• فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،37بهار  ،1393ص  31الی 52

بررسی جامعه شناختی رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری
(مورد مطالعه :مدیران شرکت های خصوصی استان های آذربایجان شرقی و غربی)
تاریخ دریافت:
تاریخ پذیرش:

1392/10/19
1392/12/11

چکیده

محمد عباس زاده
مجيد وظيفه امندي
3
موسي سعادتي
4
رسول صحرايي
5
محمد حسن شمس الديني مطلق
1
2

دو استان آذربایجان شرقی و غربی از استان های شمال غربی ایران هستند که با وجود شباهت های جمعیتی،
فرهنگــی ،جغرافیایــی ،تاریخی ،اقتصــادی و صنعتــی ،دارای تفاوت هایی نیز در برخی زمینه ها هســتند .این
تفاوت هــا تأثیر خود را در حوزه های گوناگون ،به ویژه در حوزه ی احســاس امنیــت اجتماعی و گرایش به
ســرمایه گذاری نشان می دهند .با توجه به این تفاوت ها ،ســؤالی که محققان در این تحقیق به دنبال پاسخ آن
بوده اند ،بررســی رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری در این دو استان است .روش
تحقیق پژوهش حاضر ،پیمایشــی بوده و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشــنامه است .جامعه آماری نیز شامل
تمامی مدیران شرکت های خصوصی فعال تا پایان شهریور  1390در دو استان آذربایجان شرقی و غربی است
که  373شرکت از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،به عنوان نمونه نهایی
انتخاب شدند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان گرایش به سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی و غربی در
حد متوســط رو به باال بوده و این میزان در آذربایجان شرقی بیشــتر از آذربایجان غربی است .همچنین میزان
احســاس امنیت اجتماعی در دو اســتان ،کمی پایین تر از حد متوسط است که بیشتر ناشی از پایین بودن میزان
بعد امنیت سیاســی این متغیر اســت .نتایج حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیر امنیت اجتماعی
نتوانسته است گرایش به سرمایه گذاری را تبیین و پیش بینی کند.
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