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  133ات:صفح دادتع                     29/08/1396 :دفاع تاریخ                   ادبیات و علوم انسانی :دانشکده

  :چکیده

سی فعالیت سیا شارکت  ستقیم براي تاثیر گذاري بم ستقیم یا غیر م ستاییان به طور م ست که رو ر گزینش هایی ا

ضاي دولت و حکومت، یا  ستاییان در هاي آنها انجام میها و فعالیتبرنامهاع سی رو سیا شارکت  ساس شدهند. م رایط اح

منیت ایابد. احســاس گیرد و همراه با ادارك ســیاســی و کاربســت آن در جامعه اســتمرار میامنیت اجتماعی شــکل می

شمار می سی توسعه پایدار و موزون یک جامعه به  سا آرامش روحی و  در واقع به معنايرود. اجتماعی از جمله ملزومات ا

ـــت که در زندگی رو ـــاز و که فرد را تهدید میرمزروانی در برابر خطرها و حوادثی اس ـــتقرار س ارهاي امنیت کند. در اس

لوب هر نظام اي حایز اهمیت اســت. چرا که برآیند مطم بیش از هر اقدام ســخت افزاریارانهاجتماعی، نقش مشــارکت مرد

ض سی که چگونگی ف ست، از این رو سیا ساي امنیتی جامعه نیز متاثر از آن ا ی ارتباط بین هدف از انجام این پژوهش برر

ل سال اردبیل در نیمه او شهرستان مرکزي بخش يهامشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی بین ساکنین روستا

ساس امنیت اجتماعی می 1396 ستقل و اح سی به عنوان متغیر م سیا شارکت  شد. م سته با ژوهش پبه عنوان متغیر واب

. قلمرو باشــدها کمی و کیفی و به صــورت علی و همبســتگی میاســت. پژوهش از نوع توصــیفی و پیمایشــی، از نظر داده

ــاکن در بخش مرکزي ــتائیان س ــتان اردبیل و جامعه آماري کلیه روس ــهرس ــتاهاي بخش مرکزي ش  مکانی پژوهش روس

ستان اردبیل می ستشهر شد، که با  ا ستا انتخاب  20نفر به عنوان نمونه آماري از بین  384فاده از فرمول کوکران، با رو

مونه گیري هاي مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی که با روش نها از پرسشنامهشده است. براي گردآوري داده

شنا شود. تحلیل جمعیت  ستفاده می  شده، ا ستماتیک و بدون جایگزینی نمونه آماري توزیع  ا نرم افزار ها بختی دادهسی

ستفاده از و در نهایت آزمون فرضیه SPSS21ها با نرم افزار ، تحلیل توصیفی داده2016اکسل  وش مدل سازي رها با ا

ساختاري و نرم افزار  ضیه pls3معادالت  صل از آزمون فر ست. نتایج حا شان  ها با روش تحلیلصورت پذیرفته ا سیر ن م

یج تحلیل اسی و احساس امنیت اجتماعی ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتادهد که بین مشارکت سیمی

  باشد.عاملی حاکی از آن است که مشارکت سیاسی بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر گذار می

  

  مشارکت سیاسی، احساس امنیت اجتماعی، آگاهی سیاسی، امنیت جانی. :هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

در جامعه گیرد و همراه با ادراك سیاسی و کاربست آن مشارکت سیاسی در شرایط احساس امنیت اجتماعی شکل می  

. احساس رودیابد. احساس امنیت اجتماعی از جمله ملزومات اساسی توسعه پایدار و موزون یک جامعه به شمار میاستمرار می

کند. احساس ها و حوادثی است که در زندگی روزمره فرد را تهدید میآرامش روحی و روانی در برابر خطرامنیت به معناي 

باشد که در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین مشارکت سیاسی با احساس ل متعددي میامنیت اجتماعی تحت تاثیر عوام

ها و سواالت، قلمرو پژوهش و مناسب و آشنایی با اهداف و فرضیهامنیت اجتماعی است. براي تحقق این امر، شرح مسئله 

  باشد.موارد ذکر شده می ي مطالبی در رابطه بااست که در این فصل تالش بر ارائهروش تحقیق امري ضروري 

  

  بیان مسئله -1-2

شته قرون یط در    سان یزندگ گذ شته کنواختی التحو ه همرا هاان ست و ندا  شود؛یم و شده یراتییتغ خوش د

سان ضرر به گاه که یراتییتغ صالح هیعل يدیتهد واقع در بوده او ضرر به که چه آن او، نفع به وگاه بوده ان ست بوده يو م  ا

 محدود خطرات و هابیآس مارها،یب که چرا .گرددیم نیتام و نیتضم مراقبت و محافظت با تولد، بدو از یآدم اتیح نیبنابرا

 توانیم را تیامن مقوله ن،یمتفکر یبرخ قول به .دارند وجود یزندگ مراحل تمام در و ســـتندین یزندگ از یخاصـــ دوران به

 یناامن از فرار عت،یطب بر تسلط يبرا انسان گفت توانیم نیبنابرا .دانست جامعه و اجتماع مفهوم از تریطوالن قدمت يدارا

. دیبرگز را یاجتماع یزندگ ،یمنیا احساس و تیامن به یابی دست يبرا کالم کی در و خود یاساس يازهاین نیتام د،یتهد و

 هايهعرص که شد گوناگونی روابط وارد اجتماعی، تعامالت و روابط شدن ترپیچیده با و اجتماعات گسترش موازات به وانگهی

. داد قرار الشعاع تحت را او امنیت و کرده متمایز هم از و غیره فرهنگی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، عناوین تحت را زندگی

 و رودیم نیب از انســان خاطر آرامش آن زوال با که يطور به رودیم شــمار به انســان یاســاســ يزهایانگو  ازهاین از تیامن

