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چکیده
امروزه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی تعریف میشود و خصلت درون گروهی دارد و این همان چیزی است که نهه تناها در
جامعه عشایری کم نیست بلکه بسیار هم قوت دارد و با خصلت بین گروهی در بحث توسعه کارایی داشته و با ارتباط دو سویه
دولت و مردم و ارزش گذاری به مردم و اقدام در جات توانمند سازی آنان میتوان با سرمایههای اجتماعی موجهود بهه سهمت
توسعه پایدار گام برداشت .از طرف دیگر افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه با همسو کردن آن در ایجاد امنیت بخصهو

در

نواحی عشایری که نقش مامی در ایجاد امنیت ملی دارند ،از اصهلیتهرین راهکارههای دسهتیابی بهه توسهعه پایهدار در یهک منطقهه
میباشد .بدین منظور و با توجه به اهمیت تحقیق ،در این پژوهش سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتمهاعی در بهین عشهایر
استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش به صورت توصیف-تحلیلی بوده و عشایر استان خراسان شمالی
جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند .همچنین جات بررسی رابطه بهین مؤلفههههای پهژوهش از آزمهونههای آمهاری در
محیط نرم افزاری  SPSSاستفاده شده و جات نشان دادن مامترین مؤلفهها در بخش سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به ترتیه
از مدل ویکور و تحلیل عاملی باره گرفته شده است .در ناایت رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی امنیت اجتماعی عشایر اسهتان
خراسان شمالی از طریق مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است .نتایج حاکی از آن است که تمامی مؤلفههای سرمایه اجتماعی و
امنیت اجتماعی بر روی سطح زندگی عشایر تاثیرگذار بوده و انسجام اجتماعی در بخش سرمایه اجتماعی و امنیت عاطفی ،احساسی
و امنیت سیاسی در بخش مؤلفه های امنیت اجتماعی به عنوان مام ترین مؤلفه تأثیر گذار عمل کرده اند .همچنهین در پایهان مشهخ
شد که نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی جامعه عشایری استان بصهورت مسهتقیم بهوده و سهرمایه اجتمهاعی بصهورت
مستقیم بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه عشایری تأثیرگذار بوده است.

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،عشایر ،استان خراسان شمالی.
( -2نویسنده مسئول) mosazadeh.gu.ac@gmail.com
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مقدمه
امنیت اجتماعی هر جامعه یكی از نیازهای اساسی است .امنیت در مفهوم عینيی آن انيدازهگیيری فقيدان تهدیيد عيیيه
ارزشهاست؛ در مفهوم ذهنی آن فقدان احساس ترس از اینكه به چنین ارزشهایی حميه خواهد شد ( Moller, 2000:

 .)1در تعریف مفهوم امنیت ،پژوهشگران در چارچوب واقع بینانهای امنیت را در واژههای سیاسی و انتظيامی تعریيف
کردهاند و بهطورکيی به معنی حمایت از ارزشها و مقابيه با خطرها و دشمن است ( .)Brownlow, 2005: 586ناامنیِ
مكانها و فضاهای عمومی ،نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل میکند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی
و مشارکت عمومی ،هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل مینماید ( .)Carmona, 2003: 119احساس امنیت اجتماعی
میتواند به معنی فقدان هراس از تهدید شدن یا به مخاطره افتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و نبود تيرس
از تهدید حقوق و آزادیهای مشروع ،تيقی شود (بهیان و فیروزآبادی .)211 :2991 ،امنیت ،نخستین عاميی اسيت کيه
سبب میشود انسانها کنار هم آیند ،از نیروی هم بهره گرفته و در مسئولیتهای اجتماعی مشارکت کنند تا آسودهتر به
زندگی خود ادامه دهند (صالحی امیيری و افشيانی .)5 :2991 ،از طرفيی شيكوفایی اقتصيادی یي

جامعيه ،سيرمایه

گذاری ،برنامه ریزی برای توسعه ،پیشرفت و هرگونه فعالیتی که می تواند عاميی مؤثر برای بهبيود اواياع اقتصيادی،
اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد ،تنها در سایه استقرار امنیت امكانپذیر است .سرمایه اجتماعی و نمود آن در ارتباط
با مقوالتی نظیر پیشگیری و کاهش جرائم ،خشونت و تضاد در ی

جامعه ،سوء مصرف مواد ،خودکشيی و بسيیاری

از معضالت اجتماعی ،نشان از رابطه تنگاتنگ مؤلفه های سرمایه اجتماعی با فضاسازی امنیيت اجتمياعی و احسياس
ناشی از آن در جامعه دارد (نیازی و همكاران .)1 :2995 ،سرمایه اجتماعی با فراهم کردن فضيای اعتمياد ،همكياری
بین گروههای اجتماعی را امكان پذیر کرده و همین همكاری گروهها و اعتماد بيین آنهيا باعي

ميیشيود کيه منيافع

همگانی نظیر امنیت اجتماعی تأمین شده و هزینههای نظيارت رسيمی نیيز کياهش یابيد (فیروزآبيادی.)119 :2931 ،
فقدان سرمایه اجتماعی مترادف با بروز انحرافات اجتماعی و تهدیيدی بيرای احسياس امنیيت اسيت .چيون سيرمایه
اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشری

مساعی را منعكس میکند ،انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتياب

نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود (اخترمحققی .)11 :2935 ،همچنین نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت اجتمياعی
و متعاقب آن احساس امنیت در نزد افراد ،چه از جهت جيوگیری از بروز نابهنجاریها و انواع جرائم اجتمياعی و بيه
تبع و در کنار آن از طریق زمینه سازی مشارکت مثبيت و فعيال در زنيدگی اجتمياعی ،اساسيا از طریيق تأثیرگيذاری
ارزشها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتار افراد اعمال میشود (تقی لو.)119 :2935 ،
نظام اجتماعی در هر جامعهای برای اعمال کارکردهایش به امنیت اجتماعی نیازمند است؛ زیرا شيرای جدیيد جواميع
ناشی از رشد شهرنشینی و گزلشافتی شدن رواب اجتماعی باع

