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چکيده
احساس ناامنی از مهمترين دغدغه های جوامع معاصر ،در كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته است علاوه بر اين ،به عقيده برخی از
صاحب نظران ،به لحاظ هستیشناختی مقوله احساس امنيت اجتماعی نسبت به مقوله امنيت اجتمااعی در جايگااه رفياعتری قارار دارد كاه
امروزه رويکرد غالب در تقويت احساس امنيت اجتماعی رويکرد حکمروايای خاوم میباشاد از ايان رو ،هادي ايان مقالاه بررسای ا ارا
حکمروايی خوم بر بهبود احساس امنيت اجتماعی روستاييان شهرستان اردبيل میباشد اين تحقيق از نوع كااربردی و باه روش تحليلای-
تبيينی است كه با استفاده از روش پيمايش انجام شده است جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش ،شامل كل روستاييان بالای  01سال
ساكن در مناطق روستايی شهرستان شهرستان اردبيل میباشد ( ،)N=31119كه از اين ميان تعداد  939نفر با استفاده از فرمول كوكران باه
عنوان نمونه آماری انتخام شدند بالاخره ،نتيجه حاصل از آزمون همبستگی پيرسون نشان داد به جز مؤلفههای حاكميت قانون و كاارآيی و
ا ربخشی بين تمامی مؤلفههای تحقيق با بهبود احساس امنيت اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و نيز نتايج ضاريب رگرسايون
چندمتغيره نشان داد كه نقش متغير «انعطايپذيری» در تبيين متغير وابسته «احساس امنيت اجتمااعی» بيشتار از سااير متغيرهاا اسات و
متغيرهای پاسخگويی و شفافيت ،مشاركت اجتماعی ،عدالت و برابری و مسئوليتپذيری به ترتيب در اولويت های بعدی قرار گرفتند
كلمات كليدی :حکمروايی خوم ،امنيت اجتماعی ،احساس امنيت اجتماعی ،شهرستان اردبيل

 -1استاد جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،گروه برنامهریزي شهري و روستایی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
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روسااتايی اساات (كلمناات و كاايلمن )0101 ،همچنااين امنياات

مقدمه
امنيت از نيازها و انگيزههای اساسی انسان به شمار مایرود،

اجتماعی ،جزو يکی از چهار مطلوبياتهاای اجتمااعی جمعای از

به طوری كه با زوال آن آرامش خاطر انساان از باين مایرود ،و

جمله عدالت اجتماعی ،رفاه اجتماعی و آزادی اسات كاه در ايان

تشويش و اضطرام و ناآرامی جای آن را میگيرد ،مرتفاع شادن

ميان اهميت امنيت اجتماعی نسبت به ساه مطلوبيات اجتمااعی

بسياری از نيازهای آدمی در گروه تامين امنيت است

جمعی ديگر بيشتر است كه دليل آن هام در ايان نکتاه نهفتاه

نقش و وجود احساس امنيات در باين افاراد جامعاه در بعاد

است كه عدالت ،رفاه و آزادی در سايه و بستر امنيات اجتمااعی

ذهنی در كنار وجود امنيت در بعد عينی است و به همين سابب،

تقويت ،پرورش ،شکوفا و بالنده میشوند (حيدریساربان)0911 ،

به باور خيلی از صاحبنظران احساس امنيات مقادم بار امنيات

همچنان كه طباق نظرياه ماازلو ،رشاد و شاکوفايی اساتعدادها،

تلقی میشود چون كه شواهد بسياری گويای اين واقعيات اسات

خلاقيتها و فعاليتهای ارزشمند در سکونتگاههای انسانی اعم از

كه احساس امنيت در بسياری از جوامع اعم از توسعه يافتاه و در

شهر و روستا بدون تقويت امنيت امکانپذير نخواهد بود و اصاولا

حال توسعه نسبت به وجاود امنيات در ساط پاايينی قارار دارد

انسان برای رسيدن به ياک درجاه موفقيات در زنادگی و بارای

(رجبیپور )0931 ،به ايان دليال كاه ،احسااس امنيات از درون

رساايدن بااه اهااداي والااای انسااانی بعااد از باارآوردن نيازهااای

امنيت پديد میآيد و استقرار میيابد و ارتقای و افزايش احسااس

فيزيولوژيکی كه اساس موجوديتش را شکل میدهد نياز به وجود

امنيت موكول است باه ارتقاای پاياداری امنيات (حساينزاده و

امنيت دارد نياز به امنيت پس از نيازهای فيزيولوژيک انسان باه

همکاران )0910 ،و نيز ،احساس امنيت حاالتی اسات كاه آحااد

عنوان يکای از سااختارهای اساسای و پاياهای تشاکيل دهناده

جامعه هراس و بيمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خاود

شخصيت فرد قلمداد میشود

نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان باه مخااطره نيفتاد احسااس

به عقيده مک سوئينی ،امنيت اجتماعی آن است كه چگوناه

امنيت در يک جامعه به احساس روانی شهروندان به ميزان وجود

جوامااع ،منااافع و هويتشااان را خلااق و باااز توليااد میكننااد

و يا عدم وجود جرم و شرايط جرم خير در آن جامعه باز میگردد

(صالحیاميری و افشاری ناادری )0911 ،باه بااور ادن مورفيلاد

و هر مقدار فراوانی جرم و شرايط جرم خيز بالاتر باشاد ،احسااس

( ،)0100منظور از امنيت اجتماعی ،گروه همبستهای از مردم يک

امنيت شهروندان پايينتر است (بيا  )0911 ،در اين ارتباا ،،باه

سرزمين (قلمرو) در امتداد زمانی است كه دارای احساس جمعای

باور كلمنت و كيلمن ،0پايين باودن احسااس امنيات و تارس از

بسط يافته و نهادی شده ،آدام و رساوم فراگيار ،قدرتمناد و باه

ناامنی در رفتارهای ضد اجتمااعی و انزواگراياناه متبلاور شاده و

اندازه كافی قابل اطمينان باوده و حياا اجتمااعی را در زماانی

صفا نيک انسانی ،مانند اعتماد متقابل ،اجتماعی بودن ،كماک

طولانی بيمه كرده و تغييرا آرام توام با انتظارا قابل پيشبينی

به ديگران ،احساس تعلق به يک محله و اجتماع رضايت از ايان

را در ميان مردمش تجرباه میكناد (چوسا ل )0111 ،0ترنار،9

تعلااق را زاياال میسااازد پااس ،در مجمااوع امنياات ،يکاای از

امنياات اجتماااعی را توانااايی جامعااه در دفاااع از خصوصاايا و

شاخصهای توسعه ياافتگی روساتا و باه ساامان باودن جواماع
2 -Goetschel
1 - Clemente and keliman

3 -Turner
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ويژگیهای اساسی خود در برابار تغييارا و تهديادا واقعای و

(حيدریساربان0911 ،؛ حيدریساربان )0911 ،افازون بار ايان،

احتمالی میداند (ترنر )0100 ،از ديد زندر ،0امنيت اجتمااعی بار

احساس ناامنی از منبع و سرچشمه و آبشخور متفااوتی تغذياه و

تهديدا عليه هويت فرهنگی بايش از حاق حاكميات دولتهاا

مشروم میشود كه علاوه بر عوامل متعدد اجتماعی ،فرهنگای و

متمركااز اساات (زناادر )0101 ،سااازمان ملاال ( ،)0100امنياات

غيره نبايد نقش بسيار برجسته و تعيينكننده حکمروايی خاوم را

اجتماعی را جزئی از حقوق بشر میداند كاه باه موجاب آن هار

ناديده گرفت به اين دليل كاه ،تنهاا انتظاار از دولات در تاامين

كسی به عنوان عضوی از جامعاه جهات دساتيابی باه حقاوق

امنيت اجتماعی ره به جايی نمیبرد بلکاه بار ماردم و نهادهاای

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای رشد منزلات و رشاد آزاداناه