 ينوروز( است تیامن نیتام گرو در یآدم يازهاین از ياریبس شدن مرتفع و ردیگیم را آن يجا یآرام نا و اضطراب ش،یتشو

  .)130:1388، سپهر يفوالد و

ــ دید از    ــاس ،ياریبس ــت، تیامن وجود از ترمهم جامعه در تیامن احس  زانیم به جامعه در فرد يهاواکنش رایز اس

ـــتگ تیامن از او ادراك و افتیدر ـــاس مقوله .دارد یبس  حقوق از یکی عنوان به ت،یواقع و آرمان کی مثابه به تیامن احس
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 نظام مختلف ياجزا نیب يســازگار و تعاون زین و تعامالت از يامجموعه دســتاورد ت،ینها در و اســت مطرح مردم یاســاســ

ساس نیا. است یاجتماع  کی تیامن احساس .است یرامونیپ اوضاع و طیشرا از افراد یاکتساب و ینیع هايتجربه از یناش ا

ـــت یاجتماع دیتول  در .دارند يدیکل نقش آن يارتقا و دیتول در و سیپل ت،یحاکم مردم، جمله از جامعه ارکان همه که اس

 دارد، هاتاسیس ياجرا و نیتدو و مقامات ییجاجابه در یمهم نقش مردممشارکت مردم در امور سیاسی  که يامروز جوامع

ساس و یذهن جنبه نیا تینها در ست تیامن اح  به و کندیم نییتع را یتیامن ستمیس و هادولت عملکرد کارنامه نمره که ا

 لیتبد یانتخابات يهارقابت در استفاده پر ياسوژه و استمدارانیس يبرا مهم یچالش به تیامن احساس موضوع ل،یدل نیهم

 گسترش یپ در کپنهاگ مکتب در وریو ال همراه به بوزان يبار سرد جنگ انیپا از پس .)113: 1386ی، نیحس( است شده

فاه ماع تیامن ةدیا و هیارا فیظر يهالیتحل ت،یامن میم ند مطرح را یاجت ها. کرد عاد به توجه قیطر از را کار نیا آن  اب

 عطف با تیامن د،یجد کردیرو در .)Bilgin,1998:38( دادند انجام یتیامن ینظام و یاسیس ،یطیمح ،ياقتصاد ،یاجتماع

 ســخت داتیتهد از عمدتاً که د،یتهد از فراغت بر عالوه و شــودیم فیتعر یفرهنگ و یاجتماع يبســترها و هانهیزم به توجه

 نیا. است شده دیتأک هجامع یاجتماع يهاهیسرما و یاجتماع تیهو حفظ يبرا مساعد طیشرا حفظ بر گرفت،یم سرچشمه

ــده یاجتماع تیامن: چون يریتعاب با تیامن به نگاه نوع ــودیم انیب محور جامعه تیامن و ش  درون از تیامن منظر، نیا از ش

 جامعه گوناگون عناصر نیب( یداخل مناسبات به تیعنا با یخارج تیامن یحت بلکه ،یداخل تیامن تنها لذا و دهیجوش جامعه

 هیناح از یاجتماع تیهو اوالً آن در که اســـت یتیوضـــع یاجتماع تیامن اســـاس، نیبرا. شـــودیم درك و فهم) حکومت و

س صون یخارج و یداخل يهابیآ شد، م سیس روابط ادیبن ًایثان با ضا مقوله بر یاجتماعی و ا ستوار قدرت نه و تیر ست ا  ا

  .)93: 1382،يافتخار(

 در امنیت کاهش یا افزایش به که گیردیم صـــورت رفتارهایی شـــناخت با تنها اجتماعی امنیت احســـاس تأمین    

 و آورده پدید را هراس و ناامنی احســاس اجتماع یک در اســت ممکن رفتارها نیا از برخی. گرددمی منجر »اجتماع«ســطح

سعه از مانع سدمی نظر به که چنان. گردد جامعه روانیِ يتو سی مورد جامعه ر ضعیتی چنین با ما، برر ست شده مواجه و . ا

 از درصــد 81 که باشــدمی گفته این مبین) ایســپا( ایران دانشــجویان افکارســنجی مرکز ســوي از نظرخواهی یک ينتیجه

ـــاس ايهنگو به ایرانیان  جادیا در دیتردیب یگوناگون عوامل بیترت نیبد) 154:1384 کالهچیان،( کنندمی ناامنی احس

 شـودیم آن تحقق از مانع ای و کند را تیامن احسـاس يبرقرار احسـاس آنها نبود که دارند دخالت تیامن احسـاس و تیامن

  .) 11: 1388،يافتخار(
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 اتتهدید که دمیشو ناشی نجاییاز آ جتماعیا منیتا سحساا و مشارکت سیاسی نمواپیر تحقیق و مطالعه ورتضر  

 س،ساا همین بر. ازدندامی خطر به را معاجو ینا جتماعیا منیتا غلبا توسعهیافته کمتر يهارکشو در بالفعل و هبالقو خلیدا

 يهاهسکونتگا يیزربرنامه جهت در ساسیا يهاطشر پیش از یمنیا سحساا و جتماعیا منیتا تأمین عناصر و ملاعو شناسایی

 رداربرخو لتهادو ديهبررا يیزربرنامه در ییاسز به نقش از و رودمی رشما به جتماعیا منیتا سطح يتقاار ايبر نسانیا

 مشارکت سیاسی تأثیر و ستاییرو مناطق جتماعیا منیتا سحساا يشاخصها دبهبو انمیز از گاهیآ کسب تیرعبا به ستا

 شتهدا يجد توجه آن به بایستی انمدیر و نمسئوال که ستا يتصمیمگیر يهااربزا مهمترین از یکی ،شاخصها ینا دبهبو در

