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چکیده
اعتمــاد اجتماعــی بــه عنـوان یکــی از مفاهیــم کلیــدی علــوم اجتماعــی و از مؤلفه هــای حیاتــی ســرمایۀ اجتماعــی
و مهم تریــن جنبه روابــط انســانی در مناطــق روســتایی اســت کــه زمینــۀ مشــارکت ،همــکاری و اتحــاد میــان اعضــای
جوامــع روســتایی را در راســتای تقویــت امنیــت اجتماعــی فراهــم می کنــد .هــدف ایــن مقالــه مطالعــه و تحلیــل
اثــرات اعتمــاد اجتماعــی بــر بهبــود امنیــت اجتماعــی مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر می باشــد .ایــن
تحقیــق از نــوع کاربــردی و بــه روش تحلیلی-تبیینــی اســت کــه بــا اســتفاده از روش پیمایــش انجــام شــده اســت.
بــرای جمــع آوری اطالعــات از طریــق پرســش نامه ،بــه روســتاییان ســاکن در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین
شــهر مراجعــه شــد کــه جامعــه آمــاری پژوهــش را تشــکیل می دهنــد .تعــداد کل روســتاییان بــاالی  15ســال
شهرســتان مشــگین شــهر  90359نفــر بــود .بــرای تعییــن حجــم نمونــه ســاکنان مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین
شــهر ،بــا اســتفاده از نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای از طریــق فرمــول کوکــران 384 ،نفــر از روســتاییان ســاکن در
مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین شــهر انتخــاب شــدند .مطالعــه راهنمــا در منطقــه مشــابه جامعــه آمــاری بــا
تعــداد 30پرســش نامه صــورت گرفــت و بــا داده هــای کســب شــده و اســتفاده از فرمــول ویــژه کرونبــاخ آلفــا در
نــرم افــزار  ،SPSSپایایــی بخش هــای مختلــف پرســش نامه تحقیــق  0/80الــی  0/83به دســت آمــد .در نهایــت،
نتایــج حاصــل از یافته هــای توصیفــی تحقیــق نشــان داد کــه از بیــن میانگیــن متغیرهــای اعتمــاد اجتماعــی ،میانگیــن
متغیرهــای مشــارکت اجتماعــی ،رضایتمنــدی و اقتــدار اجتماعــی بــه ترتیــب در رده اول تــا ســوم و میانگیــن عــدم
بیگانگــی اجتماعــی در رده آخــر قــرار دارد .و نیــز ،نتیجــه حاصــل از آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد بــه جــز
متغیرهــای تعهــد اجتماعــی و عــدم بیگانگــی اجتماعــی بیــن تمامــی متغیرهــای تحقیــق بــا بهبــود امنیــت اجتماعــی
رابطــه مثبــت و معنــی داری وجــود دارد و در انتهــای بــا توجــه بــه تحلیــل نتایــج ،پیشــنهاداتی کاربــردی نیــز ارائــه
شــده اســت.

کلیــد واژه هــا :امنیــت اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،توســعه روســتایی ،ســرمایه اجتماعــی ،شهرســتان

