
 

 95-108 |102و  101شماره  |1396 پاييز و زمستانم، چهارسال بيست و  |فصلنامه جمعيت

  

اعتماد اجتماعي و احساس امنيت  بررسي رابطه 

  اجتماعي، در بين جمعيت ساكن روستاهاي مرزي

 )شمالياستان خراسان -رازوجرگالن(شهرستان 

  1داددامهدي خ
  2اسمعيلي اله فضل

 

  چكيده

احساس امنيت، پيشنياز هرگونه توسعه  .باشد هاي اساسي رفاه اجتماعي مي لفهؤامنيت يكي از م
فرهنگي و سياسي محسوب شده و با سطح پيشرفت جوامع در ارتباط است. اجتماعي، اقتصادي، 

ها و  آگاهي از وضعيت احساس امنيت ساكنان يك اجتماع نقش موثري در شناخت چالش
. هدف نمايد هاي آن عمل مي راهكارهاي توسعه يك جامعه داشته و در جهت تقويت زيرساخت

يافته، اعتماد شخصي، اعتماد تعميم(اعتماد بين بين اعتماد اجتماعي مقاله حاضر بررسي رابطه
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين جمعيت ساكن روستاييان دهستان جرگالن از توابع 

بوده است. مطالعه حاضر با  شماليدر استان خراسان رازوجرگالنبخش جرگالن شهرستان 
نفر از خانوارهاي  350آماري اين پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. نمونه

اند. نتايج تصادفي براي مطالعه انتخاب شده گيريشيوه نمونهبه ،جرگالن روستايي دهستان
بيانگر رابطه معنادار بين دو متغير اعتماد  ،آماري با استفاده ضريب همبستگي پيرسونتحليل

  باشد. ستان جرگالن مياجتماعي با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان ده
  

اعتمـاد اجتمـاعي، امنيـت اجتمـاعي، جمعيـت روسـتاي مـرزي، شهرسـتان          واژگان كليـدي: 
 .رازوجرگالن
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  مقدمه و بيان مسأله 

 براي تالش در همواره انسان. است مطرح انسان اساسي نيازهاي از يكي عنوان به امنيت    
 تامين نيز هاحكومت تشكيل اصلي يهاانگيزه از يكي است، بوده خود زندگي در امنيت تامين
است (كارگر  مكان يك در سكونت و انسان زندگي براي شرط نخستين امنيت .است بوده امنيت

ي ابتدا از كه است ييهادهيپد از يكي يناامن احساس و جرم وقوع از ترس). 204: 1390و سرور، 
 بدون. است شده ليتبد ،محققان از ياريبس مطالعه موضوع به و است بوده همراه او با بشر يزندگ
 وقت هادولت و است اجتماعي و سياسي نظام هر حيات براي الزم نياز پيش ،امنيت مقوله شك،
 واقعيت، و آرمان يك مثابه به امنيت مقوله .كننديم صرف آن تامين براي را وسيعي امكانات و
 نيز و تالتعام از يامجموعه برآيند نهايت در و است مطرح مردم اساسي حقوق از يكي عنوانبه

). Alkimim et al, 2013: 124است ( اجتماعي نظام مختلف اجزاء بين سازگاري و تعاون
 و مراقبت به منجر و دارد يزندگ تيفيك بر يمنف و مخرب راتيتاث زمان يط در يناامن و ترس

 سطح ،دارديم باز ياجتماع يهاتيفعال از را آنها و شده خودشان از مردم يضرور ريغ محافظت
 و ياقتصاد يكاركردها ركود و كاهش باعث تينها در و دهديم شيافزا را گرانيد به ياعتماديب

گونه ). باري بوزان، امنيت اجتماعي را اينDeonges, 2000: 597شود (مي ي جامعهاجتماع
فرهنگ، مذهب و هويت و  كند؛ امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان،تعريف مي

اي كه مازلو گونه). به34: 1378عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است (بوزان، 
داشتن، كه امنيت، ديگر نيازهاي اساسي انسان را (مانند؛ عشق و تعلق كند) بيان مي1943(

 احساس). Cinar et al, 2012: 83دهد (الشعاع قرار ميبه نفس و خودشكوفايي) تحتاعتماد
 در ،تيفعال و كار زهيانگ شيافزا و توسعهو  رشد تداوم يبرا امروزه كه است يمهم موضوع تيامن