 منیتا سحساا يشاخصها ضعیتو به توجه وملز ،ستاییرو مناطق ارپاید توسعه به ، جهت مساعدتتیرعبا به. باشند

 جتماعیا منیتا سحساا که ینا به توجه با و ستا ناپذیر بجتناا و وريضر هاآن تنوسانا سساا بر يیزربرنامه و جتماعیا

 ارپاید توسعه مدیریت يیزربرنامه ايبر ستاییرو جانبه همه توسعه مهم دبعاا از یکی انعنو به ستاییرو مناطق نساکنا

 ،گذشته لسا چند طی در ،همچنین ،شتدا هداخو ستاییرو ارپاید توسعه در ییاسز به سهم رو ینازا ،ستا حمطر ستاییرو

 مناطق جتماعیا منیتا سحساا يشاخصها انمیز که داده رخ مسائلی و تتفاقاا اردبیل نشهرستا ستاییرو حیانو در

 ،میسانو منیتا ،حقوقی منیتا ،خالقیا منیتا ،شغلی منیتا دي،قتصاا منیتا ،مالی منیتا نی،جا منیتا منظر از را ستاییرو

 رسید،می نظر به که ستااردادهقر عشعا تحت قضایی منیتا و يفکر منیتا ،حساسیا منیتا ،عاطفی منیتا ،فرهنگی منیتا

 ،خاطر ینا به. میباشد جتماعیا منیتا زهحو در مشارکت سیاسی اريتأثیرگذ به توجه معد لیلد به تمشکال ینا از بخشی

 منیتا سحساا و مشارکت سیاسی بین یاآ که: هدد ارقر وشکا و سیربر ردمو را پرسش ینا که ستا آن لنباد به تحقیق ینا

دارد؟ به همین خاطر ابتدا مبانی نظري امنیت اجتماعی مورد  دجوو بطهاردبیل را نشهرستا ستاییرو مناطق در جتماعیا

بررسی قرار گرفته و سپس با ارایه مدل مفهومی نقش مشارکت سیاسی در امنیت اجتماعی بررسی گردیده و از آنجایی که 

ت صور اردبیل تاکنون مطالعه خاصی در خصوص نقش مشارکت سیاسی در امنیت اجتماعی جوامع روستایی شهرستاندر 

 احساس امنیت اجتماعی در بین روستاییان نامه حاضر در راستاي بررسی رابطه مشارکت سیاسی ونگرفته به همین خاطر پایان

  شهرستان اردبیل می باشد.   بخش مرکزي
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  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-3

 حاصل يدیفوا از انجام آن چهگردد که چرا باید انجام شود و اصوالً ضرورت هر پژوهش به ماهیت آن پژوهش بر می  

 مشارکت رابطه خصوص در قیتحق و مطالعه ضرورت. بنابراین سازدیم مرتفع را یمشکل چه قیتحق آن انجام و شودیم

 اغلب، افته،ی توسعه کمتر يکشورها در بالقوه و بالفعل یداخل اتدیتهد که شودیم یناش آنجا از تیامن احساس و یاسیس

 مراجعه با کنش انجام در یاسیس کنندگان مشارکت که آنجا از گرید طرف از اندازدمیخطر به را جوامع نیا یاجتماع تیامن

 کنش يفضا از آنها احساس و یابیارز لذا ند،ینمایم اقدام کنش انجام يریگمیتصم به خود یخیتار و یشناختروان تیذهن به

 یاجتماع تیامن نیتام عناصر و عوامل ییشناسا اساس، نیهم بر .دینمایم فایاي ریگمیتصم نیا در ساز نهیزم و يبستر نقش

 نقش از و رودیم شمار به یاسیس مشارکت يارتقا يبرا يزیربرنامه جهت در یاساس يهاشرط شیپ از یمنیا احساس و

 مشارکت رابطه ییشناسا یپ در و منظور نیهم به حاضر نامهانیپا است برخودار هادولت يراهبرد يهايزیر برنامه در ییباال

  . باشدیمبخش مرکزي شهرستان اردبیل  انییروستا نیب در یاجتماع تیامناحساس  و یاسیس

  

  اهداف پژوهش  -1-4

کند مشارکت سیاسی و مقوله احساس امنیت اجتماعی و رابطه بین این متغیرها را شناسایی این تحقیق تالش می  

هاي موجود در فراهم سازي بستر مناسب براي ارتقاي احساس نمودن بیشتر به واقعیت آشنا کند و مسؤلین مربوطه را عالوه بر

این تحقق به دنبال آن است که با کسب شناخت نسبی از مسئله راهکارهاي مناسبی ارایه  امنیت یاري رساند و از سوي دیگر

سی و احساس امنیت اجتماعی در بین توان گفت که هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه مشارکت سیانماید. بنابراین می

  باشد. همچنین اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از: روستاییان بخش مرکزي شهرستان اردبیل می

 ین رابطه مشارکت سیاسی با احساس امنیت در بین ساکنان منطقه مورد مطالعهیتب - 

 سال در منطقه مورد مطالعه 18سنجش میزان احساس امنیت روستاییان باالي  - 

  هاي تحقیق در جهت ارتقاء میزان احساس امنیت در بین روستاییان مورد مطالعه.ارایه راهبردهایی مبتنی بر یافته - 

  

  سواالت پژوهش  -1-5

  سوال اصلی پژوهش -1-5-1

سوال اصلی پژوهش عبارت است از این که: تا چه حدي بین مشارکت سیاسی و احساس امنیت ساکنین روستاهاي 

  اردبیل ارتباط وجود دارد؟ شهرستان بخش مرکزي 



 

6 
 

  سواالت فرعی پژوهش -1-5-2

  سوال فرعی اول: تا چه حدي بین نگرش به سیاست و احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود دارد؟

