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  چكيده

در مرحله . باشد هدف اين مقاله عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان شهرستان شهرستان مي

نخست، عوامل بهبود امنيت اجتماعي در محدوده مورد مطالعه، از ديدگاه نخبگان محلي با استفاده از مصاحبه 

مطالعه   نفر از ساكنان منطقه مورد 35با براي نيل به اين مقصود، . نيمه ساختاريافته مورد شناسايي قرار گرفت

اي به عمل  هاي جداگانه كه داراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم بودند، مصاحبه

در مرحله دوم تحقيق، براي شناخت و تحليل ديدگاه اجتماعات روستايي و ميزان توافق نظري آنها با نتايج . آمد

گفتني است . نامه به روش ليكرت، قرار گرفت يي شده مبناي طراحي پرسشعلت شناسا 31مرحله نخست،

سال ساكن در مناطق روستايي  15جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل كل روستاييان باالي 

 عنواننفر با استفاده از فرمول كوكران به 383، كه از اين ميان تعداد )=90359N(باشد  شهر مي مشگينشهرستان 

مطالعه . نامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد قرار گرفت روايي صوري پرسش .نمونه آماري انتخاب شدند

هاي كسب شده و استفاده  نامه صورت گرفت و با دادهپرسش 30راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد 

 77/0الي  75/0نامه تحقيق  لف پرسشهاي مخت ، پايايي بخشSPSSافزار از فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم

ترين  نتايج اين مدل نشان داد مهمها از مدل تحليل عاملي استفاده شد و براي تجزيه و تحليل داده. بدست آمد

هاي  بهبود شاخص(در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان 

هاي شناختي، تحقق عدالت اجتماعي  اي دولت، تقويت سرمايه اجتماعي و ظرفيت اخلهرفاه اقتصادي و اقدام مد

است كه مقدار واريانس و واريانس تجمعي  )ها و تعلقات مكاني و آرامش روحي و رواني و پايبندي به ارزش

ربردي ارائه و در نهايت، بر اساس نتايج تحقيق پيشنهادات كا. باشد مي 01/61تبيين شده توسط اين شش  عامل 

  .شده است

  .شهر هاي امنيت اجتماعي، توسعه روستايي، توسعه اجتماعي، شهرستان مشگين امنيت اجتماعي، شاخص: كليدواژگان
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  مقدمه

مطالعه در تاريخ جوامع بشري از آغاز تاكنون حكايت از آن دارد كه برخي از نيازهاي انسان 
گرفته هنوز با او همراه بوده و نه تنها  هايي كه در سير تاريخي كه صورت رفت رغم پيش علي

از اهميت آن كاسته نشده، بلكه ابعاد جديدتري را به خود اختصاص داده كه در گذشته مطرح 
اين نياز در گذشته عامل مهمي . ترين اين نيازها، نياز به امنيت است يكي از مهم. نبوده است

وده و توانسته است مانند گذشته به ها و نهادها در درون هر جامعه ب گيري سازمان در شكل
شود، تا جايي كه تحقق آن در  ترين نياز بشر امروز مطرح مي ترين و حياتي عنوان يكي از مهم

اي نويد پويايي، رشد و توسعه براي آن جامعه بوده و ثبات و پايداري ساختارهاي  هر جامعه
، امنيت را مبنايي براي )2002(تا جايي كه گيدنز . شود اجتماعي را در آن جامعه موجب مي

  .كند توسعه و پيشرفت و منشا توسعه قلمداد مي

شود كه فقدان يا  اي فرد و جامعه تلقي مي هاي پايه از اين رو، امنيت از نيازها و ضرورت
ترابي و گودرزي، (كننده و خطرناكي به دنبال دارد  هاي نگران اختالل در آن پيامدها و بازتاب

يابي به مراتب باالي رشد  ري كه انسان مدني براي زندگي در جمع و دستبه طو). 23: 1383
نيازمند امنيت و آرامش خاطري است كه با رشد و نمود جرايم و انحرافات اجتماعي، 

كند  ترين دلهره را ايجاد مي روي در سطح جامعه، بيش گيري كج هاي ناامني و شكل زمينه
كننده و خطرناكي  هاي نگران در امنيت، پيامد و بازتابفقدان يا اختالل ). 119: 1391 مجردي،(

هاي سياسي، ساالنه  ها و نظام در همين رابطه، دولت. ها به دنبال دارد براي افراد و دولت
ترديد هيچ عنصري  بي). 265: 1385ترابي و گودرزي، (كنند  هاي هنگفتي را هزينه مي بودجه

از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نيست  تر براي پيشرفت، توسعه و تكامل جامعه مهم
. پذير نخواهد بود و توسعه، خالقيت و تحرك اجتماعي اثربخش، بدون امنيت اجتماعي امكان

باشد و ادامه  ترين نيازهاي فرد، گروه و جامعه مي از اين رو امنيت اجتماعي يكي از ضروري
و ) 1389كرايمايي و همكاران، (ود حيات و بقاي جامعه بدون آن مشكل و غيرممكن خواهد ب

شود كه در ارتباط با  بايد گفت كه، امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حريم افراد مربوط مي
  ). 65: 2000مولر،(ها است  ها و دولت ديگر افراد جامعه، سازمان

ان اي تا بد طوري كه به نوعي گفته شد امروزه نقش و اهميت امنيت در پيشرفت هر جامعه همان
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خصوص در جوامع در حال  اند به اي دانسته پايه است كه آن را بستر و پيش نياز هر گونه توسعه
ثباتي ساختارهاي  ماندگي و بي هاي مستمر ناشي از عقب ها و چالش توسعه كه با انوع بحران

در كننده و مهمي  مواجه هستند، امنيت نقش مهم و تعيين... مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و
هاي  ها و فعاليت چنين رشد و شكوفايي استعدادها، خالقيت هم. نمايد ايجاد توسعه ايفا مي

اصوالً انسان براي رسيدن به . پذير نخواهد بود مند در يك جامعه بدون وجود امنيت امكان ارزش
يك درجه موفقيت در زندگي و براي رسيدن به اهداف واالي انساني بعد از برآوردن نيازهاي 

. دهد، نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد يزيولوژيكي كه اساس موجوديتش را شكل ميف

اي  عنوان يكي از ساختارهاي اساسي و پايهنياز به امنيت پس از نيازهاي فيزيولوژيك انسان به
شود و تا زماني كه فرد در زندگي روزمره خود احساس  تشكيل دهنده شخصيت فرد قلمداد مي

ترديد در ايجاد امنيت  بي. كند، هيچ پيشرفتي در طول ساختار شخصيتي خود نخواهد كردامنيت ن
و احساس امنيت، عوامل گوناگوني دخالت دارند كه فقدان آنها برقراري احساس امنيت را كند 