 و تيفعال تيماه ليدل به ييروستا ينواح در موضوع نيا. است گرفته قرار توجه مورد جوامع
: 1395آستانه،  درباناكبرآبادي و  (تكه دارد يمضاعف تياهم ،عيوس و پراكنده ياراض در ديتول
  توان به تعدادي از آنها اشاره كرد؛). در رابطه با موضوع پژوهش، تحقيقاتي صورت گرفته كه مي7
انداز روستايي، چشم زنان،امنيت )، در پژوهشي با عنوان احساس2005( 1ليتل و همكارانش    
 سه در انيپاسخگوپرداختند.  نيوزيلند و انگستان روستاهاي در زنان امنيت بررسي احساس به

 )كارمحل( شاغل زنان و يعموم يفضا در حاضر زنان ،)خانه در( دارخانه زنان مختلف، مكان
 تيامن به ديبا يعموم يفضا يطراح در داد نشان ،مطالعه نيا جينتا. گرفتند قرار مطالعه مورد
 يكالبد نيچن در ييروستا زنان تا ،شود يشتريب توجه كالبد و فضا بودن دوستانه ،يكالبد

 بر مؤثر عوامل )، در پژوهشي با عنوان تبيين2010. كاراكاش و همكارانش (كنند تيامن احساس
 ياجتماع تيامن احساسموردي: تركيه، به تبيين  مطالعه روستاييان، اجتماعي احساس امنيت

- به كه بود هيترك يروستاها در ساكن انييروستا از نفر 6713 پژوهش يآمار جامعه. اندكرده

 سن، يرهايمتغ و تيامن احساس نيب ،داد نشان پژوهش جينتا. شدند انتخاب يتصادف صورت
 نيب و دارد وجود مثبت رابطه ،قانون ياجرا و گانيهمسا از تيرضا خانه، تيمالك الت،يتحص

                                                
1-Little et al.  
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 يمنف رابطه شهر در سكونت و بودن جرم يقربان درآمد، ت،يجنس يرهايمتغ و تيامن احساس
 و اجتماعي امنيت كيم، مفهوم رويكرد مشابه ايمقاله در )، نيز2011الكسيو ( .دارد وجود

  است. اظهارات كيم مؤيد وي تحقيق از حاصل است. نتايج بررسي كرده روسيه در را مهاجرت
 در امنيت و احساس دينداري رابطه )، در پژوهشي به بررسي1391پوراحمد و همكاران (

 وجود از حاكي تحقيق هاياند و يافتهروستايي شهرستان كوهدشت پرداخته و شهري فضاهاي

 مشهديو آجرلي است.  امنيت احساس متغيرهاي با ابعاد دينداري اكثر بين معنادار همبستگي
بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين )، در پژوهشي به 1392(

در تحليل پرداختند.  91- 92سال اول سال تحصيلي يماراك ن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد
هاي ضريب همبستگي پيرسون و متغيرهاي تحقيق و مقايسه روابط بين متغيرها از آزمون رابطه

، داري بين متغيرهاي اعتماد بنيادينهاي تحقيق رابطه معنييافتهكردند. تي مستقل استفاده 
درصد را نشان  99امنيت اجتماعي را در سطح اطمينان بين شخصي و نهادي با مقوله احساس 

، شاهد افزايش احساس و بيانگر اين امر است كه با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي زنانداد 
امنيت اجتماعي در بين آنان خواهيم بود. همچنين نتايج رابطه آزمون تي مستقل بين دو متغير 

متغير وجود  ين است كه رابطه معناداري بين اين دوتاهل و احساس امنيت اجتماعي نيز بيانگر ا
عوامل مؤثر بر احساس امنيت  ليتحل)، در پژوهشي به 1393د. احمدي و همكاران (ندار

اجتماعي در نواحي روستايي، با تأكيد بر سرمايه اجتماعي در دهستان مرحمت آباد مياني 
هاي سرمايه معنادار بين مؤلفهشهرستان مياندوآب پرداختند و نتايج پژوهش بيانگر رابطه 

اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي بين روستاييان بوده است. همينطور احمدي و همكارانش 
 اجتماعي امنيت احساس بر مؤثر عوامل مهمترين )، در پژوهش ديگري به تحليل1394(

