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چکيده
یکی از اصلیترین دغدغه دولتها تأمین امنیت ملی با تأکید بر حفظ سرمایه اجتماایی اسات .توجاه باه اهمیات
سرمایه اجتمایی نیز ناشی از اهمیت شاخصهایی نظیار مشااککت انجاماو و ایتمااد دک نظااوهاا اجتماایی اسات.
دولت ها همیشه نگران این موضوع بودهاند که تا چه میزان میتوانند بر همکاک جامعه تکیه نمایند تا با پشتوانه یظای
این همکاک ها فعالیتها و کاهبردها خود کا پیش ببرند؛ بنابراین بدون سارمایه اجتماایی بخاش اابا تاوج ی از
منابع هدک میکود و هزینهها باید صرف تأمین ثبات توافق و همکاک ها شود .بر این اساس سؤال اصلی پژوهش ایان
است که سرمایه اجتمایی چه تأثیر بر امنیت ملی جم وک اسالمی ایران (دک دولت دوازدها

داکد جامعاه ممااک

پژوهش حاضر متشک از کاککنان سازمان یقیدتی -سیاسی اکتش بوده و کوش نمونهگیار نیاز باهصاوکت تصاادفی
خوشها است .برا تعیین حم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  383نفر تعیاین شادند .کوش تيقیاق ایان
پژوهش نیز مبتنی بر کویکرد ممیختاه و کوش کمای و کیفای اسات .ابازاک جماعموک اطالیاات کتابخاناها و انمااو
پرسشنامه است .بهمنظوک مزمون فرضیهها پژوهش و پاسخگویی به ساؤاتت پاژوهش از مزماون ضاریه همبجاتگی
پیرسون و مزمون کگرسیون خطی ( Rاستفاده گردیده است .برا تمزیهوتيلیا دادههاا نیاز از ناروافزاکهاا ممااک
بهویژه نروافزاکها  12( Spssو  9( Sasاستفاده شد .دکن ایت فرضیه تيقیق که «به نظار مایکساد میازان سارمایه
اجتمایی بر امنیت ملی جم وک اسالمی ایران دک دولت دوازده تأثیرگذاک بوده است» تأیید گردید .بار اسااس نتاای
بهیم ممده اکتباط بین سرمایه اجتمایی و مؤلفهها من و تأثیر من بر امنیت ملی بهصوکت مجتقی و معناداک است.

 . 2دانشمو دکتر یلوو سیاسی دانشکده یلوو انجانی دانشگاه مزاد اسالمی تمرد ایاران و( نویجانده مجا)ول
Tjafari800@gmail.com
 . 1اساااتادیاک گاااروه یلاااوو سیاسااای دانشاااکده یلاااوو انجاااانی دانشاااگاه مزاد اساااالمی تمااارد ایاااران
)(Am.haghighi@yahoo.com
 . 3ساااتادیاک گاااروه یلاااوو سیاسااای دانشاااکده یلاااوو انجاااانی دانشاااگاه مزاد اساااالمی تمااارد ایاااران
)(aravanbod@yahoo.com
 .4دکتر کوابط بینالمل .
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کليدواژهها:

سرمایه اجتمایی ایتماد مشاککت و انجماو اجتمایی امنیت ملی دولت دوازده

 .1مقدمه و بيان مسئله
هر دولتی که بتواند جلوهها بیشتر از همکاک و همدلی تودهها مردمی کا دک ابعاد
سیاسی اجتمایی ااتصاد و بهخصوص دک دفاع از کشوک و حکومت دک مقاب ت دیادات
داخلی و خاکجی جلاه نمایاد دک جامعاه باینالمللای از ایتبااک شخصایت و مواعیات
کفیعتر برخوکداک میگردد دک غیر این صوکت باا ایمااد گججات دک مباانی اجتماایی و
سیاسی و باوکها یمومی که نتیمه بالمعاکض یدو پیوناد و تعاما باین ماردو و دولات
است امنیت ملی نیز دک مقاب انواع مسیهها شکننده باوده و دکواااع حجاسایتهاایی کاه
میباید بهطوک متعاکف و طبیعی ح وفص گردد به ت دیداتی مبدل میشوند که ک نظااو کا
با مخاطره جد کوبهکو میسازند