ضرورت مطالعه و تحقيق در خصوص امنيت اجتماعي در . كرده يا مانع از تحقق آن شده است
شود كه تهديدات داخلي بالقوه و بالفعل در مناطق روستايي،  ز آن جا ناشي ميمناطق روستايي ا

  . اندازد اغلب امنيت اجتماعي جوامع روستايي را به خطر مي

ترديد در ايجاد امنيت و احساس امنيت دخالت دارند كه نبود آنها  عوامل گوناگوني بي
) 11: 1388افتخاري، (شود  ن مياحساس برقراري احساس امنيت را كند و يا مانع از تحقق آ

بر همين اساس، شناسايي عوامل و عناصر تامين امنيت اجتماعي و احساس ايمني از 
رود  شمار ميريزي براي ارتقاي سطح امنيت اجتماعي به هاي اساسي در جهت برنامه شرط پيش

همچنين  .ها در مناطق روستايي خواهد داشت ريزي راهبردي دولت و نقش بااليي در برنامه
شهر حاكي از آن  ها و مطالعات ميداني نگارنده در نواحي روستايي شهرستان مشگين بررسي

شهر از  است كه ميزان امنيت اجتماعي روستاييان ساكن در مناطق روستايي شهرستان مشگين
منظر احساس تعلق مكاني، ميزان درآمد، مشاركت اجتماعي، همبستگي اجتماعي، ميزان 

هاي ديني و مذهبي، شكاف اجتماعي  گرايي، پايبندي به ارزش دولت، قانون حمايت اجتماعي
در بين ساكنان محلي، تمايل روستاييان به زندگي در مناطق روستايي، نظام آموزش و پرورش 

ها و ارتباطات اجتماعي، توانايي ازدواج جوانان روستايي، همدلي،  پويا، اثربخشي پليس، رسانه
ك در ميان جوامع روستايي، عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي، همياري و همكاري مشتر
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زايي، نظم اجتماعي، سازگاري اجتماعي، اعتماد اجتماعي، دارايي اقتصادي و مالي،  اشتغال
احساس امنيت جاني، امنيت شغلي و امنيت عاطفي با وجود اقدامات فراوان دولت در 

طر اين تحقيق به دنبال آن است كه اين هاي اخير در سطح پاييني قرار دارد به اين خا سال
كه عوامل بهبود امنيت اجتماعي جوامع روستايي : سئوال را مورد بررسي و كاوش قرار دهد

 امنيت اجتماعيباشد؟ به همين خاطر ابتدا مباني نظري  شهر كدام عامل مي شهرستان مشگين
بهبود امنيت اجتماعي  مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس با ارائه مدل مفهومي عوامل

بررسي گرديده است و از آنجايي كه در ايران تاكنون مطالعه خاصي در خصوص عوامل بهبود 
امنيت اجتماعي جوامع روستايي صورت نگرفته است به همين خاطر مقاله حاضر در راستاي 

  .باشد شهر مي بررسي عوامل بهبود امنيت اجتماعي روستاييان شهرستان مشگين

  

  تحقيقپيشينه 

تاكنون مطالعات چندي در خصوص عوامل بهبود امنيت اجتماعي در سطح كشور و جهان 
  . شود اي از آنها اشاره مي صورت گرفته كه  در ذيل به پاره

احساس امنيت اجتماعي زنان و عوامل «، در تحقيقي با عنوان )1393(احمدي و كلدي 
داري بين احساس امنيت اجتماعي  ه معنيبه اين نتيجه رسيدند كه رابط» اجتماعي موثر بر آن

بندي مذهبي و استفاده  در شهرستان سنندج و پايگاه اجتماعي و اقتصادي، پوشش مناسب، پاي
دار و مثبتي بين احساس امنيت اجتماعي  از وسايل ارتباط جمعي مشاهده نشد، اما رابطه معني

نتايج پژوهش . داشت زنان در شهرستان سنندج و حمايت اجتماعي و محل سكونت وجود
بررسي تاثير عوامل اجتماعي سياسي بر احساس «، در با عنوان )1389(حسين زاده و همكاران 

ديدگي مستقيم، رعايت حقوق  نشان داد كه متغيرهايي هم چون اعتماد اجتماعي، بزه» امنيت
اربطه  )اجتماعي، سياسي و اقتصادي(داري با برخي از ابعاد احساس امنيت  شهروندي و دين

 احساس به بررسي رسانده، انجام به تهران شهر در كه اي مطالعه ، در)1387( اميركافي. اند داشته

 شده انجام ثانويه روش تحليل به كه تحقيق اين در. است پرداخته آن بر مؤثر عوامل و امنيت

 حمايت اجتماعي، نظمي بزهكاري، بي و جرايم بروز از درك مانند؛ متغيرهايي تأثير است،

 عنوانبه امنيت احساس. است قرار گرفته سنجش مورد امنيت، احساس بر مخاطره و اجتماعي
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 آن گر بيان نتايج، و است شده بررسي شهر تهران و مسكوني منطقه سطح دو در وابسته متغير

 حد از كمتر تهران، شهر در و متوسط حد از مسكوني بيش منطقه در امنيت احساس كه است

 مخاطره، اجتماعي، حمايت متغيرهاي كه دهد مي نشان تحليل رگرسيوني، نتايج .است متوسط

 عوامل ترين كننده تعيين عنوانبه ترتيب به بزهكاري و جرايم بروز از و درك اجتماعي نظمي بي

، با )1394(نتايج مطالعات كرمي و فرح بخش . شوند مي محسوب امنيت بر احساس تأثيرگذار
هاي اساسي موثر بر افزايش امنيت اجتماعي از ديدگاه نخبگان حوزه  بررسي مولفه«عنوان 
 به نياز شخصي، هاي واره طرح نظير هايي مؤلفه فردي حوزه درحاكي از آن است كه » امنيت

 حوزه در تعلق؛ احساس و محروميت احساس جنسيت، شخصيتي، هاي ويژگي امنيت،

 اجتماعي، حمايت اقتصادي،ـ  اجتماعي پايگاه اجتماعي، همبستگي مانند هايي مؤلفه اجتماعي،

 در نهايتاً و اجتماعي؛ شكاف و اجتماعي عالقه مذهب، و تدين خانواده، نظام گرايي، قانون

 و آموزش نظام پليس، اثربخشي مهاجرت، چون هم اييه مؤلفه حاكميت، دستگاه حوزه
 افزايش بر مؤثر موارد جمله از ها رسانه و شهري طراحي اجرايي، نظام كارآمدي پرورش،

، )1390(نتايج حاصل از مطالعات نبوي و همكاران  .شوند مي محسوب جامعه اجتماعي امنيت
نشان داد كه » بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر احساس امنيت اجتماعي«با عنوان 
كرد پليس، و پايگاه اقتصادي و اجتماعي به  مشاركت در تامين امنيت، تلقي از عمل متغيرهاي