کاهش یافتن همبستگیهای اجتماعی ،مشارکتهای

مدنی ،سرمایههای اجتماعی روابي جمعيی و ...شيده اسيت و حیيات جمعيی بيره سيمت فيردی شيدن و تضيعیف
کارکردهای نهادهای اجتماعی سوق یابد (افشانی و فرقانی .)9 :2991 ،یكی از اصيیترین مؤلفيههيایی کيه امنیيت را
ارتقا میبخشد و جامعه را سالم ،آرام و مطيوب میسازد سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی ماده خامی از جامعيه
مدنی است که از تعامل روزمره مردم به دست میآید و به ایجاد ارتباطات اجتماعی و شبكههيای اجتمياعی مبتنيی بير
اصول اعتماد ،همكاری متقابل و قواعد کنش اجتماعی میپردازد .اهمیت سرمایه اجتمياعی در کنيار وايعیت روابي

بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس923 ...

همسایگی در الیههای مختيف ،عامل مهمی در تبیین واریانسهای احساس نياامنی ()Lindstrom & et al, 2003: 111
در جامعه محسوب میگردد؛ از این رو ،آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی اعضای ی
احساس امنیت اجتماعی و مؤلفههای آن در قالب ی

جامعه و نقش آن در تبیین میزان

شناخت و مطالعه عيميی -تخصصيی ايروری تيقيی ميیگيردد

(ذاکری هامانه .)35 :2992 ،با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در بح

امنیت اجتماعی و بخصوص در بین عشيایر

کشور در ایجاد رابطه هدفمند و منسجم بین این اقشار ،در این پژوهش بيه بررسيی رابطيه بيین سيرمایه اجتمياعی و
میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی به عنوان یكی از مهيمتيرین جامعيه عشيایری در
کشور پرداخته خواهد شد .بدین منظور فرایات پژوهش به شكل زیر مطرح میشوند:
 به نظر میرسد مؤلفه انسجام اجتماعی در بین مولفههای سرمایه اجتماعی از اولویت بیشتری در بین عشایر منطقيه
برخوردار است.
 به نظر میرسد سطح امنیت اجتماعی در بین جامعه عشایری در سطح مطيوبی قرار دارد.
مقوله امنیت به مثابه ی

آرمان و واقعیت ،بهعنوان یكی از حقيوق اساسيی ميردم مطيرح اسيت و در نهایيت برآینيد

مجموعهای از تعامات و نیز تعاون و سازگاری بین اجيزاء مختييف نظيام اجتمياعی اسيت ( Alkimim et al, 2013:

 .)124امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از مواوعات دیگری که ممكن است مهم تيقی شود ،ايروریتير
است .بنابراین ،یكی از اصيیترین مؤلفه ه ایی که امنیت را ارتقا میبخشد و جامعه را سالم ،آرام و مطيوب ميیسيازد،
سرمایه اجتماعی است (راموز .)33 :2939 ،سرمایه اجتماعی و نمود آن در ارتباط با مقوالتی نظیر پیشگیری و کياهش
جرائم ،خشونت و تضاد در ی

جامعه ،سوء مصرف مواد مخدر ،خودکشی و بسیاری از معضالت اجتمياعی نشيان از

رابطه تنگاتنگ مؤلفههای سرمایه اجتماعی با فضاسازی امنیت اجتمياعی در جامعيه دارد (بهيزاد .)19 :2932 ،سيرمایه
اجتماعی یكی از فاکتورهایی است که نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی در جواميع داشيته و در
غیاب سرمایه اجتماعی و بدون آن پیمودن مسیر توسعهی فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی دشوار و یا غیيرممكن ميیباشيد.
ارزشهای واحد میتواند به انسجام اجتماعی کم

کرده و در نتیجه نظم اجتماعی که زیربنای امنیت اجتماعی است را

فراهم کند ،امن آن که امنیت در همه زمینهها بدون مشارکت و همیاری مردم و اقشار مختييف جامعيه امكيان پيذیر
نمیباشد (ساروخانی و هاشم نژاد .)31 :2991 ،ارورت مطالعه و تحقیيق در خصيوص رابطيه سيرمایه اجتمياعی و
احساس امنیت اجتماعی از آنجا ناشی میشود که تهدیدات داخيی بالفعل و بالقوه در کشورهای کمتير توسيعه یافتيه
اغيب امنیت اجتماعی این جوامع را به خطر میاندازد .بر هميین اسياس ،شناسيایی عواميل و عناصير تيأمین امنیيت
اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی در جهت برنامه ریزی برای ارتقای سيطح امنیيت اجتمياعی بيه
شمار میرود و از نقش به سزایی در برنامه ریزیهای راهبردی دولتها برخيوردار اسيت (بحيری پيور و همكياران،
.)91 :2992
به طور کيی مقوله امنیت در رابطه با انسان و جوامع آن ،از ابتدای خيقت بعنوان ی

ارورت در بقا مطرح بوده است

و گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است؛ به گونهای که به عنوان یكی از شاخصهای اصيی توسعه معرفيی ميیشيود.
احساس امنیت ،پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسيی محسيوب شيده و بيا سيطح پیشيرفت
جوامع در ارتباط است (ذاکری هامانه .)1 :2991 ،آگاهی از واعیت احساس امنیت ساکنان ی

اجتماع بخصيوص در
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جوامع عشایری به عنوان یكی از ارکان سیاسی امنیت ميی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی آن جامعه نقش ميوثری در
شناخت چالشها و راهكارهای توسعه ی

منطقه داشته و در جهت برنامه ریزی بهتر آن عمل مینماید .ليذا پيژوهش

حاار درصدد است تا میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی ميورد
بررسی قرار دهد.

