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 احساس و اجتماعی امنیت بر عشایر و روستاییان کشاورزان، اجتماعی بیمة آثار تحلیل

 (ایالم استان -بدره شهرستان روستاهای: مطالعه مورد) روستایی جامعة تعلق
 

 تهران دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه قطب عضو و استاد -یرضوان رضامحمد

 تهران دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف ارشد کارشناس -یکوچک محمد

 

 15/07/1395: نهایی تأیید    15/09/1393: مقاله پذیرش

 
 چکیده

 به هاانسان زندگی آن بدون که است بوده بشری جوامع اساسی نیازهای از همواره امنیت

 استعدادها شکوفایی و جامعه ةتوسع پیشرفت، یبرا یعنصر هیچ ،شک بی .افتد می مخاطره

اجتماع سالم و  کی ةنیزم شیپت یامن ،درواقع. نیست آرامش تأمین و امنیت عنصر از تر مهم

 و اساسی راهکارهای از بیمه رو،این از است. یجوامع انسان ةتوسع بسترسازت یاحساس امن

 آثار لیپژوهش با هدف تحل نیا .است اجتماعی امنیت ویژه به امنیت، ایجاد در بشری ارزشمند

 ةجامع تعلق احساس و یاجتماع تیامن بر ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب

 یفیتوص قیتحق روش. است گرفتهانجام  المیاستان ا بدره، شهرستان یروستاهادر  ییروستا

شده  ی)پرسشنامه( گردآور یدانیم ةمطالع از استفاده با ازین مورد یها داده و بوده یلیتحلو 

 ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیشامل افراد تحت پوشش ب یآمار ةاست. جامع

 با ها نمونه و شده محاسبه نفر 207 نمونه حجم کوکران روش از استفاده با است که (نفر 448)

و  SPSS افزار نرم از استفاده با تیدرنها و است دهش انتخاب یتصادف روش از استفاده

 وجود ق،یتحق جینتا به توجه باشده است.  لیو تحل هیتجز یانمونه تک یت استفاده از آزمون

 انییروستا از تیحما یبرا مطالعه مورد منطقةدر  ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مةیب

 مهیب ،نیچنهم .کند جلب خود به را انییوستار اعتماد است توانسته مهیب صندوق و بوده یضرور

در شاخص  یول ،است بوده رگذاریتأث انییو احساس تعلق روستا یاجتماع تیامن یدر ارتقا

 .است داشته یشتریب اثر یاجتماع تیامن یارتقا

 

 ر،یعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب ،یاجتماع تیامن تعلق، احساس: یدیکل یها هواژ

 .بدره شهرستان
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 مقدمه

 حیات و زندگی با امنیت ضرورت و اهمیت. است محال آن از نیازی بی تصور که است همگانی و اساسی ینیاز امنیت

: 1391 دیگران، و السادات نقیب) گیرند می درنظر انسان اساسی ینیازها از یکی را امنیت دانشمندان. دارد ناگسستنی پیوند

 در امنیت تأمین یبرا تالش در همواره انسان. شود می محسوب انسان اساسی ینیازها از یکی امنیت همچنین،(. 130

 یبرا شرط نخستین امنیت. است بوده امنیت تأمین نیز ها حکومت تشکیل اصلی های یزهانگ از یکی و بوده خود زندگی

 حکمفرما یکشور در امنیت تا و نیست سکونتقابل نباشد، امن ییاگر جا. است مکان یک در سکونت و انسان زندگی

 (.44 :1393 یی،آقا و یان)رضو نیست ممکن سالم اقتصاد یک کردنفراهم نباشد

رود. یشمار مهها بدولت یو اجتماع یاسیات سیح یالزم برا ةمقدمو  یدر هر نظام اجتماع یاساس یات مقولهیامن

شورها در کتمام  و است یو علم ی، فرهنگی، اقتصادیاسیگوناگون س یهانهیتوسعه در زم هرگونه نیاز یشپت یامن

 ؛رودیشمار م هبانسان  یاساس یهازهیازها و انگیت از نیامن ،درواقعنند. کیت مین آرمان فعالیدن به ایرس راستای

 عالوه، به. ردیگیآن را م یجا یش، اضطراب و ناآرامیرود و تشوین میبا زوال آن آرامش خاطر انسان از ب که یطور به

 (.130: 1388سپهر،  یو فوالد یت است )نوروزین امنیمأدر گرو ت یآدم یازهایاز ن یاریشدن بس برطرف

 وضعیت بهبود است، باالتر اجتماعی ةسرمای که یا جامعه هر در ،جهان سطح در گسترده تحقیقات نتایج براساس

 عدالت باالتر سطح و آموزشی بهتر یدستاوردها عمر، طول افزایش (،2000 :پاتنام) جنایت و جرم میزان کاهش سالمت،

 تر مطلوب کارایی و کمتر فساد ،آزاری کودک از کمتری میزان و کودکان رفاه بهبود اجتماعی، ینابرابر کاهش و اجتماعی

 باالتر زندگی به امید و عمر طول ،(12 :2001 کوک، وول) باالتر اشتغال درصد یا سهم بیشتر، سالمت بیشتر، یشاد دولت،

 (.39 :1393 ،دیگران و حقیقتیان) شود می مشاهده

 و کند می ایجاد جامعه افراد برای یخوشایند شرایط که خطر از نسبی یآزاد احساس از است عبارت امنیت احساس

 توسعه، پیشرفت، یبرا یعنصر هیچ ،تردید بی(. 93: 1384 پور، رجبی) دارد روحی و جسمی آرامش احساس آن در فرد

 کتحر و خالقیت توسعه، و نیست جامعه در آرامش تأمین و امنیت عنصر از تر مهم استعدادها شکوفایی و جامعه تکامل

بشر  یفطر یازهایاز ن یکیت یامن (.38 :1391 دیگران، و سیاهپوش) نیست پذیر امکان امنیت بدون اثربخش، اجتماعی

، یقبل از آزاد ه بعد از نان وکها بوده است. معروف است دولت یوجود ةن فلسفیترجاد آن همواره مهمیو ا بوده

ت یاجتماع سالم و احساس امن کی ةنیزم شیپت یامن ،درواقع(. 225: 1389ت است )رنجبر، یاز بشر امنینن یتر مهم

ت یاز آن است. امن یت و احساس ناشیامن یاجتماع در گرو حفظ و بقا کیاست و سعادت  یجوامع انسان ةتوسع بسترساز

ا یاز خطر  ییرها یمعن به یلغو یمعنا در تیامن. شود یما حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال گفته یبه دفاع 

و  یضراب) است یامکنبودن احتمال ناو  نبودند، مشوشیا تردیاز هراس  یی، رهایروان یمنیمخاطرات و لطمات، ا

 (.109: 1391، گرانید

 و مشکل آن بدون جوامع یبقا و حیات ةادام و است جامعه و گروه فرد، ینیازها ترین یضرور از یکی اجتماعی امنیت

 بر و( 137 :1382 کالهچیان،) است جامعه بستر از امنیت تولید به ناظر و( 144 :1391 السادات،نقیب) است غیرممکن

 جامعه از قسمتی یا تمام در گروهی یا فرد یا دستگاه یا دولت غیرقانونی عامل که کند می تأکید یتهدید از جمعی فراغت

 تیامن نیا ریگیپ یجووجست و یگروه و یفرد تیامن به ازین همچنین، (.315: 1382 ،یامیر) است آورده وجودبه

 دور موجود یرا از خطرها شان خانوادهخود و  اند دهیکوشبشر بوده است و مردم همواره  یذات یها یژگیواز  یکیهمواره 

 ژهیو به ت،یامن جادیو ارزشمند بشر در ا یاساس یاز دستاوردها یکی ،اساسنی(. برا169: 1387بهارلو،  و )نونژاد دارند نگه

و در سطوح  دهد یماز حوادث کاهش  یناش یها انیزرا در مقابل  ها ینگران مهیاست. ب مهیب ،یو اجتماع یاقتصاد تیامن



 447 ... و اجتماعی امنیت بر عشایر و روستاییان کشاورزان، اجتماعی بیمة آثار تحلیل

 آورد یمفراهم  یاقتصاد ةبه توسع یابیدست یرا برا یمختلف، بستر مناسب یها مجموعهاز افراد و  تیو کالن با حما خرد

 بر سازوکار نیا ریأثت که دیگو یمبشر را پاسخ  یازهایاز ن یاریبس مهیب ةتوسع ،نیچنهم(. 25: 1388مقدم،  انی)سهام

 نیاست. در کنار ا انکار رقابلیغثروت  جادیا یبرا هیسرما یامکان گردآور نیهمچنو  نشده ینیب شیپ یدادهایبا رو مقابله

قابل باًیتقرافراد دربرابر حوادث  یزندگ یارهایسطح رفاه در جوامع و حفظ حداقل مع شیو با هدف افزا سازوکار

)مهراد،  دندکراقدام  یجمع یزندگ یبرا ازهایحداقل ن نیبه تضم ها دولت -بر افراد جامعه دارد یژرف ریتأث که -ینیب شیپ

1386 :3.) 