سوال فرعی دوم: تا چه حدي بین احساس بی قدرتی  و احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود 

  ارد؟د

  سوال فرعی سوم: تا چه حدي بین اعتماد سیاسی و احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود دارد؟

سوال فرعی چهارم: تا چه حدي بین عالقه به سیاست و احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود 

  دارد؟

  امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود دارد؟ سوال فرعی پنجم: تا چه حدي بین آگاهی سیاسی و احساس

سوال فرعی ششم: تا چه حدي بین اثربخشی سیاسی و احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان رابطه وجود 

  دارد؟

  

  فرضیه هاي پژوهش -1-6

  فرضیه اصلی پژوهش -1-6-1

روستاهاي بخش مرکزي شهرستان اردبیل مشارکت سیاسی و احساس امنیت ساکنین  رسدبه نظر میفرضیه اصلی: 

  ارتباط وجود دارد.

  هاي فرعی پژوهشفرضیه -1-6-2

شهرستان نگرش به سیاست و احساس امنیت اجتماعی روستاییان بخش مرکزي بین  رسدبه نظر میفرضیه فرعی اول: 

  اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.

شهرستان  قدرتی و احساس امنیت اجتماعی روستاییان بخش مرکزيس بیرسد بین احسابه نظر میفرضیه فرعی دوم: 

  اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.

 شهرستان اعتماد سیاسی و احساس امنیت اجتماعی روستاییان بخش مرکزي رسدبینبه نظر میفرضیه فرعی سوم: 

  اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.

 عالقه به سیاست و احساس امنیت اجتماعی روستاییان بخش مرکزيبین  رسدبه نظر میفرضیه فرعی چهارم: 

  اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی  وجود دارد. شهرستان

شهرستان آگاهی سیاسی و احساس امنیت اجتماعی روستاییان بخش مرکزي  رسد بینبه نظر میفرضیه فرعی پنجم: 



 

7 
 

  ارد.اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی وجود د

بخشی سیاسی و احساس امنیت اجتماعی ساکنین روستاهاي بخش مرکزي  اثر رسد بینبه نظر میفرضیه فرعی ششم: 

  اردبیل ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.شهرستان 

  

  قلمرو پژوهش  -1-7

  عی.الف) قلمرو موضوعی پژوهش عبارت  است از بررسی ارتباط بین مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتما

  باشد.اردبیل می شهرستانب) قلمرو مکانی پژوهش روستاهاي بخش مرکزي 

  باشد.می 1396ی پژوهش در نیمه اول سال ج) قلمرو زمان

  

  روش تحقیق -1-8

 که صورت نیا به. شوده میاستفاد اطالعات و هاداده يآورجمع يبرا یدانیم و ياکتابخانه وهیش دو از پژوهش نیا در

 مجالت، و مقاالت مطالعات شامل ياکتابخانه مطالعات از پژوهش ينظر یمبان نه،یشیپ مورد در اطالعات يآورجمع يبرا

هاي و براي جمع آوري داده نترنتیا در جستجو و جامع و یلیتفض يهاطرح ها،آمارنامه نقشه، کتاب، ،یدولت مدارك و اسناد

. شوداحساس امنیت اجتماعی محقق ساخته استفاده می مشارکت سیاسی وهاي ها از پرسشنامهمورد نیاز براي آزمون فرضیه

 انجام ینیگزیجا بدون سیستماتیک یتصادف روش با يریگنمونه روش و کوکران روش از استفاده با يآمار نمونه حجم نییتع

و  SPSS21ها با نرم افزار ، تحلیل توصیفی متغیر2016ر اکسل ها با نرم افزاهاي جمعیت شناختی پرسشنامهداده .ودش

  گیرد. صورت می 3ها با نرم افزار پی ال اس آزمون فرضیه

  

  پیشینه پژوهش -1-9

در زمینه امنیت اجتماعی و مشارکت سیاسی در داخل و خارج از کشور مطالعاتی انجام شده است. در این قسمت به 

  برخی از مهم ترین مطالعات انجام گرفته اشاره می شود.

  

  تحقیقات داخلی -1-9-1

بین ) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در 1391هرسیج و همکاران (

جامعه آماري پژوهش شهروندان باالي هجده سال ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان  اندشهرستان اصفهانی پرداخته
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  که همبستگی معناداري بین ابعاد مشارکت سیاسی با احساس امنیت اجتماعی وجود دارد.هایی تحقیق نشان داده بوده یافته

هاي ) در پژوهشی به بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر برآن در شهرستان1391احمدي و همکاران (

ی احساس امنیت دارند  درصد پاسخگویان در سطح متوسط 69دهد که اند که نتایج تحقیق نشان میاستان بوشهر پرداخته

دهد که متغیر احساس امنیت مالی بیشترین تأثیر را بر احساس ثبات همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل نشان می

  هاي اجتماعی، دینداري، احساس محرومیت، سن و پایگاه اقتصادي و اجتماعی دارد.اقتصادي، آسیب

 باهاي روان سنجی مقیاس احساس امنیت تهران عنوان ویژگیاي تحت ) در مطالعه1392( لسا در رانهمکا و ورالد

ده ستفاابا س مقیا رعتبااد. ـندنموان تهر درمنیت س احساس امقیا سنجیي گویهها شناسایی به امقدا عاملی تحلیل از دهستفاا

س که مقیا ن دادنشاروش دو رـه ایجـد. نتـش سیربرزه) اـسرعتبا(ا لماتحلیلعووا) و محترعتباان (انظر صاحبات نظر از

، مربوطه يهاالسؤاي محتو رومذکو ياـهروش ساـسا رـمل باین عواست که ا هشد پنج عامل تشکیلان از منیت تهرس احساا

جتماعی ا منیتس احساو اعمومی  دقتصاا تـمنیدي، افرد قتصاامنیت ، امیسامنیت نو، اجانی منیتس احسااین وتحت عنا

   شد.اري گذمنا

) رابطه حمایت و احساس امنیت اجتماعی در دانشجویان شهرستان خرم آباد نتایج 1392پور (اسمیاحمد پور و ق

درصد، احساس امنیت اجتماعی متوسطی  81در صد دانشجویان ، حمایت اجتماعی متوسطی را گزارش کردند و  9/73

  داشتند. بین حمایت اجتماعی و احساس امنیت نیز رابطۀ معناداري وجود داشت.