پژوهش حاار بر پایه روش توصیفی -تحيیيی میباشد .در زمینه جمع آوری اطالعات مورد نیاز در بخيش مبيانی و
ادبیات پژوهش در دو بعد سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی از روش اسنادی و کتابخانهای اسيتفاده شيده و جهيت
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مؤلفههای آن) و میزان احسياس امنیيت اجتمياعی بيا توجيه بيه ماهیيت مسيئيه
پژوهش از روش پیمایشی که به عنوان متداولترین روش در بررسیهای مربوط به نظرسنجیها شناخته میشود بهيره
گرفته شده است ،که چگونگی توزیع و رابطه بین نظرات پاسخ دهندگان را نشان میدهد .تكنی

جمع آوری دادههيا

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میباشد که با مطالعه پژوهشهای صيورت گرفتيه ميرتب بيا موايوع پيژوهش
طراحی شده است .جامعه آماری پژوهش را عشایر استان خراسيان شيمالی تشيكیل ميیدهنيد و بيرای اینكيه بتيوان
یافته های تحقیق را به کل جامعه آماری تعمیم داد از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .و جهت تجزیه و
تحيیل داده ها از روش های آماری در محی نرم افزاری  SPSSو جهت نشيان دادن اولویيتهيای مؤلفيههيای ميورد
سنجش از مدل ویكور و تحيیل عاميی بهره گرفته شده و رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی از طریيق
مدل رگرسیون خطی نمایش داده شده است .همچنین از نظر زمانی پژوهش حاار در سيال جياری اجيرا شيده و از
نظر مكانی ،در محدوده استان خراسان شمالی می باشد .از نظر مواوعی نیز در حیطه مطالعات جغرافیيای سیاسيی و
مطالعات اجتماعی مناطق میباشد.
مبانی نظری
تأمین و حس امنیت مهمترین عامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی درجامعه است .مجموعهای ازسنت ها ،هنجارها
و ارزشهایی که در متن جامعه طی رواب اجتماعی خودجوش در بین افراد جامعه در طول زمان ،در بین نسيلهيا بيه
وجود میآید و با استمرار و نهادینه شدن نوعی کنترل اجتماعی غیر اقتدارآمیز را بر رفتار افراد جامعه اعمال میکنيد ،از
ی

دیدگاه خاص سرمایه اجتماعی نامیده می شود که یكی از منافع عمده آن امنیت اجتماعی به معنای فقيدان جيرم،

جنایت و انواع ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی میباشد (ابراهیم پور و عيمی .)51 :2991 ،رشيد جامعيه و خيود
شكوفایی آن متكی بر سرمایههای انسانی ،فرهنگی ،مادی و اجتماعی خانوادهها بوده و این سرمایههيا نیازمنيد امنیيت،
احساس امنیت و ایمنی است .این نیاز تا به آنجا ارزشمند و اساسی شمرده میشود که برخی بر این باورند که احساس
امنیت بر وجود آن مقدم است .بنابراین به میزانی که امنیت در حوزه فردی و اجتماعی قوام یافته و استمرار مییابيد بيه
همان میزان متغیرهای شادابی ،سرزندگی ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی بیشتر و پویایی در خانواده و اجتمياع آنيان تبييور
یافته و احساس خوشایند امنیت جيوه گر می گردد (پیرميوذن .)212-219 :2939 ،سيرمایه اجتمياعی نيوعی ویژگيی
تسهیل کنندگی در رواب اجتماعی دارد .وجود سرمایه اجتماعی در ساختارهای اجتماعی باع

میشيود محیطيی بيه

وجود آید که در آن امنیت بیشتری وجود داشته باشد .به نحوی که انسانها از آراميش برخيوردار باشيند و در روابي
متقابل با کمترین اصطكاک تنشهای خود را برطرف کنند (متولی.)293 :2931 ،

بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس921 ...

سرمایه اجتماعی و عشایر
سرمایه اجتماعی حاصل اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی متقابل ،گروههای اجتماعی ،احساس هویت جمعی و گروهيی،
احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی در ی
است که باع

سیستم اجتماعی دانست که همان عصبیت ابن خيدون

مردانگی ،شجاعت ،آزادی ،غرور و همانند اینها باشد که میتوان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی در میان

عشایر بیشتر است زیرا سرمایه اجتماعی دست کم شامل سه عنصر آگاهی ،اعتمياد و مشيارکت ميیباشيد ( Madani,

 .)2009: 13از دیرباز انواع سرمایه اجتماعی در میان روستاییان وعشایر ایران وجود داشته است از جميه اینكه در یي
یا چند روستا در فصل برداشت محصول ،به کم
فرد دیگری که به کم

هم میرفتند و بدون مزد کار میکردند و در موقع برداشت محصول،

او آمده است با او به سرزمین وی میرفتند ( .)Farhadi, 1994: 212جوامع عشایری به عنوان

جامعه سوم کشور از نظر جمعیتی بعد از جوامع شهری و روستایی ،نقش مهم و بسزایی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور دارد وجود سرمایه اجتماعی مطيوب در این جوامع بر جنبههای مختيف زندگی عشایر تاثیرگذار بوده
است (سنایی مقدم و محمدی یگانه .)999 :2991 ،تغییر زندگی عشایری از کوچ نشینی به نیمه کوچ نشینی منجير بيه
تغییراتی در نوع معیشت و زندگی عشایر شده است و باع