مدنی و بخاش خصوصای اسات كاه باياد مسائوليت و تکليا

شخصيت ،حق امنيت اجتماعی دارد

خودشان را در تامين امنيت اجتمااعی بذذيرناد چاون هار چقادر

حيدریساربان ( ،)0911چنين استدلال میكند ،به دليل ايان

مردم و نهادهای مدنی در تامين امنيت در كنار دولات حضاوری

كه امروزه ارزشها و هنجارهای متعاري و مقبول در كشاورهای

پررنگ داشته باشند دوام و بقای امنيت اجتماعی تضمين شاده و

پيشرفته و در حال توسعه مورد تهديد قرار گرفته اسات و عامال

در سايه امنيت اجتماعی پايدار و با سياسی و اجتماعی توساعه

تهديااد ارزشهااا ،تااا حاادود بساايار زيااادی بسااط و گسااترش

مناطق روستايی محقق میشود افزون بر اين ،امنيات اجتمااعی

فنآوریهای اطلاعا و ارتباطا و جهانی شدن است و نياز ،از

با دوام تابعی از پاسخگويی به مردم است و اگار دولات در قباال

آن جايی كه بازيگران فرامرزی به اختلافا دامن زده و احسااس

تصميمگيریهای خود پاسخگو نباشد طبيعی است كاه از طاري

ناامنی را در سکونتگاهای انسانی اعام از شاهر و روساتا تشاديد

جامعه مورد اقبال قرار نمیگيرد و علاوه بر اين ،حاكميات قاانون

میكنند در اين ارتبا ،تنها با حکمروايی خوم است كه میتوان

در تقويت احساس امنيت اجتماعی سهم به مراتب تعيينكنندهای

احساس ناامنی را در جوامع شهری و روساتايی تقليال داد چاون

دارد به اين معنی كه ،وقتی افراد جامعه احساس كنند كه حقاوق

كه در ساايه حکمروايای خاوم اسات كاه فرصاتهای برابار و

آنها در هر شرايطی محترم شمرده میشاود طبيعای اسات كاه

مساوی برای شهروندان شهری و روستايی خلق میشود ،شکاي

احساس ناامنی نکرده و از آراماش خياال برخاوردار خواهاد شاد

طبقاتی كاهش میيابد ،دولتمردان و متولياان اداره ساکونتگاهها

(حيدریساربان0913 ،؛ حيدریساربان )0911 ،مضاي بار ايان،

در مقابل شهروندان پاسخگو میشوند ،احساس مسائوليتپذيری

تحقق امنيت اجتماعی بدون تحکيم مؤلفه عادالت اجتمااعی در

دولتمردان در مقابل شهروندان تشديد میشود ،به توانمندسازی و

نيل به اهداي ناكام میماند به اين مفهوم كه ،اگر مردم احساس

ظرفيتسااازی شااهروندان روسااتايی در مقابلااه بااا خطاارا و

كنند كه با آنها منصافانه و عادلاناه برخاورد نمیشاود احسااس

ناامنیها ،اهتمام می ورزند ،شافافيت را جهات تقويات سارمايه

ناامنی سراسر وجودشان را تهديد میكند و نيز ،مسائوليتپذيری

اجتماعی در راس امور قارار میدهناد ،باه شاهروندان روساتايی

نقش بیبديلی در تقويت احساس امنيت اجتماعی باازی میكناد

اجازه میدهند كه در مديريت مناطق روستايی به ويژه ماديريت

به اين خاطر كه ،تا افراد جامعه و دولت در قبال انسانهای ديگر

امنيت اجتماعی مشاركت كنند ،تا بحرانهای امنيتزدا را از باين

و عرصه تحت مديريت خود احساس مسئوليت نکنند و باا ساو

برده و احساس ايمنی و امنيت را در مناطق روستايی تقويت كنند

مديريت خود ،زمينه بروز و ظهاور احسااس نااامنی را در جامعاه
فراهم كرده و به احساس نارضايتی دامن میزند علاوه بر آن چه

1 -Zender

كه گفته شد ،نبايد از نقش بسيار برجسته و حتمای و خللناپاذير

221

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9911

پليس و نياروی انتظاامی در تقويات احسااس امنيات اجتمااعی

روستايی است كه آنان را از هر گونه تجاوز و تعرضی مانند :قتل،

چشمپوشی كرد چون كه ،تنها ميداندار و پيش قراول و پيشاتاز

ضرم و جرح ،شکنجههای روحای و جسامی ،و سااير مجاازا

در عرصه تامين امنيت اجتماعی پليس و نيروهای انتظامی اسات

غيرقانونی در امان میدارد در اين معنا امنيت قضايی باا تاممين

كه با رويکرد حکمروايی خوم نقش نيروی انتظامی و پليس وارد

حقوق فردی و اجتمااعی ،حمايات قاانونی از ماردم در صاور
و تجاوز توساط ديگاران ،ميازان حمايات

مرحله تازهای میشود و در اين مرحله نوظهور ،پلايس و نياروی

ارعام ،تهديد ،تعر

انتظامی با همکاری مردم و تماامی ذینفعاان درگيار در تحقاق

قانونی از جان ،مال ،آزادی و حيثيت مردم ،دفاع قانون در مقابال

امنيت جامعه ،هدايت كشتی امنيت جامعه را بار عهاده گرفتاه و

انواع سوی اساتفاده از ماردم ،احياای حقاوق عاماه و گساترش

احساس امنيت شهروندان شهری و روستايی را در جامعه تقويات

عدالت ،اقدام مناسب و به موقاع در تعقياب ،كشا  ،مجاازا و

مینمايد با اين رويکرد ميزان مشاركت اجتماعی نيروی انتظامی

تعزير مجرمين مورد سنجش قرار گرفته است

با مردم بيشتر میشود پليس در ماموريتهای خود مر قاانون را

امنيت فرهنگی عبارتست از احساس آراماش و فقادان هار

رعايت كرده و با شاهروندان در هار اوضااع و احاوالی باه طاور

گونه تهديد و تعر

نسبت به باورهاا ،اعتقاادا  ،آدام ،سانن و

منصفانه و عادلانه رفتار میكند و نيز ،نسبت باه وظااي محولاه

زبان و نيز انجام آزادانه عبادا  ،مناسک و موازين ماذهبی افاراد

خود در قباال احسااس امنيات اجتمااعی شاهروندان ،احسااس

روستايی در اين معنا امنيت فرهنگی باا مؤلفاههای رواج مادها،

مسئوليت كارده و در قباال اقاداما خاود پاساخگو میماناد و

ميزان دلبستگی به مظاهر فرهناگ غربای ،ميازان تفااهم باين

بالاخره ،به كارآيی و ا ربخشی و شفافيت در هار ماموريات خاود

والدين و فرزندان ،ميزن گرايش جواناان باه ارزشهاای اصايل

انديشه كرده و به ارتقای احسااس امنيات اجتمااعی شاهروندان

دينی و مذهبی ،ميزان اهميات دادن باه اعيااد ملای ،ماذهبی و

شااهری و روسااتايی مساااعد میكنااد (حيدریساااربان0911 ،؛

رسوم متداول ،ميزان علاقه به زبان فارسی ،ميزان تفاخر باه آ اار

حيدریساربان )0913 ،پس بايد گفت كه تحقق امنيت اجتماعی

باسااتانی كشااور و غيااره مااورد ساانجش قاارار گرفتااه اساات

در جامعه شهری و روستايی تابعی از حکمروايی خاوم اسات در

(حيدریساربان)0911 ،

تبيين رابطه حکمروايی خاوم باا بهباود ابعااد احسااس امنيات

امنيت شغلی :اين قسم از امنيت به معنی آزادی فرد روستايی

اجتماعی ،فضای مفهومی تعيين كننده به شارحی كاه در اداماه

در انتخام كار شايسته و مورد علاقه و متناساب شارايط خاود و

میآيد تعري و از طريق گويههای مناسب عملياتی شدهاند

فقدان ترس و اضطرام نسبت به از دست دادن آن میباشاد در

امنيت نواميس شامل مصونيت از هرگوناه تهدياد و تعار

اين معنا امنيت شغلی با مؤلفههای ميازان دغدغاه و نگرانای در

نسبت به آبرو و نواميس افراد روستايی از جانب افراد و گروههای

خصوص با شغلی ،ميزان استخدام در ارگانهای دولتی ،ميزان

مختل ساكن در مناطق روستايی و يا بيرون از مناطق روستايی

نگرانی در خصاوص از دسات دادن شاغل ،ميازان رضاايتمندی

است در اين معنا امنيت نواميس با مؤلفههای عادم تعار

باه

شغلی مورد سنجش قرار گرفته اسات امنيات اقتصاادی :يعنای

نواميس مردمی ،ناامنی ناموسی ،شرار و لاابالیگری ،تعر

به

ايجاد آنچنان نظمی در اجازای و بخشهاای اقتصاادی جامعاه

حيثيت و آبروی مردم ،تردد زنان خانواده باه تنهاايی در محايط

روستايی كه افراد را از احساس خطر نسبت باه كمباود و فقادان

روستا مورد سنجش قرار گرفته است

لوازم و امکانا اساسی مورد نياز فرد مصاون دارد در ايان معناا

امنياات قضااايی ،نااوعی «مصااونيت قضااايی» شااهروندان

امنيت اقتصادی باا مؤلفاههای ميازان سارمايهگذاری در كاار و
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فعاليت اقتصادی بدون نگرانی ،داشاتن تواناايی ماالی مطائمن،

مراوده اجتماعی با سايرين و لذ بردن از همنشينی باا دوساتان

توانايی انجام معاملا مهم با چک ،ميزان امنيت موقع رها كردن

مورد سنجش قارار گرفتاه اسات امنيات ماالی عبارتسات از از

ماشين در خيابان ،حمل پول به مقدار زياد بادون تارس ،ميازان

احساس آرامش و فقدان هر گوناه تهدياد و تعار

نسابت باه

نگرانی و دلواپسی موقع خالی گذاشتن منزل ،ميازان رضاايت از

تصاحب دارايی خود توسط ديگران و نيز انجام فعاليت اقتصاادی

خدما درمانی و يارانههای مربوطه مورد سانجش قارار گرفتاه

به طورآزادانه و بدون هر نوع مزاحمتی در اين معنا امنيت ماالی

است (حيدریسااربان )0913 ،امنيات هاويتی عباار اسات از:

با مؤلفههای ميزان نگرانی از تصاحب مال خود توساط ديگاران،

هويت فردی مشتمل بر باورهای فرد روستايی در مورد مهار ها

توزيع عادلانه رو  ،استفاده از امکانا به طور يکسان ،شاركت

وتوانايیهايش كاه در ارجااع باه اسانادهای فاردی هام چاون

در فعاليتهای اقتصادی ،حمل پول زياد ،ميزان نگرانی از دسات

استعدادها و شايستگیها در مناطق روساتايی تعريا میشاود و

دادن خانه ،ماشين و پول مورد سنجش قرار گرفته است منظاور

هيجانا و ارزشهای فردی را مانعکس میكناد در ايان معناا

از امنيت جانی وجود فضا و محايط امان و ساالم بارای حفا و

امنيت هويتی با مؤلفههای احساس با ارزش بودن ،حسام كردن

صيانت از شهروندان روستايی در برابر متجاوزين و عوامل بيرونی

روی خااود در مااديريت امااور ،تفاااخر بااه اساام و شااهر  ،معنااا

میباشد در اين معنا امنيت جانی با مؤلفههای ترس از حضاور در

بخشيدن باورها و ارزشهای مان باه زنادگی ،مشاخص باودن

مکانهای عمومی روستا در ساعا خاصی از شبانه روز ،احساس

اهداي در زندگی ،انجام كار به بهترين وجه ،راضی بودن از خاود

خطر از ديگاری ،تعار  ،مزاحمات ،ميازان تارس از ساوان و

و دوست داشتن خود با تماام خصوصايا ماورد سانجش قارار

حوادث ،ميزان احساس ايمنی در مقابل آسيبهای جسمی ناشی

گرفته است منظور از امنيت فکری ،نداشتن نگرانی در ابزار افکار

از ديگران و ميزان نگرانی از ابتلا باه بيماریهاای ساخت ماورد

و نظر و همچنين عدم پريشانی فکری جوامع روستايی اسات در

سنجش قارار گرفتاه اسات امنيات اخلااقی عبارتسات از عادم

اين معنا امنيت فکری با مؤلفههای ميزان بيان افکار و عقايد باه

احساس تحمل درد و رنج از جانب ديگران و تحميل درد و رناج

طور آزادانه توسط افراد ،عدم تمركز در كارهاا باه دليال اوضااع

به ديگران كه در اين معنا امنيت اخلاقی با مؤلفههای كماک باه

جامعه ،ميزان نگرانای در اباراز افکاار و عقاياد ،ميازان دغدغاه

مردم در صور خرام شدن وسيله نقليه خود ،ميزان اعتمااد باه

فکری ،ميزان امنيت خاطر ،ميزان برنامهريزی در مورد آيناده باا

معاملااه بااا ديگااران و بااه تنهااايی ،سااذردن پااول خااود باارای

آسااايش خيااال ،وضااعيت حااق اظهااار نظاار مخالفااان ،مياازان

سرمايهگذاری بدون نگرانی ،عادلانه بودن كار خود نسبت به مزد

برخورداری افراد از آزادی مذهب و اعتقاد ماورد سانجش قارار

دريافتی ،ميزان برخورداری از حقوقی برابر باا سااير شاهروندان

گرفته است (حيدریسااربان )0911 ،منظاور از امنيات جمعای،

مااورد ساانجش قاارار گرفتااه اساات (حيدریساااربان0913 ،؛

نداشتن نگرانی برای تعاملهای جمعی ،تجمعهای آيينی ،دينای،

حيدریساربان )0911 ،پس با توجه به آن چه گفته شد بیتردياد

سياسی ،صنفی و علمی در مناطق روستايی اسات در ايان معناا

در ايجاد امنيت مناطق روستايی ،عوامل گوناگونی دخالات دارناد

امنيت جمعی با مؤلفههای داشتن احساس تعهاد و وفااداری باه

كه فقدان آنها برقراری امنيت را كند كرده و يا مانع از تحقق آن

جمع و جامعه ،به فکر خود بودن و مهم نبودن سرنوشت سايرين،

میشود ضرور مطالعه و تحقيق در خصوص مسمله مطرح شده

عدم فکر كردن به غير خود به دليل شرايط زمانه ،داشتن تمايال

نيز از آن جا ناشی میشود كه تهديدا داخلای باالقوه و بالفعال

زياد به مشاركت در طرحهای عمرانی توساعه روساتايی ،داشاتن

نظياار نزاعهااای دسااته جمعاای ،خشکسااالی ،تااورم ،طلاااق و
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ناهنجاریهای اجتماعی ،بحران هويت جوانان ،بحران محيطی و

امنيت اجتماعی در مناطق روستايی شهرستان اردبيل می باشد و

به مخاطره افتاادن عرصاه تولياد ،عادم تمايال روساتاييان باه

به اين دليل ،سئوال اين تحقيق در اين راستا شکل گرفته اسات

مشاركت سياسی و همکاری باا متولياان و مسائولان دولتای در

كه آيا بين حکمروايی خوم و بهبود احساس امنيت اجتمااعی در

راستای رفع مشاکلا موجاود روساتا ،و غياره احسااس امنيات

مناطق روستايی شهرستان اردبيل رابطه معنیداری وجود دارد؟

اجتماعی مناطق روستايی را به خطر میاندازد بر همين اسااس،

بررسی ادبيا امنيت اجتماعی حاكی از ين واقعيت است كاه

شناساااايی عوامااال و عناصااار تاااامين امنيااات اجتمااااعی از

تئوریهای چندی در خصوص تبيين امنيات اجتمااعی از طاري

پيششر،های اساسی در جهت برنامهيزی بارای ارتقاای ساط

صاحبنظران حوزه امنيت ارائه شده است كه در ايان باين ،باه

احساس امنيت اجتماعی مناطق روستايی به شمار میرود و نقش

زعم گولد و تومالا ،0تئوری امنيت اجتماعی بر هويتهای جمعای

بالاايی در برناماهريزی راهبااردی دولتهاا در منااطق روسااتايی

در مقياس بزرگ مانند هويتهای ماذهبی و هويتهاای قاومی

خواهد داشت (حيدریساربان )0911 ،با توجاه باه ماوارد اشااره

متمركز است كه كارآيی و وظايفی مستقل از دولت دارند اين دو

شده ،هدي اساسی اين مطالعه با توجه به نياز منااطق روساتايی

محقق هويت را به عنوان مفهوم صري امنيت اجتمااعی قلماداد

در جهت وجود زميناههای شاکلگيری امنيات ،بررسای ا ارا

نموده و بر اين نکته اصرار دارد كه زمانی امنيت اجتماعی مطرح

حکمروايی خوم بار بهباود احسااس امنيات اجتمااعی در باين

میشود كه جامعه تهديداتی نسابت باه هاويتش احسااس كناد

روسااتاييان شهرسااتان اردبياال میباشااد همچنااين بررساایها و

(گولد و تومالاا )0101 ،مطاابق نظرياه روبناا و زيربناای كاارل

مطالعا ميدانی نگارنده در نواحی روساتايی شهرساتان اردبيال

ماركس ،امنيت اجتماعی در ارتبا ،باا كاار معناا و مفهاوم پيادا

حاكی از آن است كه ميزان احساس امنيت اجتماعی روساتاييان

میكند ،زيرا كه انسان به موازی كار ،امکان تعري میياباد و در

ساكن در منااطق روساتايی شهرساتان اردبيال از منظار امنيات

اين ارتبا ،امنيت اجتماعی به شرايطی اطلاق میشود كه حري و

نواميس ،امنيت اقتصادی ،امنيت فکری ،امنيات جمعای ،امنيات

مشاغل گوناگون ،استقلال و آزادی عمل خود را حف نمايند و باا

مالی ،امنيت جانی ،امنيت شغلی ،امنيت اخلاقی ،امنيت فرهنگای،

اختيار در تنظيم روابط توليدی قادر به دفاع و حمايت از اعضاای

امنيت هويتی و امنيت قضايی با وجود اقداما فاراوان دولات در

فرد در مقابل تهديدها و آسيبهای مختلا باشاند (كريماايی و

سالهای اخير در سط پايينی قرار دارد كه به نظر میرساد كاه

همکاران )0931 ،گيدنز ،0در نظريه ساختيابی و نظريه مدرنيته

بخش زيادی از اين مشکل ناشی از عادم حکمروايای خاوم در

چنين استدلال میكند كه رفتار انسان هميشاه در معار

ياک

بهبود احساس امنيت اجتمااعی در منااطق روساتايی شهرساتان

انگيزه پرقدر ناخودآگانه يعنی نياز باه تاامين امنيات وجاودی

اردبيل است زيرا كه اين امکان وجود دارد باا اتخااذ حکمروايای

است و به باور ايشان ،امنيت وجودی به وضعيت ذهنی راحات و

خااوم از طريااق تقوياات مؤلفااههای انعطايپااذيری ،كااارآيی و

مناسبی اشااره دارد كاه فارد در آن باه فعاليتهاای باديهی در

ا ربخشی ،پاسخگويی ،شافافيت ،مشااركت اجتمااعی ،حاكميات

محيطی آشنا به همراه افراد ديگری كه تهديدی برای او بوجاود

قانون ،عدالت و برابری ،مسئوليتپذيری ،اجماعپذيری و نظاار

نمیآورند مشغول است(گيدنز )0911 ،به اعتقاد اولريش باک،9

میتوان به بهبود احساس امنيت اجتمااعی در منااطق روساتايی
شهرستان اردبيل مساعد نمود و به هماين خااطر هادي ايان
مقاله مطالعه و تحليل ا را حکمروايی خوم بر بهباود احسااس

1 -Gold and Thumala
2 -Giddens
3 - Ulrich Beck
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امروزه هر كسی به نوعی گرفتار پيکارهای تدافعی گوناگون و در