(مراد

. 228-229 :2393

منمایی که انقالب اسالمی ایران منافع و سیاستها کالن و کاهبارد ابراادکتهاا
مخالف نظاو جم وک اسالمی ایران کا به چالش کشید بدون تردید از بدو شک گیار من
مخالفت و مباکزه برخی از ادکتها نظاو بینالمل کا نیز به همراه موکد؛ بهطاوک کاه دک
ابعاد مختلف سیاسی امنیتی ااتصاد و ...با انواع ت دیادها و تياری هاا مواجاه گردیاد و
امنیت ملی و تمامیت اکضی من بهطوک جد و همهجانبه به مخاطره افتاد .نموناه بااکز ایان
ت دیدات هشت سال جنگ تيمیلی بود که نظاو نوپاا و امنیات و مناافع ملای کشاوک کا باا
مشکالت اساسی مواجه ساخت .از طرفی از منمایی که امنیت ملی به نياو بااکز اکتبااط
نزدیکی با ابعاد مختلف حیات سیاسی و اجتمایی انجان داکد ذهن دولتها و ملتها کا به
خود مشغول ساخته است .این مقوله دک هر کشوک بهینوان م ترین اکزش حیاتی مطار
است و بهطوک کلی سایر اکزشها و منافع ملی کا تيتالشعاع خود ااراک مایدهاد .دک ایان
شرایط جم وک اسالمی ایران که همچون هر نظاو سیاسی دیگر داکا اکتباطات مختلف
دک سطو داخلی و خاکجی است و دک فرایند فعالیت و ثبات سیاسی و امنیتی من متغیرها
متعدد نیز دخی میباشند و با وضعیتی متفاوتتر از بجیاک از کشوکها کوباهکو گردیاده
است

(حیدک

. 22 :2391
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امروزه دک کناک سرمایهها انجانی و ااتصاد

سرمایه دیگر به ناو سرمایه اجتماایی

2

نیز موکد توجه نظریهپردازان و اندیشمندان اراک گرفتاه اسات .سارمایه اجتماایی مممویاه
هنماکها موجود دک نظاو ها اجتمایی است که موجه اکتقا ساط همکااک اییاا
جامعه و پایین ممدن هزینهها تبادتت و اکتباطاات مایشاود (فوکویاماا « . 172 :2999کابارت
پاتناو» اولین باک بود که سرمایه اجتمایی کا به تعامالت مادنی و مشااککت سیاسای اکتبااط
داد .و تصری کرد که یک کابطه او بین وجود انممنها داوطلبانه و کیفیات زنادگی
دک جوامع وجود داکد .شرکت دک انممن ها داوطلبانه منمر به تولید منافع فرد و جمعی
می شود و مدیی شد که این منافع فرد و جمعی نتیمه مجاتقی سارمایه اجتماایی اسات.
و سرمایه اجتمایی کا بهینوان شبکهها اجتمایی و هنماکها کواباط متقابا و اابلیات
ایتماد تعریف کرد (پوتناو  . 29 :2391جاوامعی کاه داکا ساط بااتیی از سارمایه اجتماایی
هجتند ساختاکها سیاسی مؤثرتر و نخبگان سیاسی پاسخگوتر داکند .ساکنان جواماع باا
سرمایه اجتمایی بات دک سطو باتتر از مشاککت سیاسی یم میکنند (همان . 41 :بر ایان
اساس دک هر دولت و حکومتی که سرمایه اجتمایی دچاک تياول و دگردیجای شاود تاأثیر
بجیاک دک مجیر کشد و توسعه و امنیت جامعه داکد؛ زیرا کمبود سرمایه اجتماایی دک جامعاه
بایث میشود بخش ااب توج ی از منابع هادک کود و هزیناههاا بجایاک صارف تاأمین
ثبات توافق و همکاک میشود؛ بنابراین میتوان ینوان نمود که سرمایه اجتماایی دک یاک
دوکه طوتنی و بهسختی ایماد میشود ولی تخریه من بهسریت انماو میگیرد که ثماره من
تزلزل امنیت ملی است (مادنی  . 1 :2397باا توجاه باه اهمیات مف اوو سارمایه اجتماایی دک
مطالعات نوین جامعهشناسی و یلوو سیاسی دک پژوهش حاضر بر منی تاا باا کوش ممیختاه
(کمی و کیفی و با استفاده از ابزاکها کتابخانها و پرسشنامه با حم نمونه  383نفر کاه
دک میان کاککنان مجا به انماو کسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هجتی که میاا
سرمایه اجتمایی بر امنیت ملی دک دولت دوازده تأثیرگذاک بوده است فرضیه اصلی ما دک

