( )1931ازنظتتر احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی تفتتاوت

رابطه وجهد دارد؟

معناداری میان افراد جهان و مسن ،افراد مجترد و متأهتل ،لرهتا و
ساير اقهام و ...وجتهد دارد .همچنتین ،متغیرهتای مستتقل پايگتاه

پیشینه تحقیق

اقتصادی اجتمتاعی ،اعتمتاد اجتمتاعی ،میتزان ديتن داری ،نگترش

يافته های تحقیتق حتاجله و عباستی ( )1933بتا عنتهان «بررستی

نسبت به عملکرد پلیس و متغیتر وابستته میتزان احستاس امنیتت

عهامل مؤثر بتر احستاس امنیتت اجتمتاعیاقتصتادی نهجهانتان و

اجتماعی نیز رابطه مستقیم و معناداری دارند .يافته هتای مطالعتات

جهانان در استان اردبیل» نشان می دهد متغیرهای احستاس اعتمتاد

هرسیج و محمهداوغلی ( )1931با عنهان «بررسی رابطه مشتارکت

اجتماعی ،احساس نتابرابری اجتمتاعی ،سترمايه اجتمتاعی ،تعلتق

سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بتین شتهروندان اصتفهانی»
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نشان می دهد همبستگی معناداری بین ابعاد مشتارکت سیاستی بتا

اخالقی منجر میشهد .طبتق بتاور چتن و ترنتر )2014( 8تقهيتت

احساس امنیت اجتماعی وجهد دارد .احمدی و همکاران ()1937

مؤلفههتای سترمايه اجتمتاعی بته امنیتت جتانی ،متالی ،حقتهقی،

در تحقیقشان «تحلیل عهامل مؤثر بر احساس امنیت اجتمتاعی در

احساسی و فکری روستايیان و ...منجر می شهد و آنها شتامل ايتن

نهاحی روستايی» نشان داده اند که رابطه معنتاداری بتین احستاس

مهاردند :ارتباطات اجتماعی ،روابط افقی بر پايه همکاری و میتزان

امنیت اجتماعی و سرمايه اجتماعی خانهارهای روستاهای متدنظر

آگاهی .درنهايت ،متغیرهتای تحقیتق دربتاره بررستی مؤلفته هتای

وجهد دارد و با افزايش سرمايه اجتماعی احساس امنیت اجتماعی

سرمايه اجتماعی و آثار آن در بهبهد شاخص های امنیت اجتمتاعی

آنان بهبهد میيابتد .طبتق مطالعتات استتهن )2005( 1بتین اعتمتاد

در جدول ( )1و نیز چارچهب نظری تحقیتق بتر استاس اهتداف

اجتماعی ،میزان آگاهی و انستجام اجتمتاعی بتا امنیتت اجتمتاعی

مدنظر و باتهجهبه مرور ادبیتات و پیشتینه مهضته در شتکل ()1

رابطتته معنتتاداری وجتتهد دارد .ستتالتر و متتککتتهرد )2010( 7در

ارائه شده است.

مطالعات خهد درباره تبیین رابطه بین سترمايه اجتمتاعی و امنیتت
اجتماعی دريافتند که با تقهيتت سترمايه اجتمتاعی میتزان امنیتت
عاطفی ،اخالقی ،حقتهقی ،احساستی و فکتری بیشتتر متی شتهد.
کهک )2011( 9در يافته های میدانی خهد به اين نتیجته رستید کته
هرچه شاخصهای سرمايه اجتمتاعی در منتاطق روستتايی بیشتتر
شهد ،به همان میزان شاخص های امنیت مالی ،اقتصادی ،شتغلی و
امنیت فکری بهبهد می يابد .مطابق نتايج يهن )2014( 4در پژوهش
خهد ،مشتارکت اجتمتاعی و اعتمتاد اجتمتاعی بته ارتقتاء امنیتت
قضايی ،امنیت نهامیس و امنیت جانی منجر متی شتهد .ستکیجه و
همکتاران )2014( 1در تحقیقشتان نشتان دادهانتد در منتاطقی کته
شاخص های سرمايه اجتماعی قهی است ،افتراد روستتايی امنیتت
فکری ،شتغلی و اقتصتادی دارنتد .مطالعتات يانتگ و همکتاران

1

( )2010بر اين واقعیت تأکید دارد کته بتین ارتقتاء شتاخص هتای
سرمايه اجتماعی با ارتقاء مؤلفههای امنیت اجتماعی رابطه مستتقیم
و معناداری وجهد دارد .اين مؤلفه ها عبارت اند از :امنیتت فکتری،
احساسی ،فرهنگی ،شتغلی و امنیتت حقتهقی .جاتینتگ)2010( 7
معتقد است سرمايه اجتماعی منتاطق روستتايی ،بته بهبتهد امنیتت
1
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ردیف
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مأخذ

نتایج مطالعه
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پايگاه اقتصادیاجتماعی ،مشارکت و ارزيابی عملکرد نیروی انتظامی با متغیر وابسته

حاجله و عباسی ()1933

7

احساس امنیت اجتماعی پاسخگهيان به اعتماد بستگی دارد نه محل سکهنت آنان

عنايت و همکاران ()1931

9

تأثیرگذاری اعتماد اجتماعی شهروندان بر انها احساس امنیت اجتماعی آنها

بحریپهر و رستگارخالد ()1937

4

تأثیرگذاری شبکه مشارکت شهروندان بر احساس امنیت اجتماعی

نیازی و بحریپهر ()1939

1

نبهدن تفاوت معنادار میان افراد جهان و مسن ،افراد مجرد و متأهتل ،لرهتا و ستاير اقتهام و ...ازنظتر احستاس
امنیت اجتماعی

مختاری و همکاران ()1931

1

وجهد همبستگی معنادار بین ابعاد مشارکت سیاسی با احساس امنیت اجتماعی

هرسیج و محمهداوغلی ()1931

7

رابطه معنادار امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی ،میزان آگاهی و انسجام اجتماعی

استهن ()2005

8

بیشترشدن میزان امنیت عاطفی ،اخالقی ،حقهقی ،احساسی و فکری با تقهيت سرمايه اجتماعی

سالتر و مککهرد ()2010

3

بهبهد شاخصهای امنیت مالی ،اقتصادی ،شغلی و امنیت فکری با ارتقاء سرمايه اجتماعی

کهک ()2011

13

تأثیرگذاری مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در ارتقاء امنیت جانی ،قضايی ،نهامیس و...
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مبانی نظري

حکهمتتت) فهمیتتده و درک متتیشتتهد .بتترايناستتاس ،امنیتتت

امنیت از مهم ترين و بنیادی ترين نیازهای انستان استت و در

اجتماعی وضعیتی است که نخست در آن ههيت اجتماعی از

بستتتیاری از نظريتتتههتتتا و پتتتژوهشهتتتای روانشناستتتی،

ناحیه آسیبهای داخلی و خارجی مصهن و دوم بنیاد روابط

جامعه شناسی ،علتهم سیاستی و متديريت ،ازجملته در آثتار
نظريه پردازانی مانند فروم )1941( 1آلپرت )1961( 7هتهرنی
( )1937مازله )1942( 4لینگ )1984( 1متهرز )1980( 1لتهه

9

سیاسی اجتماعی بر مقهله رضايت و نه قتدرت استتهار باشتد
(افتخاری)39 :1987 ،

7

ازنظر پارستهنز ،امنیتت اجتمتاعی چهتار بعتد دارد کته

( )1978لهچیانی )1989( 8ولفرز )1962( 3ماندل )1994( 13و

هرکدام مربهط به يک خرده سیستتم جامعته هستتند و بترای

 ...به صهرت يکی از مهم ترين و بنیتادی تترين نیازهتا بته آن

تحقق امنیت در جامعه ،بايد به وجهد اين چهار بعتد امنیتت

اشاره شده است.