) پژوهشی با عنوان ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزي استان ایال م پرداخته 1393ان آستانه (درب

باشد. در حد متوسط و پایین می 48/2که نتایج تحقیق نشان داد احساس امنیت روستاییان در سطح استان با میانگین 

باشد نتایج هاي استان میداري بین شهرستانم اختالف معنیرفه نیز حاکی از عدهمچنین نتایج تجزیه واریانس یک ط

گانه نیز نشان داد که متغیرهاي شاخص برخوداري، عملکرد رسانه، تجربه مستقیم جرم، جمعیت روستا، اعتماد ون چندرگرسی

  باشند.روستاییان میروستاییان به دولت، در صد اجراي طرح هادي و عملکرد پلیس مهم ترین عوامل موثر بر احساس امنیت 

) به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت زنان در شهر تهران پرداخته که نتایج 1394صنعت خواه (

آن  احساس امنیت زنان دارد و پس از را بر 286/0ترین تاثیر مستقیم تحقیق حاکی از آن است که اعتماد نهادي بیش

بر احساس امنیت دارند همچنین  را 0/ 145و 174/0عمومی به ترتیب تاثیراتی در حدود متغیرهاي مشارکت سیاسی و اعتناد 

اي، مذهبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیر مستقیم هیچ طوح مشارکت در ابعاد مدنی، خیریهدر این تحقیق س

  .باشدبراحساس امنیت زنان معنادار نمی کدام

عی با عنوان بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن ) در موضو1394باپیري و همکاران (
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اند جامعه آماري این پژوهش را تمامی ها و مراکز آموزشی عالی استان ایالم پرداختهمورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه

درصد از  6/46دهد که وهش نشان میهاي پژاند یافتههاي استان ایالم تشکیل دادهدانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

 درصد از آنان در حد زیاد و 10درصد نیز، به میزان کم و تنها  2/43اند؛دانشجویان، احساس امنیتی در حد متوسط داشته

دهد که بین متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل، اند تحلیل واریانس چند متغیره نشان میخیلی زیاد، احساس امنیت کرده

ل و بومی و غیر بومی بودن با برخی از ابعاد احساس امنیت، رابطۀ معنادار وجود دارد؛ اما بین رشته و مقطع وضعیت اشتغا

  .تحصیلی با ابعاد احساس امنیت، رابطۀ وجود ندارد

) در تحقیقی با عنوان احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی مورد 1394هزار جریبی و همکاران (

ها دست یافتند که بین میزان احساس امنیت اجتماعی و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه به این یافتهمطالعه: 

ابعاد آن شامل احساس امنیت اقتصادي، سیاسی و جانی و میزان احساس رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معناداري وجود 

عی یابد و بالعکس با کاهش احساس امنیت اجتماز زندگی افزایش میدارد. یعنی با افزایش احساس امنیت میزان رضایت ا

  یابد.میزان رضایت از زندگی کاهش می

یدگاه هاي اساسی موثر بر افزایش امنیت اجتماعی از د)، به تحقیقی با عنوان بررسی مولفه1394کرمی و فرح بخش (

هاي شخصی، نیاز به هایی نظیر طرح وارهفردي مولفه اکی از آن است که حوزهاند نتایج حنخبگان حوزه امنیت پرداخته

هاي شخصیتی، جنسیت، مهاجرت، اثر بخشی پلیس، نظام آموزش و پرورش کارآمدي نظام اجرایی، طراحی امنیت، ویژگی

  شوند.میغیره از جمله موارد موثر بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه محسوب  ها ورسانهشهري و 

کید بر نقش پلیس عوامل موثر برآن با تا با عنوان احساس امنیت اجتماعی و یقی) در تحق1394انتظاري و همکاران (

اند که نتایج تحقق نشان داد که میانگین احساس امنیت اجتماعی جمعیت آماري مورد مطالعه در حد شهر نور پرداخته

عملکرد نیروي پلیس و پایگاه اقتصادي و  ) بوده و متغیرهاي مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نگرش به92/2متوسط (

  اجتماعی با متغیر وابسته رابطه مستقیم دارند.

) در پژوهشی به عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان شهرستان مشکین شهر 1394حیدري ساربان(

وستایی شهرستان مشکین شهر طق رسال ساکن در منا 15پرداخته اند که جامعه آماري این پژوهش کل روستاییان باالیی

ق عوامل بهبود امنیت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان مشکین یباشد نتایج تحقق نشان داد از بین متغیرهاي تحقمی

هاي مذهبی و میزان تحصیالت میزان انجسام اجتماعی، عدم احساس محرومیت افراد روستایی، میزان پایبندي به ارزش شهر

  ب در رتبه اول و چهارم و تمایل به عضویت در نهادهاي محلی در رتبه آخر دارد.روستاییان به ترتی

احساس  ) در تحقیقی با عنوان نهادد دین و احساس امنیت؛ سنجش میزان دینداري و1395شاطریان و همکاران (
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ز آن است که در بعد امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیه اي شهرستان کاشان انجام دادن نتایج تحقیق حاکی ا