مشگین شــهر.
 .1دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران .نویسنده مسئولgmail. com@vheidari56 .
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بیان مسئله
اعتمــاد اجتماعــی بــه عن ـوان یکــی از مفاهیــم کلیــدی علــوم اجتماعــی و از مؤلفه هــای
حیاتــی ســرمایۀ اجتماعــی و مهم تریــن جنبــه روابــط انســانی در مناطــق روســتایی اســت
کــه زمینــۀ مشــارکت ،همــکاری و اتحــاد میــان اعضــای جوامــع روســتایی را در راســتای
تقویــت امنیــت اجتماعــی فراهــم می کنــد ،اعتمــاد اجتماعــی ضمــن این کــه فعالیت هــای
داوطلبانــه ،نوآورانــه و خــاق افــراد روســتایی را بــر می انگیــزد متعاقــب آن روســتاییان را
بــه تحــرك در کارهــای جمعــی تشــویق می کنــد در سراســر مبــادالت و روابــط اجتماعــی،
اعتمــاد هم چــون روان کننده هایــی ،چرخ هــای کنــش اجتماعــی را راحت تــر بــه حرکــت
در مــی آورد .بــر ایــن مبنــا اعتمــاد تســهیل گر تعامــات اجتماعــی و عامــل مهمــی در تعییــن
نظــم اجتماعــی در مناطــق روســتایی اســت .بنابرایــن ،موضــوع اعتمــاد تــا بــدان حــد اهمیــت
دارد کــه بگوییــم مهم تریــن مســأله نظم اجتماعــی ،چیــزی جــزء اعتمــاد و همبســتگی
اجتماعــی نیســت زیــرا بــدون انســجام و اعتمــاد ،نمی تـوان بــه دوام و پایــداری نظــم و امنیت
مناطــق روســتایی ،خوش بیــن بــود (لرنــی )69 :1388 ،بــه بــاور رونالــد اینگلهــارت (،)1390
اعتمــاد اجتماعــی نقــش بســیار مهمــی در حیــات سیاســی و اقتصــادی ســکونتگاه های
انســانی ایفــای می کنــد .رشــد اعتمــاد اجتماعــی در افــراد و گروه هــا و جوامــع شــهری
و روســتایی باعــث احســاس امنیــت ،آزادی اســتقالل و همبســتگی اجتماعــی هــر کــدام از
طرفیــن رابطــه می گــردد .پــس ،مجمــوع امنیــت ،یکــی از شــاخص های توســعه یافتگــی
روســتا و بــه ســامان بــودن جوامــع روســتایی اســت .هم چنیــن امنیــت خاطــر ،یکــی از
عمده تریــن شــاخص های رفــاه اجتماعــی اســت کــه نبــود آن حتــی برخــورداری از ســایر
شــاخص های رفــاه اجتماعــی را در مناطــق روســتایی تحــت تاثیــر قــرار می دهــد .هم چنــان
کــه طبــق نظریــه مازلــو ،رشــد و شــکوفایی اســتعدادها ،خالقیت هــا و فعالیت هــای
ارزش منــد در جوامــع شــهری و روســتایی بــدون امنیــت امکان پذیــر نخواهــد بــود .و همــان
طــوری کــه بیش تــر گفتــه شــد اصــوال انســان بــرای رســیدن بــه یــک درجــه موفقیــت در
زندگــی و بــرای رســیدن بــه اهــداف واالی انســانی بعــد از بــرآوردن نیازهــای فیزیولوژیکــی
کــه اســاس موجودیتــش را شــکل می دهــد نیــاز بــه وجــود امنیــت دارد .نیــاز بــه امنیــت
پــس از نیازهــای فیزیولوژیــک انســان بــه عنــوان یکــی از ســاختارهای اساســی و پایــه ای
تشــکیل دهنــده شــخصیت فــرد قلمــداد می شــود وتــا زمانــی کــه فــرد بــه بــاور کلمــن
( ،)1386در زندگــی خــود احســاس امنیــت نکنــد ،هیــچ پیشــرفتی در ســاختار شــخصیتی
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خــود نخواهــد کــرد و اعتمــاد پیش زمینــه تقویــت امنیــت در هــر جامعــه اعــم از جامعــه
شــهری و روســتایی اســت .و نیــز ،گــود معتقــد اســت کــه بــدون وجــود اعتمــاد اجتماعــی
زندگــی روزمــره جوامــع روســتایی از منظــر فقــدان امنیــت اجتماعــی بــا چالش هایی مواجــه
می شــود .بــه بــاور ســاتلتر و مک کــورد ( ،)2016بیــن اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی
از بعــد تقویــت امنیــت فکــری ،امنیــت عاطفــی و امنیــت احساســی در مناطــق روســتایی
رابطــه وجــود دارد .پوپــووا ( ،)2014در یافته هــای خــود پیرامــون اثــرات اعتمــاد اجتماعــی
بــر امنیــت اجتماعــی دریافــت کــه اعتمــاد اجتماعــی جوامــع روســتایی تاثیــر عمیقــی بــر
بهبــود امنیــت جانــی ،امنیــت اخــاق و امنیــت حقوقــی در مناطــق روســتایی دارد .مطالعــات
لونــق ( ،)2015در خصــوص رابطــه متقابــل اعتمــاد اجتماعــی بــا امنیــت اجتماعــی در مناطــق
روســتایی نشــان داد کــه روســتاییانی کــه اعتمــاد بیش تــری نســبت بــه هم دیگــر دارنــد
کمتــر بــه تعــارض و درگیــری کشــیده می شــوند و نــزاع قومــی و طایفــه ای کمتــر رخ
می دهــد و در طرح هــا و برنامه هــای توســعه روســتایی بیش تــر مشــارکت می کننــد و
نیــز ،بــه زعــم دیویــد و همــکاران ( ،)2015بیــن همبســتگی اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی از
بعــد امنیــت شــغلی ،امنیــت فرهنگــی و امنیــت فکــری در راســتای نیــل بــه اهــداف توســعه
روســتایی رابطــه وجــود دارد.
پــس بایــد گفــت کــه بی تردیــد در ایجــاد امنیــت مناطــق روســتایی ،عوامــل گوناگونــی
دخالــت دارنــد کــه فقــدان آنهــا برقــراری امنیــت را کنــد کــرده و یــا مانــع از تحقــق آن
می شــود .ضــرورت مطالعــه و تحقیــق در خصــوص مســئله مطــرح شــده نیــز از آن جــا
ناشــی می شــود کــه تهدیــدات داخلــی بالقــوه و بالفعــل امنیــت اجتماعــی مناطــق روســتایی
را بــه خطــر می انــدازد .بــر همیــن اســاس ،شناســایی عوامــل و عناصــر تامیــن امنیــت
اجتماعــی از پیــش شــرط های اساســی در جهــت برنامه یــزی بــرای ارتقــای ســطح امنیــت
اجتماعــی مناطــق روســتایی بــه شــمار مــی رود و نقــش باالیــی در برنامه ریــزی راهبــردی
دولت هــا در مناطــق روســتایی خواهــد داشــت .بــا توجــه بــه م ـوارد اشــاره شــده ،هــدف
اساســی ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه نیــاز مناطــق روســتایی در جهــت وجــود زمینه هــای
شــکل گیری امنیــت ،بررســی اثــرات رابطــه اعتمــاد اجتماعــی بــر بهبــود امنیــت اجتماعــی
در بیــن روســتاییان شهرســتان مشگین شــهر می باشــد .هــم چنیــن بررســی ها و مطالعــات
میدانــی نگارنــده در نواحــی روســتایی شهرســتان مشگین شــهر حاکــی از آن اســت کــه
میــزان امنیــت اجتماعــی روســتاییان ســاکن در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر از
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منظــر امنیــت نوامیــس ،امنیــت اقتصــادی ،امنیــت فکــری ،امنیــت جمعــی ،امنیــت مالــی،
امنیــت جانــی ،امنیــت شــغلی ،امنیــت اخالقــی ،امنیــت فرهنگــی ،امنیــت هویتــی و امنیــت
قضایــی بــا وجــود اقدامــات فــراوان دولــت در ســال های اخیــر در ســطح پایینــی قــرار دارد
کــه بــه نظــر می رســد بخشــی از ایــن مشــکالت ،بــه دلیــل عــدم توجــه بــه بعــد اعتمــاد
اجتماعــی ســرمایه اجتماعــی اســت بــه ایــن خاطــر ،ایــن تحقیــق بــه دنبــال آن اســت کــه ایــن
ســئوال را مــورد بررســی و کاوش قــرار دهــد کــه اعتمــاد اجتماعــی چــه تاثیــری بــر بهبــود
امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی دارد؟ بــه همیــن خاطــر ابتــدا مبانــی نظــری امنیــت
اجتماعــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــا ارائــه مــدل مفهومــی ارتبــاط
بیــن اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی بررســی گردیــده اســت و
از آنجایــی کــه در ایــران تاکنــون مطالعــه خاصــی در خصــوص نقــش اعتمــاد اجتماعــی بــر
بهبــود امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی صــورت نگرفتــه اســت بــه همیــن خاطــر مقالــه
حاضــر در راســتای تبییــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی روســتایی اســت.
مبانی نظری
بررســی متــون علــوم اجتماعــی نشــان می دهــد کــه اعتمــاد اجتماعــی بــه میــزان زیــادی
در بهبــود امنیــت اجتماعــی نقــش دارد و مفهــوم اعتمــاد اجتماعــی بــه عنـوان مهم تریــن بعــد
ســرمایه اجتماعــی بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم همیشــه مــورد توجــه بــوده و ناشــی از
توجــه بــه مســئله نظــم اجتماعــی و توســعه اجتماعــی بــوده اســت .بــه نحــوی کــه اعتمــاد،
نظــم ،همبســتگی در اندیشــه های کالســیک های جامعــه شناســی ماننــد دورکیــم ،وبــر و
تونیــس مهم تریــن مفاهیــم بــوده اســت (ادیبــی ســده و همــکاران )100 :1389 ،بــه نظــر
اروینــگ گافمــن ،نگاه هــای ســریع افــراد در جامعــه و بازشناســی دیگــری ،پیــش فــرض
اعتمــاد اســت .تالکــوت پارســونز عامــل ایجــاد اتحــاد و انســجام اجتماعــی و ثبــات و نظــم را
اعتمــاد می دانــد .بــه عقیــده وی اعتمــاد ،ایــن بــاور را در افــراد ایجــاد می کندکــه دیگــران
بــه منظــور دســت یابی بــه یــک موقعیــت گروهــی از منافــع شــخصی دســت می کشــند.
«وی نظــام منســجم را نظامــی می دانــد کــه بت ـوان بــه عامــان آن در انجــام وظایف شــان
اعتمــاد کــرد کــه ایــن امــر خــود بــه پایــداری و نظــم سیســتم اجتماعــی کمــک می کنــد»
(انعــام .)25 :1382 ،مولرینــگ ( ،)2014ســه نــوع ایــده آل تیــپ اعتمــادی را از هــم متمایــز
می کنــد :نــوع اول اعتمــاد عقالنــی اســت .دومیــن نــوع ایــده آل ،اعتمــاد نهــادی اســت.
ســوم ،اعتمــاد فعــال اســت .بــه اعتقــاد جانســون گرچــه اعتمــاد یــک خصیصــه شــخصیتی
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نیســت و جنبــه ای از روابــط اســت کــه مــدام در حــال تغییــر اســت ،رابطــه مبنــی بــر اعتمــاد
واجــد شــرایط صداقــت ،صراحــت ،ســهیم کــردن ،تمایــات همــکاری جویانــه و اطمینــان
می باشــد (نیــازی و فرشــادفر.)12 :1393 ،
بررســی ادبیــات علــوم اجتماعــی نشــان می دهــد کــه ســه نظریــه انتخــاب عقالنــی و
مبادلــه ،نظریــه نظــم اجتماعــی و نظریــه مخاطــره در تبییــن علــی پیونــد بیــن اعتمــاد
اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی نقــش بــازی می کننــد کــه در خصــوص نظریــه انتخــاب
عقالنــی و مبادلــه ،جیمــز کلمــن کنش گــران را عامالنــی هدفمنــد در نظــر می گیــرد کــه
بــه آن کنشــی اقــدام می کننــد کــه احتمــال موفقیــت در آن بیش تــر اســت و در ایــن راه
ســود و زیــان خــود را محاســبه می کننــد؛ امــا در مبــادالت اجتماعــی ،بــر خــاف مبــادالت
بــازاری کــه هم زمــان بــده بســتان صــورت می گیــرد ،بازیگــران مجبورنــد منافــع خــود را
ســرمایه گذاری کننــد تــا پــس از یــک دوره زمانــی ،منافعــی عایــد آنــان شــود ایــن مســئله
عنصــر خطــر را وارد ایــن مبــادالت می کنــد .انجــام این گونــه مبــادالت مســتلزم وجــود
اعتمــاد بیــن طرفیــن اســت (کلمــن )62 :1386 ،در نظریــه کلمــن ( ،)1386مبنــای اعتمــاد
بــه حداکثــر رســاندن ســود در شــرایط خطــر اســت؛ در ایــن صــورت کنش گــر عقالنــی
اگــر حاصــل منفعــت را بیش تــر از زیــان آن بدانــد ،اعتمــاد می کنــد .در نطریــه نظــم
اجتماعــی فــرض بــر ایــن اســت کــه اعتمــاد ریشــه در وابســتگی عاطفــی دارد .هــرگاه
عواطــف ،زمینــه رشــد یافتــه و بتوانــد در میــان افــراد انتقــال یابــد ،اعتمــاد ایجــاد و تقویــت
می شــود .در ارتبــاط بــا چگونگــی انتقــال عواطــف ،تعامــات اظهــاری بــا روابــط گــرم
در ایــن زمینــه نقــش کلیــدی دارنــد (چلبــی )251 :1384 ،بعضــی از صاحب نظــران پایــه
اعتمــاد را بــر اســاس احساســات جمعــی اســتوار می داننــد؛ چــرا کــه بــا شــکل گیری مــا،
بعــد عاطفــی آشــکارتر شــده و افــراد نســبت بــه هــم نوعــی دلبســتگی عاطفــی پیــدا کــرده و
دیگــر صرفــا بــه دلیــل رفــع نیازهــای عــادی خــود (دنبــال کــردن منافــع شــخصی) بــا دیگــران
رابطــه برقــرار نکــرده و هم نوعــان خــود را رقیــب و دشــمن نمی داننــد و از ایــن کــه در
میــان آنــان هســتند احســاس امنیــت می کننــد و ایــن ،اعتمــاد بیــن آنــان را تقویــت می کنــد
(معیدفــر و جهانگیــری )50 :1390 ،در خصــوص بســط و گســترش نظریــه مخاطــره ،گیدنــز
بیش تریــن ســهم را دارد ایشــان اعتمــاد را عامــل احســاس امنیــت وجــودی می دانــد کــه
موجــود انســانی منفــرد را در نقــل و انتقال هــا در بحران هــا و در حــال و هوایــی آ کنــده
از خطرهــای احتمالــی قــوت قلــب می بخشــد .بــه بــاور گیدنــز ،فــرد بــرای ایــن کــه از
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آرامــش برخــوردار باشــد ،نیازمنــد بــه برخــورداری از امنیــت اســت .ایــن تامیــن بــه معنــای
دوام زندگــی خویــش و محیــط پیرامونــی و چیزهایــی اســت کــه فــرد را در بــر گرفته انــد.
احســاس امنیــت و تامیــن امنیتــی ،فــرد را از نگرانی هــا و اضطراب هــا نجــات می دهــد
و بــه او حــس اعتمــاد می بخشــد .ایــن فراینــد اتفــاق نمی افتــد مگــر ایــن کــه فــرد از
تــداوم برخوردهــای دوســتانه یــا غیــر دشــمنانه دیگــران (اعتمــاد اولیــه) اطمینــان داشــته
باشــند؛ بنابرایــن ،در اعتمــاد شــخصی ،امنیــت هستی شناســانه نقــش قابــل توجهــی دارد
(بیــدل .)58 :1395 ،در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از دیــدگاه ترکیبــی (نظریــه مخاطــره،
نظریــه نظــم و نظریــه انتخــاب عقالنــی) دربــاره امنیــت و اعتمــاد اجتماعــی می تـوان گفــت
کــه بــا توجــه بــه دیــدگاه گیدنــز اگــر روابــط «مایــی» در جامعــه افزایــش یابــد حــس تعلــق
اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت و در ایــن صــورت امنیــت و آرامــش در روابــط افــراد
حکم فرمــا خواهــد شــد کــه ایــن امنیــت فــردی ،افزایــش امنیــت اجتماعــی را بــه همــراه
خواهــد داشــت؛ بنابــر ایــن همــکاری مــردم جامعــه در حفــظ نظــم و امنیــت تابعــی از تفســیر
آنــان از شــرایط اجتماعــی و اعتمــاد ناشــی از ایــن ادراک اســت؛ یعنــی اگــر آنــان بــه شــرایط
اجتماعــی اعتمــاد داشــته باشــند ،احســاس امنیــت کــرده و در نتیجــه طبــق یــک انتخــاب
عقالنــی بــرای حفــظ امنیــت تــاش خواهنــد کــرد؛ چــرا کــه ایــن کنش گــران می داننــد
در وجــود امنیــت بــه نفــع خودشــان تمــام خواهــد شــد.
واکاوی اســناد و مــدارک مرتبــط بــا امنیــت اجتماعــی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه
بیــن اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد در تاییــد ایــن
مهــم؛ بــه بــاور گیدنــز ( ،)1378اعتمــاد بنیادیــن اضطــراب را کاهــش داده و نوعــی احســاس
تــداوم و نظــم در رویدادهــا ،حتــی آن هــا کــه بــه طــور مســتقیم در حــوزه ادراک شــخص
قــرار دارنــد ،امنیــت وجــودی را در فــرد بــه وجــود می آورنــد .فوکویامــا «توانایــی نیــل بــه
ســعادت در یــک جامعــه را در درجــه اول بــه دوام و قــوام جامعــه مدنــی ،توانایــی افــراد
جامعــه بــه مشــارکت و همــکاری در اجتماعــات کوچــک و بــزرگ و رعایــت موازیــن
اخالقــی چــون اعتمــاد ،صداقــت و اتکای پذیــری وابســته می دانــد» (امیــری.)13 :1376 ،
بــه بــاور اشــنایدر ( ،)2015در شــرایط بی اعتمــادی «هــر کــس ســعی می کنــد بــا توســل بــه
شــگردهای هــر چــه بدیع تــر گلیــم خــود را از آب بیــرون بکشــد و اگــر فرصتــی هــم پیــش
آمــد زیــر پــای دیگــران را خالــی کنــد کــه ایــن امــر نظــم اجتماعــی موجــود در جامعــه را بــا
مخاطــرات جــدی مواجــه می ســازد» .باربالــت ( ،)2004اعتمــاد را پایــه عاطفــی و احساســی