اجتماعی در آن ،امید داشت .اين چهتار بُعتد عبتارت انتد از:

امنیت در مفههم سنتی آن امنیت نظامی و تهسل به قهای

امنیت مالى و اقتصتاد ،،امنیتت سیاستى ،امنیتت حقتهقى و

قهريه برای کسب آرامش و فرار از خطرهاست .ايتن مفهتهم

قضتايى و امنیتتت فرهنگتى کتته بتته ترتیتب در نظتتام فکتتر،

به وضعیتی اشاره دارد که کشهر مصهن از تعرضتات و قتادر

پارسهنز ضترور ،هستتند و هريتک جايگتاه خاصتى دارنتد

به حفظ ارزش های سیاسی ،فرهنگی و تأمین رفاه عمتهمی و

(کريمايی و همکاران .)71 :1983،طبق باور گیدنز ( )1977امنیت

(محستتنی تبريتتزی و

مهقعیتى است که در آن با خطر ها ،خاصى مقابله مى شهد يا

حیدری .)134 :1933،امروزه ،امنیت به لحاظ مفهتهمی تغییتر و

اين خطرها به حداقل می رسند .تجربه امنیت به تعادل اعتماد

تحهل پیدا کرده و از رويکرد نظامی محهر خهد فاصله گرفته

و مخاطره بستگى دارد .امنیت چه به معنا ،بالفعل و چه بته

استتت و پارامترهتتای نتترمافتتزاری جتتايگزين پارامترهتتای

معنا ،تجربى آن ،ممکن است به مجمهعه ای از آدم ها تا مرز

سخت افزاری شده اند .در رويکرد جديتد ،امنیتت باتهجته بته

امنیت جهانى يا به افراد ارتباط داشته باشتد .بته زعتم بتهزان

متیشتهد و

صتنفى،

از بتتین بتتردن عهامتتل تهديتتدزا باشتتد

زمینه ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی تعريت

( )1987امنیت اجتماعى تهانايى گروه هتای مختلت

عالوه بر فراغت از تهديد (که عمتدتا از تهديتدهای ستخت

قتهمى ،محلتى و ...در حفتظ هستتتى و ههيتت ختهد استتت.

سرچشمه می گیرد) بر حفتظ وضتعیت مستاعد بترای حفتظ

درواقع ،بهزان ،نقطته آغتازين امنیتت را ذهنتی و مبتنتی بتر

ههيت اجتماعی و سرمايه اجتماعی جامعه تأکیتد دارد .ايتن

تصمیم بازيگران معرفی کترد (ابراهیمتی )441 :1981 ،بته بیتان

نه نگاه به امنیت با تعابیری چتهن امنیتت اجتمتاعی شتده و

ديگر ،او مفههم ارگانیک امنیت اجتماعی را ههيت دانستته و

امنیت جامعه محهر بیان می شهد .از اين منظر ،امنیت از درون

امنیت اجتماعی را مترادف امنیت ههيت میداند

(نهيدنیا:1987،

جامعه می جهشد و بنابراين ،امنیت داخلی و حتی خارجی با

 .)11ويهر ( )2000امنیت اجتماعی را تهانتايی جامعته بترای

عنايت به مناسبات داخلی (بتین عناصتر گهنتاگهن جامعته و

حفظ ويژگی های اساسی اش در وضعیت تغییتر و تهديتدات
واقعی و محتمل تعريت

1

Fromm
Alpert
3
Horny
4
Mazlo
5
Ling
6
Morz
7
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8
Lochiani
9
Wellfarz
10
Mandel
2

متی کنتد .جتهنز ( )2000احستاس

امنیت اجتماعی را نترستیدن از تهديدشتدن يتا بته مختاطره
افتادن ويژگی های اساسی و ارزش های انسانی و نبهدن ترس
از تهديد حقهق و آزادی های مشترو دانستته استت .چلبتی
ناامنی را ناشی از تضعی

اعتماد اجتماعی فرض کرده است

که ريشه در سیاستی شتدن نظتام اجتمتاعی دارد .بته زعتم او
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درصهرتی که نظتم اجتمتاعی در يتک جامعته بیشتتر صتبغه

ستترمايه اجتمتتاعی میتتزان جتترم و جنايتتت بیشتتتر استتت و

سیاسی به خهد بگیرد و ابعاد اجتماعی فرهنگتی آن تضتعی

خانهاده ها معمهال بی دوام هستند .مهرای ( )2000معتقد است

در اجتما عام و وفاق اجتماعی عتام ،بته

که مشارکت و حضهر مردم (به شکل يکی از ابعتاد سترمايه

شهد ،يعنی ضع

همان نسبت نیز روابط بین فعاالن در تمام سطهح بر استاس

اجتماعی) احساس ايمنی را در فضای عمهمی ارتقا می دهتد

جهت گیری عاطفی و خاص گرا به صهرت دوستت و دشتمن

و وسیله ای است که به کمک آن ،فضا را بته صتهرت طبیعتی

می شهد و همچنین ،میزان اعتماد اجتماعی متقابتل و

بررسی می کنند .مطابق باور جانستهن ( )2005هرچته میتزان

و علقه امنیتی آنها برجسته می شتهد .در

اعتماد اجتماعی در بین اعضای يک جامعته افتزايش يابتد و

چنین نظمی ،افراد و گروه ها احستاس امنیتت متالی ،جتانی،

آنها پذيرش بیشتری نسبت به يکديگر داشتته و گترايش بته

فکری و جمعی نمیکنند.اين نظريه به پیهند بین ابعاد سرمايه

همکتتاری و تفتتاهم داشتتته باشتتند ،تتترسه تای مربتتهط بتته

اجتماعی و نظتم اجتمتاعی (امنیتت اجتمتاعی) اشتاره دارد.

آسیب پتذير بتهدن ،ازجملته تترس از نتاامنی و احستاس آن

همچنتتین ،نیتتروی عمتتده در ورای بستتیاری از فعالیتتتهتتا،

کاهش خهاهد يافتت .بته زعتم ايشتان ،پتذيرش (اعتمتاد بته

مجمهعه فرآيندهای ناخهدآگاه برای دستیابی به حس اعتمتاد

ديگران) کلیتد کتاهش اضتطراب و تترس از نتاامنی استت.