عامل كه، ند روستايي دهستان نوبندگان، شهرستان فسا پرداخته و به اين نتيجه رسيد خانوارهاي
 بين در اجتماعي امنيت احساس بر مؤثر عامل اقتصادي مهمترين و اجتماعي كالبدي، امنيت

بررسي )، در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به 1394(زرين درفش  است. روستايي خانوارهاي
پرداخته و به اين نتيجه  تهران 5اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان منطقه   رابطه
جويانه و  عد تمايالت همكاري)، ميان ب037/0كه ميان اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي (رسيد 

عد و نيز ميان ب )0/022( عد صراحت و امنيت اجتماعي)، ميان ب003/0امنيت اجتماعي (
عد رفتار مبتني بر ) رابطه معناداري وجود دارد. اما ميان ب002/0اطمينان و امنيت اجتماعي (

معناداري به دست   عد صداقت و امنيت اجتماعي رابطه) نيز ب381/0) و (685/0اعتمادكردن (
ارزيابي عوامل مؤثر بر احساس امنيت )، در پژوهشي به بررسي 1395. بذرافشان و روستا (نيامد

 5813جامعه آماري تحقيق تعداد پرداختند.  شهرستان جهرم -بخش مركزي در مناطق روستايي
باشد. حجم نمونه با استفاده از روستا در بخش مركزي شهرستان جهرم مي 74خانوار از تعداد 

مقدار  داد،آمد. نتايج حاصله از تحليل رگرسيون نشان  نفر به دست 250 فرمول كوكران تعداد
باشد و بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير  مي 706/0بين متغيرها  (R) ضريب همبستگي

همبستگي نسبتاً قوي وجود دارد. تأثير متغيرهاي محيط فيزيكي، اعتماد، رضايتمندي بر  ،وابسته
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دار اي جنسيت، تحصيالت، تجربه جرم و سن معنيدار است و تأثير متغيرهاحساس امنيت معني
 283/0و اعتماد با ضريب رگرسيوني  758/0نيست. متغيرهاي رضايتمندي با ضريب رگرسيوني 

بيشترين تأثير را روي متغير احساس امنيت دارند و متغير محيط فيزيكي با ضريب رگرسيوني 
حاكي است  ،آزمون همبستگي كندال /. در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين، نتايج حاصل از197

كياني داري وجود دارد. رابطه معني ،كه بين دو متغير احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي
سنجش عوامل موثر بر احساس امنيت در مناطق )، در پژوهشي به 1395سلمي و همكاران (

كه ميزان  دادل نشان نتايج حاصله از تحليپرداختند و  روستايي بخش امامزاده شهرستان نطنز
احساس امنيت در نواحي روستايي مورد مطالعه در سطح پاييني قرار دارد و بين روستاهاي مورد 
مطالعه در ميزان احساس امنيت تفاوت وجود دارد. همچنين، نتايج حاصل از آزمون همبستگي 

اعي و ميزان كه بين دو متغير احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتم اين بودپيرسون حاكي از 
 داري وجود دارد. امنيت و رضايتمندي رابطه معني

بين اعتماد اجتماعي (اعتماد  با توجه به مباحث مذكور، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه     
يافته، اعتماد نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان شخصي، اعتماد تعميمبين

  صورت گرفته است.  رازوجرگالنشهرستان 
  

  مباني نظري

رساند (معين، امنيت در معناي لغوي، ايمن شدن، در امان بودن و آرامش خاطر داشتن را مي    
) از طرف ديگر مفهوم امنيت به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بودن و رضايت 354: 1375

مشروع و به مخاطره نيفتادن هاي و در مورد افراد به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي
). امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم 115: 1375سروستاني، هاست (صديقاين حقوق و آزادي

و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء 
حساس امنيت امنيت و احساس ناشي از آن است. حضور مردم در فضاي عمومي شهر، مستلزم ا

). در واقع مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي، 25: 1389از سوي آنان است (كامران، 
 از يكي جامعه هر اجتماعي ). امنيت25: 1388قاليباف و همكاران، امنيت اجتماعي است (