ارزشهای خود را مطرح كنند پس مهمترين منبع تحقق امنيات

انتظار نوعی خصومت در شيوه زندگی خود است و ايشان فاردی

اجتماعی خود جامعه و گروههای موجود در آن است اين رويکرد

شدن را كه در قالب اين نوع از شيوه زندگی تبلور میيابد نتيجاه

امنيت اجتماعی شهروندان شهری و روستايی را با امنيت جهاانی

فرآيناادهای مدرنيزاساايون میدانااد كااه مسااتلزم كاااهش تاام ير

پيوند میزند و اين امر بيانگر آن است كه امنيت اجتماعی فراتر

نهادهای ساختمند كنناده سانتی جامعاه در شاکلگيری هويات

از تعهد دولت بوده و مستلزم ورود بخاش خصوصای ،نهادهاای

شخصی است و در نتيجه بيمهای فردی جديدی ايجاد شده كاه

مدنی و مردم میباشد در اين تحقيق سعی شاده اسات باا ايان

متضمن ناامنیهاست و بنابر ايان فاردی شادن آكناده از بايم و

رويکرد به مقوله امنيت اجتماعی نگاه شود به اين خاطر كه بروز

تقويت احساس ناامنی اسات ( باک )0111 ،و نياز انديشامندان

ناامنی و تشديد عدم احساس امنيت در جوامع روساتايی بيشتار

مکتااب كذنهاااگ بااه نقاال از بااوزان ، 0امنياات اجتماااعی را بااه

متا ر از متغيرهای بيرونی نظير جهانی شدن فنآوری اطلاعا و

تهديدهای هويت واحدهای مورد نظر (گروههای قاومی و غياره)

ارتباطااا و تاام ير آن باار ارزشهااای ساااختمند ساانتی جوامااع

ربط میدهند و آن را باه قابليات حفا الگوهاای سانتی زباان،

روستايی و هويت اجتماعی آنان و به قول شايگان «چهال تکاه

فرهنگ ،مذهب ،هويت و عري ملی باا شارايط قابال قباولی از

كردن هويت آنان» و نيز تم ير ساير متغيرها بر احسااس امنيات

تحول ارجاع میدهند و اين مکتاب نقطاه نظار كساانی را كاه

اجتماعی نظير گسستن پيونادهای قاومی ،تشاديد بنياادگرايی و

امنيت را فقط در چارچوم عينای و جادا از ذهان و افکاار افاراد

بحران تروريسم ،شکلگيری نهضتهای اجتماعی مخارم نظام

تعري میكنند رد كرده و آن را به عنوان موضوعی باين ذهنای

نوين ،تحليل رفتن باور نکردنی بنيان خانواده ،ساختار و فرآيند در

تعري میكنند (بوزان)0111 ،

بحااران دولاات ،تشااديد از خودبيگااانگی اجتماااعی ،مطرودياات

دو رويکرد عماده در خصاوص امنيات وجاود دارد رويکارد

اجتماعی زنان ،تشديد رفتارهای ونداليستی نوجواناان و جواناان،

نظری كه بيشتر به ارزشهای عينی بها میدهد ،و باه رويکارد

تشديد نابرابری ،فقر روستايی و حذي اجتمااعی ،جهاانی شادن

دولت محور و قدر محور 0مشهور است مطاابق ايان رويکارد،

سازمانی جنايت و تم ير آن بار منااطق روساتايی ،رواج طلااق و

امنيت را میتوان چنين تصور و تحديد نمود :وضعيتی كه توساط

اعتياد و غيره ضرور نگاه به مقوله امنيت اجتمااعی در ناواحی

قدر برای صيانت مردم در قبال تهديادهای بيرونای ،تاسايس

روستايی را با رويکرد جامعه محور و هويت محاور میطلباد و از

میگردد مسئوليت برقراری چنين امنيتی به طور كلی باه عهاده

آن جايی كه در رويکرد جامعه محور حف امنيت اجتماعی جامعه

دولت است (افشار )0931 ،رويکرد نظاری دوم كاه بيشتار باه

روستايی فراتر از تعهد دولت میرود لذا ضرور اتخاذ حکمروايی

ارزشهای ذهنی و گروهی بها میدهد ،به رهيافت جامعه محاور

خوم در امنيت اجتماعی جوامع روستايی بيش از بايش احسااس

و هويت محور مشهور است اين رويکرد معتقاد اسات تهديادها

میشود و به اين دليل كه دو باازوی نهادهاای مادنی و بخاش

بيشتر عليه ارزشها و هويتهای گروههای اجتماعی است و در

خصوصی در مديريت امنيت اجتماعی جوامع روساتايی وارد گاود

نتيجه امنيت اجتماعی زمانی بدست میآيد كه گروههاا و خارده

شده و دوشادوش دولت در حف و تقويت امنيت اجتماعی جوامع

فرهنگها بتوانند به راحتی ابراز وجود كرده و ايدهها ،خواستهها و

روستايی تلاش و تقلاا از خاود نشاان میدهناد (حيدریسااربان،

1 -Buzan
2 - Power – centered

0911؛ حيدریساربان0911 ،؛ حيدریسااربان )0913 ،تااكنون
مطالعا چندی در خصوص ا را حکمرايای باه بهباود امنيات
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اجتماعی صور گرفته كاه در ذيال باه پاارهای از آنهاا اشااره

فساد ،موانع بازاريابی محصولا توليدی روستاييان ،اطلاعرساانی

میشود

از طريق رسانههای گروهای در خصاوص پاياداری اجتمااعی و

نتايج مطالعا ساروخانی و هاشمنژاد ( ،)0910حااكی از آن

اقتصادی و محيطی و غيره است كه احساس امنيت اجتماعی در

است كاه باين مشااركت اجتمااعی ،اعتمااد اجتمااعی ،رواباط

جوامع روستايی تقويت میشود چانادرا و يوكوياماا ،)0101(9بار

اجتماعی ،انسجام اجتماعی با احساس امنيات اجتمااعی در شاهر

اين باور است حکمروايی خاوم باا تقويات نهادهاای اجتمااعی

ساری رابطه معناداری وجود دارد و در اين ميان ،اعتماد اجتماعی

جلوی زايل شادن حقاوق شاهروندان روساتايی را گرفتاه و باه

نسبت به ساير متغيرها همبستگی بيشتری با امنيات اجتمااعی

حمايت اجتماعی آنان مباادر مایورزد و متعاقاب آن حمايات

دارد .نتايج مطالعا حيدریساربان ( ،)0911باا عناوان «تبياين

اجتماعی نيز تم ير مستقيمی بار كااهش فقار از طرياق تادار

رابطه فنآوری اطلاعا و ارتباطا با احساس امنيات اجتمااعی

خسارا و صدما احتمالی و عدم به مخااطره افتاادن احسااس

ساكنان روستايی» نشان داد كه به جز متغيرهای امنيت اخلااقی،

امنيت اجتماعی در مناطق روستايی میگذارد جاوايد ،)0101(1در

نواميس ،فرهنگی و عااطفی باين تماامی متغيرهاای تحقياق و

مطالعا خود دريافت كه در صور عدم اعمال حکمروايی خوم

بهرهگياری از خادما فانآوری اطلاعاا و ارتباطاا رابطاه

در بهبود احساس امنيت اجتماعی ا را شو ها به دليل وقوع و

معنیداری وجود دارد .به بااور آمرجاه ،)0101(0بهباود احسااس

بروز رخداد ريسکهای اجتمااعی و اقتصاادی (مانناد بيمارهاای

امنيت اجتماعی در جوامع روستايی در گارو مشااركت نهادهاای

پرهزينه ،فقدان اشتغال سرپرست خاانوار ياا تصاادي منجار باه

مردمی و نيز مشاركت همگانی و برابر مردان و زنان در مساعد

ناتوانی و غيره) ا ر هولناكی بر سطوح فقر افراد و خاانوار خواهاد

به سياستگذاری وتصميمسازیهای پيرامون حکمروايای خاوم

داشت و نيز اين شاو هاا افاراد و خانوارهاا را باه قعار فقار و

ناگردربانی و همکااران ( ،)0911نشاان

ناملايما خواهد كشاند كه گريزی از آن نبوده و باعث احسااس

داد كه باين احسااس امنيات باا عوامال كالبادی چاون ميازان

ناامنی و بیايمنی در ناواحی روساتايی میشاود ايشاان در ايان

روشنايی ،پوشش گياهی بلند و نقا ،كاور بارای اختفاا و پنهاان

ارتبا ،استدلال میكند كه با اتخاذ حکمروايی خوم میتاوان باه

شدن مجرمين ،نبود نظار پلايس و وجاود راههاای دسترسای

رشااد اقتصااادی از طريااق گسااترش ساارمايهگذاری ،حماياات از

برای فرار مجرمين ارتبا ،معنیدار وجود دارد فعلای و همکااران

كارآفرينااان كوچااک ،ارتقااای بهاارهوری و تقوياات فعاليتهااای

( ،)0911در يافتههای ميدانی خود دريافتند كه با افزايش سرمايه

اقتصادی و تقويت امنيت دستمزد مساعد كرد و احساس ايمنی

اجتماعی در بين محلا حاشيهنشين احساس امنيت نيز افازايش

و امنيت را در نواحی روستايی ارتقای بخشايد نتاايج يافتاههای

میيابد

سانتيسو ،)0111(1در خصوص ا را حکمروايی خاوم در بهباود

میباشد نتايج مطالعا

بااه زعاام اينيااوكی ،)0101(0بااا تقوياات گفتگااو ،ديااالوگ و

احساس امنيت اجتماعی در مناطق روستايی نشاان میدهاد كاه

همکاری بين دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصای باه منظاور

بين توسعه فکاری ،رشاد سارمايه اجتمااعی و انساانی ،تقويات

حمايت از تلاشهای حکمروايی خوم كه در برگيرنده مباارزه باا

كارآيی و ا ربخشی ،تقويت مسئوليتپذيری و تقويات مشااركت
3 -Chandra and Yokoyama

1 -Amerjee

4 -Javaid

2 -Einioki

5 -Santiso
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اجتماعی و بهبود احسااس امنيات اجتمااعی رابطاه وجاود دارد