شده که افزایش سيرمایه اجتمياعی کياهش جيدی سيطح

هزینههای اداره جامعه را به دنبال داشته باشد و از آنجا که عشایر دارای سر چشمه عظیمی از سرمایه اجتماعیانيد .در
طول تاریخ بشریت و تاریخ ایران نیز عشایر موجد سرمایههای اجتماعی پر توانی بودهانيد .مشيارکتهيای عشيایر در
حرکت گيه به ییالق و قشالق نمونه آن است (صالحی اصفهانی.)51 :2991 ،

امنیت اجتماعی و عشایر
جامعه عشایری ایران به عنوان یكی از ترکیب های جمعیتی در کنار جوامع شهری و روستایی ،همواره نقشيی بيارز و
تعیین کننده در سرنوشت سیاسی و نظم و امنیت کشور داشته است (پورحسین و همكاران .)215 :2999 ،اميروزه بيه
میزانی که امنیت درحوزه فردی و اجتماعی عشایر قيوام یافتيه باشيد بيه هميان میيزان شيادابی و پویيایی درافيراد و
گروه های اجتماعی آنها تبيور یافته و احساس امنیت جيوه گر می شود ،همگرایی عشيایر بيا نظيام هيای حكيومتی در
ثبات و امنیت پایدار ازاهمیت اساسی برخوردار میباشد به استناد تاریخ هرحكومتی که توانسيته همراهيی و حمایيت
عشایر را امیمه فعالیت های داخيی و خارجی خود کند بهترین نتیجه ممكن را به دست آورده است افزاش سيرمایه
اجتماعی عامل تقویت امنیت پایدار تيقی شده و امنیت عمومی و پایدار نیز پیش شرط توسعه اجتماعی معرفيی شيده
است (آهوار .)2999 ،با توجه به تغییر کارکردها و ساختارهای سیاسی ،اقتصيادی ،جغرافیيایی و فرهنگيی جواميع و
سرزمین ها ،می توان با نگاه جدیدی به نقش جامعه عشایری در برقراری امنیت و پایداری در نواحی ميرزی اندیشيید.
یعنی حرکت از نگاه ت

ساختی نظامی به رویكرد چندکارکردی به نقش آفرینی عشایر در امنیت ميرزی و برقيراری

پایداری در مرزهای کشور است (سجاسی قیداری و همكاران .)2 :2991 ،احساس امنیت موايوع مهميی اسيت کيه
امروزه برای تداوم رشد و توسعه و افزایش انگیزه کار و فعالیت در جوامع بخصوص در بین عشایر مورد توجه قيرار
گرفته است .این مواوع در نواحی روستایی و عشایری به دلیل ماهیت فعالیت و تولید در اراايی پراکنيده و وسيیع
اهمیت مضاعفی دارد (تكه اکبرآبادی و دربيان آسيتانه .)1 :2995 ،عشيایر خراسيان شيمالی بيا  91هيزارو  911نفير
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جمعیت در قالب پنج هزارو  951خانوار و  151هزار رأس دام در این استان زندگی می کنند (اداره کيل اميور عشيایر
خراسان شمالی .)2991 ،با مطالعه این گروه از جامعه در استان خراسيان شيمالی بعنيوان یي

جامعيه تاثیرگيذار در

منطقه ،میتوان به امر توسعه پایدار در ابعاد مختيف آن دست یافت .در ادامه رابطه بین مؤلفههيای سيرمایه اجتمياعی
عشایر استان خراسان شمالی با مؤلفههای احساس امنیت اجتماعی عشایر تحيیل خواهد شد.

نمودار شماره ( ) :مدل مفهومی تحقیق منبع :نویسندگان2991 ،

معرفی متغیرها و شاخصها
شاخص ها به عنوان واژه های دارای مفهوم امنی ،وسیيه ای هستند که ارزیابی پیشرفت آینده را فراهم می آورنيد و از
طرف دیگر مقصد و هدف را بیان میکنند این شاخصها باید به گونهای انتخاب گردند که برای ساکنین محييی آشينا
بوده و بتوانند آنها را درک کنند .استفاده از شاخصهای مناسب منجر به تصمیم سازی بهتر و اقدامات مؤثرتر از طریيق
ساده سازی ،شفاف سازی و انبوهی از اطالعات به اطالعات قابل استفاده جهت تصيمیم گیرنيدگان ميیگيردد .بيدین
منظور و با توجه به هدف پژوهش ،شاخصهای سرمایه اجتمياعی و احسياس امنیيت اجتمياعی ميرتب بيا موايوع
پژوهش پس از بررسی در ارتباط با جامعه عشایری انتخاب شدند .جدول شماره  2شاخصها و متغییرهای پيژوهش
را نشان میدهد.
جدول شماره ( ) :شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
شاخصها

زیر شاخصها

شاخصها

وجود ارزشهای مشترک

زیر شاخصها
امنیت حقوقی

اصول مشترک

امنیت سیاسی

احساس آرامش

امنیت فرهنگی

اعتماد اجتماعی
شيياخصهييای سييرمایه

انسجام اجتماعی

اجتماعی

رواب متقابل اجتماعی

شييياخصهيييای امنیيييت
اجتماعی

امنیت فردی
امنیت جانی
امنیت مالی

مشارکت اجتماعی

امنیت جمعی

روحیه اجتماعی

امنیت اعتقادی

تعامل اجتماعی

امنیت عاطفی و احساسی

آگاهی اجتماعی

امنیت وجودی

منبع :یافتههای تحقیق2991 ،
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یافتهها
یافتههای توصیفی
در این قسمت به ارائهی یافتههای توصیفی حاصل از پرسشنامه پرداخته میشود .به عبارت دیگر ،این یافتهها بیيانگر
ویژگیهای دموگرافیكی و خصوصیات اقتصادی -اجتماعی نمونه آماری تحقیق میباشد.
جدول شماره (  :) 1و ی ژگ ی ها ی فردی -اجتماعی افراد
جنسیت