و  ییروستا یها سکونتگاه نیشکاف ب شدنتر قیعمو  یشهر جامعةنسبت به  ییروستا یزندگ تیفیسطح ک کاهش

و رهاشدن منابع محدود آب و خاک کشور  شهرها ةیحاشو مهاجرت آن به  ییفعال از بخش روستا تیخروج جمع ،یشهر

 است ییروستا یها طیمح یفرارو یها چالشاز جمله  یدر بخش کشاورز دیتول یور بهره زانیو سرانجام کاهش م

 یبخش ،ییروستا ةکارآمد در جامع یاجتماع ةمینظام ب یبا اجرا توان یم( که 120: 1382 ،یکان ینجف و معصوم یری)قد

 اساس،نی. برادیرا بهبود بخش یزندگ تیفیفعال و ک تیجمع تیتثب طیرهگذر، شرا نیو از ا کرد برطرفرا  ها چالش نیاز ا

 یکه با اجرا ستروستا طیدر مح یناامن یها شکل یبرخ دربرابر نیمأو ت تیحما یاجتماع یها مهیب جادیهدف ا نیتر مهم

 (.1383)ماهر،  دوش یمکشاورزان فراهم  یبرا یدرآمد تیاز حما یا هیپادرست آن، 

است.  ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیب قانون یاجرا ،ییروستا توسعة یبرا چهارم برنامةمهم در  اریاز اقدامات بس یکی

 یکل یها استیسنبود، در  ییروستا ةبخش عمران و توسع ییو اقدامات اجرا ها استیساهداف،  ةمجموع در اقدام نیا هرچند

 ،یرضوان)است  شده دیتأکآن  بر میمستق طور بهقانون برنامه  96 ةماد در ژهیو به( و 43و  21، 19، 13چهارم )بند  ةبرنام

 یها دهیا شدن مطرحو  ها تیموفقبه  یابیدست رغمیعل و در کشور مهیب ةتجرب از قرن کی از شیب گذشت با .(73: 1390

 تیو کسب موقع نهیزم نیدر ا قبول قابل نقطةبه  یابیجامعه، هنوز تا دست ازیمورد ن یا مهیبخدمات  ةارائ ةنیمهم در زم

در  مهیفرهنگ ب ةاشاع و توسعه گرو در تیموفق نیا کسب که دارد وجود یادیز ةموجود در کشور فاصل لیمناسب با پتانس

 ،یریمناطق عشا ایسکونت در روستا  ران،یا یاسالم یجمهور تیتابع داشتن(. 25: 1388مقدم،  انی)سهام استجامعه 

پرداخت پنج درصد سطح  و قراردادمجرد، عقد  ایروستا، داشتن حداقل هجده سال سن اعم از متأهل  رساکنیکشاورز غ

 و انییروستاکشاورزان،  یاجتماع ةمیصندوق بدر  تیعضو یعموم طیاز شرا مهیحق ب عنوان به شده مهیب یانتخاب یدرآمد

 و کار جز به یگرید لیدال  به بنا یکل یازکارافتادگ ،از کار یناش حادثةاثر  در یکل یازکارافتادگ ،یریپ یایمزا .است ریعشا

 کشاورزان، یاجتماع ةمیب صندوق در تیعضو یایمزا از یمستمر از یمتوف ةشد مهیب تکفل تحت بازماندگان یبرخوردار

 (.1393 ر،یو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع ةمیب)صندوق  است ریعشا و انییروستا

 1222195، 1393کشور در سال  ریو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع ةمیب صندوق اطالعات نیآخر براساس

است. تعداد  درصد 12/19آن حدود  رشیپذ بیضر نیانگیهستند که م مهیب نیتحت پوشش ا کشورخانوار در 

 یکشور نیانگیم از باالتر که است درصد 33/30پوشش  نیانگیخانوار با م 18227حدود  المیدر استان ا شدگان مهیب

درصد  26/72آن  رشیپذ نیانگیهستند که م مهیب نیخانوار تحت پوشش ا 448در شهرستان بدره حدود  ،نیهمچن. است

و  یاجتماع یتبر امن یرو عشا روستاییانکشاورزان،  یاجتماع ةبیم اثرگذاری بررسی و تحلیل حاضر، پژوهش هدفاست. 

 :شود می مطرح زیر های پرسش راستا، این در. است یالماستان ا ةشهرستان بدر یاحساس تعلق در روستاها

 داشته مطالعه مورد محدودة در انییروستا یاجتماع تیامن بر یریتأث چه ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع مةیب

 ةمحدود در مهاجرت کاهش و انییروستا تعلق احساس بر یریتأث چه ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب است؟

 است؟ داشته مطالعه مورد
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 پژوهش ةپیشین

 گرفت جهینت و کرد بررسی نیچ در را یاجتماع ةمیب و درآمد ینابرابر شیافزا ،وری بهره رشد ةرابط 2001 سال در ویونگیل

 وی .یابد می شیافزا یدرآمد ینابرابر و لک وری بهره ،یاقتصاد رشد نرخ ،یابد می اهشک یاجتماع ةمیب سطح که هنگامی

 مهیب سطح در بزرگ راتییتغ وی، نتایج براساس .دهد اهشک را ها نابرابری مؤثر طور به تواند نمی یاجتماع ةبیم داد نشان

 یبرا مؤثر یابزار است نکمم خود خودی به یاجتماع ةمیب بنابراین، ؛ندک جادیا درآمد ینابرابر در یمک رییتغ است نکمم

 .نباشد ینابرابر اهشک

 رشیپذ عدم یاصل عامل د،یتول منابع ضعف دادند نشان یاندونز در یپژوهش در 2004 سال در روسیه و ینیآنجل

 ةنیزم ،یرکشاورزیغ یشغل یها مهارت و سواد نییپا سطح زین و عامل نیهم اثر در و است یررسمیغ اقتصاد در مهیب

 مناطق یرسم بخش در زنان و یا هیحاش برداران بهره ران،یگیماه ن،یزمکم ن،یزمیب کشاورزان انیم در ها مهیب گسترش

 مهیب کارگزار یردولتیغ و یدولت مؤسسات نیب یاعتماد یب پژوهش، نیا جینتا براساس. است شده محدود اریبس ییروستا

 کی ةمثاب به یلیم یب نیا. است شده منجر عرصه نیا در مشارکت به طرف دو هر لیتما عدم و بوده هیدوسو کشاورزان و

 .دارد یمنف ریتأث کشاورزان یسو از یاجتماع مةیب رشیپذ در هنجار

 یور بهره ،یکشاورز یها تیفعال نوع که دیرس جهینت نیا به لهستان ییروستا مناطق در 2005 سال در جابلونسکا

 یپرداخت ةمیب حق سهم و روند یم شماربه یاجتماع ةمیب رشیپذ بر یمعن ریتأث یدارا عامل سه کشاورزان درآمد و د،یتول

 مةیب سهم زانیم ،اسیمق بزرگ تیمالک در گر،ید عبارتبه. دارد دار یمعن یهمبستگ ها آن خالص درآمد با کشاورزان

 و( درصد 45) است باالتر اریبس سهم نیا ،اسیمق کوچک کشاورزان یبرا و( درصد 11) کمتر ها آن درآمد کل از کشاورزان

 .است ریمتغ ها آن درآمد با متناسب کشاورزان به دولت کمک لیدل نیهم به

 ستند،ین مخالف مهیب ةدیا با اصل در انییروستا هند، ییروستا مناطق در 2007 سال در رامش قیتحق جینتا براساس

 قیتحق نیا. باشد مخاطرات دربرابر مناسب پوشش ةرندیدربرگ زین مهیب خود و ها آن توان حد در دیبا آن رشیپذ ةنیهز اما

