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 بین در اجتماعی امنیت و اجتماعی سرمایه میان یرابطه بررسی و مطالعه

 شمالی خراسان مرزی مناطق در ترکمن و کرد مرزنشینان
 3، مرتضی امانی2، نازمحمد اونق1زهرا رضاپور

             11/10/59: دريافت تاريخ

 22/10/59: پذيرش تاريخ

 چكيده
 ساازد، مای  مطلاو   و آرام ساال،،  را جامعه و بخشدمی ارتقاء را اجتماعی امنیت که هايیمؤلفه تريناصلی از يکی: هدف و زمينه

 غیر کنترل و نظارت زمینه ايجاد واقع در و انسجام مشارکت، اعتماد، فضای ساختن مهیا با اجتماعی یسرمايه. است اجتماعی سرمايه

 پذيرجامعه و فعالیت ینحوه بر تأثیر با و داده قرار خود الشعاعتحت ار اجتماعی هایگروه و افراد بین هایکنش تواندمی اقتدارآمیز

 مختلف مسائل و توسعه برای آن از و نمايد جلب را اجتماعی هایگروه و افراد داوطلبانه و جمعی دهیسازمان توانايی آنان، ساختن

 امنیات  احساا   و اجتماعی سرمايه متغیر دو بین ابطهر تبیین مقاله اين اساسی هدف جهت بدين. گیرد بهره امنیت جمله از اجتماعی

 .باشدمی شمالی خراسان مرزی مناطق در ترکمن و کرد مرزنشینان بین در سازه دو اين بین رابطه بررسی نیز و اجتماعی

 شاده  آوریجماع  تاه يافساخت یمصاحبه ابزار از استفاده با هاداده و بوده پیمايشی نوع از تحقیق اين در استفاده مورد روش :روش

 .اندقرارگرفته تحلیل و تجزيه موردSPSS  آماری افزار نرم یوسیله به بندیطبقه از پس شده آوری جمع اطالعات. است

 یرابطاه  اجتمااعی  امنیات  و اجتمااعی  یسارمايه  باین  که، است آن از حاکی رگرسیونی تحلیل در پژوهش نتايج :نتایج و هایافته

 اطمینان% 55 با رگرسیون از حاصل اصلی متغیّر دو بین یرابطه.( Sig) معناداری ضريب چون که استناد اين به. دارد وجود معناداری

 موجود تغییرات درصد 66 تعیین، ضريب برای آمده، دستبه ینتیجه به توجه با همچنین. باشدمی معنادار رابطه بوده، 1/111 با برابر

(. Adj R²=0.662) باشدمی مطالعه اين در بررسی مورد اجتماعی یسرمايه هایمولفه به ابستهو مرزنشینان اجتماعی امنیت میزان در

 ساير کنترل با و تنهايی به اجتماعی مشارکت اجتماعی، سرمايه هایمؤلفه بین از جزئی همبستگی آماره نتايج اسا  بر ديگر سوی از

 انسجام  و% 99 اجتماعی اعتماد ترتیب همین به و نموده تبیین را اجتماعی تامنی احسا  میزان نوسانات% 95 تا است توانسته هامؤلفه

 .دهندمی پوشش را مرزنشینان اجتماعی امنیت احسا  میزان نوسانات% 15 اجتماعی

  0اجتماعی، مشارکت0اجتماعی، انسجام6اجتماعی، اعتماد9اجتماعی، سرمايه9اجتماعیامنیت: کليدی هایواژه

                                                           
 z.rezapour@chmail.ir ؛ 15191062126  شماره همراه: ارشد مطالعات زنان، یکارشناسی دانش آموخته. 1

 ounagh.n @gmail.comواحد بجنورد؛  . استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور2

  amanimorteza7@gmail.com ؛خراسان شمالی نیروی انتظامیدفتر تحقیقات کاربردی کارشنا  . 3
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 8931 پایيز ،ومس شماره ،چهارم سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      821

 مقدمه 

مفااهی، مها، و کااربردی در بسایاری از مباحاس سیاسای، اجتمااعی و اقتصاادی،         ز يکی ا

مصاونیت از تعارو و تصارف اجبااری بادون      »1مفهوم امنیت است. اين مفهوم از نظر جونز

هاای مشاروع و مصاون    رضايت در مورد افراد، نبود هرا  و بی، نسبت باه حقاوو و آزادی  

حاواد  غیرمترقباه و در کال هار عااملی کاه       بودن از تهديد و خطر مرگ، بیماری، فقار و  

ای (. در واقاع امنیات مقدماه   112-119:  1555)جونز، « باشدآرامش انسان را از بین ببرد می

ترين افکار و احساساات بشاری   ای است که از دورنیضروری برای حیات و دوام هر جامعه

يفای کاه در تعرياف ايان     گیارد. نکتاه  ر  ها را در بر میگرفته تا مهمترين مسائل بین دولت

مفهوم بايد بدان توجه شود؛ نقش وجود احسا  امنیت در بین افراد جامعه در بعد ذهنای در  

کنار وجود امنیت در بعد عینی است. امنیات پایش از آنکاه واقعیتای عینای و بیرونای باشاد،        

جاود  و»ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد. به عقیاده بسایاری از کارشناساان و از جملاه افشاانی      

امنیت در يک جامعه به همان اندازه مه، است که احساا  امنیات در آن جامعاه و چاه بساا      

هاای فارد در جامعاه    تر است. چرا که واکانش احسا  امنیت در جامعه از وجود امنیت مه،

بستگی به میزان دريافت و ادراک وی از امنیت دارد. بر اين اسا  تا زمانی کاه از نظار فارد    

)افشاانی،  « وجود نداشته باشد، احساا  امنیات نیاز وجاود نخواهاد داشات      امنیت در جامعه 

بادان اشااره نماوده اسات؛ ابعااد       2(. امنیت دارای ابعاد مختلفی اسات کاه باوزان   190: 1351

هاايی  محیطی و اجتماعی. امنیت اجتماعی به حفا  ويژگای  نظامی، سیاسی، اقتصادی زيست

کنناد و باا   ضو يک گروه اجتمااعی قلماداد مای   اشاره دارد که بر اسا  آن، افراد خود را ع

دهناد )باوزان،   کند که هويت گروه او را شاکل مای  هايی از زندگی فرد ارتباط پیدا میجنبه

1550.)های اجتمااعی باوده و   بر اين اسا  نقش امنیت اجتماعی پاسداری و تقويت هويت

طار اسات. ايان مفهاوم     شود که جوامع احسا  کنند هويتشان در خبنابراين زمانی مطرح می

                                                           
1. Jones 
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 823/  ...  ترکمن و کرد مرزنشينان بين در اجتماعی امنيت و اجتماعی سرمایه ميان یرابطه بررسی و مطالعه 

ی امنیات ملای نیاز مطارح اسات کاه در       به عنوان يکی از مهمترين مؤلفه های تشکیل دهنده

-باشاد و هادف آن حفا  ارزش   ذيل آن قرار داشته و بیانگر ارتباط میان دولت و جامعه می

هاای مختلاف در جامعاه متاولی آن هساتند )قاادری و       های ديرپای اجتماعی بوده که گروه

(. 0: 1300، محمدزاده

از اين رو، توجه به مسئله امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه و ايجادآن در سطوح مختلاف  

تار اسات.   نسبت به بسیاری از موضوعات ديگری که ممکن است مه، تلقی شاود، ضاروری  

هاا، امکاناات، ابازار و    ايجاد امنیت اجتماعی در سطح يک جامعاه مساتلزم حضاور دساتگاه    

تاوان  باشد؛ اما در اين میان میهای هنگفتی را به دنبال دارد میه هزينههای تخصصی کشیوه

به پتانسیل عظی، و به مراتب مؤثرتر در ايجااد امنیات کاه از کانش و پیونادهای باین افاراد،        

همیاری داوطلبانه و آگاهاناه آناان در فضاای اعتمااد و همچناین کنتارل اجتمااعی آنهاا در         

شاود، اشااره نماود. در    ی اجتمااعی نامیاده مای   د و سرمايهشوها حاصل میمواجهه با آسیب

هاايی کاه امنیات اجتمااعی را     تارين مؤلفاه  ی اجتماعی به عنوان يکای از اصالی  واقع سرمايه

:  1303شاود )راماوز،   سازد، مطرح میارتقاء می بخشد و جامعه را سال،، آرام و مطلو  می

 2(، کاااکس1559) 1ظیاار: پوتناااممختلااف نانديشاامندانسااویازاجتماااعی(. ساارمايه00

(، 1550) 6(، وولکاااک1556) 9(، بورديااو1561) 9(، جاااکو 1559) 3(، فوکويامااا1559)

( تعرياااف شاااده اسااات. پوتناااام، 1555) 5( و پاکساااتون1550) 0(، پاااورتز1550) 0کلمااان

-تعريااف ماای پیوناادهااایو شاابکههنجارهااااعتماااد،عنااوانبااهرااجتماااعیساارمايه

-نتیجاااهونماااودهتساااهیلرامتقابااالمناااافعکسااابهاااتجدرهمکااااریکاااهکناااد

                                                           
1. Putnam 

2. Cox 

3. Fukuyama 

4. Jakoob 

5. Bourdieu  

6. Woolcock 

7. Coleman 

8. Portes 
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 8931 پایيز ،ومس شماره ،چهارم سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      891