طور معكوس بر امنيت اجتماعي افراد صورت مستقيم و متغير احساس محروميت نسبي به
بررسي و تبيين «اي با عنوان  ، در مقاله)1389(مطالعات رسولي و صالحي . تاثيرگذار هستند

به شناسايي و تبيين عوامل موثر در امنيت اجتماعي » تماعي جوانانعوامل موثر بر امنيت اج
كاري، افزايش سن ازدواج در بين جوانان، مهاجرت و شهرنشيني،  دهد كه بي جوانان نشان مي

حجاب اسالمي، اعتماد عمومي، مشاركت اجتماعي، نظم و امنيت عمومي به عنوان عوامل 
شوند كه در اين بين نقش بيكاري و حجاب  موثر در امنيت اجتماعي جوانان محسوب مي

1مطالعات جانسون و يلسامسون. اسالمي، بيشتر از عوامل ديگر است
، نشان داد كه )2010( 

بين كاهش بيكاري، ميزان تحصيالت روستاييان و ازدواج به موقع جوانان روستايي با بهبود 

                                                 
1 . Johnson &, Williamson 
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1كارل و همكاران. امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد
هاي ميداني  ، در يافته)2009( 

تري داشته  خود به اين نتيجه رسيدند كه هرچه روستاييان نسبت به مناطق روستايي تعلق بيش
هاي امنيت  تري به مهاجرت به مناطق شهري داشته باشند به همان ميزان شاخص و تمايل كم

2به باور ليندسترم. يابد اجتماعي مناطق روستايي بهبود مي
دواج به موقع جوانان ، از)2003( 

هاي ديني و  روستايي، رضايتمندي از زندگي در مناطق روستايي و پايبندي روستاييان به ارزش
مطالعات گولد و . مذهبي از متغيرهاي تاثيرگذار بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي است

3همكاران
ان انسجام ، حاكي از آن است كه بين ميزان تحصيالت مردم روستايي، ميز)2014( 

اجتماعي افراد روستايي، ميزان روابط افقي بر پايه همكاري روستاييان و ميزان حمايت 
داري وجود اجتماعي دولت از روستاييان با بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي رابطه معني

در نهايت متغيرهاي تحقيق در خصوص عوامل موثر بر بهبود امنيت اجتماعي در جدول . دارد
  . ارائه شده است )1(

  

 معرفي متغيرهاي تحقيق در خصوص بررسي عوامل موثر بر بهبود امنيت اجتماعي: 1جدول

  مĤخذ   متغيرهاي تحقيق  رديف

  )1393(احمدي و كلدي   احساس امنيت اجتماعي، حمايت اجتماعي و محل سكونت  1

  )1389(زاده و همكاران  حسين  داري ديدگي مستقيم، رعايت حقوق شهروندي و دين اعتماد اجتماعي، بزه  2

  )1387(امير كافي و همكاران   بزهكاري و جرايم بروز از و درك اجتماعي نظمي بي مخاطره، اجتماعي، حمايت  3

 و محروميت احساس جنسيت، شخصيتي، هاي ويژگي امنيت، به نياز شخصي، هاي واره طرح  4

 گرايي، قانون اجتماعي، حمايت اقتصادي، -اجتماعي پايگاه اجتماعي، همبستگي تعلق؛ احساس

 پليس، اثربخشي مهاجرت، اجتماعي؛ شكاف و اجتماعي عالقه مذهب، و تدين خانواده، نظام

  اجرايي نظام كارآمديو  پرورش و آموزش نظام

  )1394(كرمي و فرح بخش 

  )1390(نبوي و همكاران   كرد پليس، و پايگاه اقتصادي و اجتماعي مشاركت در تامين امنيت، تلقي از عمل  5

كاري، افزايش سن ازدواج در بين جوانان، مهاجرت و شهرنشيني، حجاب اسالمي، اعتماد  بي 6

 عمومي، مشاركت اجتماعي، نظم و امنيت عمومي

  )1389(رسولي و صالحي 

 )2010(ويليامسون جانسون و   كاهش بيكاري، ميزان تحصيالت روستاييان و ازدواج به موقع جوانان روستايي  7

 )2003(ليندسترم  تعلق مكاني و عدم تمايل به مهاجرت  8

ميزان تحصيالت مردم روستايي، ميزان انسجام اجتماعي افراد روستايي، ميزان روابط افقي بر پايه   9

  همكاري روستاييان و ميزان حمايت اجتماعي دولت از روستاييان

 )2014(گولد و همكاران 

   . 1394تحقيق، هاي  يافته: ماخذ

                                                 
1 .Karl & et al 
2 . Lindstrom 
3 .Gold & et al 
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  مباني نظري

امنيت اجتماعي عبارتست از آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي 
، امنيت اجتماعي )2009(به باور باري بوزان ).  36: 1390غفاري،(كند  اعضاي خود ايجاد مي

. خوددر حفظ هويت ... هاي مختلف صنفي، قومي و جنسي و  عبارتست از، توانايي گروه

اي  گيرد و هرگروه دنبال حفظ هويت قومي و قبيله ها شكل مي يعني امنيتي كه از تشكيل گروه
اش تحت  هاي اساسي ويور امنيت اجتماعي را توانايي جامعه براي حفظ ويژگي. خود است

پردازان  نظريه). 62: 1385نويدنيا، (كند  شرايط تغيير و تهديدهاي واقعي و محتمل تعريف مي
در قرن شانزدهم و هفدم ميالدي در كنار فرضيه  1اجتماعي، نظير هابز، الك، منتسكيوعلوم 
طوري كه هابز و اصل قرارداد اجتماعي امنيت اجتماعي را مطرح نمودند ؛ به) لوياتان(دولت 

» حفظ اموال و دارايي«مترادف دانسته، جان الك آن را » حفظ جان و صيانت نفس«امنيت را با 

كند،  آنچه در ديدگاه باندورا امنيت اجتماعي را تبيين مي) 62: 1386ئيس و برنارد، لو(داند  مي
باندورا نقش جامعه پذيري را . پذيري از طريق فرآيند يادگيري اجتماعي است مفهوم جامعه

. كنند داند كه طي آن افراد هنجارها و قواعد جامعه را براي خود دروني مي بسيار پراهميت مي

پذيري افراد يك  عي عموميت داشتن، گسترده بودن و مشترك بودن فرآيند جامعهامنيت اجتما
پذيري  هاي مختلف جامعه جامعه است و آن چه موجب ناامني اجتماعي است، وجود سبك

  ).Negpal, 2012: 25(است 

مروري بر نظريات مطرح در خصوص امنيت اجتماعي حاكي از آن است كه از منظر ماكس 
) در نتيجه استاندارد شدن روابط اجتماعي(د افراد وارد شده در كنش متقابل وبر هر چه تعدا

ديگر  تر و گذراتر شده و شناخت افراد از يك ها سطحي تر شود، به همان نسبت روابط آن بيش
بدين ترتيب فرآيند كنترل نظم اجتماعي غيررسمي و . يابد به ظواهر و رفتارهاي گذرا تنزل مي