 یها ییدارا و یشغل تنوع مزرعه، از خارج تیفعال خانوار، شاغالن تعداد مانند) را خانوار درآمد با مرتبط متعدد عوامل

 یاجتماع مةیب رشیپذ یعامل لیتحل مدل در که است کرده خالصه خانوار یاقتصاد توان نام به مؤلفه کی در( یدیتول

 .شود یم مطرح اول عامل صورت به

 در یاجتماع ةمیب پوشش مقدار و تیحما نوع که دیرس جهینت نیا به یقیتطب قیتحق کی در 1383 سال در رزادیش

 و دارد وجود یصنعت بخش و یدولت بخش یاجتماع نیتأم ةبرنام در یکنواختی ینوع یول ،ستین کسانی کشورها ةهم

 پوشش زانیم و است ناقص و یاتفاق یکشاورز بخش همچون رمتمرکزیغ یها بخش شاغالن یبرا یتیحما یها پوشش

 بدون یکشاورز بخش در یاجتماع یها مهیب توسعة ن،یهمچن. دارد ارتباط حکومت قدرت و تیموقع به کامالً زین

 حق سرانة و کشاورزان درآمد سطح نیب یمنطق یا رابطه دیبا ان،یم نیا در و ستین ریپذ امکان دولت یجد یها تیحما

 .کند دایپ شیافزا مهیب رشیپذ سطح تا شود برقرار نظر مورد یها برنامه در مهیب

 و نظم مانند ییرهایمتغ به یو. کرد یبررس یاجتماع تیامن تیتقو در را یمردم مشارکت نقش 1385 سال در تباریمنظم

 .است کرده توجه یاجتماع تیمقبول شیافزا و تیامن شیافزا ت،یمسئول قبول ،یاجتماع اعتماد و تعهد شیافزا ،یاجتماع انسجام

 کشاورزان انیم در یاجتماع ةمیب رشیپذ بر مؤثر عوامل یبررس از پس یقیتحق در 1388 سال در ینیحس و یفیشر

 ةمیب رشیپذ بر دار یمعن و مثبت یریتأث خانوار یاقتصاد توان که اند هدیرس جهینت نیا به دهگالن و قروه یها شهرستان

 را مهیب حق یشتریب احتمال به ،دارند یشتریب یتوانمند یاقتصاد نظر از که یکشاورزان اساس، نیبرا. دارد یاجتماع

 حق پرداخت ن،یبنابرا ؛دارند یشتریب یا نهیهز حاتیترج دارند یکمتر یاقتصاد توان که یکشاورزان اما ،کنند یم پرداخت
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 یداریپا درمورد کشاورزان از دسته نیا کمتر یدواریام به توجه با و ددهن ینم قرار خود یها نهیهز تیاولو در را مهیب

 خانوار یانسان ةیسرما ،نیهمچن. است کمتر زین ندهیآ یبرا ها آن یگذار هیسرما زةیانگ ،ییروستا طیمح در خود یزندگ

 رشیپذ بر یمنف یریتأث گران،ید رفتار و نظر از یرویپ. است داشته یاجتماع ةمیب رشیپذ بر دار یمعن و مثبت یریتأث

 .دارد یاجتماع ةمیب رشیپذ رب دار یمعن و مثبت یریتأث ییروستا طیمح یاجتماع و یاقتصاد ةتوسع و دارد مهیب

 تیامن احساس بر مؤثر یفرهنگ و یاجتماع عوامل یبررس عنوان با یقیتحق در 1391 سال در گرانید و یمختار

 و مجرد مسن، و جوان افراد انیم یمعنادار تفاوت که گرفتند جهینت یدانیم مطالعة از استفاده با اسوجی شهر در یاجتماع

 گاهیپا مستقل یرهایمتغ نیب یمعنادار و میمستق ةرابط ،نیهمچن. دارد وجود یاجتماع تیامن احساس نظر از متأهل

 تیامن احساس زانیم ةوابست ریمتغ و سیپل عملکرد به نگرش ،یندارید زانیم ،یاجتماع اعتماد ،یاجتماع -یاقتصاد

 .است داشته تیامن احساس نییتب در را سهم نیشتریب درصد 32 با یاجتماع اعتماد ریمتغ و هشد مشاهده یاجتماع

 یروستاها در یاجتماع ةمیب یساز نهینهاد بر مؤثر عوامل عنوان با یقیتحق در 1391 سال در گرانید و زادهیعیشف

 توانسته یقبولقابل حد تا صندوق و بوده ادیز منطقه در یاجتماع ةمیب وجود ضرورت گرفتند جهینت بودرآهنگک شهرستان

 نیا در .ددار منطقه سطح در یمتوسط تیمشروع مهیب نیا اساس،نیابر .ندک جلب خود به را گزاران مهیب اعتماد است

 و باشد داشته دنبالبه را ها آن تیرضا است ممکن کارگزاران و صندوق یسو از گزاران مهیب انتظارات شدنبرآورده ،راستا

 نشده برآورده یمطلوب حد در صندوق یسو از ژهیو به انتظارات نیا نکهیا لیدلبه. دشو مهیب تیمشروع شیافزا موجب

 در یاجتماع ةمیب شدننهینهاد بر میمستق یمنف ریتأث مسئله نیا که است هیتوجقابل آن تیمشروع بودنکم است،

 کارگزاران یتخصص توان و یا رسانه تیظرف از یریگ بهره با صندوق اند داده شنهادیپ محققان .دردا منطقه یروستاها

 عواقب و آن یایمزا و مواهب ،یاجتماع ةمیب تیماه نةیزم در ریفراگ جیترو و آموزش ةارائ منظور به را الزم اقدامات

 نگرش جادیا با مطالعه، مورد ةمنطق در موجود خوب باًیتقر یاجتماع ةیسرما به توجه با و دهد انجام آن به یتوجه یب

 و یدولت ینهادها از یریگ بهره با زین و یاجتماع ةمیب نةیزم در ها آن دانش سطح شیافزا و یمحل رهبران در مثبت

 شیافزا منظور به یاجتماع نیتأم سازمان و ها یبخشدار ها، یفرماندار ،یشاورزک جهاد ادارات مانند مرتبط یعموم

 .دشو اقدام انییروستا یاجتماع ةمیب تیمشروع

 و کردند یبررس شورک در را ریعشا و انییروستا یاجتماع مةیب یها چالش یقیتحق در 1392 سال در یزیعز و یرضوان

 و یساختار ها آن از یبعض که دارد وجود ریعشا و انییروستا یاجتماع مةیب گسترش یراستا در یمتعدد موانع گرفتند جهینت

 و نیقوان به توان یم یقانون و یساختار یها چالش جمله از .است هدف جامعة تیوضع از برخاسته گرید یبرخ و است ییاجرا

 ارگزارانک به یاعتماد یب مانند یلیدال به توان یم هدف جامعة نةیزم در و مناسب و حیصح غاتیتبل نبود و فیتعار و مقررات

 -افتهین توسعه مناطق در ژهیو به -مهیب حق پرداخت در گزاران مهیب یاقتصاد یناتوان ،شده گفته مةیب یایمزا از یآگاهنا مه،یب

 در مشمول تیجمع به نسبت شدگان مهیب درصد ،ستباال یانسان توسعة شاخص که ییها استان در ،نیهمچن .ردک اشاره

 و شتریب یها تیحما و التیتسه عرضة ت،یجمع و ییایجغراف پوشش ثرکحدا به یابیدست یبرا و دارد قرار یباالتر سطح

 .است یضرور یتکمشار و یجیترو ژةیو یها روش اتخاذ

 توسعة بر انییروستا یاجتماع مةیب آثار و ییفضا لیتحل عنوان با را یقیتحق 1393 سال در گرانید و یرضوان

 ها آن. دادند انجام پرسشنامه و یدانیم مطالعة از استفاده با( بدره شهرستان دوستان، دهستان: یمورد مطالعة) ییروستا

از  تیحما یمورد مطالعه برا ةدر منطق ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیب وجود مطالعه مورد منطقة در گرفتند جهینت

 مةیب تیدرنهارا به خود جلب کند و  انییتوانسته است اعتماد روستا مهیبوده است و صندوق ب یضرور انییروستا