سن

مرد

%51

زن

%19

واعیت تأهل

سطح تحصیالت

11-91

11/11

95-11

11/91

15-51

12/99

دیپيم

55-11

9/99

فوق دیپيم

+11

5/13

مجرد

متأهل

%91

%11

درآمد ماهیانه

بی سواد

11/12

کمتر از  311هزار

21/91

زیر دیپيم

91/35

 311هزارتا  2111هزار

91/21

29/31

 2111هزار تا  2111هزار

15/91

22/13

 2111هزار تا  1میيیون تومان

21/12

باالتر از  1میيیون تومان

21/33

لیسانس

3/13

فوق لیسانس و باالتر

-
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یافتههای تحلیلی
ب) فرضیه اول
اولین فرایهای که در ارتباط با مواوع پژوهش مطرح میگردد ،این است که بنظر میرسد مؤلفه انسيجام اجتمياعی
در بین مولفههای سرمایه اجتماعی از اولویت بیشتری در بین عشيایر منطقيه برخيوردار اسيت ،در اداميه بيه بررسيی
واعیت هر ی

از شاخصهای این مؤلفه و فرایهی مربوطه پرداخته میشود .به منظور دستیابی به اهيداف فرايیه

اول پژوهش با توجه به نوع شاخصهای موجود در مؤلفه سرمایه اجتماعی از آزمونهای کای اسيكوئر و فریيدمن و
جهت نمایش کشیدن مهمترین مؤلفه مابین سرمایه اجتماعی که باع

باال رفتن سطح زنيدگی عشيایر شيده اسيت از

مدل تحيیل سيسيه مراتبی ویكور استفاده مینماییم.
جدول شماره ( :)3آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر یکطرفه و فریدمن جهت سنجش میزان مطلوبیت مولفههای سرمایه اجتماعی مابین عشایر از منظر افراد مورد
مطالعه
سييطح معنييا
داری فریدمن

**1/111

درجيييييه

میييييييانگین

آزادی

رتبييييييهای

فریدمن

فریدمن

9

درجيييييه
سطح معنا داری

آزادی

اریب کيای

کایاسكوئر

کيييييای-

اسكوئر

مؤلفهها

اسكوئر

1/19

*1/111

1

15/11

وجود ارزشهای مشترک

1/15

*1/111

1

11/11

اصول مشترک

1/11

*

1/111

1

11/11

احساس آرامش

5/11

*1/111

1

11/11

اعتماد اجتماعی

1/91

*

1/111

1

93/11

انسجام اجتماعی

5/32

*1/111

1

19/11

رواب متقابل اجتماعی

1/11

*1/111

1

13/11

مشارکت اجتماعی

1/12

*1/111

9

22/11

روحیه اجتماعی

1/11

*

1/12

1/111

1

92/11

تعامل اجتماعی

*1/111

1

15/21

آگاهی اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق ،2991،سطح معناداری تا  ،)*( َ %99سطح معناداری تا  ،)**( %95عدم معناداری ()NS

بر اساس جدول باال با توجه به نتایج بخش آزمون کای اسكوئر یكطرفه همانگونه که مشاهده میشود تمامی مولفيه-
های دارای سطح معناداری بسیار باال تا سطح  99درصد معنادار بوده و این دستاورد بدین معنا ميیباشيد مولفيههيای
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سرمایه اجتماعی در ی

راستا توانستهاند بر روی سطح زندگی عشایر اثرگذار واقع شوند بطيوری کيه باعي

بهبيود

زندگی آنها در منطقه مورد مطالعه گردیده است البته در این میزان اثرگذاری انسيجام اجتمياعی موجيود بيین جامعيه
عشایری بسیار اثرگذار بوده است .البته الزم بذکر میباشد که این سطح بسیار باال بدین معنا نمیباشد کيه بير تميامی
پیامدها بطور کامل مثبت مؤثر بوده نقدی در این راستا نداشته باشند بيكه نشان دهنده میزان ارتباط میباشد .همچنيین
مقدار اثرگذاری با توجه به میزان کای اسكوئر اختصاص یافته به هر مؤلفه متفاوت است و در اداميه جهيت سينجش
دقیقتر این مسئيه از آزمون ناپارمتری

فریدمن استفاده مینماییم تا بتوانیم به سطح باالتری از اطمینيان از خروجيی-

های حاصيه در این بخش دست یابیم و بر اساس نتایج بخش آزمون فریدمن همانگونه که مشاهده ميیشيود سيطح
معناداری  95درصد برای شاخصهای سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر روی بياال بيردن سيطح مطيوبیيت زنيدگی
عشایر بدست آمده است که این امر بیانگر باال بودن میزان ارتباط این مقولههای با هم و تأیید آزمون کایاسكوئر ی
طرفه میباشد در نهایت جهت سنجش مهمترین عامل از بین عواميل سيرمایه اجتمياعی کيه بير روی سيطح زنيدگی
عشایری اثرگذاری واقع گردیده است از مدل تحيیل سيسيه مراتبی ویكور استفاده نمودهایم که طبق یافتههای حاصيل
از این مدل همانطور که در جدول ذیل مشاهده مینمایید که در این مرحيه براساس مقادیر  Qiمحاسبه شده در ایين
بخش نسبت به رتبهبندی گزینهها اقدام میشود .مقدار  Qiبدست آمده بیانگر نظر افيراد ميورد مطالعيه در خصيوص
میزان تآثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر روی سطح زندگی عشایر منطقه مورد مطالعه میباشد .بيا توجيه بيه نتيایج
بدست آمده از جدول نهایی تكنی