1. Social Capital.
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این پژوهش بر این اص استواک است که به نظر میکسد میزان سرمایه اجتماایی بار امنیات
ملی جم وک اسالمی ایران دک دولت دوازده تأثیرگذاک بوده است .م ترین نتای حاص
از مزمون فرضیهها دک این پژوهش نشان از من است که سرمایه اجتمایی تأثیر معنااداک بار
امنیت ملی داکد و تمزیهوتيلی دادهها پرسشنامه گواه من است که سارمایه اجتماایی دک
دولت دوازده دک سط متوسطی اراک داکد که تأثیر مجتقی بر امنیت ملی گذاشته است.
 .2مباني نظری
 .0-9پیشینه پژوهش
دک سالها اخیر تيقیقات و پژوهشهایی دک ایان زمیناه انمااو گرفتاه اسات کاه باه
نمونههایی از من اشاکه میکنی  .موحد و دیگران ( 2387دک مقالها با ینوان «برکسی کابطه
میان سرمایه اجتمایی و مشاککت سیاسی زناان باا اساتفاده از نظریاه تیااد فرهنگای پیار
بوکدیو» بهینوان چاکچوب نظر به مطالعه بر کو  398نفر از زنان بات  28ساال سااکن
دک ش ر شیراز پرداختهاند .نتای تيقیق منها حاکی از من است که همبجتگیها معنااداک
میان ابعاد سرمایه اجتمایی و میزان مشاککت سیاسی پاسخگویان وجود داکد .نقد واکدشاده
بر این مقاله این است که فقط نویجنده یکی از مؤلفهها سرمایه اجتمایی کا برکسی کارده
و به مقوله امنیت ملی نپرداخته است.
ميجن کداد ( 2387دک مقالها با ینوان «سرمایه اجتماایی و امنیات اجتماایی» باه
ابعاد مختلف سرمایه اجتمایی میپردازد .و دک این مقاله به برکسی تأثیر سرمایه اجتماایی
بر امنیت اجتمایی میپردازد و معتقد است دک جامعه بیمااک کواباط باه شاکلی دک جریاان
است که ایتماد تولید نمیشود .انيرافات اجتمایی بالفع نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماایی
اسات .یکاای از کاههااا م ا افاازایش ساارمایه اجتماایی دک جامعااه تقویاات «هنماکهااا
اجتمایی» است .هنماکها موجه تقویت همیاک

انجماوبخشای و کااهش کنتارل کسامی

ش روندان می گردد و به این صوکت امنیت اجتمایی کا تقویت مینماید .نقاد واکدشاده باه
این پژوهش این است شاخصها موجود دک ابعاد سرمایه اجتمایی بهصوکت اکتشاافی از
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مردو و با کوش مراجعه به خود مردو مطالعه نشده است .معصاومعلی معصاومی و مجاعود
پاداشی ( 2397دک مقاله «تأثیر سرمایه اجتمایی بر امنیت ملای جم اوک اساالمی ایاران»
نویجنده معتقد است هرچقدک سرمایه اجتمایی و مؤلفهها من ای از مشااککت ایتمااد و
انجماو اجتمایی تقویت یابد بایاث اکتقاا امنیات دک ساط کشاوک مایشاود و سارمایه
اجتمایی بر امنیت ملی تأثیر مجتقی میگذاکد .نقد واکدشاده بار ایان پاژوهش ایان اسات
شاخصها سرمایه اجتمایی کپی شده از شاخصها غربی است بدون منکاه باا فرهناگ
جامعه بومی انطباق داده شود .مروک بر سوابق تمربی مارتبط باا موضاوع تيقیاق حاضار
نشان میدهد که دک کابطه با موضوع پژوهش که «تأثیر سرمایه اجتمایی بار امنیات ملای دک
دولت دوازده » اسات پژوهشای صاوکت نگرفتاه اسات .اگرچاه برخای از مطالعاات باه
جنبههایی از من با توجه به موضوع موکد تيقیق خود اشاکه داشتهاند اماا دک یاک اکزیاابی
کلی میتوان چنین گفت که تيقیقات موجود بیشتر بر سرمایهها اجتمایی و مؤلفاههاا
من پرداخته و بهصوکت یینی سرمایه اجتمایی دک دولت دوازده موکد واکاو اراک نگرفته
است؛ بنابراین به دلی کمبود چنین پژوهشهایی سؤال اساسی سرمایه اجتمایی چه تأثیر
بر امنیت ملی دک دولت دوازده داکد بیپاسخ مانده است.
 .9-9مفهومشناسي
 .1-2-2سرمایه اجتماعي