249

مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی ،مطالعه موردی :شهرستان مشگین شهر

مشــارکت و تقویــت بنیان هــای امنیــت اجتماعــی بــه ویــژه در جوامــع روســتایی می دانــد.
اکالک ( ،)2015بــر ایــن بــاور اســت کــه اعتمــاد اجتماعــی بــرای توســعه حــس تعلــق
جمعــی بــه عن ـوان ضروری تریــن مولفــه انســجام اجتماعــی و متعاقــب آن تقویــت امنیــت
اجتماعــی جوامــع روســتایی محســوب می شــود .و بــه زعــم کــوک و همــکاران (،)2016
فقــدان اعتمــاد اجتماعــی در مناطــق روســتایی منجــر بــه کاهــش دل بســتگی روســتاییان
بــه یکدیگــر و فقــدان همبســتگی جمعــی خواهــد شــد و کاهــش انســجام اجتماعــی و
تعهــد جمعــی بــه تضعیــف امنیــت اجتماعــی جوامــع روســتایی می انجامــد .بــه بــاور جــاالوا
( ،)2011در صــورت وجــود اعتمــاد در میــان افــراد جامعــه ،ارتبــاط اعضــای خانـواد ،دوســتان
و همســایگان ،همــکاران ،بیمــاران ،هــم گروه هــا و اجتماعــات ،موثرتــر می شــود .در
صورتــی کــه فقــدان اعتمــاد ،بــا عــدم پیــروی از قوانیــن رفتــاری ضــد اجتماعی ،خودکشــی،
خشــونت و ســایر مشــکالت اجتماعــی از جملــه مشــکالت امنیتــی همــراه خواهــد بــود.
لوهمــان تئــوری امنیــت خــود را بــر طبقه بنــدی جهــان فــردی بــه حــوزه آشــنا و حــوزه
ناآشــنا ارائــه می دهــد .دنیــای آشــنا حیطــه هنجارهــا و عادت هایــی اســت کــه بــرای حفــظ
انســجام و تعییــن سیســتم اجتماعــی کافــی بــه نظــر می رســد (باباخانــی.)186 :1390 ،
لیکــن در جهــان مــدرن کــه لوهمــان ( ،)2010بیش تــر حوزه هــای آن را در ذیــل دنیــای
ناآشــنا طبقه بنــدی می کنــد ،ایــن هنجارهــا دیگــر هیــچ کارکــردی نخواهنــد داشــت و
همیــن امــر سبب ســاز احســاس ناامنــی فــردی در ایــن حــوزه اســت .از دیــد ایشــان تــا
زمانــی کــه فــرد در حــوزه آشــنا زندگــی می کنــد ،احســاس ناامنــی نمی کنــد .احســاس
ناامنــی زمانــی بــه وجــود می آیــد کــه فــرد پــا بــه دنیــای ناآشــنا می گــذارد و ایشــان تنهــا
راه حــل ایجــاد امنیــت در حــوزه ناآشــنا را اعتمــاد بــه سیســتم های انتزاعــی می دانــد.
تاکنــون مطالعــات چنــدی در خصــوص بررســی اثــرات اعتمــاد اجتماعــی بــر بهبــود امنیــت
اجتماعــی در ســطح کشــور و جهــان صــورت گرفتــه کــه درزیــر بــه پــاره ای از آن هــا اشــاره
می شــود.
نتایــج پژوهــش میدانــی حیــدری ســاربان ( ،)1394در تحقیقــی بــا عنـوان «عوامــل بهبــود
امنیــت اجتماعــی از دیــدگاه روســتاییان» نشــان داد کــه بهبــود شــاخص های رفــاه اقتصــادی
و اقــدام مداخلــه ای دولــت ،تقویــت ســرمایه اجتماعــی و ظرفیت هــای شــناختی ،تحقــق
عدالــت اجتماعــی و پایبنــدی بــه ارزش هــا و تعلقــات مكانــی و آرامــش روحــی و روانــی
از عوامــل بهبــود امنیــت اجتماعــی از دیــدگاه روســتاییان می باشــد کــه مقــدار واریانــس و
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واریانــس تجمعــی تبییــن شــده توســط ایــن شــش عامــل  61/01می باشــد .نتایــج مطالعــات
نــادری و همــکاران ( ،)1389گویــای ایــن واقعیــت اســت هرچــه میــزان ســرمایه اجتماعــی
بیش تــر باشــد ،میــزان امنیــت نیــز بیش تــر خواهــد بــود .در تحلیــل نهایــی نیــز شــاخص
اعتمــاد اجتماعــی بیش تریــن همبســتگی را بــا امنیــت نشــان داده اســت .جکســون (،)2013
در مطالعــه خــود بــا عنـوان «امنیــت اجتماعــی و پایبنــدی بــه قواعــد غیررســمی» خاطر نشــان
می ســازد کــه ارزیابی هــا از آســیب پذیری و تصــور مخاطــره ای بــه وضــوح در چگونگــی
فهــم مــردم از محیــط فیزیکــی و اجتماعی شــان قــرار دارد .تصــورات از انســجام اجتماعــی،
اعتمــاد و کنتــرل غیررســمی و تفســیر ارزش هــا ،هنجارهــا و اخالقیــات مــردم تشــکیل
دهنــده اجتمــاع ،درســت بــه همــان انــدازه تفاســیر مربــوط بــه پنجره هــای شکســته و عــدم
مدنیــت ،در شــکل دادن تصــور مخاطــره ای اهمیــت دارنــد ،زیــرا آن هــا ســبب نقــض اعتماد
می شــوند کــه انتظــارات منفــی را پنهــان می دارنــد و بــه احســاس ناامنــی می انجامــد.
بــه زعــم دوتــا ( ،)2016بیــن تقویــت مشــارکت اجتماعــی ،همبســتگی اجتماعــی ،منزلــت
اجتماعــی و تعهــد اجتماعــی و بهبــود امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی رابطــه معنــادار
وجــود دارد .بــه زعــم بــرون یانــگ و همــکاران ( ،)2016بیــن مشــارکت اجتماعــی و امنیــت
عاطفــی و فکــری بیــن روســتاییان در مناطــق روســتایی رابطــه دوســویه وجــود دارد .مطالعات
امــا و ســیلتو ( ،)2016نشــان داد کــه هــر چقــدر ارتباطــات اجتماعــی و تعهــد اجتماعــی در
مناطــق روســتایی بیش تــر باشــد بــه همــان میــزان تعارضــات و اختالفــات کمتــر شــده و
در صــورت بــروز مشــکل ،کمتــر کار بــه سیســتم قضایــی کشــیده می شــود .بــه اوربــای
( ،)2015در یافته هــای میدانــی خــود دریافــت کــه اعتمــاد اجتماعــی بــا تقویــت همبســتگی
اجتماعــی ،حمایــت از نظــم موجــود ،تقویــت مشــارکت اجتماعــی و امیــداوری بــه ارضــای
نیــاز بــه بهبــود امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی منجــر می شــود .مطالعــات رائــو و
همــکاران ( ،)2016مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و بهبــود امنیــت
اجتماعــی بــه دلیــل ارتقــای تعهــد اجتماعــی ،عــدم بیگانگــی اجتماعــی ،ریســک پذیری
اجتماعــی و اقتــدار اجتماعــی جوامــع روســتایی رابطــه معنــادار وجــود دارد .در نهایــت
چارچــوب نظــری پژوهــش در شــکل ( )1و اثــرات اعتمــاد اجتماعــی بــر بهبــود امنیــت
اجتماعــی در مناطــق روســتایی در جــدول ( )1بــه نمایــش در آمــده اســت.
بــا عنایــت بــه مطالعــات فــوق می ت ـوان گفــت کــه بهبــود و تقویــت اعتمــاد اجتماعــی
تاثیــر مهمــی در بهبــود و تقویــت امنیــت اجتماعــی در جوامــع و مناطــق روســتایی دارد

بــه عبارتــی هــر چــه قــدر میــزان اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی در مناطــق روســتایی ســیر
فزونــی بــه خــود گیــرد بــه همــان میــزان امینــت اجتماعــی از ابعــاد گوناگــون شــامل امنیــت
نوامیــس ،امنیــت احساســی ،امنیــت فکــری ،امنیــت مالــی ،امنیــت جانــی ،امنیــت شــغلی،
امنیــت اخالقــی و ...تقویــت می شــود.
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جدول ( :)1معرفی متغیرهای تحقیق در خصوص بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و امنیت

ردیف

نتیجه تحقیق

مآخذ

1

رفاه اقتصادی و اقدام مداخله ای دولت ،سرمایه اجتماعی و ظرفیت های
شناختی ،عدالت اجتماعی و پایبندی به ارزش ها و آرامش روحی و روانی از
دیدگاه روستاییان

حیدری ساربان ()1394

2

تاثیر سرمایه اجتماعی بیش تر بر تقویت امنیت اجتماعی

نادری و همکاران ()1389

3

اثرات انسجام اجتماعی ،اعتماد و کنترل غیر رسمی و تفسیر ارزش ها ،هنجارها و
اخالقیات مردم در شکل دادن تصور مخاطره ای

جکسون ()2013

4

وجود ارتباط معنادار بین مشارکت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،منزلت
اجتماعی و تعهد اجتماعی با بهبود امنیت اجتماعی