ویكور مشخص شد که مؤلفه انسجام اجتماعی به عنوان مهمتيرین مؤلفيه تيأثیر-

گذار مابین مولفههای سرمایه اجتماعی میباشد با امتیاز  10911که این مقوله نشان دهنده اهمیيت ایين معیيار در بيین
جامعه عشایری میباشد که همانطور که پیشتر در نتایج آزمون کاراسكوئر بیان نمودهایم این مؤلفه در آن بخيش هيم
به نسبت سایر مولفهها اهمیت بیشتری و اثرگذاری بیشتری بر روی سطح زندگی عشایری داشته است.
جدول شماره ( :)4محاسبه شاخص تکنیک ویکور برای هر مؤلفه یا متغییر (جدول نهایی تکنیک ویکور)
مؤلفههای مدنظر

مولفههای سرمایه اجتماعی

متغییرها و گویههای پژوهش عالمت اختصاری مقدار Q
وجود ارزشهای مشترک

SE1

1/159

اصول مشترک

SE2

1/191

احساس آرامش

SE3

1/512

اعتماد اجتماعی

SE4

1/121

انسجام اجتماعی

SE5

1/911

رواب متقابل اجتماعی

SE6

1/591

مشارکت اجتماعی

SE7

1/911

روحیه اجتماعی

SE8

1/329

تعامل اجتماعی

SE9

1/113

SE10

1/915

آگاهی اجتماعی
منبع :یافتههای تحقیق2991 ،

2

در این بخش فق خروجی نهایی تكنی

ویكور آورده شده است.

بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس997 ...

ب) فرضیه دوم
دومین فرایهای که در ارتباط با مواوع پژوهش مطرح می گردد ،این است که سطح امنیت اجتماعی در بین جامعيه
از شياخصهيای ایين مؤلفيه و فرايیهی

عشایری در سطح مطيوبی قرار دارد ،در ادامه به بررسی واعیت هير یي

مربوطه پرداخته میشود .به منظور دستیابی به اهداف فرایه دوم پژوهش با توجه به نوع شاخصهای موجود در این
نمونهای استفاده شده است و برای مشخص نميودن مهيمتيرین

بخش از پژوهش از آزمونهای کيموگروف و تیت

مؤلفه مابین مولفههای امنیت اجتماعی اثرگذاری بر روی جامعه عشایری از مدل آماری تحيیل عاميی استفاده نميوده-
ایم که نتایج آنها بشرح زیر میباشد.
جدول شماره ( :)5ارزیابی نتایج نظرات افراد مورد مطالعه از میزان سطح امنیت اجتماعی مابین عشایر منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون کلموگروف و تی
تک نمونهای
گویه

حجم نمونه

آماره آزميون
کيموگروف

سييييييييطح
معنييييياداری
کيموگروف

درجيييييه
آزادی T

مقيييييدار
آميييييياره
آزمون T

سييييييييطح
معناداریT

امنیت حقوقی

939

1/192

*1/111

931

12/21

*1/111

امنیت سیاسی

939

1/135

*1/111

931

95

*

1/111

امنیت فرهنگی

939

1/119

*

1/111

931

21/91

*

1/111

امنیت فردی

939

1/131

*1/111

931

21/19

*1/111

*

امنیت جانی

939

1/192

1/111

931

11/11

*

امنیت مالی

939

1/111

*1/111

931

1/31

*1/111

*

1/111

امنیت جمعی

939

1/199

1/111

931

9/15

*

امنیت اعتقادی

939

1/991

*1/111

931

22/11

*1/111

امنیت عاطفی و احساسی

939

1/211

*1/111

931

21/31

*1/111

امنیت وجودی

939

1/131

*

931

1/111

3/91

1/111

)951(NS

1/

منبع :یافتههای تحقیق ،2991،سطح معناداری تا  ،)*( َ %99سطح معناداری تا  ،)**( %95عدم معناداری ()NS

با توجه به نتایج آزمون کيموگروف که جهت بررسی توزیع نرميال داده هيا گرفتيه شيده اسيت بيا توجيه بيه سيطح
معناداری اختصاص یافته به هری

از زیر مولفههای بخش امنیت اجتماعی بيا در نظير گيرفتن مقيدار آمياره آزميون

اختصاص یافته به هر زیرمولفه میتوان این گونه نتیجه گرفت که با توجه به مقدار معنياداری مقيدار  1/111نشيان از
رد فرض صفر دارد .یعنی دلیيی برای تأیید این فرایه که "نمونه مورد نظر از توزیع نرميال بير خيوردار ميیباشيد"،
وجود ندارد .به عبارتی توزیع این نمونه ،نرمال نمیباشد .و بین دادهها در بین این آزمون توزیع متفاوت وجيود دارد
بهعبارت کيی :نظرات افراد در پاسخگویی به بخشهای مرتب به این جدول متفياوت بيوده اسيت و جهيت تكیميل
عميكرد این آزمون از آزمون تیت

نمونهای استفاده میکنیم که عيت استفاده از آزمون تیت

نمونهای بدلیل توزیيع

نرمال دادههای در آزمون کيموگروف میباشد که نتوانسته از طریق آن آزمون به هدف مذکور دست یافت بيه هميین
دلیل از آزمون مكمل تیت

نمونهای در این قسمت استفاده میشود .با توجه به نتایج بخش آزمون تی ت

نمونيهای

در جدول باال که به سنجش میزان نظرات افراد مورد مطالعه از تأثیرگذاری امنیت اجتمياعی بير روی سيطح زنيدگی
عشایر منطقه؛ و بررسی میزان توزیع نرمال پاسخها با در نظر گرفتن آزمون پیشین و این آزميون در نهایيت ميیتيوان
برمبنای خروجیهای ح اصيه از این آزمون پارامتری

اینگونه بیان نمود که میزان اهمیت تأثیرگذاری این امنیيت بياال

بوده بطوری که بر روی بیشتر مولفههای مورد سنجش بشدت اثر گذار واقع شده است این مقوله را میتوان از آمياره
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آزمون و سطح معناداری  99درصدی حاصيه از تمامی مولفههای بجز یي