فوکويامااا ساارمايه (.300: 2112، 1اساات )والتاارجمعاایاز کاانشمتفاااوتیانااواعآن،ی

هاا باه منظاور تحقاق     هاا و ساازمان  اجتماعی را توانايی افراد برای کار کردن با ه، در گاروه 

شبکه روابا  اجتمااعی باه     (. به عقیده بورديو،11:1559داند )فوکوياما، اهداف مشترک می

ريازی شاده   هاای کااربردی و برناماه   خودی خود ايجاد نمی شود، بلکه محصاول اساتراتژی  

گاذاری  تولید و بازتولید سرمايه اجتماعی نیازمند يک تالش و سرمايهگذاری است.سرمايه

ن، (. از نظر کلم911: 1300)شجاعی باغینی و همکاران، پذيری استدائمی در زمینه جامعه

سرمايه اجتماعی نوعی از سارمايه اسات کاه مانناد ديگار اشاکال آن، مولاد باوده و امکاان          

ساازد  يابی به اهداف معینی را کاه در نباود آن دسات نیاافتنی مای باشاند؛ فاراه، مای        دست

توان گفت سارمايه اجتمااعی کاه در درون سااختار و     (. در مجموع می105: 1309)کلدی، 

گیرد، به منابعی اشاره دارد که افراد در نتیجه اجتماعی شکل می هایرواب  افراد و در شبکه

-برقراری اين رواب  و حصول فه، و درک مشترک و اعتماد متقابل آن را باه دسات آورده  

هاا، هنجارهاا و اعتمااد همکااری     اند. در سرمايه اجتماعی يا مؤلفه هاای آن همچاون شابکه   

(؛ کاه در نتیجاه آن افاراد و    2115، 2)هااودن شود های چند جانبه تسهیل میجمعی برای نفع

هاای خاود را افازايش داده و در    اجتماعات در قالب هنجارها و پیوندهای اجتمااعی قابلیات  

های محیطی و اجتماعی که در ضمن به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمايت

(. در واقاع  09: 1305شاوند )حساینی،   ها به وجود آمده برخوردار مای های ارتباطی آنشبکه

ی نظااارت ساارمايه اجتماااعی بااا مهیااا ساااختن فضااای اعتماااد، مشااارکت و ايجاااد زمینااه    

الشعاع خاود قارار   های اجتماعی را تحتهای بین افراد و گروهتواند کنشغیراقتدارآمیز می

پذيرساختن آناان، تواناايی ساازمان دهای جمعای و      ی فعالیت و جامعهداده و با تأثیر بر نحوه

های اجتماعی را برای دستیابی به اهداف خاص جلاب نماياد و از آن   وطلبانه افراد و گروهدا

کاه  ی امنیت بهره گیارد. آنچناان  برای توسعه و حل مسائل مختلف اجتماعی از جمله مسئله

                                                           
1. Walter 

2. Hawdon 
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 898/  ...  ترکمن و کرد مرزنشينان بين در اجتماعی امنيت و اجتماعی سرمایه ميان یرابطه بررسی و مطالعه 

در صورت فرسايش يا کاهش سرمايه اجتمااعی گاروه هاای اجتمااعی از ها، گسایختگه و       

شود. همچنین ممکن میپیمودن مسیر توسعه دشوار و يا غیرهای عمیق شده و دارای شکاف

ها اع، از اقتصادی، فرهنگی، انساانی و مانناد آن   فقدان سرمايه اجتماعی، فقدان ساير سرمايه

را به دنبال خواهد داشت که همگی نقش مهمی در تادارک امنیات دارناد. در هماین راساتا      

فقادان سارمايه    یارد: عالئا، نشاان دهناده   داختر محققی درکتا  سرمايه اجتماعی بیان مای 

اجتمااعی، آمارهااايی از رفتارهااايی ضاد اجتماااعی اساات. عاواملی کااه امنیاات اجتماااعی را    

(. از 15: 1309رساند )محققای،  کنند، کمبود سرمايه اجتماعی در جامعه را میدار میخدشه

سرمايه اجتمااعی و  های اين رو آگاهی از میزان سرمايه اجتماعی اعضای يک جامعه، مؤلفه

رابطه آن با میزان احسا  امنیت اجتماعی در قالب يک شناخت و مطالعاه علمای در ساطح    

هاای متناوعی   ای مثال اياران کاه از پدياده    ويژه در جامعهگردد. بهجوامع ضروری تلقی می

های فرهنگی، تعادد اقاوام و   چون گستردگی مرزهای جغرافیايی، تهديدات خارجی، هجمه

ناپاذير و  اين قبیل برخوردار است. مرزهای جغرافیايی در هر کشور جازء جادايی   مسائلی از

روند. وجود ارتباطاات فضاايی باین مارزی، رفات وآمادهای       شمار می حسا  هر کشور به

قانونی، تأثیرپذيری، تهديدات مختلف و دوری از مناطق مرکزی اين منااطق را باه نقااط    غیر

راست از آن يک ضرورت محسو  شده و ضامانت  دارای خطر مبدل ساخته که حف  و ح

ريزی و بکارگیری تمهیدات خااص در مرزهاا و برقاراری    تحقق اين امر نیز مديريت، برنامه

درصورت غفلت در مرحله اول حفا   »باشد که به اعتقاد قالیباف امنیت کامل آن مناطق می

مملکات باا چاالش     تمامیت و در مرحله بعدی شراي  روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسای 

هاای  (. در اين میان حضاور و تعادد قومیات   20: 1300)قالیباف و همکاران، « شودروبرو می

کرد، ترک، ترکمن، عر  و بلوچ که اکثريت آنان به لحاظ موقعیت جغرافیاايی حاداقل از   

يک سمت در مجاورت مرزها و در همسايگی کشاورهای بیگاناه و در حاشایه ناوار مارزی      

ه عناوان نیروهاای باالقوه راهباردی ماورد توجاه خواهناد باود؛ چارا کاه در           ساکن هستند، ب

صورت خودنمايی و بروز هر گونه تهديد توس  عوامل خارجی قطعاا  ايان گاروه در وهلاه     
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-هايی مدون جهت چگونگی بهاره ريزیشوند. لذا ضروری است برنامهاول با آن مواجه می

-جلب مشارکت آنان تدوين شود. باه نظار مای   برداری صحیح از اين نیروی انسانی بالقوه و 

شود تا اقوام مرزنشین بطور فعال در زمیناه ايجااد امنیات    رسد يکی از عواملی که موجب می

طاور کاه قابال  اشااره     در مرزها مؤثر واقع شوند، توجه به سرمايه اجتماعی آنان است. هماان 

ی روابا  اجتمااعی اقاوام    شود. اگر دايرهشد، داشتن سرمايه اجتماعی يک فرصت تلقی می

ی اجتمااعی غنای برخاوردار    به شکل پايدار و در سطح گسترده مهیا شاود، آناان از سارمايه   

ای جهات  شده و اعتماد، انسجام و مشارکت آنان افزايش پیدا می کند. به عبارتی اگر زمیناه 

جامعاه   های آنان در سطحافزايش سرمايه اجتماعی اقوام، پذيرش جايگاه و احترام به ارزش

های آنان توجه نمايند، موجاب خواهاد شاد کاه اقاوام      فراه، شود و دولتمردان به نیازمندی

هاای  گاه خود را غريبه يا بیگناه تصاور ننماوده و ناه تنهاا از قاوانین و سیاسات      مرزنشین هیچ

اعمالی تبعیت نموده، بلکه در راستای تحکی،، حف  و ايجاد امنیت با دستگاههای امنیتی نیاز  

ی سارمايه اجتمااعی   اری نمايند. لاذا در ايان پاژوهش در پای بررسای و مطالعاه رابطاه       همک

مرزنشینان با امنیت اجتماعی آنان در محدوده ای از مناطق مارزی کشاورمان و پاساخگويی    

هاای سارمايه   به اين سؤاالت هساتی،: تاا چاه حاد وارياانس امنیات اجتمااعی توسا  مؤلفاه         

هاای سارمايه   تماعی بیشتر توسا  کادام ياک از مؤلفاه    اجتماعی تبیین شده است؟ امنیت اج

ی اجتمااعی باه تنهاايی و باا کنتارل      های سرمايهاجتماعی تبیین شده است؟ هر يک از مؤلفه

توانند نوسانات امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان را تبیاین نماياد.   ها تا چه حد میساير مؤلفه

تواناد  مذکور در جريان اين تحقیاق مای  بی شک بررسی و تجزيه و تحلیل رابطه و سؤاالت 

هايی در جهت حف  و گسترش مرزها، ارتقاء امنیت، توسعه و وحادت  ريزیساز برنامهزمینه

ی ماورد نظار در ايان تحقیاق عباارت اسات از منااطق        ملی در مناطق مرزی گردد. محدوده

 مرزی کردنشین و ترکمن نشین خراسان شمالی.
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 حقيقی تجربی ت: جدول پيشينه8جدول

 نتایج پژوهشگر

 نجیبی ربیعی

(1303) 

های تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان احسا  امنیت اجتماعی با تأکید بر سرمايه مؤيد اين نکته است يافته

 دارد. همچنین اشکال معناداری همبستگی مالی و جمعی فکری، که سرمايه اجتماعی با احسا  امنیت

آزمون  اسا  است. بر معنادار یدارای رابطه امنیت احسا  میزان با اجتماعی طبقه و سرمايه مختلف

 شغل و اجتماعی، تحصیالت اقتصادی، سرمايه متغیرهای ترکیب که، شد مشخص نیز شده انجام رگرسیون

 باشند. امنیت احسا  میزان تغییرات از بخشی یکننده تبیین تواندمی

قالیباف و 

همکاران 

(1300) 

یر ابعاد سرمايه اجتماعی بر امنیت مرزها در بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان های پژوهش تأثيافته

کرمانشاه مؤيد اين نکته است که مرزنشینان مورد بررسی، اعتماد زيادی نسبت به يکديگر دارند که اين مسئله 

 بر امنیت مرزها تأثیرگذار است.