و  یاجتماع تیامن یارتقاو  ییروستا ةبر توسع یرگذاریتأث موجبمطالعه  مورد محدودةدر  ریو عشا انییروستا یاجتماع

 .است شده یاقتصاد
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 ةسرمای تفکیک براساس) اجتماعی ةسرمای میان رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در 1393 سال در دیگران و حقیقتیان

 سپس و پیمایشی روش از استفاده با ،تهران شهر در امنیت احساس و( ارتباطی و گروهیبرون ،گروهی درون اجتماعی

 احساس بر گروهی درون اجتماعی ةسرمای مستقیم تأثیر اند گرفته نتیجه امنیت احساس و اجتماعی ةسرمای رابطة بررسی

برون اجتماعی ةسرمای بر منفی تأثیر دلیل به گروهی درون اجتماعی سرمایة. است پوشی چشم قابل و ضعیف بسیار امنیت

 احساس بر مستقیم یتأثیر گروهیبرون اجتماعی سرمایة ،همچنین .دگذار می تأثیر شهروندان امنیت احساس بر ،گروهی

 با منفی و غیرمستقیم تأثیر با اما ،ندارد امنیت احساس بر مستقیم یتأثیر ارتباطی اجتماعی سرمایة .است داشته امنیت

 .کند می برقرار را یمعنادار ةرابط امنیت احساس

 احساس و اجتماعی ةسرمای بین رابطه تبیین و بررسی عنوان با تحقیقی در 1393 سال در دیگران و ثمرین زاده حسن

 ةسرمای میزان بین اند گرفته نتیجه پیمایشی روش از استفاده با ،گلستان استان استانداری کارکنان اجتماعی امنیت

 امنیت احساس جامعه، در اجتماعی ةسرمای افزایش با و دارد وجود معناداری ةرابط اجتماعی امنیت احساس و اجتماعی

 .یابد می کاهش امنیت احساس اجتماعی، ةسرمای کاهش با و کند می پیدا افزایش نیز اجتماعی

 

 نظری مبانی

درمورد کارگران و طبقات  یشترب ،شود یم نامیده یزاز قانون ن یناش های یمهب یا یاجبار های یمهبکه  یاجتماع های یمهب

سو کمتر به  یگرو از د شوند یمجامعه محسوب  یدیتول یروین سو یککه از  یافراد یعنی ؛جامعه کاربرد دارد درآمد کم

 دربرابر که است یدولت ةیمب ةبرنام یمهب ینا ین،(. همچن43: 1378 یمی،هستند )کر یشخو یشتو مع یندهآ ینفکر تأم

و مشارکت  کند یم یتاز مردم حما یکاریو ب یریپ یماری،ب دلیلبه درآمد دادنگوناگون مانند ازدست یاقتصاد یاهخطر

 کاربه یکدیگر یجا بهدو اصطالح  ینو گاه ا رود یم شماربه یاجتماع ینتأم ینوع یاجتماع های یمهب. است یدر آن اجبار

کسر  یانهمنظم، ماه صورت بهکارگر  یااز حقوق کارمند   یمهب ینا در یگر،د یفیتعر در .(72: 1378 یدی،)مر شوند یمگرفته 

 ینا یو در موارد شود یمو بروز حوادث، در طول خدمت به او پرداخت  یماریدر هنگام ب یا یو پس از بازنشستگ دوش می

 (.18: 1392 ی،الموسو ینی)حس گویند یم یمستمر اصطالحدرکه به آن  گیرد یمقرار  یو یاردارو در اخت صورت بهحق 

 بریمبتن یصنف یها انجمندر قالب  ای یمهب یها نظام آغاز در دهد یمدر جهان نشان  یاجتماع ینتأم یتکامل سیر

که با مشارکت  یاجتماع های یمهبشکل گرفتند.  یو مورد یمقطع یها کمکو محدود، به  یدرون صنف های یتحما

کشور ما  ینو در قوان شود یشناخته م یاجتماع ینتأمراهکار  یدارترینپا ،گیرد یمشکل  ها دولتو  یانکارگران و کارفرما

شاغل، فعال و سالم را پوشش  یتجمع ی،اجتماع های یمهب. دارد یاساس یتو محور یتاولو ها روش یرنسبت به سا یزن

 یاجتماع های یمهبارز ب های یژگی. وآورد یم یدکشور پد یانسان های یهسرما برای را یخاطر ینانو آرامش و اطم دهد یم

 یها سازمان یقاز طر یریتمد یزدرآمدها و ن یعبازتوز ی،مل یتعهدات، مشارکت در خطر، همبستگ یتعبارت است از جامع

 (.251 -250: 1389 یدری،)ح با نظارت دولت یو مال یبا استقالل ادار یردولتیغ یعموم

و  یبازار قو بریاقتصاد مبتن یجاداست، بلکه به ا یجوامع مدن یاتاز ضرور یکی تنها نه ییانروستا یاجتماع های یمهب

 یدربرابر برخ ینتأمو  یتحما یاجتماع های یمهب یجادهدف ا ینتر مهم یان،م ینا در. کند یم یانیسالم کمک شا

(. 131: 1383 ی،و اقتصاد کشاورز یزیر برنامه یها پژوهش ةسسؤ)م است ییروستا یدیتول یطدر مح یناامن های شکل

 یکشورها تلق ةتوسع یبرا یشاخص یزن یمهب ةو توسع شود می محسوبکشورها  ةاز عوامل مهم توسع یمهامروزه صنعت ب

از  یناش یاحتمال یها خسارتدارد و با پوشش  یا برجستهنقش  یاقتصاد یها بخش یردر کنار سا یمه. بشود یم

در رشد و  ینقش مهم یزن گذاری یهسرما یشو افزا دهد یم یشرا افزا گذاری یهسرما ةیزانگ ی،مختلف اقتصاد های یتفعال

 یراندر اقتصاد ا که یطور به ؛گذارد یم یرتأث یو بر درآمد مل دوش می یصنعت تلق ینوع یمهب همچنین،کشور دارد.  ةتوسع
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است  یشترب یگرد یها بخش یرسا یاثربخشاز متوسط  یگرد یعصنا ینآن در ب یاثربخش و دارد یتاهم یمهب نقش

 یجاداست، بلکه به ا یجوامع مدن یاتاز ضرور یکی تنها نه ییروستا یاجتماع های یمهب ،درمجموع(. 46: 1391)شاهچراغ، 

و  یتحما یاجتماع های یمهب یجادهدف ا ینتر مهمراستا،  ینا در. کند یم یانیو سالم کمک شا یبازار قو بریاقتصاد مبتن

و اقتصاد  یزیر برنامه یها پژوهش ةسؤسم) است ییروستا یدیتول یطدر مح یناامن های شکل یدربرابر برخ ینتأم

 (.133 -131 :1383 ی،کشاورز

 

 امنیت

 نویدنیا، و ساروخانی) است اعتماد و آسایش اطمینان، آرامش، وجود و ترس آسیب، تهدید، ،از خطر رهایی یمعنبه امنیت

 اجتماعی حقوق از یکی عنوان به بشر حقوق جهان ةیدر اعالمکه  است جامعه در نظم یبرقرار( و محصول 88 :1385

 (.20 :1387 صالحی،است ) گرفته قرار یآزاد ردیفهم و شده بیان انسان

 مبرم احتیاج آن به خود ابتدایی زندگی گذران برای اولیه یها انسان حتی که است زندگی مهم فاکتورهای از یکی امنیت

 کردننهادینه و خارجی و داخلی خطرهای دربرابر مردم جان امنیت تأمین ها دولت دور تاکنون، کار یها گذشته از .داشتند

 اجتماعی، حیات ساخت در یژهو به است؛ حیات ةادام برای بشری نیازهای ترین مهم از یتامن .است بوده اجتماعی امنیت

 تعهد که است حدی تا امنیت یتاهم .است اجتماعی نظام انسجام حفظ بر مؤثر عوامل ترین مهم از و اصلی مقاصد از امنیت

 دراصل، .(22: 1392 محمدی،و  ی)قاسم شود یم محسوب ها حکومت پایداری و بقا بر مؤثر عوامل ترین مهم از آن به

مردم  یو فرهنگ یاخالق ی،مذهب یو باورها اعتقاداتاست که در  یبرداشت و امر ذهن یک یتعدم امن یا یتاحساس امن