در تعامل با ديگران است .گیدنز ،اين مجمهعه فرآيندها را به

بهرديه ( )1984باتهجه به سرمايه اجتماعی و بنا به ريشه های

شکل نظام امنیت وجهدی صهرت بندی میکند ،بدين معنا که

نئهمارکسیستی انديشه خهد ،سرمايه اجتماعی را مبنای ستاير

يکی از نیروهای برانگیزاننده ،اما به شدت مغشتهش در ورای

انها سرمايه ها دانسته و بته تبتع آن ،عالقته منتد بته بررستی

فعالیت ،تمايل به حفظ امنیتت وجتهدی يتا حتس اعتمتادی

مکانیزم هايی است که در آن سرمايه اقتصادی با اشکال ديگر

استتت کتته بتتهوستتیله تهانتتايی کتتاهش اضتتطراب در روابتتط

سرمايه برای ايجاد و بازتهلید نابرابری ترکیب شده استت .از

اجتماعی به وجهد می آيد .فعاالن نیاز دارنتد کته ايتن حتس

اين منظر برای او هم سرمايه اجتماعی و هم سرمايه فرهنگی

اعتماد را داشته باشند ( .)Turner, 2003: 484همچنین ،گیتدنز

نشان دهنده تهلید کار انباشتته شتده انتد کته بايتد در عرصته

بر ايتن بتاور استت کته افتراد در ورای کتنش هايشتان بايتد

اجتماعی مبادله شهند اگرچه حهزه عمل اين دو از هتم و از

احساس امنیت وجهدی داشته باشند و برای اينکه جامعه اين

ديگر سرمايه ها مستقل هستند .بنابراين ،آنها با تهلید نابرابری

احساس را نیز به آن ها بدهد ،به قهاعد (هنجاری و تفسیری)

زمینه بتروز و تجلتی احستاس نتاامنی را در جامعته فتراهم

و منابع (مادی و اقتداری) متهسل می شهند .در ايتن تحقیتق

می کنند .در کل ،امنیت اجتماعی پايتدار در وضتعیتی شتکل

با اتکا به نظريه ساختاريابی متغیرهايی نظیر سرمايه اجتماعی

میگیرد که سرمايه اجتماعی به میتزان زيتادی وجتهد داشتته

بهصهرت قهاعد هنجاری در نظر گرفته شدهاند.

باشد .همبستگی مبتنی بر سرمايه اجتماعی تهسعه سیاستی و

تعري

تعمیم يافته ،تضعی

طبتتق اعتقتتاد آدورمیرکتته ( )2002ستترمايه اجتمتتاعی،

اقتصادی را نیز به وجهد می آورد که اين دو به نهبۀ خهد بتر

پیچیدگی ها و معضالت اجتماعی را کاهش می دهد زيرا آنها

امنیت اجتماعی تأثیر می گذارند .به عبارت ديگر ،در جهامتع

برای رويارويی با حهادث احتمالی دنیای پیچیتده ،بته متردم

تهسعه يافته سیاسی و اقتصادی ،جرائم و ناامنی های اجتماعی

محهريت عینی و ملمهس متی دهنتد .زيمتل ( )1950معتقتد

نیز کاهش می يابند بنابراين ،امنیت اجتماعی عمدتاً ازطريتق

است که بدون سرمايه اجتماعی جامعه از هم می پاشد .نتايج

ابزارهای هنجاری نظیر اعتماد ،ارزش ها و  ...به شکل بهتری

مطالعات اسمیت ( )2005در تأيید نقتش سترمايه اجتمتاعی

تأمین و ماندگار می شهد (شفیعی و محقر .)1984 ،تتاکنهن چنتد

برای پیشگیری از آسیب ها نشان می دهد که در جهامع فاقتد

پژوهش درباره سرمايه اجتمتاعی و امنیتت اجتمتاعی بتدون

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،17شماره دوم ،تابستان 1931

17

تهجه به مناطق روستايی انجام شده است که به بعضی از آنها

تعیین حجم نمهنته روستتايیان ستاکن در منتاطق روستتايی از

اشاره میشهد.

فرمهل کهکران استفاده شده و درنهايت ،حجم نمهنه  979نفتر
تعیین شده است .تعتداد کتل روستتاهای منطقته متدنظر 973

منطقه مدنظر

روستا است که از بین آنها  71روستا بتر استاس نمهنته گیتری

مشگین شهر ،يکی از شهرستتان هتای استتان اردبیتل ،واقتع در

تصادفی طبقتهای و بتا در نظتر گترفتن ايتن عهامتل ،انتختاب

غرب اين استان است .اين شهرستتان  1شتهر بته نتام رضتی،

شده اند :تعداد کل روستاها ،تعداد جمعیتت ،دوری و نزديکتی

الهرود ،مشگین شهر ،فخرآبتاد و مرادلته دارد .همچنتین ،ايتن

نستتبت بتته شتتهر ،شتتاخص وضتتعیت ارتفتتاعی (کههستتتانی،

شهرستتتان  1بختتش 17 ،دهستتتان (دهستتتان دشتتت ،شتتعبان،

جلگه ای ،جلگه ای کههستانی) و قرارگیری روستا در کنار جاده

مشگین شرقی ،مشگین غربی ،ارشق شتمالی ،ارشتق مرکتزی،

اصتتلی يتتا دوری از آن ،پتانستتیلهتتای اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و

قرهسه ،الهرود ،نقدی ،ارشتق غربتی ،صتلهات و يافتت) 973

محیطتتی .بتترايناستتاس ،اطالعتتات ختتام بتترای انتتدازهگیتتری

آبادی مسکهنی و  77آبادی خالی از سکنه دارد .ازنظر اوضتا

شاخص ها ازطريق مصتاحبه ،مشتاهده ،پرستش نامته ،استناد و

طبیعی  13روستای شهرستان مشتگین شتهر از نته جلگته ای،

متدارک گتردآوری شتدهانتتد .در پايتان ،از میتان خیتل عظتتیم

 148روستتتتا از نتتته کههستتتتانی 37 ،روستتتتا از نتتته

شاخصها  13شاخص سرمايه اجتماعی بهصهرت غربتالزنتی

جلگتتهایکههستتتانی 8 ،روستتتا از نتته جلگتتهایجنگلتتی و

به صهرت شاخص های ايتن سترمايه انتختاب شتده انتد .ابتزار

جنگلی است (حیتدری ستاربان:1931 ،

اندازه گیتری نیتز پرستش نامته محقتق ستاخته استت و روايتی

 7روستا از نه کههستانی

 .)713مطتتابق سرشتتماری ستتال  1933جمعیتتت شهرستتتان
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صهری پرسش نامه به کمتک پانتل متخصصتان تأيیتد شتده
9

 771411نفر بهده است که از اين تعداد  18413نفر ستاکن در

است .مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آمتاری بتا تعتداد

نقاط شهری و  117311نفر ساکن در نقاط روستايی بتهدهانتد.

 93پرسش نامه انجام شده و با اطالعات کسبشتده و استتفاده
4

همچنتتین ،از جمعی تت ستتاکن در نقتتاط روستتتايی شهرستتتان

از فرمتتهل ويتتژه کرونبتتاخ آلفتتا در نتترمافتتزار  SPSSپايتتايی

 71117نفتتر را متتردان و  83418را زنتتان تشتتکیل دادهانتتد.