انجان موجود اجتمایی است که گذکان اموک زیجتش دک اجتمااع مناوط باه تعاما و
تقاب با دیگران است .اثرات این کنشها متقاب و نقش منها تا حد است که حذف من
زندگی انجانی کا غیرممکن میسازد .دک این میان دانشمندان یلوو اجتمایی و یلوو سیاسای
با نگرشی کنمکاوانه دک جوامع به شناسایی این کنشها پرداخته و به مممویه یواملی پای
بردهاند که من کا سرمایه اجتمایی نامیدهاند .سابقه استفاده از مف وو سرمایه اجتمایی به سال
 2921میالد بازمیگردد .زمانی که این مف وو کا اولین باک فرد به ناو «هنایفن» 2کاه یاک
2. Hanifen
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اصالحگر مدکسه بود مطر کرد .دک سال  2912میالد

ژان ژاکوب 2که برنامهکیز شا ر

بود از این اصطال استفاده کرد .به ایتقااد او بارا یاک شا ر شابکههاا حکا سارمایه
اجتمایی کا داکند .سپس این مف وو دک ااتصاد شک گرفت ولی دکوااع «جیماز کلمان» 1و
تيقیق او دک زمینه مشاککت دک اموک مدکسه (دک ش ر شیکاگو بود که سابه جلاه توجاه
امروز به این مف وو شد.
بهطوک کلی نظریهها سرمایه اجتمایی دک سه دیدگاه کلی مطر شده است:
دیدگاهها کالننگر سرمایه اجتمایی کا بهمثابه داکایی جمعی دک نظر میگیرد .به نظار
پوتناو سرمایه اجتمایی به اکتباطات بین افاراد یعنای شابکههاا اجتماایی و هنماکهاا
همکاک متقاب و ایتماد که از این شبکهها برمیخیزد مربوط است .فوکویاما نیز سارمایه
اجتمایی کا دک اکتباط با توسعه ااتصاد دک نظر گرفته و معتقاد اسات کاه ساطو باات
سرمایه اجتمایی صداات و ایتماد افراد کا برا انمااو دادن کاکهاا مشااککتی و تعااونی
برانگیخته و بایث میشود که افراد جامعه به یکدیگر ایتماد کنند و با تشکی دادن گروههاا
و سازمانها جدید با یکدیگر همکاک کنند

(Paras, Pablo

. 185: 2003

دک دیدگاهها خردنگر سرمایه اجتمایی دک سط افراد و شبکههاا کواباط شخصای
موکد برکسی اراک میگیرد .نظریه شبکه که م تارین دیادگاه دک ایان زمیناه اسات مطار
میکند که سرمایه اجتمایی دسترسی افراد به شبکهها کوابط شخصی و اجتمایی است .به
نظر «پیر بوکدیو» 3سرمایه اجتمایی تممع منابع وااعی و بالقوه است که با مالکیات شابکه
کواب ط اجتماایی مارتبط اسات .از نظار او سارمایه اجتماایی از دو بعاد شابکه کواباط و
پیوندها اجتمایی و معاشرتپذیر تشکی شده است و این سرمایه از طریق کواباط باین
یامالن تولید میشود و میزان سرمایه اجتمایی هر فرد به میزان شابکه کواباط اجتماایی باا
دیگران بجتگی داکد.

2. John Jacob
1. James Coleman
3. Piere Bourdieu
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دیدگاهها تلفیقی (پیوند سط خرد و کالن کاه مایتاوان من کا یاک نظریاه تلفیقای
دانجت سرمایه اجتمایی کا دک دو بعد خارد و کاالن برکسای مایکناد« .جیماز کلمان» از
م ترین نظریهپردازان این دیدگاه است .کلمن منابع اجتمایی سااختاک دک شابکه کواباط
اجتمایی کا داکایی سرمایها برا فرد و بهینوان سرمایه اجتمایی دک نظر میگیرد .از نظار
او نظاو کنشهاا متقابا و کواباط اجتماایی باین کنشاگران و خصوصایات من سارمایه
اجتمایی کا به وجود میموکد یعنی سرمایه اجتمایی هنگامی به وجود مایمیاد کاه کواباط
میان افراد بهگونها دگرگون میشود که کنش کا تج ی میکند