به باال اما میزان احساس امنیت اجتماعی در سطح پایینی برخودار بودند در  توصیفی میزان دینداري در سطح متوسط رو

بخش استنباطی آمارها نشان دادند که رابطه مستقیم و معناداري میان میزان دینداري و احساس امنیت اجتماعی وجود دارد 

شوند که در بین ابعاد گردد از احساس امنیت اجتماعی بیشتري برخودار میمیزان دینداري افزوده میو به هر اندازه که بر 

  .دینداري بعد اعتقادي باالتریت میزان تاثیر را بر احساس امنیت اجتماعی داشت

  

  تحقیقات خارجی -1-9-2

 یـسربر هـب ،ستاییرو ازنداچشم نناز منیتا سحساا انعنو تحت ايمطالعه در 2005 لسا در1 نشراهمکا و لیتل

نفر بودند  650 تحقیق ريماآجامعه ختند.داپر یلندزنیو ن ونگلستاا يهارکشو در ستارو رچها در نناز منیتا سحساا

 ارقر مطالعهرد مور) کا (محل اغلـش ناـنز و عمومی يفضا در حاضر ننا، زخانه) دار(درخانه نناز نمکا سه در نپاسخگویا

 بیشتر توجه کالبد و فضا دنستانه بودو ي،کالبد منیتا به باید عمومی يفضا حیاطر در داد ننشا مطالعه ینا گرفتند. نتایج

  نمایند. منیتا سحساا يکالبد چنین در ستاییرو نناز تا دشو

نفر  6713اي شاملدر میان شهروندان ترکیه با نمونه) در تحقیقی با عنوان ترس از جرم 2010و همکاران ( 2کارکاس

ها نتایج متفاوتی را میان اند تجریه و تحلیل دادهز ترکیه به بررسی از جرم پرداختههایی ااز افراد شهري و روستایی بخش

مناطق شهري و روستایی نمایان ساختند. بطوري که متغیرهاي چون سن، تحصیالت و مالیکت مساکن در افراد شهري داراي 

ا تاثیر معناداري بر ترس از جرم روستاییان نداشتند. همچنین جنسیت، تجربه بزه ام رابطه معناداري با ترس از جرم بودند

هاي اجرایی قانون در روستا رابطه معناداري با میزان ترس از جرم ضایت از سازماندیدگی، انجسام اجتماعی، و نهایتاً ر

  .اندداشته

) در کویت نشان داده که دینداري باعث احساس امنیت اجتماعی بیشتر در افراد 2011( 3نتایج تحقیق الکندري

هاي داراي ارتباط هاي بیشتري دارند واقوام برخوردارند تماس شود چرا که افراد دیندار از حمایت اجتماعی دوستان ومی

  ین.ترمستحکم

 مسافرن نااي زبري جنایت شهرم منطقهجري داغ الکهه سیربر به ايمطالعه ) در2012در سال ( نشراهمکا و 4مشا

                                                      
1 - LittIe et Ai 
2 - Caracas 
3- Aikandari 
4 - Sham 
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 يهاستوبوا از دهتفاـسا مسیر در نناز منیتا سحساا مطالعه ینا در ختند.داپر يمالز 5پنانگ هجزیر يهرـش هـناحی سه در

ي یسهاوسري شاخصها ردمو در نددمیکر دهستفاا ستوبوا از که نانیز نظر مطالعه ینا در گرفت. ارقر سیربر ردمو يهرـش

 هیستگاا يیرساختهاز و حتیرا دنبو موقع هـب ،منیتا ترتیب به نپاسخگویا نظر سساابر. گرفتارقر سیربر ردمو نقلو  حمل

درصد شاهد  9/17پاسخگویان تاکنون جنایت، صد در10 داد شانن قـتحقی ایجـنت ینـند همچندبو هشد کرذ اردمو مهمترین

  ند.ادهبو سیربر ردمو ودهمحد یت درجنای اهدـش مـه و قربانی مـه درصد 6/51جنایت و 

ماعی افراد آن است که بین میزان تحصیالت مردم روستایی، میزان انجسام اجت ) حاکی از2014گولد و همکاران (      

یت اجتماعی هبود امنبروستایی، میزان روابط افقی بر پایه همکاري روستاییان و میزان حمایت اجتماعی دولت از روستاییان با 

  مناطق روستایی رابطه معنی داري وجود دارد.

  

  محدودیت هاي پژوهش  -1-10

می انجام کار را گیرد که فرآیند علها فراروي پژوهشگر قرار میمشکالت و محدودیت يدر انجام هر پژوهشی یک سر

  ند از:این پژوهش عبارتاندازد در این تحقیق نیز مشکالتی وجود داشت از جمله محدودیت هاي به تأخیر می

 . وجود محدودیت زمانی در گردآوري داده هاي پرسشنامه1

 میلی مردم روستاهاي مورد مطالعه جهت پاسخگویی به پرسشنامهتوجهی و بیبی. 2

 ها.عدم مشارکت کافی زنان روستایی در تکمیل پرسشنامه.3

 لعه؛معضالت و مشکالت مربوط به رفت و آمد به روستاهاي مورد مطا.4

 همکاري ناقص و در مواردي حتی عدم همکاري برخی پرسش شوندگان و مخاطبان به علت سطح پایین شناخت و.5

درك ناکافی نسبت به اهمیت موضوع

                                                      
5 - penang 
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  فصل دوم:

  

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه -2-1

 اي نسبت به قوام خود، از سطوح مختلفی از آن در ابعادو پیچیده که هر جامعه يبعد چندمشارکت مفهومی است 

هاي گوناگون است. بر همین اساس جوامع مختلف به دنبال ایجاد و افزایش مشارکت شهروندان در عرصه ورداربرخ مختلف

از  و شان را محکمو اجتماعی و پیوندهاي اجتماعی سیاسی یاسیستا بدین طریق همبستگی  .سیاسی و اجتماعی هستند