 احمدی 

(1300) 

ر امنیت پايدار و رابطه بین قومیت و اين پديده در ايران حاکی از آن نتايج تحقیق بررسی نقش اقوام ايرانی د

است که حضور اقوام ايرانی به عنوان فرصت و نه چالش در صورتی عملی است که، به هر دو صورت 

 افزاری امنیت، يعنی امنیت پايدار توجه شود.افزاری و نرمسخت

نادری و 

ديگران 

(1305) 

 معنادار بین رابطه از اردبیل حاکی در اجتماعی و سرمايه اجتماعی امنیت احسا  رابطه تحقیق بررسی نتايج

 است. اجتماعی امنیت احسا  بويژه اعتماد اجتماعی با آن ابعاد و اجتماعی سرمايه

ذاکری هامانه 

و  همکاران 

(1351) 

است که سرمايه  بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و میزان احسا  امنیت اجتماعی در شهر يزد حاکی از آن

اجتماعی و ابعاد سه گانه آن )اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی( با احسا  امنیت 

 اجتماعی رابطه مستقی، و معنادار دارد. 

زاده حسن

تمرين و 

همکاران 

(1353) 

دهد گلستان نشان می های بررسی و تبیین رابطه بین سرمايه اجتماعی و احسا  امنیت اجتماعی در استانيافته

ای: اعتماد، بعد ساختاری: مشارکت و بعد شناختی: ی آن )بعد رابطهگانهکه سرمايه اجتماعی و ابعاد سه

 حکايت و کدهای مشترک( با احسا  امنیت اجتماعی رابطه مستقی، و معنادار دارد.

  1اسکوگان

(1556) 

 مطلع شدن ها وناامنی یدرباره هاهمسايه با کردن حسب دهدنشان می ناامنی اسکوگان معضل های تحقیقيافته

 خطر از افراد نوع برآورد و تر  میزان بر تواندمی اجتماعی ضد رفتارهای يا و محلی ديدگان بزه احوال از

 ابزار هاشبکه اين کرد؛ محلی اشاره هایشبکه نقش به توانمی راستا همین بگذارد. در تأثیر ديدگیبزه

 .سازندمی محل فراه، اوضاع و رويدادها به مربوط اطالعات تبادل برای را ارتباطی
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 مبانی و چارچوب نظری تحقيق

پاای  بندی مقاصد و آرای انديشمندان علاوم اجتمااعی حکايات از ايان دارد کاه، رد     دسته

پیشینه مفهومی سرمايه اجتماعی در آرای انديشمندان مقدم و کالسیک قابل مالحظه اسات.  

کارگران با همديگر ترغیب پتانسیل گروهی و همبستگی« سرمايه»کس در کتا  کارل مار

را در قالب همبستگی از روی ضرورت، جورج زيمل هنجارهاا و قواعاد رفتااری را در باده     

هاا و  باا ارزش  2و باه دنباال آن تاالکوت پارساونز     1بستان مناسبات بیناافردی، امیال دورکای،   

ر فرآيند تعامالت و همکاری با هماديگر کاه مساايل    هنجارها جهت اجرای بهینه تعهدات د

در مفاهیمی کاه معطاوف    3گیری سرمايه اجتماعی را در پی دارد و ماکس وبرساختی شکل

نظاران  (. گروهی از صااحب 121-122:  1309اند )متولی، به اعتماد است به اين امر پرداخته

مّی مورد بررسی قرار داد. از نظار  توان از دو منظر کیفی و کمعتقدند سرمايه اجتماعی را می

کیفی به اعتماد اجتماعی و ابعاد آن، انسجام و همبساتگی، ايجااد حاس همادلی و يگاانگی      

هاای اجتمااعی و از نظار کمای باه مشاارکت مادنی، تقويات آن و         مثبت بین عناصار شابکه  

(. 209: 2111و همکااران،   9همچنین به امکان ترمی، اجتماعی در عرصاه اجتمااع )روزنفلاد   

گاران باا   برای سرمايه اجتماعی خصلتی ساختاری و تعامالتی قائال اسات کاه کانش     9کلمن

گران با رعايت اصول مورد پذيرش در آن گاروه و  عضويت در گروه و تعامل با ساير کنش

جلب اعتماد ديگران، به اطالعاات ماورد نیااز دسات يافتاه و در فرآيناد کانش از حمايات         

ابراين سرمايه اجتماعی ناوعی فرصات پدياد آماده از حیاات      گردند. بنجمعی برخوردار می

گاران فاردی   های کنشتواند درون گروهی يا بین گروهی باشد و کنشجمعی است که می

(. کلماان بااا اسااتفاده از مفهااوم ساارمايه 212: 1309يااا جمعاای را تسااهیل نمايااد )عبااداللهی، 

های اجتمااعی  انواده يا شبکهها در داخل خاجتماعی به دنبال شناخت نقش هنجارها و ارزش

                                                           
1. Durkheim E. 
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(. 123: 1309هاای انساانی شاود )متاولی،     بوده تا از اين طريق بتواند موجب تقويت سارمايه 

کناد کاه باه    های ارادی معرفی مای هايی از انجمنی شبکهپوتنام سرمايه اجتماعی را به منزله

ن اعتمااد، اغلاب   کناد کاه بادو   اند. او بار ايان نکتاه تأکیاد مای     وسیله اعتماد، گسترش يافته

(. بطاورکلی  9: 2110، 1شاود )تاورگلر  هاای اصالی زنادگی روزماره غیارممکن مای      فعالیت

(، پاورتز  1501(، بوردياو ) 1550(، فوکوياماا ) 1559پردازان از جمله: پوتنام )اکثريت نظريه

ی سرمايه اجتماعی در ماورد  (، در حوزه2113) 2(، آدام ورونسويک1500(، کلمن )1550)

-اعتماد، انسجام اجتماعی، احسا  دلبستگی، احسا  هويت، افزايش تواناايی  هایشاخصه

-های فرد برای کنش، ارتباطات آزاد و مشارکتی، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضامانت 

های اجتمااعی  های اجرايی مؤثر،  رفیت بالقوه اطالعات، پیوندهای اجتماعی، توسعه شبکه

 و ... اتفاو نظر دارند.

بندی و تعاريف متعاددی اسات. دساته اول    شناسی، دارای دستهنیّت از منظر جامعهمقوله ام

تعاريفی هستند که بر تهديد هويت جمعی تأکید دارند. ويور امنیات اجتمااعی را توانمنادی    

های بنیادين خود در شراي  تغییار و تهديادات   جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ويژگی

داند. باوزان  یت اجتماعی را با نیاز به حف  هويت مرتب  میعینی تعريف کرده است وی امن

دهد که بر مبنای آن افاراد خاود را عضاو    هايی ارجاع میامنیت اجتماعی را به حف  ويژگی

-اند. از ديدگاه وی امنیت اجتماعی عبارت است از: تواناايی گاروه  گروه خاص تلقی نموده

ی و هويت خود. در واقع بوزان و وياور  های مختلف صنفی، قومی، محلی و... در حف  هست

: 1306کنناد )گروسای،   امنیت را حالت فراغت از تهديد هويت جمعی و گروهی تلقی مای 

هاای  ی دوم تعاريف، امنیت را به عنوان فقدان هارا  از ويرانای و تهدياد ارزش   (. دسته25

اعضای جامعاه و  دانند. اگر امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حف  زندگی جامعه می

توان امنیت اجتماعی را رفاع تهدياد   سپس حف  راه و روش زندگی آنان بدانی،، بنابراين می
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ی اعضای جامعه به يکديگر در نظار گرفات. دساته ساوم تعااريف از      از عنصر اتصال دهنده

امنیت اجتماعی بر فراغت جمعی از تهديدی که عمل غیر قانونی دولت، دستگاه، فارد و ياا   

ورزد )هماان منباع(.   که در تمام يا قسمتی از جامعه به وجود آورده است، تأکید میگروهی 

ی علوم سیاسای بارای امنیات طیفای از گفتماان مثبات و منفای را        پردازان حوزهبیشتر نظريه

کنناد.  اند؛ بطوريکه رفع خطر و استفاده بهینه از فرصت را مه، ارزياابی مای  مالک قرار داده

ای دو عنصر اساسی تهدياد و فرصات اسات و برقاراری امنیات مناوط باه        بنابراين امنیت دار