روي و بي نظمي افراد و در نهايت تزلزل  شود و راه براي كج تضعيف مي مردمي، هر چه بيشتر
از نظر موالر امنيت ). 291: 1373شيخاوندي، (شود  هاي امنيت اجتماعي هموارتر مي پايه

ها به دنبال ايجاد  هاي جامعه است كه اين گروه اجتماعي مسئول تامين امنيت براي گروه

                                                 
1 . Hobbes & Locke & Montesquies 
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ان را بوجود آورد و بايد از هر خطري كه روابط بين اشتراكاتي هستند كه هويت جمعي آن
بروس لوبن . شود، دوري كرد پاشيدگي گروه ميكند و باعث از هم ها را تهديد مي گروه

، امنيت اجتماعي را امكان فرصت زندگي و سپس نوع زندگي به اعضاي يك جامعه )2005(
و عايقي است كه اعضاي جامعه  داند همچنين به باور ايشان، امنيت اجتماعي مانند حفاظ مي

را از گزند حطرات حفظ كرده و عالوه بر ضمانت بقاي آن، هويت و تشخيص آنان را زير 
كند  دوركيم امنيت را در همبستگي جامعه دانسته و بر مقررات و قواعدي تكيه مي. نظر دارد

را رعايت و پذيري آزار رساندن افراد به يكديگر را كاهش داده، حقوق ديگران  كه ريسك
سان امنيت با ايجاد نظم اجتماعي از طريق  هاي افراد را مهار كند و بدين اميال و خواست

قوانين و مقررات با ايجاد نظم حقوقي، تكاليف افراد را مشخص ساخته و افراد به لحاظ 
سازند تا حدود يكديگر را رعايت كنند و  وابستگي به جامعه و به يكديگر، خود را موظف مي

 .)48: 1374بشيريه، (دهند، نباشد  هاي جامعه را افزايش مي ازي به قواي قهري و بيروني كه هزينهني

هاي نهادينه شده، هماهنگي وجود نداشته  به باور مرتون هنگامي كه ميان اهداف فرهنگي و راه
گري و ارتكاب انواع جرايم افزايش و امنيت  خواري، روسپي كاري، فساد، رشوه باشد فريب

مرتون تداوم گسست و شكاف ميان الگوهاي اهداف فرهنگي و يا . يابد جتماعي كاهش ميا
در . است» آنومي«داند كه در واقع همان  ثباتي جامعه مي هاي نهادينه شده را موجب بي راه

هاي فرهنگي با  شود كه تعادل ميان اهداف و ارزش نظريه مرتون وقتي جامعه دچار آنومي مي
بنابراين در صورت عدم تدبير و تالش فوري و . ت فرهنگي به هم بريزدها و امكانا راه

رو خواهيم بود جانبه براي حل مسائل اجتماعي مانند انحراف با يك بحران اجتماعي روبه همه
كوزرو (كه در صورت نبود مديريت مطلوب به يك بحران امنيتي و سياسي تبديل خواهد شد 

كند و امنيت را به  معنا مي» كار«را در ارتباط با » امنيت« ماركس).  431-438: 1378لوزنبرگ، 
ها به منظور استمرار بقاي و حيات بشر و بهبود شرايط زندگي در نظر  دفع خطرات و آسيب

توان موقعيتي خواند كه در آن با يك  از نگاه گيدنز، امنيت را مي) 10: 1378بوزان، (گيرد  مي
تجربه امنيت  به تعادل، اعتماد . به حداقل رسانده باشندرشته خطرهاي خاص مقابله شده و يا 

امنيت چه به معناي بالفعل و چه به معناي تجربي آن، ممكن است به . و مخاطره بستگي دارد
گيدنز، (ها تا حد امنيت جهاني و يا به افراد ارتباط داشته باشند  هايي از آدم ها يا مجموعه انبوه

ميران ميتار براي . داند مي» امنيت«مصونيت در برابر خطرها را  به اين ترتيب گيدنز) 44: 1377
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كند و در اين كار بر نظريه آنارشي  ارزيابي امنيت اجتماعي از مدل سيستماتيك استفاده مي
فرد، (كند مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت  وي تالش مي. كند تكيه مي 1اجتماعي بيلي

به جاي ) هرج و مرج(تحليل كند و از آنارشي ) يستم فرامليگروه، سازمان، اجتماع، جامعه، س
پور و رستگار بحري(كند  گيري حاالت نظام استفاده مي اي براي اندازه عنوان وسيلهتعادل به

پارسونز در نظريه سيستمي خود معتقد است كه امنيت اجتماعي با حفظ و ادامه ). 1392خالد، 
شود، يعني امنيت اجتماعي  شان فراهم مي وظايف كاركرديتوانايي نهادهاي جامعه براي انجام 

نمايد تا در  با ايجاد و حفظ شرايطي بسترهاي الزم ر براي كاركرد نهادهاي اجتماعي فراهم مي
پذير ريشه گرفته و اعتماد،  امنيت اجتماعي از نهادهاي جامعه. انسجام جامعه نقش ايفا نمايند

هاي آن بوده و زور و قدرت در امنيت اجتماعي  شاخص اطمينان، همكاري و همياري از جمله
از نظر پارسونز . باشند رساني مفيد مي ابزار كارآمد نخواهد بود، بلكه ابزارهاي آموزش و اطالع

هاي اجتماعي به آن نياز  نظام ترين بعد امنيت اجتماعي، امنيت فرهنگي است كه خرده مهم
   .)1389كريمايي و همكاران، (دارند 

. دهد كه دو رهيافت عمده در مورد امنيت وجود دارد بررسي ادبيات امنيت اجتماعي نشان مي

دهد، و به رهيافت دولت محور و قدرت  هاي عيني بهاء مي تر بر ارزش رهيافت نظري كه بيش
: توان چنين تصور و تحديد نمود را مي» امنيت«مطابق اين رويكرد . مشهور است 2محور

. گردد درت براي صيانت مردم در مقابل تهديدهاي بيروني، تاسيس ميوضعيتي كه توسط ق

طوركلي بر عمده دولت است و رهيافت نظري دوم كه مسئوليت برقراري چنين امنيتي به
دهد، به رهيافت جامعه محور و هويت محور  هاي ذهني و گروهي بها مي تر به ارزش بيش

هاي  هاي گروه ها و هويت تر عليه ارزش شاين رهيافت معتقد است تهديدها بي. مشهور است
ها  فرهنگ ها و خرده آيد كه گروه اجتماعي است در نتيجه امنيت اجتماعي زماني بدست مي

پس . هاي خود را مطرح كنند ها و ارزش ها، خواسته بتوانند به راحتي ابراز وجود كرده و ايده
. ي گوناگون موجود در آن استها ترين منبع تحقق امنيت اجتماعي خود جامعه و گروه مهم