مؤلفيه ميورد سينجش بازیيابی نميود .در

نهایت میتوان اینگونه استدالل نموده باتوجه به خروجیهای حاصيه از این آزمون و آزمون مكمل قبيی فرایه مورد
نظر مورد تأیید قرار میگیرد .البته الزم به ذکر میباشد تنها مؤلفه امنیت وجودی عدم معناداری را نشان میدهد که از
منظر افراد مورد مطالعه این میزان امنیت در سالهای قبل نسبت به سالها دور روز به روز کمتر شده کيه ایين تحيت
تأثیر تعامالت تازه شكل گرفته بین این جوامع با جوامع پیرامونی میباشد .در نهایت با توجه بيه اثرگيذاری اکثریيت
مولفههای امنیت اجتماعی بر روی زندگی عشایری در ذیل با استفاده از مدل آماری تحيیل عاميی بيه سينجش میيزان
اثرگذاری هر مؤلفه و مشخص نمودن مهمترین مؤلفه اثرگذاری بر روی سطح زندگی عشایری میپردازیم کيه نتیيا
آن را میتوان در جدول ذیل مشاهده نمود.
جدول شماره ( :)5مدل آماری تحلیل عاملی جهت مشخص نمودن مهمترین مؤلفه اثرگذاری از مولفههای امنیت اجتماعی بر روی جوامع عشایری
ردیف

مؤلفههای

بارعاميی

2

امنیت حقوقی

10511

1

امنیت سیاسی

10311

9

امنیت فرهنگی

10591

1

امنیت فردی

10119

5

امنیت جانی

10599

1

امنیت مالی

10111

1

امنیت جمعی

10111

3

امنیت اعتقادی

10132

9

امنیت عاطفی و احساسی

10359

21

امنیت وجودی

10531

منبع :یافتههای تحقیق2991 ،

در انتها قبل از نتیجهگیری از فرایه دوم پژوهش مولفههای امنیت اجتماعی را از طریيق ميدل تحيیيل عياميی ميورد
سنجش قرار میدهیم تا به این مقوله دست یابیم که کدام ی

از مولفههای امنیت اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را از

دیدگاه افراد مورد مطالعه بر روی زندگی جامعه عشایری دارد .مهمترین عوامل امنیت اجتماعی بدست آمده از طریق
آزمون آماری تحيیل عاميی عوامل امنیت عاطفی ،احساسی و امنیت سیاسی میباشد که تنها ایين عواميل توانسيتهانيد
میزان بار عاميی باالتری از  1/311را بدست آورند نحوه سطح اثرگذاری آن را میتوان در مدل ذیل مشاهده نمود.

شکل شماره ( ) :مدل نهایی آزمون تحلیل عاملی
منبع :یافتههای تحقیق2991 ،
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در انتها پیش از نتیجهگیری با توجه به مدل مفهومی مد نظر پژوهش و این مقوله که این دو معیار (سيرمایه اجتمياعی
و امنیت) هری

به نوبهای بر روی سطح زندگی عشایر اثرگذار بودهاند و وجود دیدگاههای مختييف منيوط بيه ایين

مقوله که سرمایه اجتماعی هم بر روی میزان شكلگیری و راایت از امنیت اجتماعی اثرگذار میباشد در این بخيش
به سنجش میزان اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر روی امنیت اجتماعی میپردازیم و با توجيه بيه مقيایس انيدازهگیيری
نسبتی موجود مابین این دو معیار از آزمون سنجش ارتباط رگرسیون خطی استفاده مینماییم که عالوه بر نشيان دادن
اثرگذای آن برروی امنیت اجتماعی نحوه و شكل اثرگذاری را از طریق نمودار خروجيی آن بيه نميایش بكشيیم کيه
نتایج این آزمون را میتوان در جدول و نمودار ذیل مشاهده نمود.
جدول شماره ( :)6مدل خالصه شده و پارامترهای برآورد شده جهت ترسیم ارتباط مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر میزان امنیت اجتماعی عشایر استان خراسان
شمالی
برآورد پارامترها

معادله

مدل خالصه شده

متغیر

ثابت

سطح معناداری

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

اریب آنوا

1/511

1/313

*1/122

939

2

1/399

رگرسيييييیون

مغیر وابسته

متغیر مستقل

مربع
1/119

رگرسیون خطی
امنیت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق2991 ،

با توجه به جدول باال که از طریق مدل رگرسیون خطی به سنجش نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیيت اجتمياعی
جامعه عشایری را میسنجد با توجه به ارقام خروجی حاصيه از این مدل میتوان ایگونه استدالل نمود که این ارتباط
بصورت مستقیم بوده و سرمایه اجتماعی بصورت مستقیم بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه عشایری تأثیرگيذار بيوده
است که این امر را در برآورد پارامترهای نهایی هم میتوان مشاهده نمود .در نهایت جهت نمایش این ارتباط نميودار
رگرسیونی خطی پایین ترسیم گردیده که بصورت صریح و وااح بیانگر این مسئيه میباشد.