(. بادين  921: 1301هاسات )خلیلای،   گیاری بهیناه از فرصات   رهايی نسبی از تهدياد و بهاره  

که در وجه سلبی تحقق امنیات  طوریباشد. بهترتیب امنیت شامل دو وجه سلبی و ايجابی می

ها مورد توجاه  ها و تضمین منافع و ارزشدر گرو نبود خطر و در وجه ايجابی کسب فرصت

-است. وجه سلبی امنیت معطوف به مقابله با خطراتی است که بقای زنادگی را تهدياد مای   

 ،کنناااد. اماااا وجاااه ايجاااابی باااا فااارو بقاااا و اداماااه حیاااات، باااه کیفیااات زنااادگی       

نااوعوسااطحبرخااورداریاززناادگیتوجااهداردوتکاماالسااامانهزناادگیرا ضااامن

سااالبی و وجاااهدرامنیاااتلحااااظباااااساااتدانساااتهامنیاااتوحکاماساااتاساااتواری،

(. بارای  2: 1300شود )نويدنیا، زندگی )بقا و تکامل( میسر میوجهدوازپاسداریايجابی،

تارين پدياده اجتمااعی بارای حفا       بقا و تکامل نیاز به امنیت اجتماعی الزامی اسات و مها،  

باشد و اين مها، تحات   اعتماد در جامعه می امنیت و احسا  آن توسّل به رواب  اجتماعی و

لو معتقد است: نقش سرمايه اجتماعی در تاأمین  عنوان سرمايه اجتماعی قابل تأمل است. تقی

امنیت اجتماعی چه از جهت جلاوگیری از باروز ناهنجااری و اناواع جاراي، اجتمااعی و در       

اساساا  از طرياق    ساازی مشاارکت فعاال فارد در زنادگی اجتمااعی،      کنار آن از جهت زمینه

شاود )تقای   ها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتار افراد اعماال مای  تأثیرگذاری ارزش

هااای مختلفاای در مااورد رابطااه ساارمايه اجتماااعی و امنیاات (. آراء و دياادگاه33: 1309لااو، 

ترين آنها اشااره مای شاود. از نظار کلمان حفا  و       اجتماعی وجود دارد که در ادامه به مه،

-سرمايه اجتماعی به مثابه علت، موجب تأمین امنیت اجتماعی باه عناوان معلاول مای    تقويت 
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هاای مختلاف   هاا و موقعیات  شود؛ زيرا سرمايه اجتماعی به مثابه قواعد راهنما، عمل در ماتن 

اجتماعی، هر چند از مجرای رفتار متقابل افراد در طاول زماان شاکل گرفتاه و تکاوين مای       

ستقر اجتماعی به صورت يک علت باه باروز رفتارهاايی خااص     يابد. لکن در جايگاه نهاد م

انجاماد. چنانکاه افاراد در صاورت قارار      های اجتماعی مختلف میها و موقعیتمطابق با متن

-هايی متناسب با آن از خود نشان مای هايی الجرم واکنشها و موقعیتگرفتن در چنین متن

عناوان ياک علات، باروز رفتارهاای       توان گفت سرمايه اجتمااعی باه  دهند. بدين ترتیب می

کند و از اين رو حف  و تقويت سرمايه اجتمااعی باه   هنجارمند را به عنوان معلول ايجا  می

-جهت دامن زدن به رفتارهای هنجارمند، به صورت علی موجب تأمین امنیت اجتماعی مای 

برای ايجاد ارتباط، فرد بايد بتواناد فضاايی    1اعتقاد جانسون(. به 62-69: 1309 شود )کلمن،

های خود و ديگری را طارد و دفاع شادن را کااهش     آکنده از اعتماد را ايجاد کند که تر 

يک خصیصه شخصیتی ثابت ء بخشد. اعتماد و امید به پذيرش، حمايت و تأيید را ارتقا داده

ال تغییار اسات )امیرکاافی،    ای از رواب  است که مداوم در حدون تغییر نیست؛ بلکه جنبهو ب

1301 :00.) 

 شواهدقابلتوجهیوجودداردکهابزارگرمیو،محبتحسن،تفاهدقیقو گرايش

باا دارد،وجودافرادبیننشدنیحلتضادهایکهمواردیدرحتیجويانههمکاریهای

-عمیاق واولاین شاايد گاردد. پاذيرش،  مای انساانی رابطاه ياک درافازايش اعتمااد  عس

-تااار واضاااطرا کااااهشش کلیااادباشاااد. پاااذيررابطاااهياااکدرعنصااارتااارين

اعتمااادی، باایوتاار تاادافعیاساات. احساساااتبااودنپااذيرآساایببااهمربااوطهااای

(. 51هساتند )هماان:   ساازنده روابا  گساترش وشخصيکعملکردبرایمعمولموانع

با توجه به نظريه جانسون، هر چه میزان اعتمااد اجتمااعی در باین اعضاای ياک جامعاه        پس

يابد و اعضای جامعه پذيرش بیشتری نسبت به يکديگر داشته و گرايش به همکاری افزايش 

پذير باودن از جملاه تار  عادم     های مربوط به آسیبتر  و تفاه، با يکديگر داشته باشند،
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زعاا، جانسااون، پااذيرش )اعتماااد بااه امنیاات و احسااا  ناااامنی کاااهش خواهااد يافاات. بااه  

باه اساتناد تبیاین چلبای      1رساونز اسات. پا نااامنی ازتر واضطرا کاهشکلیدديگران(

از: عبارتناد کاه کناد میطرحاجتماعینظ،برایبعدچهارپارسونز،نظريهبس مقامدر

 عنصار پانج شاامل سیاسات بعاد وینظار ازفرهنگی.واجتماعیسیاسی،اقتصادی،ابعاد

به اين قرار است؛ عناصر زور، امنیت، کنش عاطفی،  يکديگر با اصلی و در عین حال مرتب 

گران مه، اسات، در  نظر وی از آن جا که نفع امنیتی کنشاز  ی اجباری.گران و رابطهکنش

يکای  برای عنصر امنیتی به عناوان  گیرد. او د می ی سیاسی به خوها جنبهنتیجه رواب  بین آن

           جااانی،امنیات -1 هاای سیاسات چهاار بعاد در نظار مای گیارد کاه عبارتناد از:         شااخص از 

2-امنیت -3 امنیت مالی فکری و9-امنیتجمعی بنابراين بار  اساا ايان تحلیال مای-

گروهاای، فرهناا دياادنآساایبصااورتدرکااهکااردگیاارینتیجااهچنااینتااوان

-گااااروهآناعضااااایبااااین زوررابطااااهديگاااار،گروهاااایدسااااتبااااهخاصااااه

 مااااالی،امنیااات امنیااات جاااانی،  ایرابطاااه چناااین نتیجاااه دروشاااده حااااک، هاااا 

امنیتفکریوامنیتجمعی موردتهديدقرارگیرد میودر،کلمیزان احسا  امنیات

-تعمااای، يافتاااه تقلیااال مااای  اعتماااادمیااازان نتیجاااهدرو يافتاااهکااااهشاجتمااااعی

 داشات، خواهاد منفای تاأثیر اجتمااعی میازان سارمايه  بار خودنوبهبهموضوعاينويابد

چراکااااهاعتمااااادوتعماااای،  اعتماااااديافتااااهيکاااایازابعااااادساااارمايهتماااااعی اج

دارد کااه بعااد اساساای اجتماااعیمشااارکتبااامسااتقیمیرابطااهنیاازخااودوشاادهتلقاای

، 2گیااااادنز(. از نظااااار09: 1309اسااااات )چلبااااای،  اجتمااااااعیسااااارمايهديگااااار

شود و از آن ساو  میاعتمادوتعادلضامنکهاستایرسیدهحداقلبهمخاطراتامنیت،

اسات؛ بارای   مها، بسایار اعتمااد  مفهاوم برایکهاحسا  اعتمادپذيری اشخاص و چیزها

احساااااا  امنیااااات وجاااااودی نیاااااز اهمیااااات بنیاااااادين دارد. باااااه اعتقااااااد وی       
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-جلااوهدراعتماااداساات.شخصاایتحیاااتی در توسااعه وعااامپدياادهنااوعیاعتماااد»

 امنیاااتاحساااا ناااوعیباااهباااا دساااتیابیمساااتقی،طاااورباااهخاااود، عماااومیهاااای

وجودی مرتباست. گیدنزاستداللکناد می کاه رهمخااطو اعتمااددر ،ها اناد و  تنیاده

معموال  در خدمت تقلیل ياا تخفیاف خطرهاايی کاار مای کناد کاه اناواع خاصای از           اعتماد

بااااه تماياااالديگاااار،اساااات. بااااه عبااااارتروبااااروآنبااااابشااااریهااااایفعالیاااات

وسایع ساطحی درحتای وهاا نظاام ياا اشاخاص خااص، هایموقعیتباارتباطدراعتماد

(. فوکوماياا  39:1300)نويادنیا،  « اسات گروهها مرتب وافرادوانیرامنیتبامستقیما تری

-در جامعااااهکااااهکناااادماااایتعرياااافانتظاااااریصااااورتبااااهرااعتمااااادنیااااز،