دوتا ()2016

5

وجود رابطه دو سویه بین مشارکت اجتماعی و امنیت عاطفی و فکری در بین
روستاییان

یانگ و همکاران ()2016

6

اثرات ارتباطات اجتماعی و تعهد اجتماعی بر کاهش تعارضات در مناطق
روستایی

اما و سیلتو ()2016

7

منجر شدن اعتماد اجتماعی به بهبود امنیت اجتماعی

اوربای ()2015

8

وجود رابطه معنادار بین اعتماد اجتماعی و بهبود امنیت اجتماعی در جوامع
روستایی

رائو و همکاران ()2015

مآخذ :یافتههای تحقیق.1396،
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اجتماعی
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شکل ( :)1چارچوب نظری پژوهشی؛ منبع :یافته های تحقیق (.)1396

روش تحقیق
ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف توســعه ای ،و از لحــاظ ماهیــت ،پیمایشــی و نیــز از نــوع
همبســتگی اســت .در ایــن تحقیــق روش گــرد آوری داده هــا بــرای پاســخ گویی بــه ســئواالت
تحقیــق ،بــه صــورت پیمایشــی (داده هــای ا ولیــه) و ابــزار مــورد اســتفاده در روش پیمایشــی
پرســش نامه و مصاحبــه بــوده اســت .بــه منظــور بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهای پژوهــش از دو
نــوع پرســش نامه اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی اســتفاده گردیــد .ابــزار جمــع آوری
داده پرســش نامه بــوده اســت .پرســش نامه اعتمــاد اجتماعــی شــامل  56پرســش اســت کــه
بــه ســنجش مولفه هــای اقتــدار اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی ،تعهــد اجتماعــی ،بیگانگــی
اجتماعــی ،ارتباطــات اجتماعــی ،ریســک پذیری اجتماعــی ،رضایتمنــدی ،حمایــت از
نظــم موجــود ،میــل بــه همبســتگی اجتماعــی و میــل بــه مشــارکت اجتماعــی می پــردازد.
مضــاف بــر ایــن ،بــرای ســنجش امنیــت اجتماعــی محقــق بــا توجــه بــه ســئواالت تحقیــق بــه
تهیــه و تنظیــم پرســش نامه بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق مبــادرت ورزیــد .روایــی صــوری
پرســش نامه توســط پانــل متخصصــان مــورد تاییــد قــرار گرفــت .مطالعــه راهنمــا در منطقــه
مشــابه جامعــه آمــاری بــا تعــداد 30پرســش نامه صــورت گرفــت و بــا داده هــای کســب
شــده و اســتفاده از فرمــول ویــژه کرونبــاخ آلفــا در نــرم افــزار  ،SPSSپایایــی بخش هــای
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مختلــف پرســش نامه تحقیــق  0/80الــی  0/83به دســت آمــد .متغیرهــای مســتقل ایــن
تحقیــق شــامل مولفه هــای اعتمــاد اجتماعــی (رضایتمنــدی ،مشــارکت اجتماعــی ،اقتــدار
اجتماعــی ،همبســتگی اجتماعــی ،ارتباطــات اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی ،حمایــت از
نظــم موجــود ،ریســک پذیری اجتماعــی ،تعهــد اجتماعــی و عــدم بیگانگــی اجتماعــی) و
متغیــر وابســته شــامل شــاخص های امنیــت اجتماعــی (امنیــت جانــی ،امنیــت مالــی ،امنیــت
اقتصــادی ،امنیــت شــغلی ،امنیــت اخالقــی ،امنیــت هویتــی ،امنیــت نوامیــس ،امنیــت
فرهنگــی ،امنیــت جمعــی ،امنیــت اقتصــادی ،امنیــت فکــری و امنیــت قضایــی) مناطــق
روســتایی می باشــد در ایــن نوشــتار ،متغیــر وابســته در  57گویــه بــه شــیوه خودســنجی بــا
طیــف پنــج گزینــه ای لیکــرت (هیــچ= ،0کــم= ،1متوســط= ،2زیــاد= ،3و خیلــی زیاد=)4
اندازه گیــری شــد .در تبییــن رابطــه اعتمــاد اجتماعــی بــا احســاس امنیــت اجتماعــی ،فضــای
مفهومــی تعیین کننــده بــه شــرحی کــه در ادامــه می آیــد تعریــف و از طریــق گویه هــای
مناســب عملیاتــی شــده اند.
مشــارکت اجتماعــی ،مشــارکت کــم و پیــش آشــکار جوامــع روســتایی در حیــات
اقتصــادی ،گــذران اوقــات فراغــت ،فرهنــگ ،تقبــل مســئولیت های سیاســی و مدنــی و
غیــره در مناطــق روســتایی می باشــد مولفــه مشــارکت اجتماعــی بــا شــاخص های مهــارت
برقــراری روابــط انســانی ،کمــک بــه افــراد روســتایی در ســاخت مســکن ،اســتقبال از
مشــارکت در فرآینــد بازســازی زیرســاخت ها ،تمایــل بــه مشــارکت در دوره هــای آموزشــی،
میــزان مشــارکت در طرح هــای عمرانــی ،میــزان شــرکت در انتخابــات شــوراهای اســامی
روســتا ،تمایــل بــه عضویــت در پایــگاه بســیج ،تمایــل بــه عضویــت در تعاونی هــای تولیــد و
تمایــل بــه همــکاری بــا دهیــار روســتا تعریــف و ســنجش شــده اســت.
انســجام اجتماعــی نوعــی ترتیبــات اجتماعــی اســت کــه تضمیــن می کنــد جوامــع
روســتایی در ســطوح مختلــف ،بــه اشــتراک ذهنــی (مدل هــای ذهنــی مشــترک) ،برســند،
قابلیــت همــکاری بــا یکدیگــر داشــته باشــند و بــه قوانیــن موجــود احتــرام بگذارنــد مولفــه
انســجام اجتماعــی بــا شــاخص های همدلــی و یکرنگــی بــا اهالــی روســتا ،کنارگذاشــتن بگــو
و مگوهــای جزئــی در روســتا ،میــزان مراجعــه بــه ریــش ســفیدان بــه هنــگام بــروز مشــکل،
اختــاف درآمــد بــا ســایر اهالــی روســتا ،میــزان صمیمــت اهالــی ،حــل اختالفــات روســتا بــه
صــورت کدخدامنشــانه ،اختــاف عقایــد در بیــن اهالــی ،تمایــل بــه حضــور در مکان هــای
عمومــی و میــزان اعتمــاد بــه دیگــر اهالــی روســتا تعریــف و ســنجش شــده اســت.
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رضایتمنــدی احساســی اســت کــه در نتیجــه تعامــل فــرد روســتایی نســبت بــه جوانــب
شــغلی آنــان و ســایر امــورات روزمــره کــه بــا آنــان در تعامــل اســت به وجــود می آیــد
اگــر احســاس مطبــوع باشــد رضایتمنــدی فــرد روســتایی بــاال مــی رود و در غیــر ایــن
صــورت رضایتمنــدی فــرد روســتایی پاییــن می آیــد .مولفــه رضایتمنــدی بــا شــاخص های
داشــتن ســامت روحــی و روانــی ،الگــوی مصــرف خان ـوار ،وضعیــت مســکن ،بازاریابــی
و بازاررســانی بــه موقــع محصــوالت ،ســهولت دسترســی بــه منابــع اعتبــاری ،درآمــد کافــی،
میــزان اســتفاده از منابــع اطالعاتــی ،میــزان بهــره وری ،توجــه بهداشــت عمومــی و آمــوزش
روســتاییان ،وجــود تامین هــای اجتماعــی ،رضایــت از دهیــاری ،رضایــت از مراکــز خدمــات
بهداشــتی ،رضایــت از پوشــش بیمــه کشــاورزی ،رضایــت از بیمــه تامین اجتماعــی و رضایت
از دسترســی بــه خدمــات عمومــی نهادهــای دولتــی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
ارتباطــات اجتماعــی؛ ارتبــاط بیــن دو نفــر و بیش تــر یــا بیــن چنــد گــروه را در مناطــق
روســتایی بیــان می كنــد .ایــن روابــط می توانــد صــورت همــكاری ،تفاهــم و دوســتی داشــته
باشــد و می توانــد بــه صــورت تضــاد و تنــش و كشــمكش و گاه بی تفاوتــی و همزیســتی
باشــد .بــه بیــان دیگــر ،روابــط اجتماعــی ارتبــاط و وابســتگی متقابــل جوامــع روســتایی و
جهت گیــری رفتــاری آن هاســت كــه می توانــد در جهــت دوســتی یــا دشــمنی باشــد.
ارتباطــات اجتماعــی بــا شــاخص های رفــت و آمــد بــا مــردم روســتا ،عالقــه بــه مســافرت های
دســته جمعــی ،میــزان حضــور در مســجد ،ارتبــاط بــا دیگــر اهالــی روســتا ،میــزان ارتبــاط بــا
شــورا و دهیــاری ،ارتبــاط بــا نهادهــای دولتــی ،میــزان ارتبــاط بــا بســیج ،میــزان ارتبــاط و یــا
عضویــت در تعاونــی و ارتبــاط بــا مراکــز حمایتــی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
نظــم ،گــردن آمــدن اجــزای متفــاوت بــا کیفیــت و کمیــت ویــژه ای در یــک مجموعــه
روســتایی اســت ،بــه طــوری کــه همــکاری و هماهنگــی آن هــا در مناطــق روســتایی ،هــدف
معینــی را تامیــن کنــد مولفــه نظــم بــا شــاخص های پایبنــدی بــه نظــام اصلــی خانوادگــی و
اســتمرار زندگــی خانوادگــی ،رفتــار شــهروندی تـوام بــا آرامــش و احتــرام ،احتــرام بــه قانــون،
وقت شناســی ،اهمیــت و نظافــت شــخصی و محیــط ،رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی،
کنــش صحیــح اجتماعــی و ســامت عمومــی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
منزلــت اجتماعــی بــه پایگاهــی اجتماعــی اطــاق می شــود کــه فــرد روســتایی در میــان
یــک گــروه روســتایی دارد و یــا بــه مرتبــه اجتماعــی یــک گــروه روســتایی در مقایســه بــا
گروه هــای دیگــر روســتایی ،گفتــه می شــود .مولفــه منزلــت اجتماعــی بــا شــاخص های
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داشــتن وســیله نقلیــه ،طــا و جواهــرات ،میــزان اعتبــارات بانکــی ،میــزان محصــوالت
تولیــدی کشــاورزی ،وضعیــت تفریــح و تفــرج ،وضعیــت منــزل مســکونی ،وضعیت اســتفاده
از کاالهــای مصرفــی بــا دوام تعریــف و ســنجش شــده اســت.
بیگانگــی بــه مفهــوم احســاس انفصــال ،جدایــی و عــدم پیونــد ذهنــی و عینــی میــان فــرد
روســتایی و جامعــه (نهادهــا ،ســاختارها ،خان ـواده ،فرهنــگ ،مذهــب و نظایــر آن) اســت.
مولفــه بیگانگــی بــا شــاخص های ناتوانــی در انجــام دادن کار ،رعایــت قانــون بــه خاطــر
مجــازات ،عــدم مشــارکت در طرح  هــای توســعه کشــاورزی و روســتایی ،عــدم رفــت و
آمــد بــا خویشــاوندان و ترجیــح دادن تنهایــی ،دوری از دوســتان ،بدبیــن بــودن بــه آینــده،
نامشــخص بــودن آینــده شــغلی ،بیــزار بــودن از خــود ،احســاس عقــب بــودن از دیگــران،
خــود را قبــول نداشــتن ،بیــزار بــودن از ارزش هــای جامعــه و بیــزاری از محیــط و هنجارهــای
آن تعریــف و ســنجش شــده اســت.
تعهــد ،احســاس مســئولیتی اســت کــه روســتاییان نســبت بــه نقــش خــود در روابــط
اجتماعــی بــا دیگــران دارنــد مولفــه تعهــد بــا شــاخص های میــزان شــرکت در انتخابــات
شــوراهای اســامی روســتا ،انجــام فعالیت هــای عــام المنفعــه ،همــکاری بــا دهیــار ،شــرکت
در طرح  هــای و پروژه هــای توســعه روســتایی ،کمــک بــه روســتاییان در ســاخت مســکن،
شــرکت در تظاهــرات و راهپیمایی هــا تعریــف و ســنجش شــده اســت.
اقتــدار «قــدرت نهــادی شــده بــا حــق مشــروع روســتاییان بــرای تاثیرگــذاری یــا هدایــت
رفتــار دیگــران بــوده و بــر ســه اصــل مشــروعیت ،رضایــت و پیشــتیبانی همــگان در قالبــی
قانونــی مبتنــی اســت» مولفــه اقتــدار بــا شــاخص های میــزان فرمانبــری افــراد از خــود،
وضعیــت پایــگاه اقتصــادی ،میــزان تحصیــات ،وضعیــت مشــارکت در امــور روســتا ،میــزان
حمایــت مــادی و معنــوی از دیگــران ،میــزان حــل و فصــل دعــاوی و درگیری هــا ،وضعیــت
پایــگاه اجتماعــی ،میــزان تاثیرگــذاری در انتخابــات شــوراهای اســامی روســتا ،میــزان
نشســت و برخاســت بــا مســئولین دولتــی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
ریســک در تعریــف عــام ،احتمالــی اســت کــه یــک کنــش یــا کنــش ورزی (یــا
بی کنشــی) مشــخص منجــر بــه زیــان یــا برون دادهــا و پیامدهــای ناخوشــایند و ناخواســته
گــردد مولفــه ریســک بــا شــاخص های تحمــل شکســت و اراده بــرای شــروع دوبــاره،
میــزان تجربــه فــردی ،توانایــی بــه حداقــل رســاندن مخاطــرات ،داشــتن شــجاعت ،اســتقبال
از ورود روش هــای نویــن کشــاورزی بــه مناطــق روســتایی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
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جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،شــامل کل روســتاییان (بــاالی  15ســال)
ســاکن در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین شــهر می باشــد ( ،)N=90359کــه از ایــن
میــان تعــداد  384نفــر بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــه عن ـوان نمونــه آمــاری انتخــاب
شــدند .روش نمونه گیــری در ایــن پژوهــش ،نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای بــوده اســت
بدیــن ترتیــب ،اصــل شــانس برابــر بــرای انتخــاب افــراد جامعــه جهــت عضویــت در نمونــه
رعایــت شــد .از آنجایــی كــه نــوع روســتا از لحــاظ اوضــاع طبیعــی در منطقــه در ســه دســته
كلــی روســتاهای جلگــه ای ،روســتاهای كوهســتانی ،روســتاهای جلگــه ای – كوهســتانی
قــرار گرفتــه بودنــد .بــر ایــن مبنــا طــی بررســی  ها مشــخص شــد در ســطح شهرســتان
مشگین شــهر مجموعــا  81روســتای جلگــه ای 144،روســتای كوهســتانی و  104روســتای
جلگــه ای –كوهســتانی وجــود دارد بــر اســاس شــاخص وضعیــت ارتفاعــی تعــداد  9روســتا
از نــوع كوهســتانی ( )%45تعــداد  5روســتا از نــوع جلگــه ای ( )%25و تعــداد  6روســتا
از نــوع جلگه ای-كوهســتانی ( )%30بــه شــیوه نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای انتخــاب
شــدند .در ایــن پژوهــش اطالعــات به دســت آمــده بــا اســتفاده از شــیوه های آمــار توصیفــی
و آمــار اســتنباطی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای تبییــن رابطــه بیــن هــر یــک
از مولفه هــای اعتمــاد اجتماعــی (بیگانگــی اجتماعــی ،ریســک پذیری اجتماعــی و )...و
امنیــت اجتماعــی از ضرایــب همبســتگی پیرســون و آزمــون رگرســیون چندمتغیــره اســتفاده
شــد و همــه عملیــات آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSانجــام گرفــت و در خاتمــه در
ایــن تحقیــق فرضیه هــای زیــر مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت:
■■بین اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین اقتدار اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■ تعهد اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین عدم بیگانگی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین ریسک پذیری اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین رضایتمندی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین حمایت از نظم موجود و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
■■بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