(توسلی

. 21 :2384

 .2-2-2مؤلفههای تشکيلدهنده سرمایه اجتماعي

سرمایهها اجتمایی دکبرداکنده مؤلفهها گوناگونی است منچنان کاه صااحهنظاران
سرمایهها اجتمایی همچون کلمن 2پوتنااو 1و فوکویاماا 3باه مؤلفاههاایی چاون ایتمااد
مشاککت مگاهی و انجماو اجتمایی اشاکه داکند.
 .0-9-9-9اعتماد اجتماعي

4

دک تعاکیفی که از سرمایه اجتمایی 1مطر شده اسات ایتمااد اجتماایی باهیناوان یکای از
م ترین مؤلفهها و یناصر تشکی دهنده سرمایه اجتمایی دک جامعه دک نظر گرفتاه شاده اسات؛
به یباکت دیگر ایتماد اجتمایی ه بهینوان یک جزء ذهنی ه بهینوان یلت و ها باهیناوان
پیامد و معلول سرمایه اجتمایی المداد شده است .ایتماد اجتمایی از شرایط و الزامات یماده و
کلید برا موجودیت هر جامعه ميجوب میشود و برا ح مجائ اجتماایی 1ضاروک باه

2. Coleman
1. Putnam
3. Fukuyama
4. Social Trust
1. Social Capital
1. Social Problem
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نظر میکسد بهطوک که بایث پیادایش مکاماش و امنیات کوانای مایگاردد و بارا حرکات
موفقیتممیز ااتصاد و افزایش مشروییت نظاو و توسعه سیاسی و اجتمایی ضروکت داکد.
از نظر پوتناو ایتماد یکی از یناصر ضاروک تقویات همکااک اسات و یاک ینصار
غیراختیاک و نامگاهانه نیجت .ایتماد مجتلزو پیشبینی کفتاک یک بازیگر مجاتق اسات .دک
جوامع کوچک و بهه پیوسته این پیشبینی بر اسااس چیاز انمااو مایشاود کاه برنااکد
ویلیامز 2من کا «ایتماد صمیمانه» مینامد یعنی ایتماد که به مشنایی نزدیک با فرد بجاتگی
داکد اما دک جوامع بزکگتر و پیچیدهتر یک ایتماد غیرشخصای یاا شاک غیرمجاتقیمی از
ایتماد ضروکت داکد

(پوتناو

. 191 :2381

 .9-9-9-9مشاركت اجتماعي

1

مشاککت اجتمایی به سادهترین و مجاتقی تارین معناا من شارکت فعاتناه افاراد دک
زندگی اجتمایی است

(زاهد مازنادکانی

 . 21 :2383مشاککت نویی کنش هدفمند و با اصاد و

نیت است که دک فرایند مگاهانه تقجی ادکت و منابع کمیاب و فراه سااز فرصات بارا
کدهها کنش متقاب بین انجانها و ميیط اجتمایی او دک ج ت نی به اهاداف معاین و از
پیش تعیین و تعریفشده نمود پیدا میکند (. Krishna, Anirudh 2002 :231
«مکنشتاین» 3مشاککت کا نویی توزیع ممدد ادکت میداند کاه باه سابه من شا روندانی کا
که دک حال حاضر دک فرایند سیاسی و ااتصاد کناک گذاشته شدهاند اادک میسازد تاا باهتادکی
دک مینده شرکت داده شوند .سازمان مل دک سال  2982میالد مشاککت کا ایماد فرصاتهاایی
که همه اییا یک اجتماع ميلی و جامعه بزکگتر کا اادک به مشاککت فعال و ماؤثر دک فرایناد
توسعه و ب رهبرداک از ثمرات و منافع توسعه نماید تعریف نموده است(معصومی . 171 :2397

2. Bernard Willimaz
1. Social Participation
3. Ornstein
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 .4-9-9-9انسجام و همبستگي اجتماعي

2

انجماو اجتمایی به معنا من است که گروه وحدت خود کا حفاظ کارده و باا یناصار
وحدتبخش خود تطابق و ه نوایی داشته باشد .انجماو اجتمایی دتلت بر توافق جمعای
میان اییا یک جامعه داکد به یباکتی «انجماو دک کا ناا ر بار میازان و الگاو کابطاه
متقاب بین کنشگران گروهها و خردهفرهنگها تمایزیافته است»