هدايت زندگی خودشان به تقويت احساس امنيت اجتماعی آناان

بوير ،)0101(0در يافتاههاای خاود باه ايان نکتاه پای بارد كاه

در مناطق روستايی منجر میشود

حکمروايی خوم با تقويت اميد به زنادگی ،تقويات فرصاتهای

بااا عناياات بااه مطالعااا فااوق میتااوان گفاات كااه ا اارا

اجتماعی ،كاهش مرگ و مير كودكان ،دسترسی به مراقبتهاای

حکمروايی خوم باا تقويات مؤلفاههاای آن از جملاه مشااركت

بهداشتی ،دسترسی به دانش ،آزادی سياسی و مشااركت ،اتخااذ

اجتماااعی ،پاسااخگااويی ،كااارآيی و ا ربخشاای ،انطعااايپااذيری،

حمايتهای اجتماعی ،كاهش ريسکهای اجتماعی و تقليل فقار

حاكميت قانون ،عدالت و برابری ،مسئوليتپذيری ،اجماعپاذيری

و محروميت باه تقويات احسااس امنيات اجتمااعی در منااطق

و نظار به بهبود احساس امنيت اجتماعی در منااطق روساتايی

روساااتايی كماااک میكناااد مطالعاااا ميااادانی كاااورتز و

مساعد كرده و هزينههای سختافزاری ناشی از نبود احسااس

اس ا رانک ،)0109(0حاااكی از اياان واقعياات اساات كااه تقوياات

امنيت را از جمله تقويت نيروی نظامی و قوه قهريه را در مناطق

شفافيت ،پاسخگويی و نظار قوی و كارآمد و چارچومهای نظم

روستايی تقليال و تخفيا میدهاد و تقويات احسااس امنيات

بخش؛ فرآيند توسعه اجتماعی در مناطق روستايی را تحت تام ير

اجتماعی زمينه رشد ،پرورش ،بالندگی و خودشکوفايی شهروندان

قرار داده و به بهبود احساس امنيت اجتماعی جوامع روساتايی از

روستايی را فراهم آورده و با ارتقای شااخصهاای اقتصاادی باه

طريق تقويت امنيت اقتصادی ،امنيت مالی ،امنيت شغلی و امنيت

رفاه اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستايی منجار شاده و باه

فرهنگی مساعد میكند به بااور آنادروس ،)0109(9مشااركت

پيشبرد برنامههای توسعه روستايی بيشتر معاضد میكند در

شهروندان روستايی در تصميمگيری پيراماون زنادگی خودشاان،

نهايت با توجه به مرور ادبيا و پيشنگاشتههای موضوع ،مادل

اطلاع رسانی به مردم محلی در خصوص وقايع و بحران احتمالی،

مفهومی تحقيق در شکل  ،0ترسيم شده است

توسعه فرهنگ مشاركت ،مشاركت شهروندان در كنتارل محايط

با مقايسه تطبيقی اين تحقيق با تحقيقا انجام شاده قبلای

پيرامونی خودشان ،فرصت دادن به گروههاای حاشايهای جهات

اين حقيقت عيان میشود كه در تحقيقا انجام شده قبلی ،تنهاا

ابراز خواستهها و نيازهای خود و تلاش در راساتای بيارون آوردن

از يک زاويه و منظر و بعد و چشمانداز به مؤلفه امنيت اجتمااعی

آنها از وضعيت حاشيهای و به عبارتی از حاشيه به متن كشاندن

نگاه شده است در حالیكه در تحقيق حاضر ،به تنهايی صارفا از

آنها گامی اساسی در تقويت احساس امنيت اجتماعی شهروندان

منظر حاكميتی و سذردن امنيت اجتماعی به دست دولات بسانده

روسااتايی محسااوم میشااود كلااار و توماااس ،)0101(1در

نشده ،بلکه تلفيقی از بخش خصوصی ،مردم و نهادهای مدنی در

يافتههای خود به اين نتيجه رسيدند كه حکمروايی خوم زمينه و

تحقق امنيات اجتمااعی وارد گاود شاده و نقاش آن در تقويات

بستر بیعدالتی ،نابرابری ،فقر و محروميت ،نزاعهاای فرقاهای و

احساس امنيت اجتماعی ترسيم شده است يعنی نگاه دولاتمحور

قومی و قبيله ای و تهديد خشونت را از بين بارده و باا توسايع و

صري به مقوله امنيت كنار گذاشته شده و به موازا آن به نقش

بسط قابليتهای افراد روستايی و توانمندسازی آناان در راساتای

مردم نيز در تقويت احساس امنيت اجتماعی در جامعاه پرداختاه
شده است

1 -Bevir
2 -Kurtz and Schrank
3 -Andrews
4 -Clark and Thomas

210

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9911

امنيت نواميس
امنيت اقتصادی
امنيت فکری
امنيت جمعی

حکمروايی خوب

احساس امنيت

امنيت مالی

اجتماعی

امنيت جانی
امنيت شغلی
امنيت اخلاقی
امنيت فرهنگی
امنيت هويتی
امنيت قضايی

شکل  .6چارچوب مفهومی پژوهش؛ منبع :يافتههای تحقيق (.)6051

مواد و روشها

فرضيه و چارچوم نظاری و مطالعاا

پيشاين (حيدریسااربان

اين تحقيق از لحااظ هادي كااربردی ،و از لحااظ ماهيات،

0911،؛ حيدریساربان0911 ،؛ حيدریساربان0911 ،؛ حسينزاده

پيمايشی و نيز از ناوع همبساتگی اسات در ايان تحقياق روش

و همکاران0910 ،؛ حسانوند 0919 ،گرينادل0111 ،؛ سانتيساو،

گردآوری دادهها برای پاسخگويی به سئوالا تحقيق ،به صاور

 )0111طرح گرديده و سذس در اختيار روستاييان قرار گرفات تاا

پيمايشی (دادههای اوليه) و ابزار مورد استفاده در روش پيمايشای

تکميل گردد در اين بين ،پرسشنامه حکمروايی خوم شامل 11

پرسشنامه و مصاحبه بوده است جامعه آماری ماورد مطالعاه در

پرسش است كه به سنجش مؤلفههای حکمروايای میپاردازد

اين پژوهش ،بار اسااس سرشاماری نفاوس و مساکن (،)0911

روايی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد قرار

شامل كل روستاييان (بالای  01سال) ساكن در مناطق روساتايی

گرفت مطالعه راهنما 0در منطقه مشابه جامعه آماری با تعاداد91

شهرستان اردبيل میباشد ( ،)N=009011كه از اين ميان تعاداد

پرسشنامه صور گرفت و با دادههای كسب شده و اساتفاده از

 939نفر با استفاده از فرمول كوكران باه عناوان نموناه آمااری

فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم افزار  ،SPSSپايايی 0بخشهای

انتخام شدند روش نموناهگيری در ايان پاژوهش ،نموناهگيری

مختلاا پرسااشنامه تحقيااق  1/11الاای  1/33بدساات آمااد

خوشه ای بوده است به منظور بررسی ارتباا ،باين متغيرهاای

متغيرهای مستقل اين تحقيق شامل مؤلفههای حکمروايی خوم

پژوهش از دو نوع پرسشنامه حکمروايای خاوم و شااخصهای

(انعطايپااذيری ،كااارآيی و ا ربخشاای ،پاسااخ گااويی ،شاافافيت،

ابعاد احساس امنيت اجتماعی استفاده گرديد ابزار جمعآوری داده

مشاااركت اجتماااعی ،حاكمياات قااانون ،عاادالت و برابااری،

پرسشنامه بوده است كه به روش پيمايشی صور گرفته است
به اين معنی كه پرسشنامه تحقيق متناسب با مسااله تحقياق و

1 -Pilot study
2 - Reliability
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مسئوليتپذيری ،اجماع پذيری و نظار ) و متغير وابساته شاامل