بخش های مختل

پرسش نامه  3/73الی  3/88به دستت آمتده

درپايان ،نسبت جنسی نشان می دهد در برابر هر  133نفتر زن،

است .متغیرهای مستقل شتامل مؤلفته هتای سترمايه اجتمتاعی

داشته است (سرشماری عمهمی نفهس و مستکن،

(اعتماد اجتمتاعی ،میتزان تعارضتات و اختالفتات ،مشتارکت

 13نفر مرد وجهد
)1933

اجتماعی ،انستجام اجتمتاعی ،میتزان رضتايتمندی ،تمايتل بته
عضهيت در نهادهای محلی ،میزان مبادله اطالعتات و دانتش،

روش تحقیق

میزان روابط افقی بر پايه همکاری ،ارتباطات اجتماعی و میزان

اين پژوهش با هدف تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احستاس

آگاهی) و متغیر وابسته شامل شتاخص هتای امنیتت اجتمتاعی

امنیت اجتماعی ساکنان روستايی شهرستان مشگین شهر انجتام

(امنیت جانی ،مالی ،اقتصادی ،شغلی ،اخالقی ،حقهقی ،امنیتت

شده و از نه کاربردی بته روش تحلیلتی تبیینتی بتهده استت.

نهامیس ،امنیت فرهنگی ،عاطفی ،احساستی ،امنیتت فکتری و

همچنین ،روش جمع آوری اطالعات ازطريتق پرستش نامته بتا

امنیت قضايی) منتاطق روستتايی استت در ايتن مقالته ،متغیتر

مراجعه به روستايیان بتزر تتر از  11ستال ستاکن در منتاطق

پتنج گزينته ای

روستايی بهده استت کته در ايتن بتین ،تعتداد کتل ايتن گهنته
روستايیان  19473نفر برآورد شده استت .گذشتته ازآن ،بترای

وابسته در  17گهيه به شیهه خهدسنجی با طی

1

Face Validity
Panel of Expert
3
Pilot study
4
Reliability
2

تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستايی شهرستان مشگینشهر

لیکرت (هیچ= ،3کم= ،1متهسط= ،7زياد= 9و خیلتی زيتاد=)4
اندازه گیری شده است .برای تبیین رابطه سترمايه اجتمتاعی بتا
احساس امنیتت اجتمتاعی نیتز فضتای مفهتهمی تعیتین کننتده
تعري

و ازطريق گهيههای مناسب عملیاتی شده است.
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حضهر در مکان های عمهمی و میزان اعتمتاد بته ديگتر اهتالی
روستا تعري

و سنجیده شده است.

رضايتمندی احساستی استت کته در نتیجته تعامتل فترد
دررابطه با جهانب شغلی و ساير امهر روزمره در روابط خهد به

اعتماد به میزان اطمینتان فترد دربتاره میتزان عمتل کتردن

وجهد می آيد .اگر اين احساس مطبه باشد ،رضايتمندی فترد

ديگران به حرف های خهد يا انتظار برای انجام آن و نیز میتزان

زياد و در غیر اين صهرت رضايتمندی کم متی شتهد .در ايتن

اعتمادکردن به حرف های آنان ،اطالق می شتهد .مؤلفته اعتمتاد

تحقیق مؤلفه رضايتمندی با اين شاخص ها تعري

و ستنجیده

با شاخص هايی مانند پذيرش اجتماعی ،عزت نفتس ،تهانتايی

شده است :برخهرداری از ستالمت روحتی و روانتی ،الگتهی

کارگروهی ،بیان ايده ها و نظرها در جمع ،نگرانی از نپتذيرفتن

مصتترف ختتانهار ،وضتتعیت مستتکن ،بازاريتتابی و بازاررستتانی

نظرهتتا در جمتتع ،تهانتتايی پتتذيرش مستتئهلیتهتتای جديتتد،

به مهقع محصهالت ،سههلت دسترسی به منابع اعتباری ،درآمتد

قاطعبهدن در کارها ،اطمینانداشتن در تصمیمگیری های فردی،

کافی ،میزان استفاده از منابع اطالعاتی ،میزان بهره وری ،تهجته

تفتتاهم جمعتتی ،نگتترش مثبتتت داشتتتن و همچنتتین ،صتتداقت

به بهداشت عمهمی و آمهزش روستتايیان ،وجتهد تتأمین هتای

تعري

و سنجیده شده است.

اجتماعی ،رضايت از ختدمات دهیتاری ،رضتايت از ختدمات

مشارکت اجتماعی ،مشارکت کم وبیش آشتکار در حیتات

مرکز بهداشت روستايی ،رضايت از پهشش بیمته محصتهالت

اقتصادی ،گذران اوقات فراغت ،فرهنگ ،تقبل مستئهلیت هتای

کشاورزی ،رضايت از جمع آوری و دفع فاضالب ،رضتايت از

سیاسی و مدنی و ...است .در اين معنا مشارکت با اين مؤلفه ها

مراکز تجمع عمهمی روستايی ،رضايت از دسترسی به خدمات

سنجیده شده است :مهارت برقراری روابط انسانی ،کمتک بته

عمهمی نهادهای دولتی و رضايت از سرويس های وسايل نقلیه

افراد روستتايی در ستاختن مستکن ،استتقبال از مشتارکت در

عمهمی.

فرآيند بازسازی زيرساختها ،تمايل به مشارکت در دورههتای

تعارض به معنی متعرض و مزاحم شدن يا با هم اختتالف

آمهزشی ،میزان مشارکت در طترح هتای عمرانتی در گذشتته،

داشتن است .بهطهرکلی تعارض زمانی رخ میدهد که در يتک

میزان شرکت در انتخابات شهراهای اسالمی در روستا ،تمايتل

وضعیت اجتماعی بر سر مسائل اساسی تهافتق وجتهد ندشتته

به عضهيت در پايگاه بسیج ،تمايل به عضهيت در تعاونیهتای

باشد يا ضديت های احساسی به تنش بتین افتراد منجتر شتهد.

تهلید روستايی و تمايل به همکاری با دهیار روستا.

مؤلفه تعارض با شاخص هايی از اين قبیل تعريت

و ستنجیده

انسجام اجتماعی نهعی نظم اجتماعی استت کته تضتمین

شده است :نداشتن مهارت ارتباط و تهسل به زور برای احقاق

می کند جهامع روستايی در سطهح مختل  ،به اشتتراک ذهنتی

حق ،نداشتن برنامه ريزی مناسب برای اوقات فراغتت جهانتان

(مدل های ذهنی مشترک) برسند قابلیت همکاری بتا يکتديگر

روستتتايی ،رواج متتاههاره و تتترويج برنامتتههتتای خشتتهنتزا،

داشته باشند و به قهانین مهجهد احترام بگذارند .مؤلفه انسجام

بتتیستتهادی و کتتمستتهادی ،ضتتع

در نظتتارت و کنتتترل بتتر

اجتماعی با شاخص های رضتايت از همکتاری اهتالی روستتا،

رفتارهتتای آستتیبزای اجتمتتاعی ،فقتتر عتتاطفی ،حستتادت و

میزان درگیری در روستا ،اختالف درآمد با ساير اهالی ،میتزان

خهدنمايی ،کیفیت نامناسب امکانات رفاهی ،قانهن پذيری کتم ،

صمیمت در بین اهتالی ،میتزان مراجعته بته ريتش ستفیدان در

اختالفات و تعصبات قهمی و قبیله ای ،کم بهدن آستتانه تحمتل

هنگام بروز مشکل ،اختالف عقايد در بتین اهتالی ،تمايتل بته

افراد روستايی و بیکاری و نداشتن شغل مناسب.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،17شماره دوم ،تابستان 1931
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دانش ،اطالعات کاربردی و سازماندهی شتده بترای حتل