را دشمن و  یکشور ،رهبران یاملت  یک شود یم موجبباورها و اعتقادات  ینا ینددارد. برآ یشهرکشور  یکو رهبران 

ت ی)امن ینیت( و عیاحساس امن) یذهنت دو بعد یامن ،درواقع(. 179: 1370 ی،)عامر کنند یرا دوست تلق یگرد یکشور

: 1384ان، یالهچکاست ) بودنا احساس درامانیت یاحساس امن گذارد، می یرتأث یرفتار و اعمال آدم بر( دارد و آنچه ینیع

خطر  ود یو مصون از هرگونه تهد آن خود را فارغ یا جامعه طیگروه  یه اغلب اعضاکاست  یت حالتی(. احساس امن141

 (.15: 1387، ی)عبدالرحمن دانند می

 با تعامل در اعتماد حس به دستیابی برای ناخودآگاه یندهایافر ةمجموع ،ها کنشاز  یاریبس یعمده در ورا نیروی

 یا یوجود یتبه حفظ امن یلکنش، تما یمغشوش در ورا شدت بهاما  یزاننده،برانگ یروهایاز ن یکی یعنی ؛است دیگران

حس اعتماد  یندارند ا یاز. کنشگران نخیزد یبرم یدر کاهش اضطراب در روابط اجتماع ییاست که از توانا یحس اعتماد

 (.27 :1391 ،دیگران و مختاریباشند )را داشته 

 یت. آرنولد ولفرز معتقد است امنشده است یفو عدم خطر و اضطراب تعر یمنیا معنی به یتامن ،آکسفورد ةنام لغت در

 یچنبود ه یعنی یو از نظر ذهن اندازد یمرا به خطر  یاتیح یهاکه ارزش یداتیتهد نبود یعنی یو شهود ینیاز منظر ع

 یی، تواناالملل ینبروابط  ةیندر زم یداز هر نوع خطر و تهد ییرا رها یتامن یزن بوزان یمذکور. بار یهاارزش یهعل یهراس

 ،همچنین(. 22: 1378)بوزان،  داند یمخود  یارض یتتمام ینو عملکرد مستقل و همچن یتکشورها و جوامع در حفظ ماه

 کند یم تعریف« ییحفظ مال و دارا»آن را  کو جان ال داند میمترادف « انت نفسیحفظ جان و ص»ت را با یهابز امن

، ی، درآمد، سالمتیت شغلیاز )امنیاز ن ییرها ،در رابطه با اهداف و ابزارها یت و ناامنیامن عالوه، به(. 62: 1373اشتراوس، )

 رفع و خطر رفع یعنی امنیت ،درواقع. (113 :2007 توماس،شود ) یمف یت قانون( تعریمکو ترس )حا (..و. یطیت محیامن

 به منوط امنیت برقراری ودارد  را فرصت و تهدید اساسی عنصر دو امنیت درنتیجه،. فرصت از بهینه ةاستفاد یعنی خطر

 (.428 :1381 یلی،)خل هاست فرصت از بهینه یریگ بهره و تهدید از نسبی رهایی
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 یت اجتماعیامن

 یا تمام در گروهی یا فرد دستگاه، دولت، غیرقانونی کردار که است تهدیدی از همگانی فراغت حالت اجتماعی امنیت

 حقوقی نظام در .سازد می فراهم خویش اعضای برای جامعه که است ای آسودگی و آرامش و آورد پدید جامعه از بخشی

 فراتر پا حدود آن از که کسانی کیفردادن و فرد حقوق و ها یآزاد یحدگذار و تعریف با قانون شود می فرض جدید

 (.38 :1379 آشوری،) کند یم پاسبانی اجتماعی و یفرد امنیت از اند گذشته

ل و کژرف، ش یروهایرد نکارکبر اثر  ،بشر با او همزاد بوده است یاصل یمعما عنوان بهت از همان آغاز یامن هرچند

 یو مال یجان مسائلبر ت عالوهیامن یامروزه معنا که یطور به ؛(13: 1386، یقاسماست )محتوا و عوامل آن متحول شده 

از اوقات فراغت و برآوردن  یریگ بهره یاشتغال و رفاه و حت ینتأم، یاسیت سک، مشاریمتفاوت آزاد یها حوزهبه 

و اطالق آن بر  یریکارگ به یبرا یادیل زیو تما استده یچیپ یت از نظر مفهومیده شده است. امنیشکهم  استعدادها

و  آنزان وقوع یو مم یجرات در رابطه با یامن ترتیب، این به (.21: 1384، یانیق متفاوت و گاه متضاد وجود دارد )حاجیمصاد

د گذار یم یرتأث یو توافق اخالق یاز نظم اجتماع یتصورات عموم برجرم  ةمسئلرا یز ؛شود یمل یتحل آنترس از وقوع 

ت یامن یها شاخصشهروندان از تعرض مجرمان است.  یت نسبی، مصونیت اجتماعیامن درنتیجه،(. 254 :2006 جکسون،)

رض به زنان، عمعتادان و ولگردان، ت یابانیاز سرقت، مزاحمت خ یروزمره بدون نگران های یتفعالدادن انجام، یاجتماع

 یعنی یت اجتماعیامن ،درواقع(. 46: 1386، یگراندو  یتابک)شهر است  یت عمومیزان امنیل تصور از مکقتل و در

ات، خانواده، اشتغال یحق ح) یعین حقوق به حقوق طبیه اک« یو اجتماع یحقوق افراد اعم از حقوق فرد نشدندیتهد»

و  (ورکحقوق مذ تهدیدنشدن) ینیهر دو بعد عشامل است و  پذیر یکتفک ی( و اجتماعیاسیو س ی)حقوق مدن ی، وضع(و...

را  یت اجتماعیبوزان امن .(246: 1381)افروغ،  شود می( دشو ینمتعرض  ها آن حقوق بهه کاین درموردافراد احساس ) یذهن

 ،یدگاه وی. از دکنند یم یتلق ای ویژهآن افراد خود را عضو گروه  یه بر مبناک دهد یمارجاع  یهای یژگیو ةبه حفظ مجموع

 ،درواقعت خود. یو هو یو... در حفظ هست ی، محلی، قومیمختلف صنف یها گروه ییعبارت است از توانا یت اجتماعیامن

(. از 29: 1386، ییرزایم و ی)گروس کند یم یتلق یو گروه یت جمعید هویرا حالت فراغت از تهد یاجتماعت یبوزان امن

و  یواقع یدهایتهدر و ییط تغیشرا دراش یاساس های یژگیوحفظ  یجامعه برا ییتوانا یت اجتماعیامن ر،ویدگاه وید

ت و یجامعه امننظر او  ازو  کند می یدتأکت یامنت، جامعه و یان هویم یکبر ارتباط نزد ی. وشود یمف یمحتمل تعر

ت ی: منظور من از امنگوید یم یت اجتماعیف امنیز در تعریچ نیارل دوک(. 62: 1382ا، یدنی)نو کند یم وجو جستتش را یهو

و  افتهیبسط یاحساس جمع دارایه کاست  یقلمرو( در امتداد زمان) ینسرزم یکاز مردم در  یاگروه همبسته ،یاجتماع

مه یب یرا در زمان طوالن یات اجتماعیو ح بوده یناناطم قابل یافک ةر، قدرتمند و به اندازیشده، آداب و رسوم فراگینهاد

 ،شیخو یاربردکف یدر تعر ی. وکند یم تجربه شان مردمیرا در م بینی یشپبا انتظارات قابل توأمرام آرات ییو تغ کند یم

 یت اجتماعیامن ،زکگ عقیدة به. گیرد یمدرنظر  یاقتصاد یو سطح نابرابر یانسان ةرا برابر با سطح توسع یت اجتماعیامن

 شود یمزده  یت انسانیه به آن برچسب امنکرا  یگریو موارد د یتیع، حقوق بشر، توسعه، مسائل جنسیمفهوم وس یکدر 

 یآزادو  ردن فقرک کن شهی، ریر عدالت در سطح ملینظ یگرید یها مؤلفه ،ریاخ یها مؤلفهبر عالوه ی. وگیرد یبرمدر

 (.53 -52: 1390، ینادر یافضارو  یریام یصالحسازد ) یمط سالم را مطرح یمح یکبردن ارث  به یبرا یآت یها نسل

 ترسیم خویش ةگذشت براساس را خود ةیندآ نمودار توانند ینم ها انسان تردید یب نباشد، جامعه در امنیت اگر ،رواین از