( 01/13درصد) در مقطع راهنمايی و  11نفار (01/11درصاد) در

ابعاد احساس امنيت اجتماعی (امنيت نواميس ،امنيات اقتصاادی،

مقطااع متوسااطه تحصاايل كردهانااد و بالاااخره 91 ،نفاار (/91

امنيت فکری ،امنيت جمعی ،امنيت مالی ،امنيات جاانی ،امنيات

3درصد) ،نيز مدر ديذلم دارند

شغلی ،امنيت اخلاقی ،امنيت فرهنگای ،امنيات هاويتی و امنيات

نتايج حاصل از يافتههای توصيفی تحقيق در جدول  0نشان

قضايی) مناطق روستايی میباشد در اين نوشتار ،متغير وابسته در

میدهااد وضااعيت انعطايپااذيری  10/1درصااد پاسااخگويان در

 10گويه به شيوه خودسانجی باا طيا پانج گزيناهای ليکار

سط زياد و خيلی زياد و  91/11درصد در سط خيلی كم و كم

(هاايچ  ،1كاام  ،0متوسااط  ،0زياااد  ،9و خيلاای زياااد )1

برآورد گرديد در مورد وضعيت كارآيی و ا ربخشی 11/1درصد از

اندازهگيری شد در اين پژوهش اطلاعا بدست آمده با اساتفاده

پاسخگويان در سط زياد و خيلی زياد و  10/09درصد در ساط

از شيوههای آمار توصيفی و آمار استنباطی مورد تجزيه و تحليال

كاام و خيلاای كاام باارآورد گرديااد در مااورد متغياار پاسااخگويی

قرار گرفات بارای تبياين رابطاه باين هار ياک از مؤلفاههای

بيشترين فروانی با ( 90/01درصد) در سط متوسط و كمتارين

حکمروايی خوم و امنيت اجتماعی از ضرايب همبستگی پيرسون

فراوانی با ( 1/10درصد) در سط كام ارزياابی شادند در ماورد

و آزمون رگرسيون چندمتغيره استفاده شد و همه عمليا آمااری

متغير شفافيت بيشتارين فروانای باا ( 01/11درصاد) در ساط

با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت

خيلی زياد و كمترين فراوانی با ( 09/90درصد) در ساط خيلای
كم ارزيابی شدند در مورد متغير مشااركت اجتمااعی بيشتارين

نتايج

فروانی با ( 91/11درصد) در سط زيااد و كمتارين فراوانای باا

الف) یافتههای توصیفی

( 1/11درصد) در سط متوسط ارزياابی شادند در ماورد متغيار

يافتههای توصيفی تحقيق پيرامون ويژگیهای فردی نموناه

حاكميت قانون بيشترين فروانی با ( 19/01درصد) در سط كم

در خصوص توزيع فراوانی بر حسب گاروه سانی نشاان داد كاه

و كمترين فراوانی با ( 1/10درصد) در سط خيلی زيااد ارزياابی

03/11درصد در محدوده سنی  01سال و كمتر09/09 ،درصاد در

شدند در ماورد متغيار عادالت و براباری بيشتارين فروانای باا

محدوده سنی 01/11 ،00-91درصد در محادوده سانی 90-11و

( 11/10درصد) در سط زياد و كمترين فراوانی با ( 0/11درصد)

03/11درصد در محدوده سنی  10سال و بالاتر قرار دارند و نياز،

در سط كام ارزياابی شادند در ماورد متغيار مسائوليتپذيری

يافتههای توصيفی تحقيق پيرامون ويژگیهای فاردی نموناه در

بيشتارين فروانای بااا ( 01/11درصاد) در سااط خيلای زياااد و

خصوص وضعيت تمهل نشان داد كه  10/11درصاد ( 011نفار)،

كمترين فراوانی با ( 1/10درصد) در سط كم ارزيابی شادند در

متمهاال و  13/11درصااد ( 031نفاار) ،در تحقيااق حاضاار مجاارد

مورد متغير اجماع پذيری وضعيت  11درصاد از پاساخگويان در

هستند افزون بار ايان ،از مياان  939نفار نموناه آمااری ماورد

سط زياد و خيلی زياد و  00/19درصد در سط كم و خيلی كم

مطالعاه 11 ،نفار بیسااوادند ( 03/10درصاد) 01/33درصاد بااا

برآورد گرديد در مورد متغير نظاار وضاعيت  91/19درصاد از

آموزش نهضات ساوادآموزی تواناايی خوانادن و نوشاتن دارناد

پاسخگويان در سط زياد و خيلی زياد و  91/13درصد در ساط

19نفر (01/11درصد) در مقطع ابتدايی تحصيل كردهاند و 13نفر

كم و خيلی كم برآورد گرديد

212

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9911

جدول  .6درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مستقل

رديف

متغير

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

ميانگين

انحراف معيار

درصد پاسخگويان
0
0
9
1
1
1
1
3
1
01

انعطايپذيری
كارآيی و ا ربخشی
پاسخگويی
شفافيت
مشاركت اجتماعی
حاكميت قانون
عدالت و برابری
مسئوليتپذيری
اجماعپذيری
نظار

01/10
00/11
00/11
09/90
09/93
09/11
01/91
01/01
3/11
00/11

01/10
01/13
03/01
09/11
90/01
1/10
01/0
03/0
1/11
00/11
1/10
19/01
01/11
0/11
01/10
1/10
03/91
9/31
90/11
1/90
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

نتايج حاصل از يافتههای توصيفی تحقيق در جدول  0نشان

01/91
00/01
91/31
09/99
91/11
00/10
11/10
00/11
01/11
00/11

03/11
01/91
01/13
01/11
00/01
1/10
00/31
01/11
10/19
01/11

1/11
1/11
01/11
00/01
3/11
1/01
1/13
01/01
1/11
1/13

9/11
0/11
1/11
0/10
00/19
9/00
3/19
9/11
9/10
1/31

در مورد متغير امنيت شغلی بيشترين فروانی با ( 99/11درصاد)

میدهد ،وضعيت امنيت ناواميس  01/01درصاد پاساخگويان در

در سط خيلی زياد و كمترين فراوانی با ( 9/90درصد) در ساط

سط زياد و خيلی زياد و  11/01درصد در سط خيلی كم و كم

كم ارزيابی شدند در مورد متغير امنيت اخلاقی بيشترين فروانی

برآورد گرديد در مورد امنيت اقتصادی وضعيت  11/11درصاد از

با ( 99/31درصد) در ساط خيلای زيااد و كمتارين فراوانای باا

پاسخگويان در سط زياد و خيلی زياد و  11/11درصد در ساط

(00/01درصد) در سط متوسط ارزياابی شادند در ماورد متغيار

كم و خيلی كم بارآورد گردياد در ماورد متغيار امنيات فکاری

امنيت اخلاقی بيشترين فروانی با ( 99/31درصد) در سط خيلی

بيشترين فروانی با ( 01/31درصاد) در ساط زيااد و كمتارين

زياد و كمترين فراوانی با (00/01درصد) در سط متوسط ارزيابی

فراوانی با ( 01/09درصد) در سط كم ارزياابی شادند در ماورد

شدند در مورد متغير امنيت فرهنگی بيشترين فروانی با (01/10

متغير امنيات جمعای وضاعيت  01/10درصاد از پاساخگويان در

درصد) در سط كم و كمترين فراوانی با (1/10درصد) در ساط

سط زياد و خيلی زياد و  11/01درصد در سط كم و خيلی كم

زياد ارزيابی شدند در مورد متغير امنيت هويتی بيشترين فروانی

برآورد گرديد در مورد متغير امنيت مالی وضعيت  11/39درصاد

با ( 90/30درصد) در ساط خيلای كام و كمتارين فراوانای باا

از پاسخگويان با ميانگين  3/01و انحراي معياار  0/13در ساط

(1/11درصد) در سط زياد ارزيابی شدند در مورد متغير امنيات

زياد و خيلی زياد و  01/13درصد در ساط خيلای كام و كام و

قضايی بيشترين فروانی باا ( 91/11درصاد) در ساط

 01/11درصد در سط متوسط ارزياابی شادند در ماورد متغيار

كمترين فراوانی با (01/01درصد) در ساط خيلای كام ارزياابی

امنيت جانی بيشترين فروانی با ( 01/11درصد) در سط كام و

شدند

كمترين فراوانی با ( 00/00درصد) در سط زياد ارزياابی شادند

زيااد و

تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان ،مطالعه موردی :شهرستان اردبیل
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جدول  .2درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار متغيرهای وابسته

رديف

متغير

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

ميانگين

انحراف معيار

درصد پاسخگويان
0
0
9
1
1
1
1
3
1
01
00

01/11
01/31
01/11
03/00
1/90
01/91
03/11
03/11
03/19
90/30
01/01

امنيت نواميس
امنيت اقتصادی
امنيت فکری
امنيت جمعی
امنيت مالی
امنيت جانی
امنيت شغلی
امنيت اخلاقی
امنيت فرهنگی
امنيت هويتی
امنيت قضايی

00/10
91/10
1/01
01/01
01/01
01/09
01/00
90/11
01/11
01/01
03/10
01/11
09/11
9/90
00/01
01/30
01/19
01/10
01/93
90/11
01/01
03/11
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

ب) نتایج استنباطی

00/11
01/00
01/31
03/10
01/11
00/00
01/39
01/11
1/10
1/11
91/11

01/01
91/19
01/11
3/01
09/03
01/10
99/11
99/31
01/10
01/1
00/13

3/11
1/01
1/11
00/1
1/13
01/3
1/91
1/11
9/11
3/01
0/11

01/1
1/09
1/99
00/90
0/13
9/00
0/11
0/13
1/11
01/01
01/13

است و رابطه بين متغيرهای اجماع پاذيری و نظاار باا متغيار

بااا توجااه بااه اطلاعااا مناادرج در جاادول ،9نتااايج ضااريب

وابسته امنيت اجتماعی در سط  1درصد خطا مثبت شده است و

همبستگی پيرسون نشاان میدهاد كاه رابطاه باين متغيرهاای

ضمن اين كه باين متغيرهاای كاارآيی و ا ربخشای و حاكميات

انعطايپذيری ،پاسخگويی ،شفافيت ،مشاركت اجتماعی ،عدالت و

قانون با متغير امنيت اجتماعی رابطه معنیداری مشااهده نشاده

برابری و مسئوليتپذيری در سط  0درصاد خطاا مثبات شاده

است

جدول  .0نتايج ضريب همبستگی جهت تعيين رابطه بين دو متغير
رديف

حکمروايی خوب

متغير مستقل
انعطايپذيری
كارآيی و ا ربخشی
پاسخگويی
شفافيت
مشاركت اجتماعی
حاكميت قانون
عدالت و برابری
مسئوليتپذيری
اجماعپذيری
نظار