به سنت های بهمی و محلی ،میتزان دانتش و آگتاهی عمتهمی،

مسائل است يا به عبارتی دانش شامل حقايق و باورها ،مفاهیم

آگاهی زيست محیطی ،آگاهی درباره ظرفیت و اصالح کیفیتت

و انديشه ها ،قضاوت ها و انتظارها ،روششناسی يا علم اصتهل

اکهسیستم ها ،آگاهی درباره کمتک بته حفتظ میتراث طبیعتی،

و نحتتهه انجتتام فنتتهن استتت و اطالعتتات ،دادههتتای خالصتته

تاريخی ،فرهنگی ،تنه فعالیت ها و کاهش ريسک کشتاورزی.

گتتروهبنتتدی ،ذخیتتره ،پتتااليش و ستتازماندهیشتتده بتترای

درپايان ،برای تجزيه وتحلیل از آمار تهصیفی (فراوانی ،درصد)

معنادارشدن هستند .در اين مقاله ،شاخص های مؤلفه دانتش و

و آمار استنباطی شامل ضريب همبستگی پیرستهن ،رگرستیهن

و ستنجیده شتده استت:

چندمتغیره و تحلیل مسیر استتفاده و تمتام محاستبات آمتاری

تهانايی در شناستايی مشتکالت روستتا ،تهانتايی بترای ايجتاد

به وسیله نرم افزار  SPSSانجام شده استت .در تحقیتق حاضتر،

هدف در زندگی ،تعداد مهارت هتای فترد در کتار ،استتفاده از

اين فرضیهها ارزيابی شده است:

ظرفیت های خهد و ديگتران ،تهانتايی يتادگیری امتهر جديتد،

 -1بین اعتماد اجتماعی و احستاس امنیتت اجتمتاعی رابطته

اطالعات به کمک اين عهامل تعري

میزان خالقیت و ابتکار و نهآوری ،تهانايی به حداقل رستاندن
خطرهتتا ،دسترستتی بتته منتتابع اطالعتتاتی و دانتتش همگتتانی،
شناسايی زنجیره های تهلیتد و تهانتايی بازاريتابی محصتهالت
کشاورزی.

وجهد دارد
 -7بتتین میتتزان تعارضتتات و اختالفتتات و احستتاس امنیتتت
اجتماعی رابطه وجهد دارد
 -9بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطته

ارتباطات اجتماعی ارتباط بین دو نفر و بیشتر يا بین چند
گروه را بیان می کند .اين روابتط صتهرت همکتاری ،تفتاهم و
دوستتتی دارد و بتتهصتتهرت تضتتاد ،تتتنش ،کشتتمکش و گتتاه
بی اعتنايی و همزيستی است .به بیان ديگتر ،روابتط اجتمتاعی
ارتباط و وابستگی متقابتل انستان هتا و جهتت گیتری رفتتاری
آنهاست که برای دوستی يتا دشتمنی باشتد .مؤلفته ارتباطتات
اجتماعی به کمک شاخص های ارتباط با ديگتر اهتالی روستتا،
میزان ارتباط با شهرا و دهیاری ،ارتباط با سازمان هتای دولتتی،
میزان حضهر در مسجد ،میزان ارتباط با بسیج ،میزان تعامل يتا
عضهيت در تعتاونی و ارتبتاط بتا مراکتز حمتايتی تعريت

و

سنجیده شده است.

وجهد دارد
 -4بین انسجام اجتماعی و احساس امنیتت اجتمتاعی رابطته
وجهد دارد
 -1بین میزان رضايتمندی و احساس امنیت اجتمتاعی رابطته
وجهد دارد
 -1بین تمايل به عضهيت در سازمان های محلتی و احستاس
امنیت اجتماعی رابطه وجهد دارد
 -7بین میزان مبادلته اطالعتات و دانتش و احستاس امنیتت
اجتماعی رابطه وجهد دارد
 -8بین میزان روابط افقی بر پايه همکاری و احساس امنیتت
اجتماعی رابطه وجهد دارد

آگاهی مهضهعی است که مسئله ذهن -بدن را رام نشدنی
کرده يا آگاهی ،حاالت آگاهانه ،يعنی آن گهنه حاالت احساس،
ادراک و اطال است که از صبح ،هنگام بیداری انسان از يتک
خهاب بیرويا آغتاز متیشتهد و تتا انتهتای روز ،يعنتی زمتان

 -3بین ارتباطات اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطته
وجهد دارد و
 -13بین میزان آگاهی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجهد
دارد.

خهاب يا ناآگاه شدن به يک شکل ديگر ادامه پیدا متی کنتد .در
اين پژوهش اين مؤلفه نیز با اين شاخص ها تعري

و سنجیده

شده است :آشنايی با کانال ها و منابع اطالعاتی ،آگاهی نستبت

تجزیهوتحلیل اطالعات

تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستايی شهرستان مشگینشهر

11

الف) یافته هاي توصیفی تحقیق؛ ویژگی هاي فرردي نمونره

ارزيابی شدند .در زمینه تمايل به عضهيت در نهادهای محلی

آماري مدنظر

11/13درصد با میانگین  9/81و انحراف معیار  9/11به میزان

نتايج حاصتل از يافتته هتای تهصتیفی در جتدول ( )7نشتان

زياد و خیلی زياد71/19 ،درصد متهسط و 79/18درصتد بته

می دهد وضعیت اعتماد اجتماعی 19/71درصتد پاستخگهيان

میزان خیلی کم و کم تعیین شدند .درباره متغیر میزان مبادلته

به میزان زياد و خیلی زياد و 17/1درصد به میزان خیلی کتم

اطالعات و دانش ،بیشترين فراوانی با 91/71درصد به میتزان

و کم برآورد شده استت .دربتاره متغیتر میتزان تعارضتات و

هیچ79/83 ،درصد متهسط و کمترين فراوانی با 13/13درصد

اختالفات وضعیت 73/33درصد از پاسخگهيان به میزان زياد

به میزان زياد ارزيابی شدند .در خصهص متغیر میزان روابتط

و خیلی زياد و 18/38درصد به میزان خیلی کم و کم تعیتین

افقی بر پايه همکاری بیشترين فراوانتی بتا 93/77درصتد بته

شده استت .همچنتین ،در زمینته متغیتر مشتارکت اجتمتاعی

میزان خیلی زياد و کمترين فراوانی با 17/37درصد به میتزان

بیشترين فراوانی بتا 91/31درصتد بته میتزان خیلتی زيتاد و

خیلی کم مشخص شدند .درباره وضتعیت متغیتر ارتباطتات

کمترين فراوانی با 1/93درصد به میتزان خیلتی کتم ارزيتابی

اجتماعی 18/77درصتد از پاستخگهيان بتا میتانگین  9/78و

شتتدند .در خصتتهص متغیتتر انستتجام اجتمتتاعی وضتتعیت

انحتترافمعیتتار9/11درصتتد بتته میتتزان زيتتاد و خیلتتی زيتتاد،

18/37درصد از پاسخگهيان به میتزان زيتاد و خیلتی زيتاد و

14/47درصد متهسط و 77/41درصد به میزان خیلی کم و کم

77/43درصد به میزان خیلی کم و کم مشخص شتده استت.