 در هاست؛ارزش تهديد عليه فقدان گيرياندازه آن، عيني مفهوم در اساسي است. امنيت نيازهاي

 ,Mollerشد ( خواهد حمله هاييارزش چنين به اينكه از احساس ترس فقدان آن ذهني مفهوم

- واژه در را امنيت اي،بينانه واقع چارچوب در پژوهشگران امنيت، مفهوم تعريف ). در1 :2000

 با مقابله و هاارزش از حمايت معني به طوركليبه و اندكرده تعريف انتظامي و سياسي هاي

 نشاط عمومي، فضاهاي و هامكان ناامنيِ ).Brownlow, 2004: 586است ( دشمن و خطرها

 مشاركت و فرهنگي رشد راه سر بر مانع ايجاد با و كندمي مختل روزمره زندگي در را و سالمتي

 ). احساسCarmona, 2003: 119نمايد (مي تحميل جامعه بر را هاي زياديهزينه عمومي،

 هايويژگي مخاطره افتادن به يا شدن تهديد از هراس فقدان معني به تواندمي اجتماعي امنيت

 و شود (بهيان مشروع، تلقي هايآزادي و حقوق تهديد از ترس نبود و انساني هايارزش و اساسي
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عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان، بايد بتوانند ). فضاهاي شهري به107: 1392فيروزآبادي، 
هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن، هاي ميان افراد و گروهها و تفاوتشباهتبا توجه به 

سالم و پايدار و جذاب را براي همه افراد فراهم كند و به نياز تمامي اقشار اجتماعي پاسخ مناسب 
  ).10: 1384بدهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند (شريعتي، 

است. اعتماد از عناصر ضروري براي   1ظر پاتنام، اعتمادسومين مؤلفه سرمايه اجتماعي در ن     
پذيري رفتار ديگران است، در يك جامعه بينيتقويت و تسهيل همكاري است و مستلزم پيش

تر شود، اما در جوامع بزرگتر و پيچيدهكوچك از طريق آشنايي نزديك با ديگران حاصل مي
توان يكي از ). اعتماد را مي1387فر،  شود (خوشاعتماد غير شخصي و غيرمستقيم حاصل مي

هاي اصلي سرمايه اجتماعي دانست كه در بسياري از تحقيقات از آن استفاده شده است. به مولفه
- الزمه شكل ،اعتماد). 1380زند (پاتنام، هاي حيات اجتماعي را روغن مينظر پاتنام، اعتماد چرخ

جتماعي ايجاد كننده تعاون و همياري است و گيري پيوندها و معاهدات اجتماعي است، اعتماد ا
قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات ، ها فقط در اين حالت است كه در عين وجود تفاوت

شود. اعتماد اجتماعي برگرفته از عدالت ـ برابري و امنيت اجتماعي نيز زاينده آنها  اجتماعي مي
ساز اصلي در جوامع د توسعه را زيربنا و زمينهباشد. آنتوني گيدنز، اعتماد و تأثير آن بر فرآين مي

هاي  مشاركت و همياري مردم در عرصه ،اجتماعي باال باشد داند، هرجا كه سطح اعتماد مدرن مي
زتومكا كه در ميان  ).11؛1383هاي اجتماعي كمتر است (اكبري،  اجتماعي بيشتر و آسيب

معتقد است كه  ،نايت ويژه قرار دادهجامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد اجتماعي را مورد ع
 نظر اوهب ايده جديدي نيست، بلكه يك جريان چند قرني است. ،توجه به اعتماد اجتماعي

شدت وابستگي  ،گراييفردي چون آيندهه هاي منحصر ببرخورداري جامعه جديد از ويژگي
متقابل، گستردگي و تنوع جوامع، تزايد نقشها و تمايز اجتماعي، بسط نظام انتخاب، پيچيدگي 
نهادها و افزايش ابهام، ناشناختگي و تقويت گمنامي، و غريبه بودن نسبت به محيط اجتماعي، 

نگ شاهد رشد نوعي جهت گيري فره ،توجه به اعتماد اجتماعي و نقش آن در حيات اجتماعي
. چنين ، خواهيم بودگرايانه كه در خود نوعي چرخش از مفاهيم سخت به مفاهيم نرم را دارد