■■بین ارتباطات اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها
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الف) یافته های توصیفی

جدول ( :)2مشخصات فردی نمونه مورد مطالعه
گروه سنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 20سال و کمتر

87

22/65

%23

30 - 21

125

32/55

55/55

40 -31

96

%25

80/55

 41سال و باالتر

76

19/79

%100

جمع

384

%100

-

وضعیت تاهل
مجرد

209

54/42

54/42

متاهل

175

45/57

%100

جمع

384

%100

-
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ویژگی های فردی نمونه آماری مورد مطالعه
همان طوری کــه جــدول ( )2نشــان می دهــد بیش تریــن تعــداد نمونــه در گــروه ســنی
 21الــی  30قــرار ســال قــرار دارنــد .بررســی وضعیــت تاهــل نیــز نشــان داد 45/57درصــد
(175نفــر) متاهــل و  54/42درصــد ( 209نفــر) در تحقیــق حاضــر مجــرد هســتند .بررســی
تعــداد اعضــای خانـوار نیــز مشــخص کــرد تعــداد اعضــای خانـوار در محــدوده 4الــی 6نفــر
بــا  34/11درصــد در باالتریــن رده و بــاالی 10نفــر بــا  14/32درصــد در پایین تریــن رده
قــرار دارنــد.

تعداد اعضای خانوار
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0-3

102

26/56

26/56

4-6

131

34/11

60/67

7-9

96

%25

85/67

باالی 10

55

14/32

%100

جمع

384

%100

-
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مآخذ :یافته های تحقیق
همان طــوری کــه جــدول ( )3نشــان می دهــد کــه از میــان  384نفــر نمونــه آمــاری مــورد
مطالعــه 105 ،نفــر (27/34درصــد) بی ســواد هســتند 21/87 ،درصــد بــا آمــوزش نهضــت
سـواد آمــوزی ،توانایــی خوانــدن و نوشــتن دارنــد68 .نفــر ( )17/7درصــد در مقطــع ابتدایــی
تحصیــل کرده انــد و 47نفــر (12/26درصــد) در مقطــع راهنمایــی و  42نفــر (10/93درصــد)
در مقطــع متوســطه تحصیــل کرده انــد38 .نفــر (9/89درصــد) نیــز مــدرک دیپلــم و باالتــر
دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات ،می ت ـوان گفــت  66/91درصــد از نمونــه آمــاری مــورد
مطالعــه ،تحصیــات قابــل توجهــی ندارنــد بی س ـواد و کــم س ـواد هســتند.
جدول ( :)3میزان تحصیالت نمونه فردی مورد مطالعه
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بی سواد

105

27/34

27/34

خواندن و نوشتن

84

21/87

49/21

ابتدایی

68

17/7

66/91

راهنمایی

47

12/26

79/17

متوسطه

42

10/93

90/1

دیپلم و باالتر

38

9/89

%100

جمع کل

384

%100

-
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نتایــج حاصــل از یافته هــای توصیفــی تحقیــق در جــدول ( )4نشــان می دهــد وضعیــت
رضایتمنــدی 57/64درصــد پاســخ گویان در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  26/15درصــد
در ســطح خیلــی کــم و کــم بــرآورد گردیــد .در مــورد مشــارکت اجتماعــی وضعیــت 67/18
درصــد از پاســخ گویان در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  21/74درصــد در ســطح کــم و
خیلــی کــم بــرآورد گردیــد .در مــورد اقتــدار اجتماعــی بیش تریــن فروانــی بــا (32/63
درصــد) در ســطح خیلــی زیــاد و کم تریــن فراوانــی بــا (12/8درصــد) در ســطح متوســط
ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر همبســتگی اجتماعــی وضعیــت  45/67درصــد از
پاســخ گویان در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  38/1درصــد در ســطح کــم و خیلــی کــم
بــرآورد گردیــد .در مــورد وضعیــت ارتباطــات اجتماعــی  39/55درصــد از پاســخ گویان بــا
میانگیــن  3/56و انحــراف معیــار  1/99در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  42/91در ســطح
خیلــی کــم و کــم و  17/54در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد وضعیــت منزلــت
اجتماعــی  38/52درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن  3/49و انحــراف معیــار  2/22در
ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  50/74درصــد در ســطح کــم و خیلــی کــم و 10/74در
ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر حمایــت از نظــم موجــود  23/98درصــد از
پاســخ گویان بــا میانگیــن  3/24و انحــراف معیــار  2/45در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و
 56/85درصــد در ســطح خیلــی کــم و کــم و  19/17در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند.
در مــورد متغیــر ریســک پذیری اجتماعــی 18/69درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن3/21
و انحــراف معیــار 1/19در ســطح زیــاد وخیلــی زیــاد و  62/91در ســطح خیلــی کــم و کــم
و  18/39در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر تعهــد اجتماعــی بیش تریــن
فراوانــی بــا  35/17درصــد در ســطح خیلــی کــم و کم تریــن فراوانــی بــا  8/18درصــد در
ســطح خیلــی کــم بــرآورد شــدند .در مــورد متغیــر عــدم بیگانگــی اجتماعــی بیش تریــن
فراوانــی بــا  37/4درصــد در ســطح خیلــی کــم و کم تریــن فراوانــی بــا 7/41درصــد در
ســطح خیلــی زیــاد بــرآورد شــدند.