از بخشای رویبار مشاترک  هنجارهاای پاياه بار ومشاروع مشارکتی،منظ،،رفتارباای

معتقد است  3سو تا حدودی تونی 2(. آيزنشتار900: 2110، 1دهد )بتمیرخجامعهاعضای

مهمترين مسئله نظ، اجتماعی برای دورکی، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ يعنای اينکاه   

(. دورکی، 9:1301بدون انسجام و نوعی اعتماد، پايداری نظ، اجتماعی ممکن نیست )ازکیا،

 نامیاد، قابال  معتقد است: انسجام اجتماعی تنها به وسیله مواجهه با چیزی که وی نابهنجار می

تعريف است. نابسامانی، خودگرايی، فقر، ناهماهنگی و تقسی، کار تحمیلای همگای از دياد    

هايی از انسجام غل  بودناد. بادين طرياق، انساجام بهنجاار مباین عکاس ايان         دورکی، نمونه

ی افتاد کاه عواطاف افاراد باه وسایله      شراي  است. وی معتقد است انسجام وقتی اتفااو مای  

؛ طوری که افاراد متصال باه جماعات، اجتمااعی شاده باشاند.        نمادهای فرهنگی تنظی، شود

هاا قاانونی تصاور    ی هنجارها هماهنا  شاده و ناابرابری   ها تنظی، و به وسیلهجايی که کنش

(. انسجام اجتماعی در يک حوزه تعاملی معاین شاکل و معنای پیادا     1309:  996شود )ترنر، 

ناماد  آياد، عاطفاه جمعای مای    د میکند. دورکی،، احساسی را که در میدان تعاملی بوجومی

(. بورديو چهار نوع سرمايه را شناسايی و مطرح کارده اسات کاه عبارتناد     101:1301)ازکیا،
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از: سرمايه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نماادين. شاکل اقتصاادی سارمايه بالفاصاله قابال       

گای، ناوعی از   های منقول و ثابت يک سازمان. سرمايه فرهنتبديل به پول است مانند دارايی

سرمايه است که در يک سازمان وجود دارد مانند تحصیالت عالیه اعضااء ساازمان کاه ايان     

نوع سرمايه نیز در برخی موارد و تحات شارايطی قابال تباديل باه سارمايه اقتصاادی اسات.         

سرمايه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای ياک ساازمان توجاه دارد و مای تواناد باه       

ای رسیدن به سرمايه اقتصادی باشد. سارمايه نماادين از شاأن و حیثیات فارد      عنوان ابزاری بر

گیرد. بنابراين منظور بورديو از سرمايه اجتماعی عباارت اسات از: روابا  باین     سرچشمه می

يار  (. همچناین پای  1،2111وينتار شخصی و اجتماعی مثبت و در عین حال مبتنی بار اعتمااد )  

تمااعی در تاأمین امنیات اجتمااعی، چاه از جهات       بورديو معتقد است کاه نقاش سارمايه اج   

ساازی مشاارکت مثبات و فعاال     جلوگیری از بروز ناهنجاری و يا در کنار آن از جهت زمینه

-ها، هنجارها، عارف و سانت  فرد در زندگی اجتماعی، اساسا  از مجرای تأثیرگذاری، ارزش

پاذيری را  شود. بر اين اساا  وی جامعاه  پذيرسازی افراد اعمال میهای اجتماعی در جامعه

گیرد و آن را زنجیاره  مالزم همیشگی سرمايه اجتماعی و باز تولید آن در اجتماع در نظر می

کند که در قالب آن شاناخت باه صاورت پاياان ناپاذيری      ای از مبادالت توصیف میپیوسته

 (. 191: 1309شود )بورديو، تصديق و باز تصديق می

ی اصالی سارمايه   هایهايی که مطرح شدند، اعتماد اجتماعی يکی از مؤلفهبر مبنای نظريه

تاوان گفات هار چاه میازان اعتمااد       اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی است. بر اين اسا  می

ها و سرمايه اجتماعی در میان مردم ی آن ارتباطات، گفتماناجتماعی افزايش يابد، در نتیجه

ين حال و بر اثر تعامل متقابل بین اين دو متغیر و افزايش و رشاد  يابد؛ که در انیز افزايش می

ها، میزان احسا  امنیت اجتماعی نیز افزايش پیدا خواهد کارد. همچناین عناوان گردياد     آن

ی اجتماعی آن است. هار  ای بیانگر میزان سرمايهکه وجود مشارکت اجتماعی در هر جامعه

تر و به تبع آن ی اجتماعی غنیتر شود، سرمايهاندازه سطح مشارکت در يک جامعه گسترده
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تمايل افراد برای تبادل، اجرا، تعامل همکارانه و عضويت برای تحقق نظارت و حف  امنیات  

بیشتر خواهد شد. عامل مؤثر ديگر بر امنیت اجتماعی که در تحقیق حاضر به آن اشاره شاده  

انساجام اجتمااعی و پیونادهای    است، انسجام اجتماعی می باشد. جوامعی که بین اعضاايش  

های جمعی خودشان را سازماندهی و بسیج کنند. توانند کنشتری وجود دارد، بهتر میقوی

از طرفی اين عامل، پتانسیل رفتار فرصت طلباناه را کااهش داده و از پتانسایل تضااد و ساتیز      

 کاهد.  اجتماعی می

تحقیقات موجاود در ايان زمیناه     ها وبندی کلی از نظريهدر مجموع چنانچه بخواهی، جمع

ی ی سارمايه پاردازان در حاوزه  شوي، که برخای از نظرياه  داشته باشی،، با اين نکته مواجه می

اند. لذا اجتماعی به بُعد شناختی و برخی ديگر به بعد ساختاری و رفتاری تأکید زيادی داشته

تاا از تلفیقای از   گرايای و ارائاه چاارچو  نظاری منساج، ساعی شاده        جهت پرهیز از تقلیل

طاور کلای سارمايه    تاوان ادعاا کارد، باه    چنان کاه مای  های مختلف استفاده شود. آنديدگاه

های خود نظیر اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتمااعی، انساجام   مندی از مؤلفهاجتماعی با بهره

هاای  اجتماعی و ماهیتی که دارد، در میان مرزنشینان فرصاتی فاراه، نماوده اسات تاا هزيناه      

يريتی برای کنترل رسمی، نظارت و امنیت مرزها کاهش يافته و اقتادار و نفاوذ امنیات از    مد

ی رو به توسعه و پوياا  شکل سخت به شکل نرم تغییر ماهیت دهد که تناسب زيادی با جامعه

ی متغیرهای مؤثر بر امنیت اجتماعی در مدل نظری تحقیق در قالب دارد. بر اين اسا  رابطه

 ه است:ارائه شد 1شکل 
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 مدل نظری تحقيق :8شكل 

های تحقیق، شامل يک فرضایه اصالی و ساه فرضایه فرعای باه شارح زيار         همچنین فرضیه

 تدوين گرديده است:

 ی اصلی: فرضیه

 سرمايه اجتماعی مرزنشینان با احسا  امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری دارد. -

 های فرعی:فرضیه

 با احسا  امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری دارد. اعتماد اجتماعی مرزنشینان -

 انسجام اجتماعی مرزنشینان با احسا  امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری دارد. -

مشارکت اجتماعی مرزنشینان با احسا  امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری دارد. -

 شناسیروش

وش اثباتگرايانه بوده است کاه درآن از  روش مورد استفاده در اين تحقیق از ديد فلسفی ر

منطق پژوهشی قیاسی بهره گرفته شده است؛ و روش مطالعه در راستای اجرايای نماودن آن   

يافته اساتفاده  ی ساختها از ابزار پرسشنامهآوری دادهروش پیمايشی بوده است. جهت گرد

امنیت 

 اجتماعی
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تجزياه و   SPSSی آوری باا اساتفاده از نارم افازار آماار     های حاصل پس از جماع شد. داده

 ند.تحلیل شد

 گيریی آماری و روش نمونهجامعه

ساال روساتاهای    10ی مرزنشینان کارد و تارکمن بااالتر از    ی آماری تحقیق را کلیهجامعه

 1359مناطق مرزی غالماان، جارگالن، ماناه، قوشاخانه و سارحد خراساان شامالی در ساال         

بوده است. برای دستیابی باه تعاداد نموناه از    نفر  6206اند که تعداد آنان برابر با تشکیل داده

هاا باه   نفر تعیین و به منظور اختصاص تعاداد پرسشانامه   361فرمول کوکران استفاده و تعداد 

نفار کارد و    105ای استفاده شد که از ايان تعاداد   گیری غیر تصادفی سهمیههر قوم از نمونه

 نفر ترکمن بودند.  101

 

 سان شمالی: مناطق مرزی استان خرا2 شكل
استان خراسان شمالی 0931ی آماری سال منبع: سالنامه  

 مفاهيم و متغيرهای تحقيق

 الف( متغير وابسته

به قلمروهايی از حف  حري، فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتبااط  امنيت اجتماعی: 

باه   با ديگر افراد جامعه هستند. احسا  امنیت اجتماعی به فقدان هارا  از تهدياد شادن ياا    

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 8931 پایيز ،ومس شماره ،چهارم سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      811

مخاطره افتادن ويژگی های اساسی و ارزش هاای انساانی و نباود تار  از تهدياد حقاوو و       

( باه منظاور سانجش امنیات اجتمااعی      61:1309آزادی های مشروع گفته می شود )افشاار،  

پاسخگويان در دو بعد ذهنای و عینای، از گوياه هاايی مانناد: دسترسای باه ماأموران نیاروی          

ضطرار، احسا  امنیت با حضاور نیروهاای مرزباانی در منطقاه،     انتظامی و مرزبانی در زمان ا

ترک منزل بدون نگرانی از سرقت برای مدت طوالنی، تنها ماندن در خانه و... استفاده شاده  

 است.