 داشت و در طي دو دههخواهد تر به مفاهيم اعتماد را به دنبال  چرخشي زمينه توجه عميق
بويژه جامعه  ،گذشته شاهد موج جديدي از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهيم علوم اجتماعي  

  ).280، 1382ستيم (ازكيا و عفاري، شناسي ه
  

  روش تحقيق

كه  ساخته استپرسشنامه محقق ،ابزار تحقيق وروش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش     
روايي  براي تعيينها به شكل طيف ليكرت به پاسخگويان ارائه شد. اي از گويهدر آن مجموعه

 هاي پژوهشو هدف محتوا سواالت پژوهش، معرفميزاني  چه آزمون و تعيين اينكه تا سؤالهاي

شناسي و جغرافيا استفاده گرديد. متخصصين امر از جمله اساتيد جامعه از قضاوت هستند،

                                                
1  - trust 
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 د. ضريب آلفايشهمچنين براي تعيين ميزان پايايي پژوهش، از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده 

 در دهد.قبولي را ارائه ميقابل ميزان كه باشد، مي 0,842شده براي پرسشنامه  كرونباخ محاسبه
  .استفاده شد اسميرنف -آزمون كولموگورف ازها، تحليل داده

   
  نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهاي تحقيق ):1جدول (

 متغيرها
تعداد 

 هاداده

آماره 

كلموگروف 

 اسميرنف

p- 

 مقدار

نتيجه 

(نرمال/غيرنرمال 

 بودن توزيع)

 نرمال 100/0 398/2 350 شخصياعتماد بين

 نرمال 109/0 652/1 350 يافتهاعتماد تعميم

  نرمال  078/0  149/2 350 اعتماد نهادي

  
) بدست آمده pكه سطح معناداري (، از آنجائي1آمده از جدول شماره با توجه به نتايج بدست     

=>بزرگتر از سطح معناداري ما يعني  ،براي آزمونها ها نرمال بودن دادهباشد، فرض مي 0/05
ها از روشهاي آماري پارامتريك استفاده كرد. بدين توان براي بررسي فرضيهرا پذيرفته و مي

هاي آمار ترتيب براي بررسي تاثير متغير مستقل برروي هريك از متغيرهاي وابسته، از روش
  گيري شد.تحليليِ رگرسيون خطي ساده بهره

  

    
  : مدل مفهومي پژوهش) 1( شكل

  محدوده تحقيق

) استان خراسان شمالي 28/12/92هاي تازه تاسيس (از شهرستان ،رازوجرگالنشهرستان    
 از و بجنورد است. اين شهرستان از شمال به كشور تركمنستان و از جنوب و شرق به شهرستان

با  رازوجرگالناست. شهرستان  راز شهر آن مركز و شود مي محدود سملقان و مانه به غرب
 62000بالغ بر  ي% مساحت استان) و داراي جمعيت4/13كيلومتر مربع ( 3800مساحتي حدود 

در روستاها ساكن  ،% جمعيت در اين شهرستان90باشد و بيش از % جمعيت استان) مي5/7نفر (

 اعتماد بين شخصي

 يافتهتعميماعتماد 

 اعتماد نهادي

 امنيت اجتماعي
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% 58كيلومتر ( 180باشد. مرز مشترك با كشور تركمنستان مي راز  ،هستند و تنها نقطه شهري
  .)1390مركز آمار ايران، ( مرز استان) است

 

 
  نقشه منطقه مورد مطالعه شهرستان رازوجرگالن ):2شكل (

 

 
  رازوجرگالننقشه تقسيمات سياسي شهرستان  ):3شكل (
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  هاي تحقيقيافته 

  هاي توصيفيالف. يافته

هاي در اين قسمت، ابتدا به بررسي توزيع فراواني متغيرها پرداخته شده است. بر اساس يافته    
درصد مجرد هستند. الزم به ذكر  3/4درصد پاسخگويان مورد مطالعه متاهل و  7/91پرسشنامه، 

درصد از  7/19اند. همينطور، نفر از پاسخگويان وضعيت تاهل خود را مشخص نكرده 12است 
درصد داراي تحصيالت ابتدايي و  58سواد،  دهندگان شركت كننده در اين مطالعه بيپاسخ 
درصد داراي تحصيالت ليسانس  7/0درصد فوق ديپلم و  7/1درصد ديپلم،  3/16سيكل، 