جدول ( :)4درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل

ردیف

متغیر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

دامنه امتیاز
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1

رضایتمندی

12/36

13/79

16/21

18/23

39/41

4/12

1/65

0-18

2

مشارکت اجتماعی

12/84

8/9

11/08

37/75 29/43

4/08

2/33

0-16

3

اقتدار اجتماعی

15/83

12/8

14/41

32/63 24/33

3/87

1/87

0-25

4

همبستگی اجتماعی

19/79

18/31

16/23

17/11

28/56

3/67

2/65

0-26

5

ارتباطات اجتماعی

22/49

20/42

17/54

14/22

25/33

3/56

1/99

0-19

6

منزلت اجتماعی

26/91

23/83

10/74

16/65

21/87

3/49

2/22

0-27

7

حمایت از نظم موجود

29/42

27/43

19/17

7/17

16/81

3/24

2/45

0-21

 8ریسک پذیری اجتماعی 29/36 33/65

18/39

5/97

12/73

3/21

1/19

0-30

9

تعهد اجتماعی

35/17

24/36

21

11/29

8/18

3/19

2/67

0-29

10

عدم بیگانگی اجتماعی

37/4

27/36

18/51

9/32

7/41

3/12

1/83

0-28

درصد پاسخ گویان
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منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
نتایــج حاصــل از یافته هــای توصیفــی تحقیــق در جــدول ( )5نشــان می دهــد وضعیــت
امنیــت نوامیــس  53/92درصــد پاســخ گویان در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و 25/17
درصــد در ســطح خیلــی کــم و کــم بــرآورد گردیــد .در مــورد امنیــت اقتصــادی وضعیــت
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 24/83درصــد از پاســخ گویان در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  59درصــد در ســطح
کــم و خیلــی کــم بــرآورد گردیــد .در مــورد امنیــت فکــری بیش تریــن فروانــی بــا (24/97
درصــد) در ســطح خیلــی زیــاد و کم تریــن فراوانــی بــا ( 22/39درصــد) در ســطح متوســط
ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر امنیــت جمعــی وضعیــت  22/21درصــد از پاســخ گویان در
ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  58/48درصــد در ســطح کــم و خیلــی کــم بــرآورد گردید .در
مــورد وضعیــت امنیــت مالــی  57/17درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن  6/22و انحــراف
معیــار  1/77در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  24/88درصــد در ســطح خیلــی کــم و کــم و
 17/95درصــد در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد وضعیــت امنیت جانــی 66/96
درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن  4/09و انحــراف معیــار  3/22در ســطح زیــاد و خیلــی
زیــاد و  15/03درصــد در ســطح کــم و خیلــی کــم و 18/01درصــد در ســطح متوســط
ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر امنیــت شــغلی  63/56درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن
 3/99و انحــراف معیــار  2/98در ســطح زیــاد و خیلــی زیــاد و  21/79درصــد در ســطح
خیلــی کــم و کــم و  14/65درصــد در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر
امنیــت اخالقــی  54/65درصــد از پاســخ گویان بــا میانگیــن 4/89و انحــراف معیــار2/77
در ســطح زیــاد وخیلــی زیــاد و  27/19درصــد در ســطح خیلــی کــم و کــم و 18/16
درصــد در ســطح متوســط ارزیابــی شــدند .در مــورد متغیــر امنیــت فرهنگــی بیش تریــن
فراوانــی بــا  32/83درصــد در ســطح خیلــی کــم و کم تریــن فراوانــی بــا  6/41درصــد در
ســطح خیلــی زیــاد بــرآورد شــدند .در مــورد متغیــر امنیــت هویتــی بیش تریــن فراوانــی بــا
 35/72درصــد در ســطح خیلــی کــم و کم تریــن فراوانــی بــا 7/7درصــد در ســطح خیلــی
زیــاد بــرآورد شــدند .در مــورد متغیــر امنیــت قضایــی بیش تریــن فراوانــی بــا  31/96درصــد
در ســطح زیــاد و کم تریــن فراوانــی بــا  8/06درصــد در ســطح کــم بــرآورد شــدند.

جدول ( :)5درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته
ردیف
2

امنیت اقتصادی

8/96

15/87

16/17

28/17

30/83

8/61

3/42

0-18

3

امنیت فکری

12/67

19/31

22/39

20/66

24/97

5/41

1/55

0-24

4

امنیت جمعی

33/4

25/05

19/31

13/72

8/49

2/51

2/61

0-27

5

امنیت مالی

14/52

10/36

17/95

26/81

30/36

6/22

1/77

0-29

6

امنیت جانی

5/41

9/62

18/01

31/14

35/82

4/09

3/22

0-26

7

امنیت شغلی

9/15

12/64

14/65

29/92

33/64

3/99

2/98

0-32

8

امنیت اخالقی

11/47

15/72

18/16

27/69

26/96

4/89

2/77

0-31

9

امنیت فرهنگی

32/83

29/41

20/42

10/93

6/41

1/65

2/91

0-30

10

امنیت هویتی

28/56 35/72

17/28

10/74

7/7

2/17

2/09

0-19

11

امنیت قضایی

8/06

21/26

31/96

28/48

3/77

1/07

0-17

کم

1

امنیت نوامیس

10/35

14/82

20/91

27/36 26/56

9/19

2/56

0-20

زیاد

متغیر

خیلی کم

متوسط

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

دامنه امتیاز

262

درصد پاسخ گویان
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منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
ب) نتایج استنباطی
بــا توجــه بــه اطالعــات منــدرج در جــدول ( ،)6نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان
می دهــد کــه رابطــه بیــن متغیرهــای رضایتمنــدی ،ارتباطــات اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی،
حمایــت از نظــم موجــود و مشــارکت اجتماعــی در ســطح  1درصــد خطــا مثبــت شــده اســت
و رابطــه بیــن متغیــر ریســک پذیری اجتماعــی ،میــل بــه همبســتگی اجتماعــی و اقتــدار
اجتماعــی بــا متغیــر وابســته امنیــت اجتماعــی در ســطح  5درصــد خطــا مثبــت شــده اســت

و ضمــن ایــن کــه بیــن متغیرهــای تعهــد اجتماعــی و عــدم بیگانگــی اجتماعــی بــا متغیــر
امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــی داری مشــاهده نشــده اســت .ایــن یافتــه بــا مطالعــات عنایــت
و همــکاران ( )1394و پوپ ـوا ( )2016هم خ ـوان اســت.
جدول ( :)6نتایج ضریب همبستگی جهت تعیین رابطه بین دو متغیر
متغیر مستقل

اعتماد اجتماعی

اقتدار اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/198

0/024

منزلت اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/398

0/000

تعهد اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/98

0/125

عدم بیگانگی اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/063

0/532

ریسک پذیری اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/185

0/035

رضایتمندی

امنیت اجتماعی

0/658

0/000

حمایت از نظم موجود

امنیت اجتماعی

0/732

0/000

همبستگی اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/211

0/041

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/468

0/000

ارتباطات اجتماعی

امنیت اجتماعی

0/765

0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
نتایج رگرسیون چند متغیره
در ایــن روش بــر اســاس بتــای اســتاندارد به دســت آمــده متغیرهــای منزلــت اجتماعــی،
رضایتمنــدی ،ارتباطــات اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،اقتــدار اجتماعــی و همبســتگی
اجتماعــی بــه ترتیــب بــه عنـوان متغیرهایــی بودنــد کــه بیش تریــن ســهم را در میــزان تغییــرات
متغیــر وابســته داشــتند .ایــن متغیرهــا در مــدل نهایــی باقــی مانــده و بقیــه متغیرهــا از معادلــه
حــذف شــدند .نتایــج نشــان می دهــد ایــن متغیرهــای پیش بیــن  58درصــد ( ) =0/58از
میــزان واریانــس متغیــر وابســته (امنیــت اجتماعــی) را پیــش بینــی می کننــد .ضریــب تعییــن

مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی ،مطالعه موردی :شهرستان مشگین شهر

متغیر وابسته

مقدار ()r

مقدار ()p

263

264

بیانگــر ایــن اســت کــه متغیرهــای دیگــری نیــز در میــزان بهبــود امنیــت اجتماعــی روســتاییان
تاثیرگــذار بوده انــد کــه در مطالعــه حاضــر بررســی نشــده اســت .نتایــج تحلیــل واریانــس
یــک طرفــه نیــز معنــی دار بــودن رگرســیون و رابطــه خطــی بیــن متغیرهــا را در گام نهایــی
نشــان می دهــد .جــدول ( )7و ( )8اطالعــات مربــوط بــه ایــن تجزیــه و تحلیــل را نشــان
می دهنــد .ایــن یافتــه بــا مطالعــات حیــدری ســاربان ( )1394و دوتــا ( )2016هم خوانــی
دارد .بــه منظــور بــرآورد معادلــه تخمیــن ،بــا توجــه بــه اطالعــات به دســت آمــده و معنــی دار
بــودن مــدل نهایــی رگرســیون چنــد متغیــره در ایــن پژوهــش ،بــا معادلــه زیــر می تـوان میــزان
اعتمــاد اجتماعــی را بــا بهبــود امنیــت اجتماعــی در منطقــه مــورد مطالعــه تخمیــن زد:
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جدول ( :)7ضرایب رگرسیون چند مرحله ای برای تبیین رابطه اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی
گام

نام متغیر

ضریب
رگرسیون

ضریب
تعیین

ضریب
مقدار ()F
تعیین
تعدیل شده

مقدار ()p

1

منزلت اجتماعی

0/544

0/296

0/293

83/27

0/000

2

رضایتمندی

0/688

0/473

0/467

88/35

0/000

3

ارتباطات اجتماعی

0/727

0/528

0/521

73/15

0/000

4

مشارکت اجتماعی

0/746

0/556

0/547

61/09

0/000

5

اقتدار اجتماعی

0/756

0/572

0/561

51/79

0/000

6

همبستگی اجتماعی

0/763

0/583

0/570

44/94

0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

جدول ( :)8ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون نهایی برای تبیین رابطه اعتماد
اجتماعی و امنیت اجتماعی

متغیرهای پیش بین

ضریب ورود خطای معیار

بتا ()β

 tمحاسبه
شده

مقدار ()p

عدد ثابت (عرض از مبدا)

3/075

0/514

--------

5/98

0/000

اقتدار اجتماعی ()X1

0/079

0/008

0/467

9/30

0/000

مشارکت اجتماعی ()X2

0/077

0/013

0/482

9/96

0/000

رضایتمندی ()X3

0/95

0/148

0/566

6/46

0/000

همبستگی اجتماعی ()X4

-0/02

0/012

0/169

-1/85

0/065

منزلت اجتماعی ()X5

-0/41

0/130

0/242

-3/17

0/002

ارتباطات اجتماعی ()X6

-0/04

0/018

0/152

-2/27

0/024

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
در نهایــت اطالعــات منــدرج در شــکل ( ،)2نشــان می دهــد بــر اســاس نتایــج حاصــل
از ضریــب بتــا ،ســهم و نقــش متغیــر «رضایتمنــدی» در تبییــن متغیــر وابســته «امنیــت
اجتماعــی» بیش تــر از ســایر متغیرهــا اســت و متغیرهــای مشــارکت اجتماعــی ،اقتــدار
اجتماعــی ،همبســتگی اجتماعــی ،ارتباطــات اجتماعــی و منزلــت اجتماعــی بــه ترتیــب در
اولویت  هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.

مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی ،مطالعه موردی :شهرستان مشگین شهر

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب
استاندارد
شده

265

266
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شکل ( :)2اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین بهبود امنیت اجتماعی

مطابــق جــدول ( ،)9بررســی اثــرات مســتقیم ،غیــر مســتقیم و کلــی اعتمــاد اجتماعــی
بــر امنیــت اجتماعــی در ســطح روســتاهای نمونــه نشــان می دهــد کــه بیش تریــن اثــر
کلــی مربــوط بــه بعــد رضایتمنــدی ( )0/81می باشــد و بعــد منزلــت اجتماعــی ()0/16
دارای کمتریــن اثــر کلــی را در زمینــه امنیــت اجتماعــی در محــدود مــورد مطالعــه داشــته
اســت .تاثیــرات کلــی بــه دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه اعتمــاد اجتماعــی در ابعــاد
(رضایتمنــدی ،همبســتگی اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،ارتباطــات
اجتماعــی و اقتــدار اجتماعــی) در روســتاهای نمونــه موثــر بــوده اســت .ولــی میــزان بعــد
رضایتمنــدی بیش تــر از ســایر ابعــاد می باشــد .بــه طــوری کــه همبســتگی اجتماعــی،
منزلــت اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،ارتباطــات اجتماعــی و اقتــدار اجتماعــی باعــث
افزایــش امنیــت در منطقــه مــورد مطالعــه شــده اســت.

جدول ( :)9سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی متغیرها بر امنیت اجتماعی

رضایتمندی

0/56

0/25

0/81

1

همبستگی اجتماعی

0/24

0/07

0/31

4

منزلت اجتماعی

0/15

0/01

0/16

6

مشارکت اجتماعی

0/48

0/21

0/69

2

ارتباطات اجتماعی

0/16

0/11

0/27

5

اقتدار اجتماعی

0/46

0/19

0/65

3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

شکل ( :)3مدل تحلیل مسیر متغیرهای تاثیر اعتماد اجتماعی بر امنیت اجتماعی

در خصــوص پیونــد بیــن اعتمــاد اجتماعــی بــا امنیــت اجتماعــی بــا اســتناد بــه نتایــج
تحقیــق بایــد گفــت کــه مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد منزلــت اجتماعــی بــا تقویــت

267

مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی ،مطالعه موردی :شهرستان مشگین شهر

مولفه

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کلی

اولویت بندی
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امنیــت اجتماعــی در رابطــه اســت بــه ایــن معنــی کــه ،هــر چــه منزلــت اجتماعــی در مناطــق
روســتایی باالتــر باشــد ،امنیــت اجتماعــی بیش تــر تقویــت می گــردد و بالعکــس .در بــاب
نظریــه منزلــت اجتماعــی ترنــر ( ،)2012معتقدنــد کــه هــر چــه در یــک گــروه مثــا جوامــع
روســتایی افــراد از منزلــت اجتماعــی باالتــری برخــوردار باشــند ،میــزان ابــراز احساســات
منفــی در پــی نارضایتــی و عــدم موافقــت بــا رویدادهــای درون گــروه کاهــش می یابــد
و ایــن احســاس نارضایتــی را کمتــر ابــراز می نمایــد؛ گاه بــه منظــور حفــظ همبســتگی
گروهــی و گاه بــرای حفــظ موقعیــت خــود ،در صورتــی کــه در مــورد احساســات مثبــت
ایــن طــور نیســت ،اگــر فــردی در یــک گــروه اجتماعــی مثــا در مناطــق روســتایی ،از
منزلــت اجتماعــی باالتــری برخــوردار باشــد ،احســاس مثبــت خــود را از وقایعــی کــه
موجــب رضایــت او می شــود ابــراز می کنــد و هــر چــه احســاس افــرد روســتایی از زندگــی
رضامندانه تــر باشــد ،بــه همــان میــزان نیــز امنیــت اجتماعــی را در مناطــق روســتایی تجربــه
خواهــد کــرد و قــادر بــه تولیــد آن نیــز خواهــد بــود .پیرامــون پیونــد بیــن رضایتمنــدی و
امنیــت اجتماعــی برخــی از مطالعــات گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه رضایتمنــدی یکــی
از عناصــر اساســی نظــم ،وفــاق و همبســتگی اجتماعــی در مناطــق روســتایی اســت و در
خصــوص ارتبــاط بیــن رضایتمنــدی و امنیــت اجتماعــی نظریه هــای مقایســه اجتماعــی،
نظریــه امیــد ،نظریــه عدالــت توزیعــی مطــرح شــده اســت کــه همــه ایــن نظریه هــا بــه ارتبــاط
معنــی دار بیــن رضایتمنــدی و تقویــت امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی تاکیــد دارنــد.
اینگلهــارت برایــن بــاور اســت هرچــه فــرد از زندگــی خــود احســاس رضایــت بیش تــری
داشــته باشــد بــه همــان میــزان امنیــت بیش تــری خواهــد داشــت .در خصــوص ارتبــاط بیــن
مشــارکت اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی از منظــر زنــدر ( ،)2014مشــارکت بــه عنـوان یــک
مقولــه اعتقــادی و پیش نیــاز هــر طــرح یــا برنامــه موفقیت آمیــز بــرای بهبــود زندگــی مــردم
روســتایی و تقویــت امنیــت اجتماعــی مطــرح اســت و مشــارکت نقــش اساســی در تقویــت
امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی بــازی می کنــد و در صــورت پاییــن بــودن مشــارکت
اجتماعــی تقویــت امنیــت اجتماعــی جوامــع روســتایی بــا چالش هایــی مواجــه می شــود.
پیرامــون پیونــد بیــن همبســتگی اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی بایــد گفــت کــه بــه نظــر
ایزنشــتاد مهم تریــن مســئله نظــم اجتماعــی بــرای دورکیــم و تــا حــدودی بــرای فردینانــد
تونیــس ،همبســتگی اجتماعــی اســت ،یعنــی ایــن کــه بــدون انســجام و همبســتگی اجتماعی
پایــداری نظــم اجتماعــی در ســکونتگاه های انســانی اعــم از شــهر و روســتا ممکــن نیســت.