 است اجتماعی و انسانی سرمایة ،ها آن خودشکوفایی و جوامع رشد شرط یشپ .دشو ینم یرپذ امکان نیز توسعه و رشد و کنند

 که دارند دخالت امنیت احساس و امنیت ایجاد در گوناگونی عوامل .دارند نیاز ایمنی و امنیت احساس امنیت، به دو این و

 و عوامل شناسایی ،اساسینابر .شود یم آن تحقق از مانع یا دشو یم امنیت احساس برقراریشدن  آهسته موجب ها آن نبود
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 امنیت سطح ارتقای برای یزیر برنامه راستای در اساسی های شرط یشپ از امنیت احساس و اجتماعی امنیت تأمین عناصر

 .(23 :1392 ی،محمد و قاسمیرود ) یم شماربه اجتماعی

 به ،جامعه از احساس این دریافت برای ها آن. باشند داشته وجودی امنیت احساس باید خود های کنش ورای در افراد

 (.28 :1391 ،دیگران و مختاری) شوند می متوسل منابع و( اجتماعی اعتماد) هنجاری قواعد

 ،دیگرانو  داتون) آید می وجود به تعلق حس ینوع ،دانند می یاجتماع طبقة ای گروه یک از یعضو را خود افراد یوقت

 و یخوداثبات ای خود یارتقا به لیتما مانند ایپو یندهایافر طریق از است نکمم زین تعلق حس نیا ؛(240: 1994

 طبقة یک مشخص های ویژگی برحسب خود از فرد تصور به ینیهمانندب ای تعلق احساس .شود ختهیبرانگ یخودسازگار

 نییتب و یانسان های دسته یبرخ به داشتنتعلق ای یانسان های دسته و ها مجموعه با بودن یکی ادراک ،یخودشمول یاجتماع

 یگرید شخص با را خود افراد آن، موجب به هک است یندیافر تعلق احساس. دارد اشاره گروه در تیعضو احساس یضمن

 مشترک فعالیت و اقدام برای افراد انگیزش بر تأثیرگذار منبع یک مانند و بینند می همانند و همسان افراد از یگروه ای

 .(66 :1391 یزدانی، و خورشید) کند یم عمل

و نسبت به آن مجموعه  کنند یم یزندگ یاجتماع مجموعة کیو از بدو تولد در  اند یاجتماع یموجودات ها انسان

به فرهنگ خود  تیدرنهاخانواده، محله، شهر، کشور و  یاعضا ن،یبه والد شود، تر بزرگاحساس تعلق دارند. هرچه کودک 

یم تر یقواحساس تعلق را  نیا زینفرد در خانواده و مدرسه  کی یزندگ ةخچیتار و گذشته. دارد یشتریاحساس تعلق ب

مشترک در  یفرد یها یژگیو طور نیهمو  دهد یم شیاحساس تعلق را افزا نیا زین گریکدی. خاطرات مشترک افراد با کند

تا  کند یماحساس تعلق به فرد کمک  ،قتیدرحق. شود یماحساس تعلق به گروه و جامعه  موجبجامعه  کی ایگروه  کی

حس کند در  یاگر فرد .موفق شود تواند یمدارد و چگونه  یچه هدف ،کجاست یزندگ نیدر ا گاهشیجا ست،یکبفهمد 

 یشتریب قیحس، توف نیا قیطر ازو  کند یم یشتریب تیشده است، احساس رضا کیجمع شر کی ایگروه  کی تیموفق

 (.185 :1381 ان،یفرهمند) ابدی یمبه اهداف  دنیدر رس

کند  یمخود و مکان احساس  نیب یپندارذاتهم یبرقرار است، فرد نوع طیفرد و مح نیب قیارتباط عم که یهنگام

 ریتقد داشتن و گرید مکان با آن تفاوت و بودن فرد به منحصر برحالت  نیدر ا و( 35: 1390 ،یمطلبو  فروزنده جوان)

مهم  زیفرد ن یبرا ،دهد یممکان رخ  یآنچه برا و استمکان محترم  ینمادها یتیوضع نیدارد، در چن داللت زین مشترک

و  ندک یمسرنوشت مکان احساس تعهد  دربرابرفرد  ،یتعلق مکان یدرجات باال در جه،یدرنت(. 61 :1385 فالحت،است )

 نز،یپرک و مانزوشود ) یم منجر یمحل یاجتماع ةو توسع یزیر برنامهحس تعلق و تعهد به مشارکت فرد در  نیا تینهادر

2006: 336.) 

و  تیاحساس تعهد، مسئول یامر ای ءیش ط،یمح مکان، به فرد آن یط که است یندیاعطف فر ةنقط یاجتماع تعلق

است  یاحساس ی. تعلق اجتماعشود یمامر مورد نظر  ای طیکه موجب احساس مثبت به مح ینوع به ؛کند یم دایپ یتیهوهم

 تیتعهد و مسئول اثبات یراستاخود را در  یو اقتصاد یاجتماع ،یروان یها ییداراو  رویکه براساس آن فرد تمام توان، ن

 ای طیارتباط خود با مح میتنظ ةفرد دربار یها یریگ میتصم ساز نهیزم ی. تعلق اجتماعردیگ یم کارامر مورد نظر به دربرابر

ناطق) آورد یمفراهم  یتحوالت اجتماع در را و مشارکت یهمکار یها نهیزم یتعلق اجتماع ن،یاست. همچن یا ژهیوامر 

کاهش مهاجرت از آن مکان  جهیدرنتاز مکان و  یتمندیرضا موجببه مکان  یتعلق اجتماع نی( و ا11و  10 :1384 پور،

 .شود یم
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 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 

 مطالعه مورد منطقة

 مرکز ایالم شهر از کیلومتری 85 فاصلة در آن مرکز که است ایالم استان ةگان ده های ستانشهر از یکی بدره شهرستان

 آباد عباس روستای به قشر از کوه،کبیر ارتفاعات به جنوب از و یمرهس رودخانة به شمال از شهرستان این. دارد قرار استان

 .است شده محدود( سیوان) میشخاص بخش توابع از گراب پاکل روستای به غرب از و شهردره مرکزی بخش توابع از

 و دوستان دهستان های نام به دهستان دو به مرکزی بخش. دارد هندمینی بخش و مرکزی بخش دو شهرستان این

 پشته و خیبر بانهالن، ،پایین آبهر ولیعصر، شهرک های نام به روستا پنج دوستان دهستان .شود می تقسیم کلم دهستان

 جافری چنار و باال تلخاب ،قدم خوش موسی، جابر، ،پایین کلم باال، کلم روستاهای از متشکل کلم دهستان و دارد ارشت

 زرانگوش، روستاهای شامل زرانگوش دهستان .است چشمهآب و زرانگوش دهستان دو شامل هندمینی بخش. است

 و گالب دول هرانمر، فدک، مرد، کله کوبان، گچ چشمه،آب روستاهای شامل چشمهآب دهستان و دار گله و زید تلخاب،

 این جمعیت کل ،1392 سال در. است شده تقسیم عشایری و روستایی شهری، به بدره شهرستان جمعیت. است آهنگران

 آن عشایری جمعیت و نفر 8502 آن روستایی جمعیت ،نفر 4195 آن شهری جمعیت که است بوده نفر 17359 بخش

 (.1393 بدره، شهرستان کشاورزی جهاد ادارة) است بوده نفر 4662
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 پژوهش  روش

 یها روش از ازیمورد ن یها داده یگردآور ی. برااست یلیتحلو  یفیو روش آن توص یکاربرد هدف لحاظحاضر به پژوهش

ها از  سازمان و ها یسرشمار ها، آمارنامه به یا کتابخانه روشاز  یریگ بهره بااستفاده شده است.  یدانیم ةمطالع و یا کتابخانه

 ةمطالع در. است هدش یآور جمعاطالعات مورد نظر  و هشد هعمراج ریو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع ةمیجمله صندوق ب

 ،ها آن یبند جمعو  نیشیبا توجه به مطالعات پ که استشده  یبررس تعلق احساس و یاجتماع تیامنبر  مهیب راتیتأث ،یدانیم

 ،یاجتماع تیامن بعد در. است شده گرفته درنظر شاخص سه تعلق احساس بعد یبرا و شاخص دو یاجتماع تیامن بعد یبرا