 ب( متغير مستقل

از  باادوام  ایشابکه  حاصال  کاه  اسات  ایباالقوه  يا و واقعی منابع جمع سرمایه اجتماعی:

ياک گاروه    در عضاويت  ديگار،  بیاان  به يا متقابل شناخت و شده نهادينه کمابیش رواب 

و  کندمی برخوردار جمعی سرمايه پشتیبانی از را خود اعضای از يک هر شبکه است. اين

 سارمايه  سانجش  (. بارای 190: 1309ساازد )تااجبخش،   مای  اعتباار  کسب مستحق آنان را

 بوده نظر مد اجتماعی تمشارک و انسجام اجتماعی اجتماعی، اعتماد هایمؤلفه اجتماعی،

 .است

-مای  تلقای  فارد  هاای کانش  برای ضروری و ناپذيرجدايی جزء اعتماداعتماد اجتماعی: 

انتخا  میزان يابد، افزايش هايمانگیریتصمی، و هاکنش اعتماد در اهمیت چه گردد. هر

 اجتماعی ( و اعتماد9: 2110، 1گردد )جیوستامی پذيرترديگران امکان با ارتباط در ما های

شاود  فارد گفتاه مای    نظار  از زنادگی  محای   دانساتن  اعتماد قابل و پذيریريسک به میزان

 خويشاان،  هاای اعتمااد باه خاانواده،    (؛ کاه از طرياق گوياه   2119همکاران،  و 2)گروتارت

عملکارد و سیاساتگذاری    باه  نسابت  اطمینان و بینیدوستان، همسايگان، افراد غريبه، خوش

 گیری شده است.وههای اجتماعی و ... اندازهگر و نهادها مسئولین

                                                           
1. Giusta 

2. Grootaert 
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 احساا   و ديگاران  ساوی  از پاذيرش  احسا  از مندیبهره مفهوم بهانسجام اجتماعی: 

 عضاويت  هاا آن در افاراد  کاه  هاايی گروه و محلی اجتماع و همسايگی در محی  راحتی

هاای آن  ف(. و معار  239:  1309)اسماعیلی،  دارند، می باشد ها مشارکتآن در يا و داشته

 هماديگر،  باا  همکاری حقوو همديگر، به گذاردن احترام يکديگر، به افراد اهمیت دادن

-افاراد و... مای   میاان  دوساتانه انسان و آمیزمحبت رواب  وجود گرفتاری، هنگام به کمک

 باشد.

 از کاه  دانسات  ایيافته سازمان فرآيند میتوان را اجتماعی مشارکت اجتماعی: مشارکت

 معین هایهدف داشتن نظر در با جمعی و آگاهانه، داوطلبانه صورت به جامعه افراد سوی

: 1303غفااری،   و گیارد )ازکیاا  می انجام قدرت، منابع در شدن سهی، منظور به مشخص و

هاای  برناماه  ماذهبی،  جلساات  در های مشارکت اجتماعی عبارتند از: شارکت (. معرف253

 بارای  پیشانهادها  یارائه هپیمايی و انتخابات،را در مشارکت مسجد، بسیج، شورای روستا،

  مشکالت روزمره و ... در ديگران با مشورت به مشکالت روستا، میل حل

 های تحقيقیافته

هاای اساتنباطی مطارح    های توصیفی و يافتاه های حاصل از پژوهش در دو بخش دادهيافته

 گردد.می

 های توصيفیالف( داده

 29تاا   21% دارای سان 5/35نفر پاسخ دهناده،   361ه از میان های توصیفی نشان داد کيافته

% دارای 6/21سااال،  91تااا 36% دارای ساان5/13سااال،  39تااا  31% دارای ساان 5/16سااال، 

اناد. همچناین از ايان    درصد نیز سن خاود را مشاخص ننماوده    0/5سال به باال بوده و  91سن

% از قوم تارکمن  9/90از قوم کرد و % افراد 9/92اند. % متأهل بوده3/51% مجرد و0/5تعداد 

% دارای 0/39% فقاا  دارای سااواد خواناادن و نوشااتن، 1/10% افااراد بیسااواد،9/26انااد. بااوده

%  6/01% افاراد بیکاار،   0/5اناد. همچناین   % دارای دياپل، باوده  0/21و  تحصیالت زير ديپل،
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% منازل شخصای   5/31اناد.  % از افراد وضعیت شغلی خود را مشاخص ننماوده  0/5دار و خانه

 اند.داشتند و مابقی وضعیت مسکن خود را مشخص ننموده

 های استنباطیب( یافته

ها استفاده شده است. به منظور در اين بخش، ازآزمون آماری پیرسون برای بررسی فرضیه

و برای تعیاین جهات   ( sig=19/1)ها از ضريب معناداری بر مبنای آزمون تأيید يا رد فرضیه

شود. برای تعیاین شادّت رابطاه    میمت مثبت يا منفی ضريب همبستگی استفاده رابطه از عال

 نیز از معیار کوهن طبق جدول ذيل استفاده شده است.
 : جدول معيار کوهن جهت بررسی شدت همبستگی متغيرها2جدول 

 همبستگی شدت همبستگی

 r= 0.10 to 0.29      or    r= -0.10 to -0.29 ک،

 r= 0.30 to 0.49     or    r= -0.30 to -0.49 متوس 

 r= 0.50 to 1.0    or    r= -0.50 to -1.0 شديد

Source: (Ounagh. N. et al., 2012; 127)  

ی اجتماعی مرزنشینان با احسا  ی اصلی بر اين اسا  بود که، سرمايهفرضیهفرضيه اصلی: 

 ی معناداری دارد.امنیت اجتماعی آنان رابطه

 11/1، چون ضريب معناداری اين آزمون کمتر از 3دست آمده از جدولاسا  نتايج بهبر 

تأيید و فرضیه صفر  ی محقق فرضیه 55/1، لذا با اطمینان (sig= 111/1) باشدمی

(H0) باشد، طبق می 330/1گردد. همچنین چون ضريب همبستگی جدول فوو برابر رد می

تغیر دارای شدت همبستگی متوسطی هستند. از طرفی چون (، اين دو م1جدولمعیار کوهن)

ی دو متغیر مستقی، است؛ يعنی با افزايش سرمايه باشد، رابطهضريب همبستگی مثبت می

شود و با کاهش سرمايه اجتماعی، امنیت اجتماعی اجتماعی، امنیت اجتماعی نیز بیشتر می

 شود. نیز کمتر می
 عی و احساس امنيت اجتماعی: همبستگی بين سرمایه اجتما9جدول

 متغيرها ضریب همبستگی ضریب معناداری

 سرمايه اجتماعی و امنیت اجتماعی 330/1   111/1
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OH: r =1.رابطه معنادار آماری وجود ندارد 

1H: r ≠1 .رابطه معنادار آماری وجود دارد 

 های فرعیفرضيه

ماعی مرزنشینان با احساا   اعتماد اجتی فرعی نخست تحقیق بر اين اسا  بود که، فرضیه

 امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری دارد.
 11/1، چون ضريب معناداری اين آزمون کمتر از 9دست آمده از جدولبر اسا  نتايج به

ی تأيیاد و فرضایه   ی جاايگزين  فرضایه  55/1لذا با اطمینان  ،(=sig 111/1)باشد می

ی معنااداری باین اعتمااد اجتمااعی و احساا       رابطاه شود. به اين معنا که رد می (H0)صفر 

 919/1امنیت اجتماعی وجود دارد. از طرفی چون ضريب همبستگی جادول فاوو برابار  باا     

است، طبق معیار کوهن، اين دو متغیر دارای شدت همبستگی متوسطی هساتند. همچناین باه    

يعنای باا افازايش اعتمااد     باشد رابطه دو متغیر مساتقی، باوده   لحاظ اينکه اين مقدار مثبت می

يابد و با کاهش اعتماد اجتماعی، امنیات اجتمااعی   اجتماعی، امنیت اجتماعی نیز افزايش می

  نیز کاهش خواهد يافت.
 : همبستگی بين اعتماد اجتماعی و احساس امنيت اجتماعی1جدول

 متغيرها ضریب همبستگی ضریب معناداری

 ماعیاعتماد اجتماعی و امنیت اجت 919/1 111/1

انساجام اجتمااعی مرزنشاینان باا احساا       ی فرعی دوم تحقیق بر اين اسا  بود کاه،  فرضیه

 ی معناداری دارد.امنیت اجتماعی آنان رابطه
 11/1، چون ضريب معناداری اين آزمون کمتر از 9دست آمده از جدولبر اسا  نتايج به