در نهايت چارچوب نظري تحقيق با توجه به مرور ادبيات و ). 19 :1385افشار،(
                                                 

1 .Baily 
2 .power-centered 
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  . ارائه شده است) 1(هاي موضوع و بر اساس اهداف پژوهش، در شكل  نگاشته پيش

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

        

  

  

  

    

  

  

  

 ).1394(هاي تحقيق  يافته: چارچوب نظري پژوهشي؛ منبع. 1شكل

 
 روش تحقيق

هدف كلي اين تحقيق بررسي عوامل بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي شهرستان 
هاي تركيبي است كه با استفاده از  پژوهش حاضر از نوع پژوهش. شهر است مشگين

  

عوامل بهبود امنيت 

اجتماعي از ديدگاه 

 روستاييان

  تمايل به مهاجرت از مناطق روستايي

  ميزان احساس امنيت عاطفي 

  احساس تعلق به مناطق روستايي 

  ميزان احساس امنيت جاني 

ميزان آرامش رواني افراد روستايي  

هاي فرهنگ عمومي  ميزان بهبود ارزش

 مناطق روستايي

  ميزان انسجام اجتماعي جوامع روستايي

  ميزان شكاف اجتماعي در ميان جوامع روستايي 

  اعي جوامع روستايي ميزان اعتماد اجتم 

  ميزان تحصيالت روستاييان

  سازگاري اجتماعي جوامع روستايي 

  تمايل به عضويت در نهادهاي محلي 

  ميزان روابط افقي بر پايه همكاري 

  ميزان رضايتمندي از زندگي در مناطق روستايي  

 سن ساكنان مناطق روستايي 

  عدم احساس محروميت افراد روستايي

  اجتماعي از طرف دولتميزان حمايت  

  پايين بودن ميزان بيكاري در مناطق روستايي 

  ميزان كيفيت زندگي اجتماعات روستايي 

  رساني مطلوب  كارآمدي دولت در خدمات 

  تامين معاش روستاييان 

  كرد رضايت بخش پليس اثر بخشي پليس و عمل 

  ها  عملكرد مطلوب رسانه 

 
 

  مذهبيهاي ديني و  پايبندي به ارزش

  سبك زندگي 

  ارتباطات اجتماعي 

  ازدواج به موقع جوانان روستايي  

  مشاركت اجتماعي  

  هاي خانوادگي پايبندي به ارزش 

  ميزان انسجام فرهنگي روستاييان 

 پايين بودن تبعيض و نزاع قومي 
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. انجام شده است) نامه ليكرت پرسش(و كمي ) مصاحبه نيمه ساختار يافته(هاي كيفي  تكنيك

، عوامل بهبود امنيت اجتماعي در محدوده مورد مطالعه، از ديدگاه نخبگان در مرحله نخست
براي نيل به اين . ساختار يافته مورد شناسايي قرار گرفت محلي با استفاده از مصاحبه نيمه

مطالعه كه داراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل   نفر از ساكنان منطقه مورد 35مقصود، با 
گيري  روش نمونه. اي به عمل آمد هاي جداگانه ودند، مصاحبهمدرك تحصيلي فوق ديپلم ب

براي انتخاب افراد مصاحبه شونده . گيري غير احتمالي است گلوله برفي كه يك تكنيك نمونه
مورد مصاحبه انجام شده، از روش كدگذاري باز  35هاي  براي تحليل داده. كار گرفته شدبه

هاي مصاحبه در دو سطح كدگذاري اوليه يا  ي دادهو بر اساس اين روش، كدگذار. استفاده شد
پس از كدگذاري سطح اول و سطح . سطح اول و كدگذاري سطح دوم يا متمركز انجام شد

در مرحله دوم تحقيق، براي . علت تاثيرگذار بر بهبود امنيت اجتماعي شناسايي شد 31دوم، 
ي آنها با نتايج مرحله نخست، شناخت و تحليل ديدگاه اجتماعات روستايي و ميزان توافق نظر

گفتني است . نامه به روش ليكرت، قرار گرفت علت شناسايي شده مبناي طراحي پرسش 31
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل كل روستاييان ساكن در مناطق روستايي 

ده از نفر با استفا 383، كه از اين ميان تعداد )=90359N(مشگين شهر مي باشد شهرستان 
نوع روستا از لحاظ اوضاع از آنجايي كه . عنوان نمونه آماري انتخاب شدندفرمول كوكران به

اي، روستاهاي كوهستاني، روستاهاي  طبيعي در منطقه در سه دسته كلي روستاهاي جلگه
ها مشخص شد در سطح   بر اين مبنا طي بررسي. اي ـ كوهستاني قرار گرفته بودند جلگه

روستاي  104روستاي كوهستاني و  144اي،  روستاي جلگه 81شهر مجموعاً  مشگينشهرستان 
روستا از نوع  9اي ـ كوهستاني وجود دارد بر اساس شاخص وضعيت ارتفاعي تعداد  جلگه

اي ـ  روستا از نوع جلگه 6و تعداد %) 25(اي روستا از نوع جلگه 5تعداد %) 45(كوهستاني
ها در  ابزار گردآوري داده. اي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه به شيوه نمونه%) 30(كوهستاني

روايي صوري . اي بوده است كه با توجه به اهداف تحقيق طراحي شد نامه  اين مطالعه پرسش
مطالعه راهنما در منطقه مشابه . نامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد قرار گرفت پرسش

هاي كسب شده و استفاده از  گرفت و با داده نامه صورت سشپر 30جامعه آماري با تعداد
نامه تحقيق  هاي مختلف پرسش ، پايايي بخشSPSSافزار فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم

هاي پژوهش حاضر در دو بخش آمار  تجزيه و تحليل داده. بدست آمد 77/0الي  75/0
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بخش آمار توصيفي با در . انجام شد SPSSافزار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم
هايي نظير فراواني، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات به توصيف  استفاده از آماره

ترين روش آماري به كاررفته در اين  هاي پژوهش پرداخته شد و در بخش استنباطي مهم داده
ه در هاي چند متغيره است ك تحليل عاملي تحليل آماري از روش. پژوهش تحليل عاملي است

هاي هم وابسته است كه  زيرا اين روش، از شيوه. آن متغيرهاي مستقل و وابسته مطرح نيست
شود متغيرهاي بسياري  شود و تالش مي ها همه متغيرها نسبت به هم وابسته شمرده مي در آن

  . در چند عامل خالصه شود

 
  ها تجزيه و تحليل داده

  ): بندي عوامل موثر بر بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي اولويت(نتايج توصيفي؛ . الف

شهر، ترين عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان شهرستان مشگين منظور تعيين مهمبه
بندي از ضريب  براي اولويت. بندي گرديد اي نظر روستاييان محاسبه و اولويت ميانگين رتبه