ارزيابی شتدند .همچنتین ،در زمینته وضتعیت متغیتر میتزان

درباره وضعیت میزان رضايتمندی 71/14درصد بتا میتانگین

آگاهی17/19درصد با میانگین  9/11و انحراف معیار  7/17به

 4/38و انحترافمعیتار 7/87بته میتزان زيتاد و خیلتی زيتتاد،

میتتتزان زيتتتاد و خیلتتتی زيتتتاد13/41 ،درصتتتد متهستتتط و

14/71درصد متهسط و 13/7درصد به میزان خیلی کم و کتم

77/31درصد به میزان خیلی کم و کم تعیین شدند.

جدول  -2درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار مؤلفههاي سرمایه اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

ردیف

هیچ

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انححرافمعیار

دامنه امتیاز

متغیر

درصد پاسخگویان ()%
1

اعتماد اجتماعی

8/73

3/71

18/71

77/97

91/49

4/19

7/77

3-13

7

میزان تعارضات و اختالفات

97/18

71/4

71/89

19/11

1/19

7/17

1/31

3-18

9

مشارکت اجتماعی

1/93

11/79

18/34

77/19

91/31

4/11

9/17

3-73

4

انسجام اجتماعی

17/91

11/18

14/43

71/98

91/14

9/38

7/14

3-18

1

میزان رضايتمندی

93/34

78/71

14/71

14/71

11/99

4/38

7/87

3-71

1

تمايل به عضهيت در سازمانهای محلی

14/47

3/71

71/19

77/33

73/1

9/81

9/11

3-78

7

میزان مبادله اطالعات و دانش

91/71

18/33

79/83

13/13

17/37

7/11

7/97

3-71

8

میزان روابط افقی بر پايه همکاری

17/37

11/4

17/87

79/43

93/77

9/81

9/11

3-91

3

ارتباطات اجتماعی

3/14

17/81

14/47

71/37

99/7

9/78

9/11

3-77

13

میزان آگاهی

11/98

11/19

13/41

79/77

78/31

9/11

7/17

3-79
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نتايج حاصل از يافته های تهصتیفی در جتدول ( )9نشتان

زياد71/93 ،درصد متهسط و 77/13درصد به میزان خیلی کتم

می دهد وضعیت امنیت جتانی 14/48درصتد پاستخگهيان بته

و کم مشتخص شتدند .در خصتهص متغیتر امنیتت فرهنگتی

میزان زياد و خیلی زياد و 71/31درصد به میزان خیلتی کتم و

بیشترين فراوانی با 71/48درصد 18/91 ،بته میتزان متهستط و

کم برآورد شتده استت .دربتاره متغیتر امنیتت متالی وضتعیت

11/33درصد به میزان کم و کمتترين ارزيتابی شتدند .دربتاره

14/77درصد از پاسخگهيان بته میتزان زيتاد و خیلتی زيتاد و

متغیر امنیت عاطفی بیشترين فراوانی با 17/14درصد به میتزان

77/17درصد به میزان خیلی کم و کتم تعیتین شتده استت .در

خیلی زياد و کمترين فراوانی با 73/17درصد به میتزان خیلتی

زمینه متغیر امنیت شغلی بیشترين فراوانی با 91/18درصتد بته

کم تعیین شتدند .در زمینته وضتعیت متغیتر امنیتت احساستی

میزان خیلی زياد و کمترين فراوانی با 19/17درصد بته میتزان

71/17درصد با میانگین  9/33و انحراف معیتار 1/17بته میتزان

خیلی کم ارزيابی شدند .در خصتهص متغیتر امنیتت اخالقتی

زياد و خیلی زياد 73/31 ،به میزان متهسط و  17/47بته میتزان

وضتتعیت 13/31درصتتد بتته میتتزان زيتتاد و خیلتتی زيتتاد و

خیلی کم و کم و  73/31ارزيابی شدند .درباره وضعیت متغیتر

91/4درصد به میزان خیلی کتم و کتم مشتخص شتده استت.

امنیت فکری 17/31درصد از پاسخگهيان بتا میتانگین  1/13و

درباره وضعیت امنیت حقهقی 77/11درصد با میتانگین 4/38

انحترافمعیتتار  13/11بتته میتزان زيتتاد و خیلتتی زيتتاد71/77 ،

و انحراف معیار  7/87به میزان زياد و خیلی زياد11/31 ،درصد

متهسط و  71/79به میزان خیلی کم و کم و تعیین شتدند .در

متهسط و 13/38درصد به میزان خیلی کم و کم ارزيابی شدند.

خصهص وضعیت متغیر امنیت قضتايی نیتز 43/97درصتد بتا

در زمینه وضعیت امنیت نهامیس 11/37درصد از پاستخگهيان

میانگین  1/11و انحراف معیار 11/17زياد و خیلی زياد و 79/9

با میانگین  1/83و انحراف معیار  14/7به میزان زيتاد و خیلتی

به میزان خیلی کم و کم و متهسط ارزيابی شدند.

جدول  -3درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار متغیرهاي احساس امنیت اجتماعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحرافمعیار

درصد پاسخگویان ()%

دامنه امتیاز

متغیر

امنیت جانی

17/73

14/17

18/11

71/98

78/13

1/83

4/91

3-71

امنیت مالی

7/38

11/43

77/71

74/99

93/93

1/87

8/11

3-77

امنیت شغلی

19/17

18/71

17/31

73/38

91/18

1/33

8/14

3-73

امنیت اخالقی

3/34

71/41

18/14

18/37

97/34

1/14

11/7

3-91

امنیت حقهقی

99/41

77/17

11/31

17/87

3/74

9/47

4/77

3-13

امنیت نهامیس

1/84

11/71

71/93

71/17

93/81

1/83

14/7

3-17

امنیت فرهنگی

91/17

71/48

18/91

11/33

8/31

9/81

7/13

3-78

امنیت عاطفی

73/17

93/38

17/43

11/77

17/14

4/88

11/17

3-71

امنیت احساسی

77/89

74/13

73/31

11/71

11/47

9/33

1/17

3-71

امنیت فکری

13/13

11/34

71/77

78/47

79/18

1/13

13/11

3-11

امنیت قضايی

8/74

14/11

77/98

77/19

71/13

1/11

11/17

3-77

مأخذ :يافتههای پژوهش.1931 ،

ب) اطالعات استنباط تحقیق

اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

همبستگی بین مؤلفه هاي تحقیق مبنی بر تبیین رابطه سرمایه

طیق اطالعات مندرج در جدول ( )4بته جتز متغیرهتای میتزان

تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستايی شهرستان مشگینشهر

17

تعارضات و اختالفات و مبادله اطالعات و دانش ،بین تمتامی

نهادهای محلی ،میزان روابط افقی بر پايه همکاری ،ارتباطتات

متغیرهتتای تحقیتتق (اعتمتتاد اجتمتتاعی ،مشتتارکت اجتمتتاعی،

اجتماعی و میزان آگاهی) با احستاس امنیتت اجتمتاعی رابطته

انسجام اجتماعی ،میزان رضايتمندی ،تمايتل بته عضتهيت در

مثبت و معناداری وجهد دارد.