اند.  نفر از پاسخگويان ميزان تحصيالت خود را مشخص نكرده 11باشند. الزم به ذكر است  مي
-41درصد  7/30سال،  40- 31درصد  3/31سال،  30-21، بين دهندگاندرصد از پاسخ 3/20
نفر از پاسخگويان سن  7سال به باال سن دارند. الزم به ذكر است  51درصد  3/15سال و  50

  اند. سرپرست خانوار را مشخص نكرده
  

  هاي تحليليب. يافته

يافته، اعتماد تعميمشخصي، اعتماد بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي (اعتماد بينمنظور به    
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن از توابع بخش جرگالن 

دار بودن رابطه مورد نظر با متغير وابسته ، نخست اقدام به تعيين معنيرازوجرگالنشهرستان 
. 2در جدول (امنيت اجتماعي) گرديد. نتايج محاسبات صورت گرفته بر اساس آزمون پيرسون، 

  ارائه شده است.
 

  امنيت اجتماعيپيرسون براي تعيين همبستگي اعتماد اجتماعي و  rآزمون  ):2جدول (

  امنيت اجتماعي  اعتماد اجتماعي  
  اعتماد اجتماعيهمبستگي پيرسون   
 Sigدامنه)  دوسطح معناداري(

  تعداد

00/1  
  
350  

511/0  
000/0  
350  

  امنيت اجتماعي همبستگي پيرسون   
 Sigدامنه)  دوسطح معناداري(

  تعداد

511/0  
000/0  
350  

00/1  
  
350  

      
داري اي، سطح معنيداري دو دامنهگردد، در سطح معنيمالحظه مي 2چنانچه در جدول   

) كوچكتر است α=05/0بوده و اين سطح از حداقل سطح معني داري ( 000/0پيرسون  rآزمون 
باشد و اين مقدار از مقدار بحراني پيرسون با مي 511/0محاسبه شده  r به مقدار توجهو نيز با 

اعتماد توان نتيجه گرفت كه بين باشد، پس مياست، بزرگتر مي 174/0كه  130درجه آزادي 
  رابطه معناداري وجود دارد. روستاييان دهستان جرگالنامنيت اجتماعي،  احساس واجتماعي 
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  دهستان جرگالنامنيت اجتماعي روستاييان  د اجتماعي بر احساسبررسي تأثير اعتما

بررسي و شناخت رفتار بين متغيرها، اساس كار رگرسيون است. در بحث رگرسيون تالش ير     
اين است تا ميزان تاثير تغيير در متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته بررسي گردد. در كل 
تكنيك تحليل رگرسيون براي تعيين رابطه آماري بين دو يا چند متغير و پيش بيني تغييرات 

شود. در ادامه به تجزيه و تحليل  از روي متغيرهاي ديگر در سطح وسيع معني مي يك متغير
كه در  (Y)كه در اين پژوهش اعتماد اجتماعي است بر متغير وابسته  (X)تاثير متغير مستقل 

  شود.اين پژوهش امنيت اجتماعي در نظر گرفته شده است، با استفاده از رگرسيون پرداخته مي
  

امنيت اجتماعي  واريانس مدل رگرسيوني تأثير اعتماد اجتماعي بر تحليل): 3جدول (

  روستاييان دهستان جرگالن

  
-مي 000/0 برابر مربوطه آزمون داريمعني سطح گردد،مي مالحظه .3جدول  در چنانچه     

 99/0 اطمينان سطح يا 01/0 خطاي با فوق آزمون كه نمود ادعا چنين توانبنابراين، مي باشد،
 R2 تشخيص ضريب به باتوجه .گرددمي رد H0 فرض و تأييد H1 فرض پس. باشدمي دارمعني
 238/0 كل، تغييرات به x متغير توسط شده داده توضيح تغييرات نسبت از است عبارت كه
 روستاييان دهستانامنيت اجتماعي  احساسدرصد تغييرات  23توان بيان نمود كه  باشد، مي مي

  گردد.تبيين مي جرگالن، توسط تغييرات در ابعاد اعتماد اجتماعي،
  

   