استفاده شده است كه يك شاخص نسبي است و امكان مقايسه متغيرهاي مختلف ) CV(غييرات ت
شود ميزان انسجام اجتماعي جوامع  مشاهده مي) 2(طور كه در جدول همان. آورد را فراهم مي

هاي ديني و مذهبي و  روستايي، عدم احساس محروميت افراد روستايي، ميزان پايبندي به ارزش
  .ترين عوامل اولويت بندي شده است ت روستاييان جزو مهمميزان تحصيال
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  بندي عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان اولويت: 2جدول

  ميانگين  ها گويه  نمره

انحراف 

  معيار

ضريب 

  تغييرات

  9/31  85/0  12/6  ميزان انسجام اجتماعي جوامع روستايي  1

  5/81  12/1  09/6 عدم احساس محروميت افراد روستايي  2

  6/42  37/0  99/5 هاي ديني و مذهبي ميزان پايبندي به ارزش  3

  7/43  94/0  85/5  ميزان تحصيالت روستاييان  4

  5/37  02/1  72/5 احساس تعلق به مناطق روستايي  5

  5/45  88/0  61/5 ميزان حمايت اجتماعي از طرف دولت  6

  46  68/0  54/5 ميزان شكاف اجتماعي در ميان جوامع روستايي  7

  6/47  73/0  42/5 ميزان احساس امنيت جاني  8

  87  06/1  32/5 بخش پليس اثربخشي پليس و عملكرد رضايت  9

  33  72/0  24/5 ميزان كيفيت زندگي جوامع روستايي  10

  5/65  85/0  12/5  تامين معاش روستاييان  11

  3/25  11/0  85/4 ديگر ميزان اعتماد اجتماعي جوامع روستايي نسبت به هم  12

  7/27  52/1  72/4 سن ساكنان مناطق روستايي  13

  3/39  11/1  61/4 ازدواج به موقع جوانان روستايي و عدم افزايش سن ازدواج  14

  6/50  69/0  34/4  ميزان روابط افقي بر پايه همكاري در ميان روستاييان  15

  1/50  15/1  24/4 مشاركت اجتماعي در امورات مرتبط با روستا  16

  44  75/0  22/4 رساني مطلوب به مناطق روستايي كارآمدي دولت در خدمات  17

  38  86/0  12/4 ميزان تمايل به مهاجرت از مناطق روستايي  18

  6/65  66/0  08/4  ميزان احساس امنيت عاطفي  19

  3/29  45/0  4 هاي خانوادگي ميزان پايبندي به ارزش  20

  5/71  78/0  87/3 ميزان انسجام فرهنگي ساكنان روستا  21

  71  02/1  72/3  ميزان آرامش رواني افرد روستا  22

  6/42  69/0  67/3  هاي  فرهنگ عمومي ميزان بهبود ارزش  23

  9/70  73/0  57/3  پايين بودن تبعيض و نزاع قومي در بين اجتماعات روستايي  24

  9/33  32/0  49/3  سبك زندگي  25

  6/57  28/0  43/3 پايين بودن ميزان بيكاري در مناطق روستايي  26

  7/25  27/0  34/3  ميزان رضايتمندي از زندگي در مناطق روستايي  27

  86  37/0  28/3  هاي ديداري و شنيداري ها به ويژه رسانه عملكرد مطلوب رسانه  28

  55  03/1  22/3  ارتباطات اجتماعي  29

  6/47  14/1  14/3  سازگاري اجتماعي  جوامع روستايي  30

  6/20  99/0  85/2  نهادهاي محليتمايل به عضويت در   31

   . 1394هاي تحقيق،   يافته: مĤخذ  



  )المللي انجمن جغرافياي ايران

 

مشگين شهر، از تحليل 

دهد كه جهت تعيين انسجام 

و بارتلت استفاده 

و نيز آماره بارتلت براي تعيين عوامل بهبود 

به دست  8237

هاي موجود براي تحليل عاملي 

Sig 

000/0 

اي  دهد براي تعيين عوامل از نمودار سنگريزه

عامل شناسايي شدند كه در 

 

1 .Kaiser-Meyser

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا             

مشگين شهر، از تحليل  ترين عوامل امنيت اجتماعي روستاييان شهرستان 

دهد كه جهت تعيين انسجام نشان مي) 2(محاسبات انجام شده در جدول 

و بارتلت استفاده  KMO1گيري از تكنيك تحليل عاملي از آزمون

و نيز آماره بارتلت براي تعيين عوامل بهبود  406/0برابر  KMOگرديد و در اين بخش مقدار

721/8237امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان در منطقه مورد مطالعه  نيز برابر با 

هاي موجود براي تحليل عاملي  بنابر اين داده. باشد دار مي معني 000/0

  .مناسب تشخيص داده شدند

  و آزمون بارتلت KMOمقدار : 3جدول

 KMO Bartlet Testتحليل عاملي  

 721/8237 465/0  عوامل بهبود  امنيت اجتماعي روستاييان 

  

دهد براي تعيين عوامل از نمودار سنگريزه نشان مي) 2(طوري كه شكل 

عامل شناسايي شدند كه در  بر اين اساس چهار. ريانس استفاده گرديد

  .كند درصد از واريانس كل را تبيين مي

   ها اي براي تعيين تعداد عامل سنگريزه نمودار . 2شكل

                                         
Meyser-Oklin 

130                 

  :نتايج استنباطي. ب

ترين عوامل امنيت اجتماعي روستاييان شهرستان  براي تعيين مهم

محاسبات انجام شده در جدول . عاملي استفاده شد

گيري از تكنيك تحليل عاملي از آزمون براي بهرهها  دروني داده

گرديد و در اين بخش مقدار

امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان در منطقه مورد مطالعه  نيز برابر با 

000آمد كه  در سطح يك 

مناسب تشخيص داده شدند

تحليل عاملي  

عوامل بهبود  امنيت اجتماعي روستاييان 

   . 1394هاي تحقيق،   يافته: مĤخذ 

  

طوري كه شكل  همانپس از آن 

ريانس استفاده گرديدمقدار ويژه و درصد وا

درصد از واريانس كل را تبيين مي) 01/61(مجموع 
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شود در اين تحقيق، با توجه به مالك كيسر،  مالحظه مي) 4(طوري كه در جدول  همچنين همان
چهار عامل داراي مقدار ويژه باالتر از يك براي عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان 

، متغيرهاي مربوط 1پس از چرخش عاملي به روش وريماكس. شهر استخراج شد شهرستان مشگين
  .بندي شدند عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان در چهارعامل طبقهبه 

  عوامل استخراج شده با مقادير ويژه و درصد واريانس قبل از چرخش: 4جدول

 درصد تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عوامل

 51/10 9/33 9/33 عامل اول

  4/3  98/10  88/44  عامل دوم

  79/2  01/9  89/53  عامل سوم

  2/2  11/7  01/61  عامل چهارم

   . 1394هاي تحقيق،  يافته: مĤخذ  

  