، مشارکت سیاسی مشارکت سیاسی است راستاستمشارکت که بسیار مورد این مهم فروپاشی جلوگیري کنند. یکی از انواع 

ضور مردم رود و از مصادیق حهاي توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی در کشورها به شمار مییکی از شاخصه

جلب مشارکت مردم در فرایند  هماناهاي رسیدن به توسعه واقعی و بادوام، در تعیین سرنوشت خود است. از مؤثرترین راه

تا اجراست. مشارکت سیاسی پدیده پیچیده و داراي ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعه  يریگمیتصمتوسعه از مرحله 

انجامد رهبران سیاسی می نشیگز بهازد. بنا به تعریفی، شرکت در فرایندهاي سیاسی که سمدنی و جامعه سیاسی را عملی می

 وباید توجه داشت که ادبیات شود. ، مشارکت سیاسی نامیده میگذاردکند و یا بر آن اثر میو سیاست عمومی را تعیین می

 همواره وزمان دچار تغییر شده  گذشت باسیاسی نیز متناسب  مشارکت ومشارکت  در رابطه استفاده موردنظري  چهارچوب

 قیتحق وي جدیدي را براي پژوهش هاافق ي قبلی،هایکاستنمودن  برطرفاست که ضمن  شده افزودهنظریات جدید به آن 

 در وی بوده وهشپژنظري از مراحل اساسی هر نوع  اتیادبچارچوب  که ییآنجا ازپیش روي محققان قرار داده است؛ بنابراین 

بنابراین این قسمت از پژوهش در سه  دهدیم لیتشکیک پژوهش علمی را  اساس وگفت مبانی نظري شالوده  توانیم واقع

 در توسعه روستایی، مشارکت وی نظري در رابطه با مشارکت مبان و اصول وی بررس از: اندعبارتکه  ردیگیمقرار مرحله صورت 

سعی شده است تا با  سپس وبراي آن) نموده  شده فیتعربرحسب متغیرهاي ( یاجتماعامنیت  احساس سیاسی، مشارکت

، شالوده اصلی پژوهش که همان مبانی نظري شده گفتهی در باب مطالب داخل ومنابع خارجی  نیروزتربه وبررسی جدیدترین 

احساس امنیت اجتماعی  ت سیاسی وگیرد. در این فصل از پژوهش به بررسی مبانی نظري مشارک شکل پژوهش است،

  شود.پرداخته می
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  مفهوم مشارکت  -2-2

که  شودیم تلقیلغوي به معناي درگیر شدن افراد براي انجام کار است. مشارکت امري دوجانبه  نظر از 6مشارکت 

 کندمیگروهی براي انجام کاري همیاري و همکاري  و با فرد یا گرددمیشخصی از روي میل و اراده، پذیراي آن 

، تنظیم کردن مسائلتعریف و تحلیل  منظور به ثبات باگفت مشارکت فرآیند توانایی مستمر و  توانمی )8:1390،شکوري(

در همه سطوح نیازهاي توسعه مردم است. در فرآیند مشارکت کنشگران  هاآن يریکارگ به، تحرك منابع و هاحل راهو طرح 

در  .)2011:84Periet,-92( باشند هکند، نظارت و کنترل داشتمی متأثررا  هاآن بر فرآیندهایی که زندگی توانندمی

ها مستقیم و یا از طریق نهادهاي مشروحی که تمایالت و عالیق آن صورت بهچه  گیريتصمیممشارکت تمام مردم در فرآیند 

وجود مشارکت در اجزاي مختلف حکومت، جوهر و ماهیت دمکراسی  .)Sadashiva,2008:8( دارند حضور ند،کنمیرا بیان 

توسعه، در قالب  هايبرنامهامروزه، تعهد به مشارکت دادن مردم در  درواقع. )Ward,2010:1670-196(. رودمیبه شمار 

ها به اتخاذ از این رو دولت .)Pollard, 2010:705-804( رودمیتوسعه مدار به شمار  هايدولتاصلی  هايویژگینهادها از 

 نظران صاحباندرکاران و میان دست اند با گسترش مفهوم مشارکت درهاي توسعه روي آوردهبرنامه رویکردهاي مشارکتی در

نظري و عملی در جهت ترغیب و تشویق  کارهايراه توسعه روستایی، عده زیادي از فعاالن توسعه به ارائه  ویژه بهتوسعه و 

اند. براي نمونه، گاندي خواهان تحول روستاها از طریق به مشارکت و از طرفی اهمیت موضوع مشارکت در توسعه پرداخته

 وبود (به نقل از محمدي یگانه  ترقی وبا رشد  متناسب وهایی زیست پذیر به مکان شانتبدیل و هاتوسعه درونی آن

  .)112:1391،همکاران

بنابراین مشارکت کردن به معناي سهمی در چیزي یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن؛ بنابراین با   

حالت یا وضع (امر شرکت  نعنوا به، باید بین مشارکت شناسیجامعه آن همکاري داشتن است. به همین جهت از دیدگاه 

عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیز قائل شد. مشارکت در معناي اول از تعلق به گروهی خاص و  عنوان بهنمودن) و مشارکت 

 انجامرساند و به فعالیت اجتماعی دهد و در معناي دوم، شرکت فعاالنه در گروه را میداشتن سهمی در هستی آن خبر می

تواند اشکال گوناگونی پیدا کند نظیر همکاري، همیاري، همبستگی، انطباق، سازگاري، پذیرش، ارکت مینظر دارد. مش شده

ها مالزمت دارند، مبین مشارکت معمولی و ارتجالی هاي اجتماعی و انجام وظایفی که با این نقشانقیاد، شیفتگی، ایفاي نقش

آشکار در حیات اقتصادي،  و بیش کمت، عبارت از مشارکت مشارکت اجتماعی در این صور گونه در حیات اجتماعی است.