جدول  -4همبستگی بین متغیرهاي تحقیق
متغیرها

ردیف

میزان معناداري ()p

ضریب همبستگی ()r

1

اعتماد اجتماعی

3/774

3/333

7

میزان تعارضات و اختالفات

3/711

3/719

9

مشارکت اجتماعی

3/171

3/331

4

انسجام اجتماعی

3/714

3/333

1

میزان رضايتمندی

3/171

3/337

1

تمايل به عضهيت در سازمانهای محلی

3/771

3/333

7

میزان مبادله اطالعات و دانش

3/711

3/171

8

میزان روابط افقی بر پايه همکاری

3/411

3/331

3

ارتباطات اجتماعی

3/411

3/333

13

میزان آگاهی

3/433

3/333
منبع :يافتههای تحقیق.1931 ،

نتایج رگرسیون چندمتغیره

میدهد اين متغیرهای پیشبین  11درصد ( ) R 2 =11از میتزان

طبتتق دادههتتای جتتدول ( )1در ايتتن روش بتتر استتاس بتتتای

واريانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را پیش بینتی

استاندارد به دست آمده ،متغیرهای اعتماد اجتماعی ،مشتارکت

می کنند .ضريب تغییر تأثیرگذاری متغیرهای ديگری را نیتز در

اجتمتتاعی ،میتتزان رضتتايتمندی ،میتتزان روابتتط افقتتی بتتر پايتته

میزان احساس امنیت اجتماعی مشخص می کند که در مطالعته

همکتتاری ،ارتباطتتات اجتمتتاعی و میتتزان آگتتاهی بتته ترتیتتب

حاضر بررستی نشتده انتد .همچنتین ،نتتايج تحلیتل واريتانس

متغیرهايی بهده اند که بیشترين سهم را در میزان تغییرات متغیر

يک طرفه معنا داربهدن رگرسیهن و رابطه خطی بین متغیرهتا را

وابسته داشته اند براين اساس ،اين متغیرها در مدل نهايی بتاقی

در گام نهايی نشان میدهد.

ماندند و بقیه متغیرهتا از معادلته حتذف شتدند .نتتايج نشتان
جدول  -5نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با ورود متغیرهاي مؤلفههاي سرمایه اجتماعی به معادله

R2

R

R2

اعتماد اجتماعی

3/173

3/981

3/981

مشارکت اجتماعی

3/111

3/497

3/491

میزان رضايتمندی

3/711

3/131

3/438

11/73

میزان روابط افقی

3/798

3/144

3/191

18/11

3/333

ارتباطات اجتماعی

3/714

3/118

3/117

13/33

3/333

3/781

میزان آگاهی

3/771

3/131

3/183

48/48

3/333

3/734

مدل

تعدیلشده

متغیر هاي مستقل

Beta

مقدار

مقدارF

سطح

معناداريF

179/77

3/333

3/877

19/84

3/333

71/91

3/333

3/337

3/31

3/333

3/333

3/937

4/37

3/333

3/717

4/83

3/333

4/11

3/333

4/333

3/333

t

مقدار

p
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درنهايت ،طبق اطالعات مندرج در شکل ( )9بتر استاس

مشارکت اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،میزان آگاهی و میتزان

نتتتايج حاصتتل از ضتتريب بتتتا ،ستتهم و نقتتش متغیتتر «اعتمتتاد

روابط افقی بر پايه همکاری به ترتیب در اولهيت بعتدی قترار

اجتماعی» در تبیین متغیتر وابستته احستاس امنیتت اجتمتاعی

گرفتهاند.

بیشتر از ساير متغیرها است و متغیرهتای میتزان رضتايتمندی،
اعتماد اجتماعی
0/78

مشارکت اجتماعی

-0/3

میزان آگاهی

0/2

احساس امنیت
اجتماعی

میزان رضايتمندی

0/27
0/3

ارتباطات اجتماعی

0/25

میزان روابط افقی
شکل  -3اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین متغیر وابسته .منبع :یافتههاي تحقیق1335 ،

بحث و نتیجه و پیشنهادها

تربیت روحیه پیشرفت و تهسعه اجتماعی و فرهنگی در نستل

امنیت پديده ای چندبعدی محسهب می شهد و مطالعه میزان آن

آينده دارد و به صهرت يکی از بتازوان تهستعه همته جانبته آن

اقتصتادی ،سیاستی و

جامعه قلمداد می شهد) در تبیین میزان اين احستاس ضتروری

در يک جامعته ازنظتر عهامتل مختلت

اجتماعی امکان پذير است .عمهم صاحب نظران بر ايتن باورنتد

به نظر

میرسد.

که میزان احساس امنیت در يک جامعته ،بته انتدازه وجتهد آن

اين مقاله نقش سترمايه اجتمتاعی را در احستاس امنیتت

اهمیت دارد زيرا واکتنشهتايی کته فترد در جامعته در برابتر

اجتماعی روستايیان شهرستان مشگینشهر بررسی کرده استت.

ناامنی بروز می دهد ،تابع میزان دريافتت و ادراک او از امنیتت

در اين زمینه ،يافته های استنباطی تحقیق نشان می دهتد بتهجتز

است بنابراين ،دراينخصهص ،احساس امنیت متغیری کلیدی

متغیرهای میزان تعارضات و اختالفتات و مبادلته اطالعتات و

محسهب میشهد .آگاهی از میزان احساس آستايش ،آرامتش،

دانش ،بین تمامی متغیرهای تحقیق (اعتماد اجتماعی ،مشارکت

عدالت و امنیت ازجانب شهروندان يک جامعه و فتراهم آوردن

اجتماعی ،انستجام اجتمتاعی ،میتزان رضتايتمندی ،تمايتل بته

زمینههای شکل گیری و گستترش احستاس امنیتت و آرامتش

عضتتهيت در نهادهتتای محلتتی ،میتتزان روابتتط افقتتی بتتر پايتته

خاطر در آنها از اولهيت های برنامه ريزان پیشترفت فرهنگتی و

همکاری ،ارتباطتات اجتمتاعی و میتزان آگتاهی) بتا احستاس

اجتماعی است براين اساس ،تهجه به وضعیت مقهله احستاس

امنیت اجتماعی در مناطق روستايی رابطته مثبتت و معنتاداری

امنیت اجتمتاعی در يتک جامعته و بته ويتژه تهجته بته نقتش

وجهد دارد .اين يافته با نتايج حاصل از پژوهشهتای (

چشمگیر سرمايه اجتماعی (که اثری انکارناشدنی در تقهيت و

 )Sukidjo et al., 2014( ،)2005و ( )Yun, 2014همختهانی دارد.