  گذاري آنها  ها و نام چرخش عامل

  ) تحليل عاملي عوامل بهبود امنيت اجتماعي در منطقه مورد مطالعه(

ها و ساده كردن ساختار  همان طوري كه گفته شد در اين پژوهش براي تسهيل در تفسير عامل
عامل استخراج شده ) 5(جدول  .عاملي از نوع واريماكس استفاده شده استآنها از چرخش 

طوري كه  همان. دهد همراه با مقادير ويژه و درصد واريانس را بعد از چرخش نشان مي
ترين سهم  و عامل چهارم كم) درصد49/22(ترين سهم  شود عامل اول بيش مالحظه مي

  .باشد را ميرا در تبيين واريانس كل متغيرها دا) 49/11(

  عوامل استخراج شده با مقادير ويژه و درصد واريانس بعد از چرخش: 5جدول

 درصد تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عوامل

 49/22 49/22 79/6 عامل اول

  96/36  46/14  48/4  عامل دوم

  52/49  56/12  89/3  عامل سوم

  01/61  49/11  56/3  عامل چهارم

   . 1394تحقيق،هاي   يافته: مĤخذ  

                                                 
1 .Vrimax 
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داري و بيان نقش هر متغير در عامل مربوط، در پژوهش حاضر  همچنين براي تعيين سطح معني
دهد كه تمام  نتايج حاصل نشان مي. داشتند مدنظر قرار گرفتند 4/0متغيرهايي كه بار عاملي بيش از 

، )5(ل در نهايت بر اساس نتايج جدو. اند بوده 4/0متغيرهاي وارد شده، داراي بار عاملي بيشتر از 
  : گيرند، عبارتند از متغيرهايي كه در هر يك از چهار عامل مذكور قرار مي

عدم احساس محروميت افراد روستايي، ميزان حمايت اجتماعي از طرف دولت،  :عامل اول
پايين بودن ميزان بيكاري در مناطق روستايي، ميزان كيفيت زندگي اجتماعات روستايي، 

ي مطلوب مناطق روستايي، تامين معاش روستاييان، اثر بخشي رسان كارآمدي دولت در خدمات
هاي ديداري و  ها به ويژه رسانه كرد مطلوب رسانه كرد رضايت بخش پليس و عمل پليس و عمل

گيرند كه با توجه به ماهيت متغيرهاي تاثيرگذار، عامل اول تحت  شنيداري در اين عامل جاي مي
كه اين . شود ناميده مي» اي دولت تصادي و اقدام مداخلههاي رفاه اق بهبود شاخص«عنوان عامل 

  . كند درصد از واريانس كل را تبيين مي) 49/22(، در مجموع )79/6(عامل با مقدار ويژه 

ميزان انسجام اجتماعي جوامع روستايي، ميزان شكاف اجتماعي در ميان جوامع  :عامل دوم
نسبت به همديگر، ميزان تحصيالت روستايي، ميزان اعتماد اجتماعي جوامع روستايي 

روستاييان، سازگاري اجتماعي جوامع روستايي، تمايل به عضويت در نهادهاي محلي، ميزان 
روابط افقي بر پايه همكاري، ميزان رضايتمندي از زندگي در مناطق روستايي و سن ساكنان 

اي تاثيرگذار، عامل گيرند كه با توجه به ماهيت متغيره مناطق روستايي در اين عامل جاي مي
شود كه با  ناميده مي» هاي شناختي تقويت سرمايه اجتماعي و ظرفيت«دوم تحت عنوان عامل 

  . كند درصد از واريانس كل را تبيين مي )46/14(، در مجموع )48/4(مقدار ويژه 

هاي ديني و مذهبي، سبك زندگي، ارتباطات اجتماعي،  ميزان پايبندي به ارزش :عامل سوم
اج به موقع جوانان روستايي و عدم افزايش سن ازدواج، مشاركت اجتماعي در امورات ازدو

هاي خانوادگي، ميزان انسجام فرهنگي روستاييان و  مرتبط با روستا، ميزان پايبندي به ارزش
گيرند كه با  پايين بودن تبعيض و نزاع قومي در بين اجتماعات روستايي در اين عامل جاي مي

تحقق عدالت اجتماعي و «متغيرهاي تاثيرگذار، عامل سوم تحت عنوان عامل  توجه به ماهيت
درصد از  )56/12(، در مجموع )89/3(كه با مقدار ويژه . شود ناميده مي» ها پايبندي به ارزش

  . كند واريانس كل را تبيين مي
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، ميزان تمايل به مهاجرت از مناطق روستايي، ميزان احساس امنيت عاطفي :عامل چهارم
احساس تعلق به مناطق روستايي، ميزان احساس امنيت جاني، ميزان آرامش رواني افراد 

هاي فرهنگ عمومي مناطق روستايي در اين عامل جاي  روستايي و ميزان بهبود ارزش
تعلقات «گيرند كه با توجه به ماهيت متغيرهاي تاثيرگذار، عامل چهارم تحت عنوان عامل  مي

، در )56/3(با مقدار ويژه  كه اين عامل. شود ناميده مي» روانيمكاني و آرامش روحي و 
  .كند درصد از واريانس كل را تبيين مي) 49/11(مجموع 

  

  متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و بار عاملي بدست آمده از ماتريس دوران يافته: 6جدول

  بار عاملي  متغيرها  نام عامل

هاي رفاه  نبود شاخص

اي  مداخله اقتصادي و اقدام

  دولت

  95/0 عدم احساس محروميت افراد روستايي

  85/0 ميزان حمايت اجتماعي از طرف دولت

  76/0 پايين بودن ميزان بيكاري در مناطق روستايي

  89/0 ميزان كيفيت زندگي اجتماعات روستايي

  63/0 رساني مطلوب مناطق روستايي كارآمدي دولت در خدمات

  82/0 روستاييانتامين معاش 

  81/0  كرد رضايت بخش پليس اثر بخشي پليس و عمل

  90/0 هاي ديداري و شنيداري ها به ويژه رسانه كرد مطلوب رسانه عمل

تقويت سرمايه اجتماعي و 

  هاي شناختي ظرفيت

  96/0 ميزان انسجام اجتماعي جوامع روستايي

  83/0 ميزان شكاف اجتماعي در ميان افراد روستايي

  78/0 ميزان اعتماد اجتماعي مردم روستايي نسبت به همديگر

  49/0 ميزان تحصيالت روستاييان

  61/0 سازگاري اجتماعي جوامع روستايي

  59/0  تمايل به عضويت در نهادهاي محلي

  69/0  ميزان روابط افقي بر پايه همكاري

  80/0 ميزان رضايتمندي از زندگي در مناطق روستايي

  73/0  ساكنان مناطق روستاييسن 

تحقق عدالت اجتماعي و 

  ها پايبندي به ارزش

  87/0 هاي ديني و مذهبي ميزان پايبندي به ارزش

  79/0 سبك زندگي

  75/0 ميزن ارتباطات اجتماعي در ميان افراد روستايي

  72/0 ازدواج به موقع جوانان روستايي و عدم افزايش سن ازدواج

  68/0 در امورات مرتبط با روستا مشاركت اجتماعي

  67/0 هاي خانوادگي ميزان پايبندي به ارزش

  62/0 ميزان انسجام فرهنگي روستاييان
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  بار عاملي  متغيرها  نام عامل