 ازسیاسی، مدنی و اجتماعی خواهد بود و میزان مشارکت اغلب شکلی  هايمسئولیتگذران اوقات فراغت، فرهنگ، قبول 

موجود  هايگرایشکارکردي و  شناسیجامعهدارد. مشارکت اجتماعی، مفهومی است که مخصوصاً در را مشخص می قدرت

                                                      
1. Participation 
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 )1چهار برداشت متفاوت از مفهوم مشارکت دارد  7باستن .)K.MertonR.,2005:77( است قرارگرفته مورد استفادهدر آن 

تالش براي ترفیع خوداتکایی تفسیر  عنوان بهمشارکت اغلب  )2نیروي انسانی است؛ کارگیري بهمشارکت در معناي ساده، 

روش مدیریت  عنوانبه مشارکت  )4است؛ و  آلایده خلق روستاي رهیافت مشارکتی اغلب تکنیک و فن براي )3شود؛ می

همگان بر این نکته اذعان دارند که مشارکت در عمل فصلی از  (MuraIeedharan,2008:34 ). شودپروژه بازتاب می

تحقق نخواهد  ايتوسعهکه هیچ نوع  روست این ازدانند. یآید، تا آنجا که گاه توسعه را معادل مشارکت متوسعه به شمار می

کمتر کسی با این نکته 	).		71:1388بدري و نعمتی،(را ارتقاء دهند  شانزندگییافت، مگر آنکه مردم تشویق شوند تا سطح 

کت نیست، مخالف است که مشارکت مردم اساس موفقیت هر طرح توسعه روستایی است. مشکل بر سر تأکید بر اهمیت مشار

روستایی، دستیابی به توافق درباره مفهوم این واژه اهمیت دارد به شرطی که چنین عملی هم معتبر و  توسعه در زمینهبلکه 

  ). 83:1382باشد (مطیعی لنگرودي، پذیرامکانهم 

ریزي به این دلیل است که توسعه بیش از هر چیز به انگیزش و یادگیري نیازمند تأکید بر اصل مشارکت در برنامه   

ریزي یابد و این امر مستلزم مشارکت در تمامی مراحل یک برنامههاي درونی تجلی میاست و در بهبود و کفایت مستمر توانایی

، ارزیابی، گذاريسیاست، گذاريهدفها، همه مراحل مطالعات، طراحی برنامه ورهدنظر عالوه بر مورد اي است. مشارکت توسعه

رکت و بدون اتکاي مردم به کمک مشا .)214:1383تأمین منابع، اجرا، نظارت و ارزشیابی را نیز در بر خواهد گرفت (رضوانی،

پاپلی را رفع کنند ( شاناساسیند و نیازهاي توانند بر مشکالتشان فائق آیند، یعنی خوداتکا شوهاي رسمی میجدي بر برنامه

 که دهدمیشان نکشور ما  جمله از توسعه حال دردر این زمینه، تجربه بسیاري از کشورهاي  .) 11:1385،ابراهیمی یزدي و

ان امک ریزي متمرکز، آمرانه و از باال به پایین، دستاورد مطلوبی نداشته است. هرچه سطوح مشارکت محدودتر باشد،برنامه

 هاطرح پذیريآسیبیابد و کزي افزایش میهاي اجرا و نظارت مرها کاهش خواهد یافت و هزینهاجرایی و کارآمد شدن برنامه

  .) 65:1392،و همکارانباال خواهد رفت (اسدي  هاسیاستو 

  

  مشارکت انواع -2-3

 باشد که عبارت است از:مشارکت در برگیرنده سه نوع می 

این نوع  کشانند درکه از طریق برگزیدگان یا نخبگان، دیگران را مینوعی مشارکت است شده:مشارکت تحمیل 

شود، هدف مشارکت لزوماً رفع نیازهاي هاي فرهنگی استفاده میروانی اجتماعی یا مکانیسم هايتکنیککه گاهی از  مشارکت

  ت.نیس کنندگانمشارکت  واقعی و انتظارات

                                                      
7. Bastain  
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Abstract: 
Political participation is the activities that villagers directly or indirectly act to influence the 
selection of government and government members, or their programs and activities. 
Political participation of villagers is formed in the context of the sense of social security and 
continues along with political perception and its application in society. The sense of social 
security is one of the basic requirements for the sustainable development of a community. In 
fact, it means psychological relaxation against the risks and accidents that threaten the person 
in life. In the deployment of social security mechanisms, the role of people's participation is 
more than any other hardware intervention. Because the desirable outcome of any political 
system that affects how the security environment of society is also affected, therefore The 
purpose of this study is to investigate the relationship between political participation and 
social security feeling among rural residents of central parts of Ardabil county in the first half 
of 1396. Political participation is an independent variable and sense of social security is a 
dependent variable of research. The research is descriptive and survey based on quantitative 
and qualitative data and is causally correlated. The spatial domain of the research is the rural 
villages in the central part of Ardabil county and the statistical population is all villagers 
residing in the central part of Ardabil province. Using the Cochran formula, 384 individuals 
were selected as the statistical sample of 20 villages. To collect data, political participation 
and social security questionnaires were distributed using a systematic sampling method and 
without statistical sampling. Demographic analysis of data with Excel 2016 software, 
descriptive analysis of data with SPSS21 software and finally testing of hypotheses using 
structural equation modeling and pls3 software has been done. The results of testing 
hypotheses with path analysis method show that there is a positive and direct relationship 
between political participation and social security feeling. Also, the results of factor analysis 
indicate that political participation affects the sense of social security. 

Keywords: Political Participation, Social Security Feat, Political Consciousness, Human 
Security. 
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