ی تأيیاد و فرضایه   گزين ی جااي فرضایه  55/1لذا با اطمینان  ،(=sig 111/1)باشد می

ی معنااداری باین انساجام اجتمااعی و احساا       شود. به اين معنا که رابطهرد می (H0)صفر 

 961/1امنیت اجتماعی وجود دارد. از طرفی چون ضريب همبستگی جادول فاوو برابار  باا     

است، طبق معیار کوهن، اين دو متغیر دارای شدت همبستگی متوسطی هساتند. همچناین باه    
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باشد رابطه دو متغیر مساتقی، باوده يعنای باا افازايش انساجام       لحاظ اينکه اين مقدار مثبت می

يابد و با کاهش انسجام اجتماعی، امنیت اجتمااعی  اجتماعی، امنیت اجتماعی نیز افزايش می

  نیز کاهش خواهد يافت.
 : همبستگی بين انسجام اجتماعی و احساس امنيت اجتماعی1جدول

یضریب معنی دار  متغيرها ضریب همبستگی 

 انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی 961/1 111/1

مشارکت اجتماعی مرزنشاینان باا احساا     ی فرعی سوم تحقیق بر اين اسا  بود که، فرضیه

 ی معناداری دارد.امنیت اجتماعی آنان رابطه
 11/1از ، چون ضريب معناداری اين آزمون کمتر 6دست آمده از جدولبر اسا  نتايج به

ی تأيیاد و فرضایه   ی جاايگزين  فرضایه  55/1لذا با اطمینان  ،(=sig 111/1)باشد می

اجتمااعی و احساا    مشارکت ی معناداری بین شود. به اين معنا که رابطهرد می (H0)صفر 

 356/1امنیت اجتماعی وجود دارد. از طرفی چون ضريب همبستگی جادول فاوو برابار  باا     

کوهن، اين دو متغیر دارای شدت همبستگی متوسطی هساتند. همچناین باه    است، طبق معیار 

مشاارکت  باشد، رابطه دو متغیر مستقی، بوده يعنی با افزايش لحاظ اينکه اين مقدار مثبت می

اجتمااعی، امنیات   مشاارکت  ياباد و باا کااهش    اجتماعی، امنیت اجتمااعی نیاز افازايش مای    

  اجتماعی نیز کاهش خواهد يافت.
 همبستگی بين مشارکت اجتماعی و احساس امنيت اجتماعی: 1جدول

 متغيرها ضریب همبستگی ضریب معنی داری

 مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی 356/1 111/1

-ها در پژوهش حاضر حسب نتايج بررسی شده فوو مورد تأيیاد قارار مای   ی فرضیهلذا کلیه

آن )اعتمااد اجتمااعی، انساجام     هاای گیرند. به ديگر ساخن باین سارمايه اجتمااعی و مؤلفاه     

-ی معنادار آمااری وجاود دارد. باه   اجتماعی و مشارکت اجتماعی( با امنیت اجتماعی رابطه
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طوری که با افزايش يک متغیر، ديگری نیز افزايش و با کاهش يکی از متغیرها ديگری نیاز  

 کاهش خواهد يافت.  

 گيریبحث و نتيجه

 های طرح شده در بیان مسأله پاسخ داده شود.سشدر اين بخش سعی بر اين است تا به پر

پرسش اول: تا چه حد واريانس امنیت اجتماعی توس  مؤلفه های سرمايه اجتمااعی تبیاین   

 شدند؟

ی های سرمایهتبيين واریانس امنيت اجتماعی توسط مؤلفه Model Summary)): جدول 0

 اجتماعی

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .817a .667 .662 5.74969 

a. Predictors: (Constant) اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی ، مشارکت اجتماعی  

:  662.)، باارای ضااريب تعیااین تعااديل شااده  0بااا توجااه بااه رقاا، ذکاار شااده در جاادول  

2Adjusted R)زنشاینان توسا    % وارياانس امنیات اجتمااعی مر   66توان بیان نمودکه ، می

% واريانس آن توس  عوامل ديگری کاه در  39گردد وهای سرمايه اجتماعی تبیین میمؤلفه

   شود.اند، پوشش داده میاين مطالعه در نظر گرفته نشده

های سارمايه اجتمااعی تبیاین    پرسش دوم: امنیت اجتماعی بیشتر توس  کدام يک از مؤلفه

 شده است؟
ی مشارکت اجتماعیی توسط مؤلفهتبيين واریانس امنيت اجتماع  (Coefficients ) : جدول1   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T  ضریب

دارامعن

 ی

Correla

tions 
Correl

ations 

 

B Std. Error Beta Partial Part Part
2
 

1 

(Constant) 198.3 12.149  16.32 .000    

 0.49 703. 773. 000. 16.6 859. 069. 1.136 مشارکت اجتماعی

 0.45 674. 760. 000. 15.9 1.318 250. 3.972 اعتماد اجتماعی

 0.19 438. 605. 000. 10.3 810. 116. 1.199 انسجام اجتماعی

a. امنیت اجتماعی :متغیر وابسته    
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هاای  ر اساا  رقا،  شاود با  طور که مالحظاه مای  ، همان0ی باتوجه به نتايج جدول شماره  

(Partبدست آمده در ستون مجذور
2

مشارکت اجتمااعی توانساته اسات باه تنهاايی و باا       ( 

% واريانس موجود در امنیت اجتماعی مرزنشاینان  95های سرمايه اجتماعی کنترل ساير مؤلفه

را تبیین نمايد.

هاا تاا   ساير مؤلفاه های سرمايه اجتماعی به تنهايی و با کنترل پرسش سوم: هر يک از مؤلفه

 تواند نوسانات امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان را تبیین نمايد؟چه حد می

توان بیان نمود کاه مشاارکت اجتمااعی توانساته اسات باه       ، می0ی بر اسا  جدول شماره

ی اجتماااعی )اعتماااد اجتماااعی و انسااجام  تنهااايی و بااا کنتاارل ساااير مؤلفااه  هااای ساارمايه 

واريااانس موجااود در امنیاات اجتماااعی مرزنشااینان را تبیااین نمايااد.  درصااد  95اجتماااعی(، 

ی اجتماعی )مشاارکت  های سرمايههمچنین اعتماد اجتماعی به تنهايی و با کنترل ساير مؤلفه

درصد واريانس موجود در امنیت اجتمااعی مرزنشاینان را    99اجتماعی و انسجام اجتماعی(، 

ی هاای سارمايه  تماعی به تنهايی و با کنتارل سااير مؤلفاه   تبیین نمايد و نهايتا  اينکه انسجام اج

درصاد وارياانس موجاود در امنیات      15اجتماعی )اعتماد اجتماعی و مشاارکت اجتمااعی(   

توان ا هاار کارد کاه، بیشاترين تبیاین مرباوط باه        اجتماعی مرزنشینان را تبیین نمايد. لذا می

پاردازان  رين و جمعای از نظرياه  طور که حسن زاده، تما مشارکت اجتماعی بوده است. همان

ای بیاانگر میازان سارمايه    بدان اشاره داشتند. در واقع وجود مشارکت اجتماعی در هر جامعه

تر شود، سرمايه اجتمااعی  اجتماعی آن است. هر چه سطح مشارکت در يک جامعه گسترده

قرار گرفته و الشعاع های اجتماعی تحتهای بین افراد و گروهتر شده و به تبع آن کنشغنی

دهای جمعای و داوطلباناه    پذيرساختن آنان، تواناايی ساازمان  با تأثیر بر نحوه فعالیت و جامعه

ها برای تبادل اجرا، تعامل همکارانه و عضاويت بارای تحقاق نظاارت و حفا       افراد و گروه

امنیت بیشتر خواهد شد. پس از متغیر مشارکت، بیشترين تبیاین مرباوط باه اعتمااد اجتمااعی      

وده که نظريه پردازانی چون وبر، کلمن، پوتنام، جانسون، فوکوياما و گیدنز نیز بدان اشااره  ب

های اصلی سرمايه اجتماعی مؤثر بار امنیات اجتمااعی    داشتند. اعتماد اجتماعی يکی از مؤلفه
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هاا و  است. بر اين اسا  هر چه میازان اعتمااد اجتمااعی افازايش ياباد، ارتباطاات، گفتماان       

يابد که در نهايات تعامال متقابال و افازايش و     ماعی در میان مردم نیز افزايش میسرمايه اجت

گوناه  رشد اين متغیرها، افزايش میزان احسا  امنیت اجتماعی را در پی خواهد آورد. همان

که نادری، قالیباف، حسان زاده و تمارين نیاز در تحقیقاات خاود بادان رسایده بودناد و در         

منیت اجتماعی که البتاه کمتارين تبیاین را داشاته اسات، انساجام       نهايت عامل مؤثر ديگر بر ا

باشد. آيزنشتار، تونیس و دورکی، صاحب نظرانای هساتند کاه باه اثرگاذاری و      اجتماعی می

سرمايه اجتماعی بر حساب سابک   واقع افزايش و تقويت اشتند. در اين متغیر اشاره داهمیت 

هاای جااری در راساتای تاأمین     و سیاو انسجام اجتماعی و پیوندهای قوی مای تواناد هزيناه   

همچناین در صاورت    امنیت مناطق مرزی را کااهش داده و برقاراری آن را تضامین نماياد.    