  51/0  پايين بودن تبعيض و نزاع قومي در بين اجتماعات روستايي

تعلقات مكاني و آرامش 

  روحي و رواني

  58/0 ميزان تمايل به مهاجرت از مناطق روستايي

  70/0 احساس امنيت عاطفي ميزان

  92/0  احساس تعلق به مناطق روستايي

  86/0 ميزان احساس امنيت جاني

  74/0 ميزان آرامش رواني افراد روستا

  55/0 هاي فرهنگ عمومي مناطق روستايي ميزان بهبود ارزش

   . 1394هاي تحقيق،  يافته: خذام  

  

موجود بر بهبود مديريت توسعه مناطق روستايي در در نهايت با توجه به نتايج فوق ، عوامل 
نشان داده شده است كه بر اساس آن بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي با بهبود ) 3(شكل

هاي  اي دولت، تقويت سرمايه اجتماعي و ظرفيت هاي رفاه اقتصادي و اقدام مداخله شاخص
تعلقات مكاني و آرامش روحي و ها و  شناختي، تحقق عدالت اجتماعي و پايبندي به ارزش

  .رواني منطقه مورد مطالعه با ارتباط دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

 
  

 مدل نهايي پژوهش؛ عوامل بهبود امنيت اجتماعي و درصد تبيين هريك از آنها .3شكل

  

 عوامل بهبود امنيت اجتماعي از ديدگاه روستاييان

هاي رفاه اقتصادي و  بهبود شاخص

  اي دولت اقدام مداخله

08/33  

  تقويت سرمايه

اجتماعي و 

هاي  ظرفيت

  شناختي

9/34  

 

پايبندي به تحقق عدالت اجتماعي و 

  ها ارزش

73/24  

تعلقات مكاني 

و آرامش 

  روحي و رواني 

29/7  
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 گيري و پيشنهادات بحث، نتيجه

شهر را مورد  مشگيناين مقاله عوامل عوامل بهبود امنيت اجتماعي در مناطق روستايي شهرستان 
طوري كه نتايج تحقيق نشان داد از بين عوامل بهبود امنيت  بحث و بررسي قرار داده است و همان

شهر  ميزان انسجام اجتماعي، عدم احساس  اجتماعي در مناطق روستايي شهرستان مشگين
اييان به هاي مذهبي و ميزان تحصيالت روست محروميت افراد روستايي، ميزان پايبندي به ارزش

. ترتيب در رتبه اول و چهارم و تمايل به عضويت در نهادهاي محلي در رتبه آخر قرار گرفت

در منطقه مورد مطالعه عوامل بهبود امنيت اجتماعي جهت شناخت  افزون بر اين، در اين تحقيق
ليل قرار ها با استفاده از مدل تحليل عاملي مورد تجزيه و تح داده شاخص به كار گرفته شد و) 31(

عامل داراي مقدار ويژه باالتر از يك براي عوامل بهبود امنيت  4گرفتند و با توجه به مالك كيسر، 
پس از چرخش عاملي به روش وريماكس، متغيرهاي . اجتماعي مناطق روستايي استخراج شد

اول با عامل . بندي شدندعامل طبقه 4مربوط به عوامل بهبود امنيت اجتماعي مناطق روستايي در 
بيش از ) 79/6(با مقدار ويژه » اي دولت هاي رفاه اقتصادي و اقدام مداخله بهبود شاخص«عنوان 

تقويت سرمايه اجتماعي «عامل دوم با عنوان . درصد از كل واريانس را تبيين كرد) 29/22(
ين درصد از واريانس كل را تبي) 46/14(در مجموع ) 48/4(با مقدار ويژه » هاي شناختي ظرفيت

در ) 89/3(با مقدار ويژه » ها تحقق عدالت اجتماعي و پايبندي به ارزش«عامل سوم با عنوان . كرد
تعلقات مكاني و «عامل چهارم با عنوان . درصد از كل واريانس را تبيين كرد) 56/12(مجموع 

بيين درصد از كل واريانس را ت) 49/11(در مجموع ) 56/3(با مقدار ويژه » آرامش روحي و رواني
در باالترين رده و » هاي شناختي تقويت سرمايه اجتماعي و ظرفيت«كه در اين ميان عامل . كرد

مقدار واريانس و  ترين رده قرار گرفتند و در پايين» تعلقات مكاني و آرامش روحي و رواني«عامل 
استناد به  در نهايت با. برآورد گرديد) 01/61(واريانس تجمعي تبيين شده توسط اين چهار عامل  

گردد بستر الزم براي توانمندسازي نهادهاي تاثيرگذار بر توليد اخالق و  نتايج تحقيق پيشنهاد مي
شهر  سازي و حفظ امنيت اجتماعي مناطق روستايي شهرستان مشگين هاي اخالقي و نهادينه ارزش

فراهم ... رش و رساني سازماندهي شده؛ مانند نهاد خانواده، آموزش پرو از طريق آموزش و اطالع
گذاري حوزه پيچيده امنيت در مناطق روستايي  شود در سياست گردد افزون بر اين، توصيه مي

اي شهر به روابط چندگانه و چرخشي و بازخوردهاي نظامند، توجه قابل مالحظه شهرستان مشگين
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برگزاري شود وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي، از طريق  مضاف بر اين، پيشنهاد مي. صورت گيرد
كارگاهي براي مسئوالن جامعه در نهادهاي گوناگون، آنان را نسبت به مسئوليت خطيرشان براي 

عالوه بر اين، از آن جايي كه . جلب اعتماد مردم روستايي شهرستان مشگين شهر به آنان آگاه سازد
راحساس توزيع عادالنه امكانات و ثروت و كاهش فاصله طبقاتي و محروميت نسبي از يك سو، ب

امنيت اجتماعي جامعه روستايي شهرستان مشگين شهر افزوده و از سوي ديگر، موجب فراهم 
شدن بستري براي مشاركت آحاد مردم روستايي در تامين امنيت اجتماعي مناطق روستايي خواهد 

در نهايت، اقدام جهت كاهش . شد شايسته است اقدام موثر براي تحقق اين مهم صورت گيرد
هاي برابر و توزيع عادالنه امكانات در مناطق  روميت نسبي از طريق ايجاد فرصتاحساس مح

روستايي شهرستان مشگين شهر، پيشنهاد آخر اين تحقيق جهت ارتقاي احساس امنيت اجتماعي، 
  .  باشدو نيز بهبود مشاركت افراد روستايي در تامين امنيت مي
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