 خطاي استاندارد
ضريب تشخيص 

  تعديل شده

ضريب 

R(تشخيص 
2( 

R 

514/0 234/0 238/0 451/0 

سطح معني 
 داري

سطح 
 اطمينان

F  
ميانگين 
 مربعات

 مجموع مربعات
درجه 
 آزادي

منبع 
 تغييرات

000/0 99/0 

413/32 

 رگرسيون 1 871/9 871/9

رد فرض  آزمون:نتيجه 

0H 

 باقيمانده 349 763/29 269/0

 كل  350 231/41 ------ 
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امنيت  ضرايب پارامتر فرضيه اصلي مربوط به تأثير اعتماد اجتماعي بر): 4جدول (

  اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن

اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن امنيت اجتماعي بررياضي تأثير اعتماد بنابراين، رابطه    
  صورت زيرخواهد بود:به

                                                                       1 X 437/0  +485/3  =Y  
واحد تغيير  437/0توان بيان نمود افزايش در ابعاد اعتماد اجتماعي، باعث بنابراين، مي        

توان نتيجه گرفت كه مدل شود. پس ميامنيت اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن مي
  باشد.رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنادار مي

  
امنيت اجتماعي روستاييان  مشاهدات تأثير اعتماد اجتماعي برپراكنش ): 1نمودار (

  دهستان جرگالن

  

   

  نتيجه آزمون
سطح معني 

  داري

t  محاسبه

  شده
β عنوان متغير  شيب خط  

  عرض از مبدا  H0 000/0  908/9  485/3رد فرض 

  امنيت اجتماعي  H0 000/0  183/6  437/0 رد فرض
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  : گيرينتيجه

 يكينزد .باشد رگذاريتأث تيامن احساس جاديا در ،توانديم ييروستاهاي سكونتگاه تيموقع    
 با كينزد ارتباط و مختلف يروستاها ريمس در آن گرفتن قرار اي و ياصل يهاراه شبكه به روستا
 يمرز ينواح يبرا مرز از فاصله نيهمچن .دينما تيتقو را تيامن احساس توانديم ،خارج يايدن
 احساس در توانددارد، مي وجود جنايت حتي يا و قاچاق مانند مجرمانه هايفعاليت احتمال كه

 در و شودمي روستاييان نفس به اعتماد موجب امنيت، احساستأثيرگذار باشد.  افراد امنيت
 ،سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه در ،بود خواهد قادر انساني، سرمايه اين نتيجه
 به اعتماد موجب بين روستاييان، در امنيت احساس حال همين در. نمايد ايفا را ايشايسته نقش

 فراهم امنيت ايجاد به كمك براي را آنان بيشتر چه هر مشاركت امكان و شده نظام كارگزاران
 عدم و شايعه بدبيني، رواج اعتمادي،بي باعث امنيت احساس كاهش اًاقبعمت .كرد خواهد

 روند اين و شده كشور امنيتي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، هايبرنامه در همكاري و مشاركت
همين راستا، هدف  شد. در خواهد داخلي امنيت تهديد و اجتماعي آشفتگي براي مناسبي بستر

يافته، اعتماد شخصي، اعتماد تعميمبررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي (اعتماد بينمقاله حاضر 
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن از توابع شهرستان مرزي 

بوده است. مطالعه حاضر براساس رهيافت  شماليدر استان خراسان رازوجرگالنشهرستان 
و زتومكا و روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است.  تئوريك رابرت پاتنام

گيري نفر از خانوارهاي روستايي دهستان جرگالن به شيوه نمونه 350نمونه آماري اين پژوهش 
اند. نتايج تحليل آماري با استفاده ضريب همبستگي پيرسون، تصادفي براي مطالعه انتخاب شده

يافته و نهادي با شخصي، تعميمدار بين دو متغير اعتماد اجتماعي در ابعاد بينبيانگر رابطه معنا
درصد  23باشد. همينطور، احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن مي

امنيت اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن، توسط تغييرات در ابعاد اعتماد  تغييرات احساس
  .گرددتبيين مي اجتماعي
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  منابع:

بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و احساس امنيت  ).1392ي، ژيال (مشهد ، مريم وآجرلي - 
، 91- 92نميسال اول سال تحصيلي  ،اجتماعي در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اراك

  ، پاييز. سال سوم شماره سه، فصلنامه دانش انتظامي مركزي
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