متغير وابسته
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعی
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

نتایج رگرسیون چند متغیره

در اين روش بر اساس بتای استاندارد بدست آمده متغيرهای

مقدار()r
1/111
1/011
1/901
1/911
1/100
1/011
1/110
1/101
1/031
1/931

مقدار ()p
1/111
1/000
1/110
1/119
1/111
1/901
1/111
1/111
1/11
1/10

انعطايپذيری ،پاسخگويی و شفافيت ،مشاركت اجتماعی ،عادالت
و برابری و مسئوليتپذيری به ترتيب به عنوان متغيرهايی بودناد
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كه بيشترين سهم را در ميزان تغييرا متغير وابسته داشتند لذا

رگرسيون و رابطه خطی باين متغيرهاا را در گاام نهاايی نشاان

اين متغيرها در مدل نهايی باقی مانده و بقيه متغيرهاا از معادلاه

میدهد جدول ( )1و ( )1اطلاعا مربو ،به اين تجزيه و تحليل

حذي شدند نتايج نشان میدهاد ايان متغيرهاای پيشباين 91

را نشان میدهند به منظور برآورد معادله تخماين ،باا توجاه باه

) از ميزان واريانس متغير وابساته (احسااس

اطلاعا بدست آمده و معنیدار بودن مدل نهايی رگرسيون چناد

امنيت اجتماعی) را پيشبينی میكنند ضريب تعيين بيانگر ايان

متغيره در اين پژوهش ،با معادله زير میتوان ميازان حکمروايای

است كه متغيرهای ديگری نيز در ميزان بهبود احسااس امنيات

خوم را با بهبود احساس امنيت اجتماعی در منطقه مورد مطالعه

اجتماعی روستاييان تم يرگذار بودهاند كه در مطالعه حاضر بررسی

تخمين زد:

درصد ( 1/91

نشده است نتايج تحليل واريانس يک طرفه نيز معنایدار باودن
()0

جدول  .4ضرايب رگرسيون چند مرحلهای برای تبيين رابطه حکمروايی خوب و امنيت اجتماعی
گام

نام متغير

ضريب رگرسيون

ضريب تعيين تعديل شده

مقدار ()F

مقدار()p

0
0
9
1
1
1

انعطايپذيری
پاسخگويی
شفافيت
مشاركت اجتماعی
عدالت و برابری
مسئوليتپذيری

1/911
1/111
1/103
1/110
1/119
1/139

1/093
1/093
1/011
1/010
1/909
1/900

91/11
91/30
01/03
01/13
00/31
01/00

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

ضريب تعيين
1/010
1/011
1/011
1/911
1/903
1/911
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

جدول  . 9ضرايب متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون نهايی برای تبيين رابطه حکمروايی خوب و امنيت اجتماعی
متغيرهای پيشبين
عدد ابت (عر از مبدا)
انعطايپذيری ()X1
پاسخگويی ()X2
شفافيت ()X3
مشاركت اجتماعی ()X4
عدالت و برابری ()X5
مسئوليتپذيری ()X6

ضرايب استاندارد نشده
ضريب ورود
1/113
1/109
1/103
1/001
1/011
1/013
1/100

ضرايب استاندارد شده

بتا ()β
خطای معيار
-------1/910
1/110
1/139
1/901
1/111
1/019
1/111
1/030
1/111
1/019
1/111
1/011
1/101
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

tمحاسبه شده

مقدار()p

0/01
1/90
1/13
9/91
0/11
0/13
0/111

1/011
1/111
1/111
1/110
1/111
1/119
1/111

در نهايت اطلاعا منادرج در شاکل  ،0نشاان میدهاد بار

اجتماعی» بيشتر از ساير متغيرها است و متغيرهای پاساخگويی

اساااس نتااايج حاصاال از ضااريب بتااا ،سااهم و نقااش متغياار

و شااافافيت ،مشااااركت اجتمااااعی ،عااادالت و براباااری و

«انعطايپااذيری» در تبيااين متغياار وابسااته «احساااس امنياات

مسئوليتپذيری به ترتيب در اولويت های بعدی قرار گرفتند

تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان ،مطالعه موردی :شهرستان اردبیل

پاسخگويی

0/18

مسئوليت
پذيری

انعطايپذيری

/44
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0/81

0
احساس امنيت اجتماعی

0/81

شفافيت

0/81

مشاركت
اجتماعی

0/81

عدالت و
برابری

شکل .2اهميت نسبی متغيرهای مستقل در تبيين بهبود احساس امنيت اجتماعی
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادات

آمار استنباطی نشان داد حکمروايی خوم بر بهبود احساس منيت

احساس امنيت اجتماعی يکی از عناصر بنيادی بعد سياسای،

اجتماعی مناطق روستايی شهرستان اردبيل تم يرگذار بوده اسات

اجتماعی و اقتصادی نظم اجتماعی جوامع انسانی اعام از جواماع

به طوری كه همبستگی حکمروايی خوم در تماامی مؤلفاههای

شاهری و جوامااع روسااتايی بااه حسااام میآيااد كااه بااا اعمااال

حکمروايی خوم به جز مؤلفههای كارآيی و ا ربخشی و حاكميت

حکمروايی خوم زمينه بهبود احساس امنيات اجتمااعی تقويات

قانون به ا با رسيد و در اين ارتبا ،،ميزان  pمحاسبه شده بين

میشود و هم نان كه گفته شد نوشتار حاضر ا ارا حکمروايای

مؤلفااههای انعطايپااذيری ،پاسااخگويی ،شاافافيت ،مشاااركت

خوم بر بهبود احساس امنيت اجتماعی را مورد مطالعه و تحليال

اجتماعی ،عدالت و براباری و مسائوليتپذيری باا متغيار بهباود

قرار داده است و نيز ،نتايج يافتههای توصيفی نشاان داد كاه از

احساااس امنياات اجتماااعی سااط معناااداری كمتاار از  1/10و

بين ميانگين مؤلفههای حکمروايی خوم ،ميانگين مؤلفه شفافيت

مؤلفههای اجماع پذيری و نظار سط معناداری كمتار از 1/11

( )00/01در رده اول و مياانگين حاكميات قااانون ( )1/01در رده

را نشان داد كه اين تحقيق با نتاايج تحقيقاا حيدریسااربان،

آخر قرار دارد و نيز از بين مؤلفههای احسااس امنيات اجتمااعی،

()0911؛ آندروس ()0109؛ كلار

و توماس ( )0101و سانتيساو

ميااانگين امنياات جااانی ( )01/3در رده اول و ميااانگين امنياات

( )0111همخوانی دارد از طري ديگر ،نتاايج تحليال رگرسايون

قضايی ( )0/11در رتبه آخر قرار دارد و افزون بر اين ،تحليلهای

نشان داد كه از بين متغيرهای تحقيق 1 ،متغير در معادلاه بااقی
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ماندند و اين  1متغير توانساتند  91درصاد از تغييارا را تبياين