نتیجه گیری
همــان طــور کــه مطــرح گردیــد نوشــتار حاضــر اثــرات اعتمــاد اجتماعــی بــر بهبــود امنیت
اجتماعــی را مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار داده اســت و همان طــوری کــه نتایــج یافته  هــای
توصیفــی نشــان داد کــه از بیــن میانگیــن مولفه هــای اعتمــاد اجتماعــی ،مولفــه رضایتمنــدی
بــا میانگیــن ( )4/12در رتبــه اول و مولفــه عــدم بیگانگــی اجتماعــی بــا میانگیــن ()3/12
در رتبــه آخــر قــرار دارد و افــزون بــر ایــن ،تحلیل هــای آمــار اســتنباطی نشــان داد اعتمــاد
اجتماعــی بــر بهبــود امنیــت اجتماعــی مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر تاثیرگــذار
بــوده اســت .بــه طــوری کــه همبســتگی بهبــود امنیــت اجتماعــی در تمامــی مولفه هــای
اعتمــاد اجتماعــی بــه جــز عــدم بیگانگــی اجتماعــی و تعهــد اجتماعــی در قالــب فرضیــه
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از نظــر دورکیــم همبســتگی اجتماعــی می توانــد وحــدت ،ســامت و یکپارچگــی و نیــز
امنیــت اجتماعــی گــروه را در مناطــق شــهری و روســتایی تامیــن کنــد .در خصــوص پیونــد
بیــن ارتباطــات اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی می ت ـوان گفــت کــه تصــور وضعیــت امنیــت
اجتماعــی در قالــب شــبکه های فشــرده روابــط اجتماعــی بــه مثابــه نوعــی ســرمایه اجتماعــی
ممکــن شــده و بدیــن ترتیــب در شــکل گیری مفهــوم و تــداول اصطــاح اعتمــاد اجتماعــی
در مناطــق روســتایی بــه عن ـوان مهم تریــن مولفــه ســرمایه اجتماعــی مســئله تعییــن کننــده
بــوده اســت .بلیگــن ( ،)2010اســتدالل می کننــد کــه روابــط اجتماعــی بیــن افــراد روســتایی
می توانــد بــه شــکل پاداش دهــی و هزینه هــا تقلیــل یابنــد .پاداش هــا ،آن رخدادهــا و
رفتارهــای رابطــه ای اســت کــه رضایــت ،لــذت و خشــنودی را در طــرف رابطــه ای در
راســتای بهبــود امنیــت اجتماعــی مناطــق روســتایی بــر می انگیــزد .در خصــوص پیونــد بیــن
اقتــدار اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی ،نظریه هــای نفــوذ اجتماعــی ونظریــه اقتــدار مطــرح
اســت .نظریــه نفــوذ اجتماعــی بــه فرآینــدی از پیونــد رابطــه ای کــه بــه موجــب آن افــراد
روســتایی از ارتبــاط ســطحی بــه روابــط صمیمی تــر پیــش می رونــد ،اشــاره دارد و هــر
چه قــدر ارتبــاط صمیمی تــر و روابــط افقی تــر باشــد بــه همــان میــزان نظــم اجتماعــی در
مناطــق روســتایی برقــرار شــده و امنیــت اجتماعــی تقویــت می گــردد و در نهایــت ،تقویــت
مولفه هــای منزلــت اجتماعــی ،رضایتمنــدی ،ارتباطــات اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی،
اقتــدار اجتماعــی و همبســتگی اجتماعــی بــه تقویــت امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی
منجــر شــده و متعاقــب آن تقویــت امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی بــه توســعه مناطــق
روســتایی منجــر می شــود.
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تحقیــق بــه اثبــات رســید و در ایــن ارتبــاط ،میــزان  pمحاســبه شــده بیــن مولفه هــای
رضایتمنــدی ،ارتباطــات اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی ،حمایــت از نظــم موجــود و
مشــارکت اجتماعــی بــا متغیــر بهبــود امنیــت اجتماعــی ســطح معنــاداری کمتــر از  0/01و
مولفــه ریســک پذیری اجتماعــی ،میــل بــه همبســتگی اجتماعــی و اقتــدار اجتماعــی ســطح
معنــاداری کمتــر از  0/05را نشــان داد .کــه ایــن تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات (امیرکافــی،
1389؛ حســین زاده و همــکاران ،1390 ،بحــری پــور و امیــر رســتگار خالــد1393 ،؛ عنایــت
و همــکاران )1392 ،هم خوانــی دارد .از طــرف دیگــر ،نتایــج تحلیــل رگرســیون نشــان
داد کــه از بیــن متغیرهــای تحقیــق 6 ،متغیــر توســط کامپیوتــر در معادلــه باقــی ماندنــد و
ســایر متغیرهــا از معادلــه خــارج گردیدنــد و ایــن  6متغیــر توانســتند  58درصــد از تغییــرات
را تبییــن نماینــد .افــزون بــر ایــن ،نتایــج حاصــل از ضریــب بتــا ،رضایتمنــدی ،مشــارکت
اجتماعــی ،اقتــدار اجتماعــی ،همبســتگی اجتماعــی ،ارتباطــات اجتماعــی و منزلــت
اجتماعــی در تبییــن متغیــر وابســته (امنیــت اجتماعــی) بــه ترتیــب در اولویــت اول تــا ششــم
قــرار گرفتنــد و نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه اعتمــاد اجتماعــی از مهم تریــن ارکان بهبــود
امنیــت اجتماعــی از طریــق انســجام اجتماعــی ،ســازگاری اجتماعــی ،تمایــل بــه عضویــت
در نهادهــای مدنــی ،پای بنــدی بــه ارزش هــای دینــی و مذهبــی ،مشــارکت اجتماعــی در
امــورات مربــوط بــه روســتا ،مســئولیت پذیری ،داشــتن خالقیــت ،بهبــود انگیــزش ،تقویــت
تعامل هــای اجتماعــی ،توانمندســازی روان شــناختی ،تعــاون اجتماعــی ،ادغــام اجتماعــی،
پایبنــدی بــه ارزش هــای خانوادگــی ،انســجام فرهنگــی ،مبادلــه اطالعــات و دانــش ،تقلیــل
تعارضــات و درگیری هــا ،روابــط افقــی بــر پایــه همــکاری ،پذیــرش اجتماعــی ،شــکوفایی
اجتماعــی و غیــره اســت و بهبــود امنیــت اجتماعــی هــم بــا بهبــود ارزش هــای فرهنــگ
عمومــی مناطــق روســتایی ،ارتقــای آرامــش روانــی ،تقویــت احســاس امنیــت جانــی ،تثبیــت
جغرافیایــی روســتاییان ،تقویــت ارتباطــات اجتماعــی ،تواننمدســازی اجتماعــی ،رضایتمنــدی
از زندگــی در مناطــق روســتایی ،تقویــت روابــط افقــی بــر پایــه همــکاری ،تقلیــل شــکاف
اجتماعــی روســتاییان ،تامیــن معــاش روســتاییان ،کارآمــدی دولــت در خدمــات رســانی
مطلــوب ،افزایــش درآمدهــای فــردی و عمومــی روســتاییان ،بهزیســتی اجتماعــی ،ارتقــای
شــاخص های رفــاه ،افزایــش تولیــد ،اشــتغال زایی و حمایــت اجتماعــی ،توانمندســازی
اقتصــادی ،عملکــرد مطلــوب رســانه ها از طــرف دولــت بــه توســعه مناطــق روســتایی شــتاب
بیشــتری می بخشــد.
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پیشنهادات
بــا توجــه بــه یافته هــای ایــن پژوهــش مبنــی بــر وجــود رابطــه معنــی دار بیــن اعتمــاد
اجتماعــی و بهبــود امنیــت اجتماعــی پیشــنهاد می گــردد تدابیــر الزم جهــت افزایــش اعتمــاد
عمومــی از طریــق رســانه های گروهــی و غیــره بــه کار گرفتــه شــود .عــاوه بــر ایــن ،جهــت
افزایــش امنیــت اجتماعــی بایــد بــه ســرمایه اجتماعــی توجــه بیش تــری مبــذول گــردد و
بــا توجــه بــه بافــت دینــی ســکونتگاه های روســتایی ،از طریــق هنجارهایــی کــه ریشــه
در مذهــب و ســنت دارنــد از قبیــل قابــل اعتمــاد بــودن ،وفــای بــه عهــد ،درســتکاری و
نظایــر آن می ت ـوان بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی در راســتای ارتقــای اعتمــاد اجتماعــی در
جامعــه روســتایی شهرســتان مشگین شــهر کمــک کــرد و از بــروز برخــی از کنش  هــای
ضــد اجتماعــی (ماننــد دروغ گویــی ،خیانــت در امانــت ،ســود جویــی ،ناامنــی و غیــره)
جلوگیــری نمــود .عــاوه بــر ایــن بــا اســتناد بــه نتایــج تحقیــق توصیــه می شــود در حــوزه
تحقیقــات تجربــی اعتمــاد بــه صورتــی دقیق تــر بــا ابعــادی بیش تــر بررســی شــود؛ مثــا
بررســی اعتمــاد تعمیــم یافتــه ابعــاد احساســی ،شــناختی و رفتــاری اعتمــاد ارزیابــی شــود و
در بعــد اعتمــاد نهــادی نیــز میــزان توانایــی ،پاســخ گویــی ،صالحیــت و شــفافیت نهادهــا و
مجریــان نهادهــا بررســی شــود .افــزون بــر ایــن بایــد در راســتای تقویــت امنیــت اجتماعــی در
مناطــق روســتایی شهرســتان مشگین شــهر بــه نهادهــای جامعه پذیــر کننــده جامعــه روســتایی
عنایــت خاصــی مبــذول گــردد بــه ایــن دلیــل کــه نهادهــای جامعــه پذیر کننــده جامعــه
روســتایی شهرســتان مشگین شــهر (خانــواده ،مــدارس ،رســانه ها و )...نیــز می تواننــد بــا
برجســته نشــان دادن ملزومــات زندگــی روســتایی زمینــه احتــرام و رعایــت قواعد غیررســمی را
در جامعــه روســتایی فراهــم کننــد ،زیــرا پای بنــدی بــه قواعــد زمینــه افزایــش اعتمــاد نهــادی
را فراهــم می کنــد و اعتمــاد نهــادی می توانــد بــه بهبــود امنیــت اجتماعــی مناطــق روســتایی
بینجامــد .بــه نهادهــای فرهنگــی و اطالع رســانی نظیــر رســانه ملــی پیشــنهاد می شــود تــا
بخشــی از فرآورده هــای فرهنگــی و هنــری خویــش را بــه تعالــی امنیــت اجتماعــی و اخالقــی
در مناطــق روســتایی اختصــاص دهنــد و نیــز تدابیــری اندیشــده شــود تــا بخش هایــی از
ماموریــت ایجــاد ،حفــظ ،تقویــت و تعالــی امنیــت اجتماعــی و اخالقــی مناطــق روســتایی
بــه ســازمان  های مــردم نهــاد ،واگــذار شــود .بــه دلیــل ارتبــاط معنــی دار بیــن حمایــت از
نظــم موجــود و امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی منطقــه مــورد مطالعــه توصیــه می شــود
زیرســاخت های انســجام و نظــم اجتماعــی بــرای پیش گیــری و مقابلــه بــا عوامــل بــروز
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گسســت های هویتــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و عتقــادی تقویــت گــردد .بــه دلیــل ارتبــاط
معنــی دار بیــن همبســتگی اجتماعــی و امنیــت در مناطــق روســتایی منطقــه مــورد مطالعــه
توصیــه می شــود ،هویــت اجتماعــی و مقــدم داشــتن مصالــح جمعــی بــر منافــع فــردی و
احتــرام گذاشــتن شــخصیت انســانی در متولیــان توســعه امنیــت اجتماعــی مبتنــی بــر حفــظ
دیانــت و عــزت منــدی و اقتــدار در تعامــل بــا مــردم روســتا تقویــت گــردد .بــه دلیــل ارتبــاط
معنــی دار بیــن مشــارکت اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی منطقــه مــورد
مطالعــه ،جهــت تقویــت مشــارکت اجتماعــی و بــه تبــع افزایــش احســاس امنیــت اجتماعــی
در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین شــهر ،مهندســین فرهنگــی و برنامه ریــزان اجتماعــی
بــا زمینه ســازی بــرای افزایــش مشــارکت در بیــن مــردم روســتایی منطقــه مــورد مطالعــه در
مناســبت ها و موقعیت هــای مختلــف و بــه صحنــه کشــیدن مــردم روســتایی بــرای کارهــای
جمعــی و عمومــی می تواننــد گام موثــری در ایــن زمینــه بردارنــد .بــه دلیــل ارتبــاط معنــی دار
بیــن منزلــت اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی منطقــه مــورد مطالعــه،
مســئوالن و متولیــان توســعه روســتایی بســتر الزم را در راســتای افزایــش ظرفیت هــای تولیــدی
مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین شــهر و بــه تبــع آن کاهــش بیــکاری و اشــتغال زایی
و بهبــود شــاخص های رفــاه اجتماعــی و بهبــود کیفیــت زندگــی فراهــم کننــد .بــه دلیــل
ارتبــاط معنــی دار بیــن تعهــد اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی در مناطــق روســتایی منطقــه
مــورد مطالعــه ،بــا تقویــت ظرفیت های روانــی و شــناختی و تقویــت بعــد اخالقــی و معنــوی
ســاکنان مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین شــهر از طریــق رســانه  های همگانــی گام
اساســی در راســتای تقویــت امنیــت اجتماعــی برداشــته شــود.
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