شکل شماره ( :)2رگرسیون خطی جهت ترسیم نحوه و میزان ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی
منبع :یافتههای تحقیق2991 ،

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
وجود سرمایه اجتماعی ،فضایی را ایجاد می کند که افراد بتواند با آسيودگی خياطر و احسياس امنیيت بيه فعالیيت و
کنش های مفید اجتماعی بپردازد .در صورت فقدان سرمایه اجتماعی ،نظم اجتماعی مختل می شود و جریان کنش های
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اجتماعی دچار مشكل می گردد ،در چنین صورتی فرد قادر نخواهد بود در زندگی خود احساس امنیت داشيته باشيد.
همچنین احساس امنیت ،موجب اعتماد به نفس عشایر به عنوان جامعه تاثیرگذار در امنیت ميی میشيود و در نتیجيه
این سرمایه انسانی و اجتماعی ،قادر خواهد بود در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نقش شایسيته ای را
ایفا نماید .در همین حال احساس امنیت در بین عشایر موجب اعتماد به کارگزاران نظام شده و امكان مشيارکت هير
چه بیشتر آنان را برای کم

به ایجاد امنیت فراهم خواهد کرد .متقابا کاهش احساس امنیت باع

بی اعتمادی ،روا

بدبینی ،شایعه و عدم مشارکت و همكاری در برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی کشور شده و این روند
بستر مناسبی برای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخيی خواهد شد .به طورکيی ،سرمایه اجتماعی در کنيار سيایر
سرمایهها جزئی تفكی

ناپذیر از مجموعه ثروت هر ميتی است و از عوامل تأثیر گذار بير احسياس امنیيت اجتمياعی

است .وجود سرمایه اجتماعی ،ساز و کاری برای ارتقای امنیت بيوده و فقيدان و فرسيایش آن ميانع احسياس امنیيت
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی ،ظرفیت ،جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسيمی اسيت کيه همكياری میيان افيراد و
نهادهای جامعه را ارتقا میبخشد .امروزه با توجه به پژوهشهای صورت گرفتيه مشيخص شيده اسيت کيه توسيعه
اجتماعی و اقتصادی در هر سرزمینی ،در صورتی امكان پذیر خواهد بود که به تميامی گيروههيایی کيه در آن زیسيت
میکنند ،توجه مفید و همراه با برنامه ریزی شود .یكی از این گروهها ،عشایر بوده ،که همواره در طول تياریخ تحيوالت
گوناگونی را به خود دیده است .عشایر استان خراسان شمالی نیز از این قاعده مستثنی نبيودهانيد و بيه عنيوان جامعيه
اثرگذار در منطقه و قرار گرفتن در نزدیكی مرز کشوری نیاز به بررسی همه جانبه دارند ،که این مهم اهمیت پژوهش
حاار را دوچندان نموده است .در این مطالعه سرمایه اجتماعی و میيزان احسياس امنیيت اجتمياعی در بيین عشيایر
استان خراسان شمالی به عنوان جامعه ایی اثرگذار در منطقه خراسان مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس چهيارچوب
نظری ارائه شده در پژوهش مشخص شد که سرمایه اجتماعی از سالیان دور با اشكال مختيف در بین عشيایر وجيود
داشته است .و به صورت گوناگون در بین عشایر از همكاریهای خانوادگی تا کوچ نمود یافته است و وجيود آن بيه
نوعی بر اشكال زندگی آنها تاثیرگذار بوده است .از طرفی امنیت در بین عشایر جيزو نیازهيای اساسيی و اجتمياعی
آنان تيقی شده و وجود آن نوعی ایجاد حس اجتماعی بودن را ایجاد کرده است .به نوعی که احساس امنیت مواوع
مهمی برای تداوم رشد و توسعه و افزایش انگیزه کار و فعالیت در در بین عشایر مورد توجيه قيرار گرفتيه اسيت .در
پژوهش حاار جهت بررسی دقیقتير دو فرايیه ارائيه شيده اسيت .و جهيت نشيان دادن روابي بيین متغییرهيا از
آزمونهای آماری ،و جهت بررسی اولویت مؤلفهها در بخش سرمایه اجتمياعی از ميدل ویكيور و در بخيش امنیيت
اجتماعی از مدل تحيیل عاميی استفاده شد .همچنین در پایان رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیيت اجتمياعی در بيین
عشایر خراسان شمالی از طریق مدل رگرسیون خطی نميایش داده شيد .بررسيی فرايیه اول پيژوهش در ارتبياط بيا
برتری و اهمیت مؤلفه انسجام اجتماعی در بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی نشيان داد کيه تميامی مولفيههيای ميورد
بررسی تا سطح  99درصد معنادار بودهاند بدین معنی که مولفههای سرمایه اجتماعی در ی
سطح زندگی عشایر اثرگذار واقع شوند و با توجه به نتایج بدست آمده از جدول نهایی تكنی

راستا توانستهاند بر روی
ویكور مشيخص شيد

که مؤلفه انسجام اجتماعی با امتیاز  10911به عنوان مهمترین مؤلفيه تأثیرگيذار ميابین مؤلفيههيای سيرمایه اجتمياعی
می باشد .در فرایه دوم در ارتباط با مؤلفههای امنیت اجتماعی مشخص شد که میزان اهمیت تأثیرگذاری این امنیيت

بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس993 ...

باال بوده بطوری که بر روی بیشتر مؤلفه های مورد سنجش بشدت اثر گذار واقع شده است و مهمترین عوامل امنیيت
اجتماعی بدست آمده از طریق آزمون آماری تحيیل عاميی عوامل امنیت عاطفی ،احساسی و امنیت سیاسی می باشيند.
در نهایت نیز جهت نشان دادن رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی عشایر منطقه خراسان شمالی بررسیهيا
از طریق مدل رگرسیون خطی و مقایسه رابطه مؤلفهها حاکی از آن بود که این ارتباط بصورت مستقیم بوده و سرمایه
اجتماعی بصورت مستقیم بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه عشایری تأثیرگذار بوده است .به منظور فيراهم سيازی و
دخالت دادن عشایر در برنامه ریزیهای منطقه میتوان با اجرای برنامههيای منسيجم جهيت افيزایش میيزان سيرمایه
اجتماعی در بین عشایر ،در افزایش امنیت اجتماعی آنان و بهبود امنیت ميی گامهای اساسی برداشت.
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