رنگ گردد در خصوص ارتبا ،بين مشاركت اجتمااعی و بهباود

نمايند و در اين بين ،مؤلفه انعطاي پذيری بيشترين تام ير را بار

امنيت اجتماعی از منظر هال و ميادگلی ( ،)0110مشااركت باه

امنيت اجتمااعی داشاته اسات و نتاايج تحقياق نشاان داد كاه

عناوان ياک مقولاه اعتقاادی و پيشنيااز هار طارح ياا برنامااه

حکمرواياای خااوم از مهمتاارين اركااان بهبااود احساااس امنياات

موفقيتآميز برای بهبود زندگی مردم روستايی و تقويات امنيات

اجتماعی از طريق تقويت مؤلفههای انعطايپذيری ،پاساخگويی،

اجتماعی مطرح است و مشاركت نقش اساسی در تقويت امنيات

شفافيت ،مشاركت اجتماعی ،عدالت و برابری و مسائوليتپذيری

اجتماعی در مناطق روستايی باازی میكناد و در صاور پاايين

است و در خصوص پيوند بين تقويات انعطايپاذيری باا بهياود

بودن مشاركت اجتماعی تقويت امنيت اجتماعی جوامع روساتايی

احساس امنيت اجتماعی باياد گفات كاه باين انعطايپاذيری و

با چالشهايی مواجه میشود پيرامون پيوند بين عدالت و برابری

احساس امنيت اجتماعی رابطه وجود دارد به اين معنی كاه ،هار

و بهبود احساس امنيت اجتماعی بايد گفت كه به باور بسياری از

چه قدر انعطايپذيری افراد روستايی بالاتر باشد ،به همان ميازان

انديشمندان از جمله بوزان ()0931؛ يون )0100( 0لازما تحقاق

احساس امنيت اجتماعی آنان ارتقای میيابد به ايان خااطر كاه

امنيت را سامان يافتن نهادهاا و رفتارهاای سياسای ،اقتصاادی و

افراد روستايی دارای انعطايپاذيری بالاا در مقابال محر هاای

فرهنگی بر اساس تممين نيازهای انساانی و دساتيابی افاراد باه

بيرونی اعم از محار اقتصاادی ،اجتمااعی و محيطای و غياره

استقلال و امکان مشاركت معنادار در نهادها و فرايندهای مربو،

واكاانش درخااور و شايسااته نشااان میدهنااد و از آن جااايی كااه

به زندگی سياسی ،اقتصادی و فرهنگی میداند ،عناصر تشاکيل

انعطايپااذيری مياازان تجربهپااذيری افااراد روسااتايی را ارتقااای

دهندة امنيت؛ يعنی بقای ،آزادی و رضايت افراد میتواند همنشين

میبخشد لذا تجربهپذيری بيشتر هم به بهبود احسااس امنيات

با عدالت اجتماعی باشد .اين مبنا ،شر ،تحقق عدالت اجتمااعی،

اجتماعی منجر میشود پيرامون پيوند بين مؤلفاه پاساخگويی و

رفع تبعيضها و سركومها و توجه به افزايش توانمندی افاراد و

بهبود احساس امنيات اجتمااعی باياد گفات كاه پاساخگويی از

گروههای مختل اجتماعی است اين مفهوم از عدالت است كاه

ابزارهای كنترل و نظار بر قادر و مقابلاه باا ساو اساتفاده

ضمن تممين احساس امنيت ،بر رضايت افراد از زندگی در مناطق

دولت از قدر خود است البته در نظامهای سياسی دموكراتياک

روسااتايی نيااز تاام ير مثبتاای دارد در خصااوص پيونااد بااين

دولت به خاطر وابستگی مالی از رهگذر دريافت ماليا وابسته به

مسئوليتپذيری و بهبود احساس امنيت اجتماعی میتوان گفات

مردم است ولی در نظامهای سياسی تماميتخواه دولت هيچگونه

كه هر چه قدر تصميمگيری در سط دولت ،بخش خصوصای و

وابستگی به درآمدهای مالياتی ماردم نادارد و از رهگاذر توزياع

جامعه مدنی توام باا احسااس مسائوليت نسابت باه شاهروندان

رانت بين مردم كه بيشتر آنهم از قبل تکفروشی و خامفروشی

روستايی صور گيارد باه هماان ميازان شاهروندان روساتايی

به دست میآيد كشور را ماديريت میكناد و طبيعای اسات كاه

احساس امنيت بيشتری خواهند كرد در نهايت اين كه ،در سايه

استقلال دولت از ماردم ،سابب میشاود كاه ماردم در شائون و

حکمروايی شايسته كه نظام ساختاری (باازار ،دولات و چاارچوم

عرصههای مختل ماديريتی اجتمااعی ،اقتصاادی و سياسای و

نهادی) را در راستای بهبود عملکرد (افزايش درآمد ،تولياد ،رشاد

حتی زيست محيطی به حاشيه رانده شود و كنار گذاشاتن ماردم

اقتصادی ،كاهش بيکاری ،تقويت سرمايه اجتماعی و شابکههای

سبب می شود كه مشاركت ماردم باه حاداقل رسايده و تحقاق
امنيت اجتماعی كه با مردم و توسط مردم و برای مردم است كم

1 - UN
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اجتماعی ،توسعه سياسی ،ممانعت از انسداد سياسی ،جلاوگيری از

جامعه روستايی شهرستان اردبيل دست ياری به سوی مارم دراز

تخريب زيست محيطی و غيره) تشکيل میدهد میتوان امنيات

كرده و با مشاركت مردم روساتايی باه تحقاق امنيات اجتمااعی

اجتماعی را در مناطق روستايی شهرستان اردبيل مستحکم كارد

مبادر بورزند چون در اين صاور اسات كاه ماردم و نياروی

در خاتمه ،با استناد به نتايج استنباطی تحقياق مبنای بار وجاود

انتظامی يک اعتماد متقابل به همديگر پيدا میكنند و اين اعتماد

همبستگی معنیدار بين مؤلفاههای حکمروايای خاوم و بهباود

نقش مهمی در تقويت احساس امنيت اجتماعی جوامع روساتايی

احساس امنيت اجتماعی پيشنهاد میگردد كه تشويق به عضويت

بازی میكند افزون بر اين مطلوم است كه ،نيروی انتظاامی در

روستاييان شهرستان اردبيل در نهادها و تشکلهای مردمی مانند

مناطق روستايی شهرستان اردبيل در تحقق حکمروايی خوم باا

تعاونیها و غيره در اولويت قرار گيرد تا روستاييان اين شهرستان

روستاييان رابطه محترمانه و دوستانه داشته باشد و به عبارتی باه

با عضويت در اين نهادها ضمن تسهيم داناش ،مهاار  ،تقويات

روستاييان اين شهرستان شان انسانی قائل شوند چاون تنهاا در

روابط افقی بر پايه همکاری ،كااهش تعارضاا و درگيریهاا و

اين صور است كه جامعه روستايی منطقه مورد مطالعه نياروی

كمک به يکديگر در مواقع رخداد و وقوع بحران و تقويت اعتماد

پليس را قابل اتکا دانسته و دست ياری و همکاری به ساوی آن

روستاييان به همديگر و غيره به بهبود احساس امنيت اجتمااعی

دراز میكنند در غير اين صور  ،همچنان فاصله خاود را باا هار

خودشان مساعد لازم را كرده باشند افازون بار ايان شايساته

نيروی دولتی و رسمی و به ويژه پليس و نيروی انتظاامی حفا

است كه به توانمندسازی روستاييان شهرستان اردبيال از طرياق

میكنند و نيز ،مطلوم اسات كاه پلايس و نيروهاای انتظاامی

آموزش اهتمام جدی مبذول گاردد باه ايان دليال كاه آماوزش

مشغول در مناطق روستايی شهرستان اردبيل ريشاه روساتايی و

شهروندی و آشنا نمودن شهروندان روستايی ايان شهرساتان باا

عشايری داشته باشند چون تنها در اين اوضاع و احوال است كاه

مفهوم شهروند ،حقوق ،وظاي و مسئوليتهای خود نقش مهمی

پليس و يا نياروی انتظاامی میتوانناد ياک زباان مشاتر

باا

در افزايش مشاركت آنان داشته و در نهايت باه بهباود احسااس

روستاييان منطقه مورد مطالعاه داشاته باشاند و باه زباان سااده

امنيت اجتماعی منجر میگردد افزون بر اين مطلوم اسات كاه

میتوانند زبان همديگر را بفهمند بالااخره ،بار پلايس و نياروی

ايجاد نهادها و سازمانهای غيردولتی و استفاده از اين نهادهاای

انتظامی است كه به ارزشها ،قواعد ،نرم ،هنجارهاای متعااري و

مردمی در حل مسائل و مشکلا روستاهای شهرستان اردبيل در

مقبول افراد ساكن در مناطق روستايی شهرستان اردبيال احتارام

سرلوحه اقداما دولتمردان و مسئولان امر قرار گيرد تا به واسطه

بگذارد و با ناديده گرفتن ،باورها ،عقايد و احساسا و عواطا و

ايحاد اين نهادها ميزان احساس امنيت اجتماعی مناطق روستايی

هيجانااا و خواسااتههای روسااتاييان بااه باادبينی روسااتاييان

شهرستان اردبيل تقويت گردد علاوه بار ايان ،باياد باه كااهش

شهرستان اردبيل نسبت باه خودشاان دامان نزنناد كاه در ايان

شکاي طبقااتی ،تقويات مشااركت اجتمااعی ،حاكميات قاانون،

شرايط در تحقق و ارتقای احساس امنيات اجتمااعی روساتاييان

تقويت مسئوليتپذيری ،تقويات پاساخگويی و غياره در منااطق

ساكن در مناطق روستايی شهرستان اردبيال ناكاام میمانناد در

روستايی شهرستان اردبيل عنايات وياژهای شاود تاا روساتاييان

پايان جهت به بطن كشاندن مردم و تقويات مشااركت آنهاا در

شهرستان اردبيل در سايه تقويت مؤلفاههای حکمروايای خاوم

مديريت جامعه و مناطق روستايی پيشنهاد می شاود كاه دولات

احساس امنيت بيشتری را تجربه كنند افزون بار ايان ،توصايه

تنها نظم و امنيت و تممين كالاهای عمومی و خادما درماانی و

میشود كه پليس و نيروی انتظامی در برقراری امنيت اجتمااعی

بهداشتی و تاسيسا عامالمنفعه را بر عهده بگيرد و نظام باازار و
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بخش خصوصی و مکانيسم قيمت را جهت هادايت فعاليتهاای

كه توليد رونق می گيرد و فساد و رانت و دلالی و واسطهگری به

اقتصادی تقويت كند چون كه نظام باازار ياک نظام خودجاوش

حاشيه رانده میشود و در سايه رونق توليد و رشد اقتصادی است

است و حاكميت دولت مبتنی بر سلسله مراتب اسات و مطالعاا

كه سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روساتا امنيات نسابی را

متعدد و شواهد تجربی نشان میدهد كه در نظم خودجوش است

تجربه میكنند
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Abstract
This paper aims to study and analysis of effects good governance on sense of social security
improvement in the rural areas of Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of
research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of
the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the
researcher.Statistical society of research included all of villagers residing in the rural areas of Ardabil
County (N=85053). In addition for determining sample size the villagers of residing in the rural
areas of Ardabil county was used Cochran formula. Content validity of the questionnaire was
confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha
(0.74-0.88). For data analysis, SPSS software was usedIn addition, findings revealed that there was
a positive relationship between all variables research except rule of law and effectiveness and
efficiency variables and improve the sense of social security.
Keywords: Good Governance, Social Security, Sense of Social Security, Rural Development
Managment, Ardabil County.
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