ياباد؛ بناابراين از پتانسایل    وجود انسجام اجتماعی، پتانسیل رفتار فرصت طلباناه کااهش مای   

و تاارمناسااببسااترتااوانکاهااد کااه از اياان طريااق ماای   تضاااد و سااتیز اجتماااعی ماای   

گوناه کاه قابال  اشااره     زد. باه هار جهات هماان    رقا، اجتمااعی امنیات برایراارآمدتریک

باا اساتفاده   بلکاه ياباد؛ نمیگری تداومنظامیوقدرتباتنهاامنیتکه  پذيرفتبايدشد،

معقاول  عملیااتی مادرن و  هایبرنامهتدوينباومحوردانشرويکردوبصیرتتدبیر،از

پیشنهادهای زيار  توان بهتر به اين هدف نائل شد. بر اين اسا یخصوصا  در مناطق مرزی م

 شود:مه، ارزيابی می

هاای ماردم نهااد سانتی و     ها و پايگاهشناسايی، تبادل اطالعات و جلب مشارکت گروه -

 غیر دولتی.

 اجتمااعی  ريزانبرنامه و فرهنگی های تشويقی توس  مهندسینطراحی و اعمال اهرم -

های مختلاف جمعای و عماومی باه     ن اقوام مرزنشین در برنامهدر جهت به صحنه آورد

 تناسب زمان و مکان.

صداقت و ارتباط تنگاتن  مسئوالن باا آحااد اقاوام مرزنشاین و      با توأم بهینه عملکرد -

 در نتیجه افزايش و جلب اعتماد آنان. 
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ان توجه نهادهای سیاسی و امنیتی به ايجااد جاو صامیمانه در باین مرزنشاینان و مرزبانا       -

 های قومی.ها، اغتشاشات و جدالجهت جلوگیری از آشو 

 هاايی در راساتای ايجااد،   هاا و فعالیات  تادوين برناماه   توجه به عناصر انسجام بخش و -

 اخالقی روستائیان. و اجتماعی تعالی امنیت و تقويت حف ،

  و جلوگیری از آن. اجتماعی هایآسیب هایزمینه و بسترها شناخت -

هاا و باورهاای   های قومی و بسا  و پرورانادن آنهاا در دل ارزش   زشتوجه به مبانی ار -

 ملی.

در پايان به ايجاد عدالت فضايی از طريق توزيع درآمدها و تسريع فرايند توسعه همه جانبه 

هاای رشاد و توساعه در    در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و همچناین توجاه باه  رفیات    

 ردد. گمناطق مرزی به طور مشخص پیشنهاد می

 

 منابع و مآخذ 
  ( .اقاوام ايرانای و امنیات پايادار. مجموعاه مقااالت برگزياده اولاین         1300احمدی، حمیاد .)

همااايش ملاای قومیاات، همگراياای ملاای و امنیاات پاياادار. ارومیااه: دفتاار تحقیقااات کاااربردی 

 فرماندهی نیروی انتظامی.

 ( .سرمايه اجتماعی. تهران1309اخترمحققی، مهدی .): ترمحققی.انتشارات اخ 

 ( .بررسی رابطه1301ازکیا، مصطفی .)     ی اعتماد اجتمااعی و مشاارکت اجتمااعی در ناواحی

 . 10ی ی علوم اجتماعی. شمارهروستايی شهر کاشان. فصلنامه

 ،روساتايی  جامعاه  بار  تأکید با روستايی ی(. توسعه1303مصطفی؛ غفاری، مصطفی. ) ازکیا 

 .نی نشر: ايران. تهران

 اصافهان. فصالنامه    هاای شهرستان در اجتماعی سرمايه بندی (. سطح1309. )اسماعیلی، رضا

 . 23ی رفاه اجتماعی. شماره

 (. امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران. پايان نامه کارشناسی ارشد 1309العابدين. )افشار، زين

 ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.دانشکده
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 امنیات  احساا   میزان تطبیقی ی(. مطالعه1351ه. )افشانی، سیّد علیرضا؛ ذاکری هامانه، راضی 

 . 3ی مردان ساکن شهر يزد. فصلنامه زن در توسعه و سیاست. شماره و زنان اجتماعی

 ( .اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بار آن. نماياه پاژوهش، انتشاارات     1301امیرکافی، مهدی .)

 معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی.

 های سرمايه، سرمايه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. باه  (. شکل1309ير. )ديو، پیبور

 ی: افشین خاکباز و حسن پويان. تهران: نشر شیرازه.کوشش کیان تاجبخش. ترجمه

 ( .سرمايه1309تاجبخش،کیان .) ،شیرازه نشر تهران: توسعه. و دموکراسی اعتماد، اجتماعی. 

 ( .1309ترنر، جاناتان) زاده. ی: عبادالعلی لهساائی  ی جامعاه شاناختی. ترجماه   . پیدايش نظرياه

 شیراز: انتشارات نويد. 

 ی مطالعاات  ی بین سرمايه اجتماعی و امنیت اجتماعی. فصلنامه(. رابطه1309لو، فرامرز. )تقی

 ی مطالعات راهبردی.. پژوهشکده32ی راهبردی. شماره

 ،نی . تهران: نشرنظ، (. جامعه شناسی1309مسعود. ) چلبی. 

 ی بین سرمايه اجتماعی و (. بررسی و تبیین رابطه1353. )و همکارانزاده ثمرين، تورج؛ حسن

هاای  احسا  امنیت اجتماعی در بین کارکنان اساتانداری اساتان گلساتان. فصالنامه پاژوهش     

 .0ی راهبردی امنیت و نظ، اجتماعی. شماره

 های غیار دولتای در ايجااد و ارتقااء     های سازمانژی(. تأثیر استرات1305حسن. )حسینی، میرزا

 .1ی ی مطالعات مديريت انتظامی. شمارهسرمايه اجتماعی. فصلنامه

 ( .مهاجرت نخبگان:1301خلیلی، رضا .) ملی. فصلنامه امنیت موضوع يا اجتماعی ایپديده-

 .11ی شماره راهبردی. مطالعات ی

  ی ساارمايه اجتماااعی و میاازان . بررساای رابطااه(1351)و همکاااران. ذاکااری هامانااه، راضاایه؛

 .3ی شناسی ايران. شمارهی جامعهاحسا  امنیت اجتماعی در شهر يزد. فصلنامه

 ( .تربیت دينی و امنیت اجتمااعی. فصالنامه مطالعاات امنیات اجتمااعی.      1303راموز، ملیحه .)

 .3ی شماره

 اجتماعی. تهران: سرمايه ومیمفه (. مبانی1300)همکاران.  ومهدی؛  محمد باغینی، شجاعی 

 .اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده مطالعات انتشارات
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 ( .سرمايه اجتماعی در ايران؛ وضاعیت موجاود، دورنماای آيناده و     1309عبداللهی، محمد .)

 ی رفاه اجتماعی. سال شش،.شناسی گذار. فصلنامهامکان

 ( .بررسی وضعیت ا1300قادری، صالح الدين؛ محمدزاده، جمال .)   منیت اجتمااعی زناان در

 مناطق شهری استان کردستان و عوامل مؤثر بر آن. طرح تحقیقاتی دانشگاه کردستان.

  (. تأثیر ابعاد سرمايه اجتماعی بر امنیت مرزها )مطالعه1300. )و همکارانقالیباف، محمدباقر؛-

تیاک.  ی ژئوپلیی موردی: بخش مرزی نوسود شهرساتان پااوه در اساتان کرمانشااه. فصالنامه     

 . 2ی شماره

 ،سمپوزيوم نخستین مقاالت خانواده. مجموعه و اجتماعی ی(. سرمايه1309علیرضا. ) کلدی 

 .توانبخشی و بهزيستی علوم دانشگاه اجتماعی. تهران: انتشارات رفاه و سرمايه اجتماعی

 ( .نقش سرمايه اجتماعی در ايجاد اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه1309کلمن، جیمز .)-

 .شیرازه ی افشین خاکباز و حسن پويان. تهران: نشر

 ( .بررساای رابطااه1306گروساای، سااعیده .)  ی اعتماااد اجتماااعی و احسااا  امنیاات در میااان

 .2ی ی دانش انتظامی. شمارهدانشجويان دختر دانشگاه آزاد جیرفت. فصلنامه

 ( .چش، انداز نظری سرمايه اجتماعی. فصلنامه مطالعا1309متولی، رضا .)  .ت امنیت اجتمااعی

 .1ی شماره

  (. بررساای رابطااه احسااا  امنیاات اجتماااعی و ساارمايه 1305)و همکاااران. نااادری، حمدالااه؛

 .21اجتماعی در شهر اردبیل. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 

 ( .،بررسی عوامل مؤثر بر میزان احسا  امنیت اجتماعی باا تأکیاد   1303نجیبی ربیعی، مري .)

ی کارشناسای ارشاد دانشاکده ارتباطاات و علاوم اجتمااعی       ناماه يه اجتمااعی.  پاياان  بر سرما

 دانشگاه عالمه طباطبايی.

 ،راهبردی مطالعات یپژوهشکده تهران: اجتماعی. (. امنیت1300منیژه. ) نويدنیا. 
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