 شدهو کاهش مهاجرت استفاده  یتعلق مکان ،یزندگ از تیرضا تعلق، احساس بعد یبرا و مشارکت و اعتماد چون ییها شاخص

با استفاده از پرسشنامه و در قالب  ییایپا و (یقبل مطالعات به توجه با) ییروا یابیپس از ارز قیتحق یهاهیگو و ها شاخص است،

کشاورزان،  یاجتماع مةیبتحت پوشش  افرادشامل  قیتحق یآمار جامعةاست.  شدهسنجش  یا نهیگزپنج  کرتیل فیط

 -شدگان مهیبنفر از  207 ،کوکران. با استفاده از روش است بوده نفر 448 یعنی شهرستان بدره یدر روستاها ریو عشا انییروستا

تمام افراد  نیمناسب حجم نمونه در ب عیتوز منظور به. شدند گرفته درنظر نمونه یبرا -بودند خانوار سرپرست هعمدطور بهکه 

نمونه در کل  عیتوز شود یم موجبروش  نیا که استاستفاده شده  شدهیبند طبقه یاحتمال یریگ نمونهاز روش  شده مهیب

 استفاده کرونباخ یآلفا روش و SPSS افزار نرم از زین قیتحق ییایپا سنجش یبرا. ردیمتناسب صورت پذ صورت بهطبقات جامعه 

 .است یکاف ییایپا دهندة نشان و است 844/0 آن ییایپا زانیم که است شده
 

 قیتحق یرهایمتغ و ها شاخص یمعرف

 سازیشاخص سپس و  شد شناسایی یقبل یقاتتحق ةمطالعبراساس  ها مؤلفهابتدا ابعاد و  ،یقتحق های یهگو ةتهی برای

 هر با متناسب هاییهگو یتدرنها و شدهاستخراج  یقبراساس موضوع تحق یقتحق یها شاخص درادامه، .گرفتصورت 

 یاجتماع یتبعد امن یکه برا شد بررسیو احساس تعلق  یاجتماع یتامن ابعاد یق،تحق ینا در. است شده تنظیم شاخص

چون  ییها شاخص ی،اجتماع یتشاخص درنظر گرفته شده است. در بعد امن سهبعد احساس تعلق  یو برا شاخص دو

 .است شدهو مهاجرت استفاده  یتعلق مکان روستا، در سکونت از یترضا ،مشارکت و در بعد احساس تعلق و اعتماد
 

 قیتحق یها شاخصو  ابعاد .1 جدول

 کرونباخ یآلفا هاهیگو تعداد شاخص ابعاد

 807/0 7 اعتماد اجتماعی امنیت
 4 مشارکت

 تعلق احساس
 4 روستا در سکونت از رضایت

 3 یانکم تعلق 715/0
 2 مهاجرت

 

 ها افتهی و بحث

 :است ریز شرح به یلیتحل و یفیتوص یها افتهی بخش دو در قیتحق یها افتهی
 

 یفیتوص یها افتهی

 ،نیهمچن. اند داده لیکتش زنان را ها آن درصد 7/7 و مردان را انیپاسخگو درصد 3/92 ،ها پرسشنامه جینتا به توجه با

 و اند بوده سواد یب انیپاسخگو درصد 27 ،نیبراعالوه. اند بوده مجرد ها آن درصد 6/12 و متأهل انیپاسخگو درصد 4/87

 درصد 82 و پلمید مدرک ها آن درصد 8/19 ،ییراهنما التیتحص ها آن درصد 15 ،ییابتدا التیتحص ها آن درصد 30

 درصد 5/14 کارگر، ها آن درصد 30 کشاورز، انیپاسخگو درصد 11 ،یشغل لحاظبه. اند داشته پلمید از باالتر مدرک ها آن

. اند داشته تیفعال مشاغل ریسا در درصد 2/23 و اند بوده جوشکار ها آن درصد 1 دامدار، ها آن درصد 3/20 دار، مغازه ها آن

 .است بوده سال 46 زین انیپاسخگو یسن نیانگیم
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 یاجتماع تیامن شاخص بر ریو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع مةیب ریتأث. 2 جدول

 یها شاخص
 یاجتماع تیامن

 هیگو
 کامالً

 مخالف
 موافق نظر یب مخالف

 کامالً
 موافق

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع

 اعتماد

 855/0 75/3 26 122 33 16 4 نفس اعتمادبه ةیروح تیتقو
 784/0 03/4 48 132 18 4 5 دولت به انییروستا اعتماد شیافزا

 869/0 78/3 35 120 34 13 5 روستا به مربوط یها سازمان و نهادها به اعتماد
 058/1 04/4 78 95 6 21 7 یاریده و شورا به اعتماد

 973/0 38/3 20 84 69 25 9 گریکدی به نسبت یدرون اعتماد
 939/0 48/3 13 112 48 21 10 ینهاد و یعرف نظام به یبندیپا و التزام
 972/0 69/3 21 140 20 12 14 روستا موجود نیقوان به شدگان مهیب التزام

 مشارکت

 899/0 25/3 7 87 81 19 13 المنفعه عام یها تیفعال در مشارکت
 145/1 21/3 19 94 28 49 17 یاسالم یشورا یاعضا با یهمکار

 177/1 09/3 15 88 25 59 20 روستا عمران و توسعه در یاریده با یهمکار
 062/1 34/3 13 110 32 38 14 انیمرب و ایاول انجمن یها برنامه در مشارکت

 975/0 54/3  جمع

 1393 ،نگارندگان :منبع
 

 ریتأث دهندة نشان که است بوده 13/3برابر  هیگو 11با  یاجتماع تیاز شاخص امن آمده دست به نیانگیم ،2جدول  براساس

شاخص  یهاهیگو انیمطالعه است. در م مورد منطقةدر  یاجتماع تیبر امن ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع ةمیب ادیز

 که است بوده دولت به اعتماد و شورا به اعتماد ةیگوبه  متعلق بیترت به 03/4و  04/4 یعنی نیانگیم نیشتریب ،یاجتماع تیامن

 ةمیب یعنی است؛ ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیب نةیزمو دولت در  یاریمردم به شورا و ده ادیز اریاعتماد بس دهندة نشان

. است شده منطقه در یاریده و شورا و دولت به انییروستا اعتماد شیافزا موجب ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع

 دهندة نشان که است مربوطو عمران روستا  هتوسع در یاریبا ده یهمکار ةیگو به 09/3 یعنی نیانگیم نیکمتر ن،یهمچن

  توسعه و عمران روستاست. در یاریبا ده یهمکار بر ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع ةمیمتوسط ب یاثرگذار
 

 تعلق احساس شاخص بر ریو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع مةیب ریتأث .3 جدول

 یها شاخص
 تعلق احساس

 هیگو
 کامالً

 مخالف
 موافق نظر یب مخالف

 کامالً
 موافق

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع

 سکونت از تیرضا
 روستا در

 063/1 43/3 19 114 18 48 8 یکنون تیوضع از انییروستا تیرضا

 087/1 01/3 8 84 42 53 20 یرفاه خدمات و امکانات از تیرضا
 962/0 42/3 11 118 38 30 10 روستا در یزندگ از تیرضا

 تیریمد با مرتبط ینهادها و ها سازمان از تیرضا
 881/0 61/3 16 128 37 19 7 روستا

 یمکان تعلق
 982/0 92/3 52 121 11 14 9 روستا به یمکان تعلق

 860/0 77/3 25 139 18 21 4 روستا در یزندگ ندةیآ به دیام
 011/1 49/3 20 108 49 15 15 یتیجمع ثبات شیافزا و یزندگ به دیام

 مهاجرت
 968/0 75/3 32 129 15 24 7 مهاجرت به انییروستا لیم کاهش

 244/1 67/2 18 43 44 60 42 روستا به مهاجران بازگشت
 006/1 45/3  جمع
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 مةیب ،نیبنابرا ؛است بوده 45/3برابر  هیگو 9تعلق با  احساساز شاخص  آمده دست به نیانگیم، 3 جدول براساس

 کاهش سبب نیهمچندر روستا شده و  یتعلق و ماندگار احساس شیافزا موجب ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع

 نیشاخص احساس تعلق، باالتر یهاهیگو نیمورد مطالعه شده است. در ب ةمنطق در شهرها به انییروستا مهاجرت