Smith,

تبیین رابطه سرمايه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستايی شهرستان مشگینشهر
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همچنین ،نتتايج حاصتل از آزمتهن فرضتیه تحقیتق بتهوستیله

می دهند و مشارکت بیشتر افراد روستايی نیز به افزايش اعتماد

رگرسیهن چندمتغیره و به روش گامبهگام نشان می دهد شتش

اجتماعی در آنها منجر می شهد که اين امتر ،افتزايش احستاس

متغیر اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،میزان رضتايتمندی،

امنیت را با خهد به همراه دارد .سرانجام ،در تحقیق حاضر اين

میزان روابط افقی بر پايه همکاری ،ارتباطات اجتماعی و میزان

پیشنهادها ارائه میشهند:

آگاهی ،بر اساس میزان بتای به دست آمده به ترتیب مؤثرترين

 -نهادهای آمهزشی با انجام رسالت خهد در زمینه ارتقاء

متغیرهای تبیین کننده بهبهد احساس عدالت اجتمتاعی هستتند.

مشارکت در مناطق روستايی و همچنین ،صداوسیما با تهلید و

مقدار ضريب تعیین در گتام ششتم بترای ايتن هشتت متغیتر

پخش برنامه های مختل

بترای فرهنتگستازی در بتین متردم

 3/131به دست آمده است و اين يافته نیز با نتتايج حاصتل از

روستايی برای کمک و همیاری به ديگران و تقهيت مشتارکت

 )Lindstrom,مطابقتت دارد.

بین آنها نقش متؤثری دارنتد و از ايتن طريتق ،بترای افتزايش

(& Turner, 2014

 )Chenو

(2003

درنهايت ،مطابق اطالعات مندرج در شکل ( )7بر اساس نتايج

احساس امنیت تالش میکنند.

حاصل از ضريب بتا ،سهم و نقش متغیر «اعتماد اجتمتاعی» در

 -بهدلیل ارتباط معنادار بین اعتماد اجتمتاعی و احستاس

تبیین متغیر وابسته «احساس امنیت اجتمتاعی» بیشتتر از ستاير

امنیت اجتماعی بهتر است بسترسازی برای اعتماد انجتام شتهد

متغیرهتتا استتت و متغیرهتتای میتتزان رضتتايتمندی ،مشتتارکت

و به تبع افزايش احستاس امنیتت ،متصتديان امتهر فرهنگتی و

اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،میتزان آگتاهی و میتزان روابتط

برنامهريزان اجتماعی با تقهيت پايههای بنیتادين در بتین افتراد

افقی بتر پايته همکتاری بته ترتیتب در اولهيتت بعتدی قترار

روستايی شهرستان ،اعتماد عام را هم در بین مردم روستتايی و

گرفتهاند .با استناد به نتايج استنباطی تحقیتق تهصتیه متیشتهد

هم در بین سازمان های دولتی افزايش دهند و بته ايتن شتیهه،

برای رسیدن به نتیجه دقیقتر دربتاره مطالعته احستاس امنیتت

احساس امنیت را نیز تقهيت کنند.

اجتماعی از دو روش کمی و کیفی به صهرت هم زمان استتفاده

 -باوجهد نبهدن ارتباط معنادار بین کتاهش تعارضتات و

شهد .گذشتهازآن ،ضترورت انجتام مطالعتات طتهلی بتهجتای

اختالفات و بهبهد احساس امنیت اجتماعی تهصیه می شتهد بتا

مطالعات مقطعی در زمینه مهضه متدنظر و متهارد مشتابه آن

فرهنگسازی ازطريق اين روشها احساس امنیت اجتمتاعی را

احساس می شهد .يکی از عهاملی کته در منتاطق روستتايی بته

در بین شتهروندان منتاطق روستتايی شهرستتان تقهيتت کترد:

افزايش احساس امنیت اجتماعی منجر متی شتهد ،عمتل کتردن

کنترل درونی يکايک افراد جامعه روستايی ،تقهيت همبستتگی

مسئهالن و متهلیان حهزه تهسعه روستايی (در حد امکتان) بته

قهمی و طايفهای ،از بین بردن يا سستکردن زمینههای نتزا و

وعده های داده شده به روستايیان است .اين عمل ،میزان اعتماد

تعارضات و افتزايش انستجام و تعلقتات اجتمتاعی بته وستیله

اجتماعی را در جهامع روستايی بهبهد می دهد و بته تهستعه و

رسانههای گروهی در بین روستايیان.

تحکیم روابط ،پیهندها و شبکه های اجتماعی (که نقش بسزايی

 -باوجهد ارتباط معنادار بین انسجام اجتمتاعی و بهبتهد

در سرمايه اجتماعی افراد روستايی ايفا میکنند) منجر میشتهد

احساس امنیت ،بايد برای ارتقاء آن ازطريق نهادهتای دولتتی،

و از اين طريق ،باز هم در افزايش احساس امنیتت تتأثیر دارد.

خصهصی و رسانه های گروهی به ويژه صداوسیما تالش شتهد

همچنین ،باتهجه به اينکه بین ارتباطتات اجتمتاعی و احستاس

تا جهامع روستايی شهرستتان مشتگین شتهر در ستايه انستجام

امنیت اجتماعی رابطه وجهد دارد ،با تشهيق روستتايیان بترای

اجتماعی زياد در روابط و مناسبات اجتمتاعی ختهد ،احستاس

تشتکیل تعتاونیهتتای تهلیتدی و ستاير ستتازمانهتای مردمتتی

امنیت بیشتری کنند .همچنین ،دراينارتبتاط تهصتیه متی شتهد

احساس امنیت را در اين افراد و در جهامع روستتايی افتزايش

آدابورسهم ،مناسک و شعائر مذهبی و قهمی را تقهيت کننتد

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،17شماره دوم ،تابستان 1931
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زيرا اين امر ،افزايش گرايش روستايیان به همديگر و درنتیجته
بهبهد احساس امنیت اجتماعی را به دنبال دارد.
 -همچنین ،به دلیل نبهدن ارتباط معنادار بین رضايتمندی

بهرديه ،پ .)1984( .شکل هتای سترمايه ،سترمايه اجتمتاعی،
اعتمتتاد ،دمهکراستتی و تهستتعه ،ترجمتته :افشتتین
خاکباز و حسن پهيان ،تهران :انتشارات شیرازه.

و احساس امنیت اجتماعی تهصیه می شتهد دولتت گتام هتايی

بتتهزان ،ب .)1987( .متتردم ،دولتتتهتتا و هتتراس ،ترجمتته:

برای بهبهد شاخص های اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،فرهنگی

پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهتران :انتشتارات

و مديريتی بردارد تا به افزايش اين امهر و رضايتمندی ساکنان

آگاه.

مناطق روستايی شهرستان منجر شهد :بهبهد زندگی اجتماعی و

بیات ،ب« .)1988( .بررسی عهامل متؤثر بتر احستاس امنیتت

فرهنگی جامعه روستايی ،تنه بخشی به فعالیت های اقتصادی،

شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه هتای جمعتی

ارتقاء میزان دانش و آگاهی ،تهانمندستازی فقترای روستتايی،

عملکتترد پلتتیس و بتتروز جتترايم)» ،فصتتلنامه

بهبهد ظرفیت و اصتالح کیفیتت اکهسیستتمهتا ،ارتقتاء میتزان
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نظم اجتماعی ،تهران :نشر نی.
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