 ةمیب قیطر از روستا به یمکان تعلق یارتقا دهندة نشان که روستاست به یمکان تعلق به مربوط 92/3 یعنی نیانگیم

 انییروستا یمکان تعلق بر یادیز اثر مهیب ن،یهمچن. است مطالعه مورد ةمنطق در ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع

 کاهش  

 احساس مهاجرت

 تعلق

یاقتصاد تیامن  

 

یاجتماع تیامن  

 

 3.13 3.11 3.45 نیانگیم

 0.988 0.975 1.00 اریمع انحراف

 کاهش 

 احساس مهاجرت

 تعلق

یاقتصاد تیامن  

 

یاجتماع تیامن  

 

 3.13 3.11 3.45 نیانگیم

 0.988 0.975 1.00 اریمع انحراف

 کاهش 

 احساس مهاجرت

 تعلق

یاقتصاد تیامن  

 

یاجتماع تیامن  

 

 3.13 3.11 3.45 نیانگیم

 0.988 0.975 1.00 اریمع انحراف



 457 ... و اجتماعی امنیت بر عشایر و روستاییان کشاورزان، اجتماعی بیمة آثار تحلیل

 نشان که است بوده روستا به مهاجران بازگشت شاخص به متعلق زین 67/2 یعنی نیانگیم نیکمتر. است داشته روستا به

 .است نداشته ریتأث روستا به مهاجران بازگشت بر ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب دهد یم

 

 یلیتحل یها افتهی

استفاده  Tو احساس تعلق از آزمون  یاجتماع تیبر امن ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب یرگذاریتأث یبرا

 .شود یم یشده است که درادامه بررس
 Tآزمون  .4 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم t  ارزش T T آزمون
 از استاندارد یخطا

 نیانگیم

 سطح
 یمعنادار

 000/0 514/0 032/7 30/47 42 991/91 یاجتماع تیامن

 000/0 347/0 913/4 00/31 27 252/89 تعلق احساس
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 از ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع تیامن بر ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع مةیب ریتأث یبررس یبرا

 و بوده باالتر( 42) مفروض نیانگیم از( 30/47) آمده دست به یواقع نیانگیم که است شده استفاده یا نمونهتک T  آزمون

 انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب معنادار یاثرگذار ةدهند نشان که است بوده درصد 5 از کمتر یمعنادار سطح نیهمچن

 .است انییروستا یاجتماع تیامن بر ریعشا و

 یاجتماع ةمیب ریتأث برای آمده دست به یواقع نیانگیم یا تک نمونه T آزمون براساس 5 جدول به توجه با ،نیهمچن

 عالوه، به. است بوده باالتر 27 یعنی مفروض ةانیم از که است بوده 31 تعلق احساس بر ریعشا و انییروستا کشاورزان،

 بر ریعشا و انییروستا کشاورزان، یاجتماع ةمیب یاثرگذار دهندة نشان که است بوده درصد 5 از کمتر یمعنادار سطح

 .است تعلق احساس

 

 یریگ جهینت

 و مشکل آن بدون جوامع یبقا و حیات ةادام و است جامعه و گروه فرد، ینیازها ترین یضرور از یکی اجتماعی امنیت

 یها یژگیواز  یکی عنوان به تیامن نیا ریگیپ یوجو جستو  یو گروه یفرد تیامن به همواره بنابراین، ؛است غیرممکن

نیبرا. دارند دور نگه گرید یرا از خطرها شان خانوادهخود و  اند دهیکوش شهیهم زین ها انسان .است بوده ازینبشر  یذات

 .است بوده مهیب ،یو اجتماع یاقتصاد تیامن ژهیو به ت،یامن جادیو ارزشمند بشر در ا یاساس یاز دستاوردها یکی ،اساس
 که اند کردهتوجه  انییروستا یاجتماع تیبه امن دنیرسمنظور  به یاجتماع یها مهیمسئوالن کشور به ب ر،یاخ یها سال در

 .شود یم انییروستا تیامن و آرامش موجبمحکم  یا پشتوانه عنوان به

از  تیحما یبرا همنطق نیادر  ریو عشا انییروستا یاجتماع مةیب وجودمطالعه،  مورد منطقةدر  قیتحق جیتوجه به نتا با

و  زادهیعیشف یها افتهیرا به خود جلب کند که با  انییتوانسته است اعتماد روستا مهیبوده و صندوق ب یضرور انییروستا

در حد  ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیب رشیمورد مطالعه پذ ةتفاوت که در منطق نیدارد با ا ی( همخوان1392) گرانید

استقبال  یخوب بهو از آن  اند نبودهمخالف  مهیبا طرح ب انییمورد مطالعه روستا ةدر منطق ،نیهمچنبوده است.  ییباال

با  مقابله نةیزمدر  شده مهیب .اندبوده رو هبا مشکل روب مهیب ةنیهز پرداختدر  گانشد مهیبموارد  یدر بعض یول ،اند دهکر

 نیاشود که  شتریب ها آن نیتا اعتماد ب ندکانتظارات را برآورده  نیا دیو صندوق با دارد یانتظارات مهیب ازحوادث مختلف 

 یادیز ریثأت مهیب رشیخانوار بر پذ یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع ن،یهمچن .دارد یسازگار( 2007) رامش یها افتهی بامسئله 



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 458

در حد  یاجتماع ةمیب رشیمورد مطالعه، پذ ةمنطق انییروستا یباال یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع به توجه با و است داشته

 عالوه، بهداشته است.  ی( همخوان1388) ینیحس و یفی( و شر1392) یزیعز و یرضوان یها افتهیبوده است که با  ییباال

 حس ینوع گانشد مهیباز  یکم تعداد انیم در یول ،باشند داشته اعتماد مهیب نیا به مردم شتریب است شده موجب صندوق

 نیسطح سواد ا بودن نییپااز  یناش دیآمده است که شا وجودبه ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیبه صندوق ب یاعتماد یب

 (2004) روسیهو  ینیآنجل یها افتهیباشد که با  ریو عشا انییروستا یاجتماع ةمیب نیقوان ةدربار ها آن یآگاهناافراد و 

 شده مهیب افراد شتریب نیب درمطالعه  مورد منطقةدر  ریو عشا انییروستاکشاورزان،  یاجتماع مةیب ن،یاوجود  با .دارد تطابق

 دارد. ی( همخوان1393) گرانیدو  یرضوان یها افتهیو احساس تعلق شده است که با  یاجتماع تیامن یارتقا موجب

 موجبشهرستان بدره  یدر روستاها ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مةیب ق،یتحق جیتوجه به نتا با

 .است شده ییروستا یها مهاجرت اهشک احساس تعلق و ،یاجتماع تیامن یارتقاو  یرگذاریثأت

 

 شنهادهایپ

 ،ییآن در مناطق روستا شتریب یرگذاریتأثو  ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مةیبگسترش  یراستا در

 :شود یم ارائه ریبه شرح ز ییها شنهادیپ

 ؛آن یایمزا جیترو از استفاده با ییروستا یزندگ اتیضرور از یکی عنوان به مهیب قرارگرفتن تیاولو در یبرا تالش. 1

 ؛کشاورزان و انییروستا انیم در یخودمدار فرهنگ شکستن .2

 ؛یجمع یها رسانه قیطر از یاجتماع یها مهیب یایمزا غاتیتبل شیافزا .3

 ؛فاتیتخف و یرفاه التیتسه یاعطا مانند شده مهیب افراد به خدمات تنوع شیافزا .4

 ؛رجوع ارباب میتکر و یمداریمشتر اصول تیرعا مانند خدمات نوع گسترش .5

 .یاجتماع ةمیب نفوذ گسترش یبرا( روستا یاسالم یشوراها و ها یاریده) یمحل رهبران از استفاده .6

 

 منابع
 .تهران مروارید، انتشارات اول، چاپ ،سیاسی ةدانشنام ،1379 داریوش، ،یآشور .1

 .1393شهرستان بدره،  یجهاد کشاورز ةادار .2

 -240 صص، 26 ةشمار یازدهم، سالراهبرد،  فصلنامة، خیتار های یشهرو  ها مؤلفهت؛ یامن یشناس جامعه ،1381 ،افروغ، عماد .3

263. 

 اول، جلد ،1 شمارة اجتماعی، امنیت همایش مقاالت مجموعه ،اجتماعی امنیت در جمعی ةرسان نقش ،1382 عبدالرضا، ،یامیر .4
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