(افارو،

 . 241:2378از نظار

«منتونی گیدنز» انجماو اجتمایی کا نمیتوان با ااداو از بات به پایین دولت یا باا توسا باه
سنت تیمین کرد .ما ناچاکی زندگی کا به شیوها فعالتار از منچاه دک نجا هاا پیشاین
دکست بود بجازی و باید برا پیامدها منچه انماو میدهی و یادتهاا شایوه زنادگی
که برگزیدهای فعاتنهتر مج)ولیت بپذیری و بایاد کاه تعاادل جدیاد باین مجا)ولیتهاا
فرد و اجتمایی بیابی

(گیدنز

. 43:2378

 .3-2-2امنيت ملي

امنیت با پجاوند مالی داکا دو بعد متفاوت و دک یین حال مرتبط به ها اسات .بعاد
داخلی امنیت ملی دک خصوص ایاماد ناظ و مکاماش و ایمنی داخلی تأمین منافع یمومی
به خصوص توانایی دولت یاا حکومات دک ج ات بارموکدن تواعاات کوزافازون جامعاه و
حرکت دک مجیر توسعه است و باُعد خااکجی من دک خصوص نياوه تعیاین جایگااه یاک
کشوک دک صينه بینالمل است .دک این کاستا ماممویه توانااییهاا یااک کشاوک ایا از
سیاسی یا نظامی و ااتصاد دک حفظ تمامیات اکضای حاکمیات ملای اساتقالل سیاسای
ایمال حاکمیت بر منابع و حفظ ماايیط دک ااابال ت دیادات اسات

(کبیعای

. 221-231 :2384

امنیت ملی به معنا مزاد نجبی یا مطلق یک کشوک از حمالت احتمالی یا خرابکاک هاا
سیاسی یا ااتصاد همراه با ادکت حمله متقاب بر ضد کشوک که من کا موکد ت اج ااراک
داده با تأثیر تعیینکننده است .دک دائرهالمعاکف بینالمللی یلوو اجتمایی امنیت ملای تاوان
یک ملت دک حفظ اکزشها داخلی از ت دیدات خاکجی است .باه بیاان «کیچااکد کاوپر»:

2. Social Cohesion
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امنیاات ملاای بااه معناای «تااوان جامعااه دک حفااظ و ب اارهگیاار از فرهنااگ و اکزشهااایش
است»(امینیاان

« . 1 :2372والتر لیپمن» کشوک کا داکا امنیت میداند که «دک صوکت احتاراز

از جنگ ممبوک به فدا کردن منافع حیاتی خاود نباشاد و دک صاوکت وااوع جناگ مناافع
حیاتی خود کا با پیروز دک جنگ حفظ کند»

(مشوک

. 39 :2311

از تعاکیف یادشده برمیمید که امنیت ملی مف ومی است سیال گجترده پیچیده و ماب
که دک موکد تعریف من توافق واحد وجود نداکد؛ بنابراین ميققان بیشاتر بار مصاادیق من
نظیر حفظ خود اکزشها حیاتی تمامیت اکضی مردو بقا کشوک ثبات سیجت سیاسی
و اجتمایی و حاکمیت کشوک فقدان ترس از خاکج و داخا نجابت باه مناافع ملای تکیاه
داکند .بهیالوه باید دانجت که برداشت هر کشوک از امنیت ملی با توجه به شرایط داخلی
منطقها و ج انی صاوکت گرفتاه و بایاد باه ابعااد گونااگون سیاسای نظاامی فرهنگای
اجتمایی و ااتصاد من توجه داشت

(ب زاد

. 214 :2311

 .4-9مدل مفهومي تحقیق
اعتماد اجتماعی
امنیت ملی

سرمایه اجتماعی
مشارکت و انسجام اجتماعی

 .3روششناسي تحقيق
تيقیق حاضر از نوع کاکبرد است؛ دک این تيقیق با توجه به موضوع ماوکد مطالعاه از
کوش توصیفی ا تيلیلی از نوع ممیخته (کمی و کیفی استفاده شده است.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه مماک کاککنان مجا دک سط ش ر ت ران شام کوحاانیون نظامیاان و کاکمنادان
میباشند که کوحانیون دک سطو تيصیلی حوزو  2و  1و  3اراک داکند و نظامیها داکا
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دکجاات امیاران افجاران اکشاد افجاران جازء و دکجاهداکان هجاتند .دک خصاوص ساان
پاسخگویان  1153دکصد از پاسخگویان از  28تا  18سال  4157دکصاد از  19تاا  39ساال
 1951دکصد از  41تا  11سال  251دکصد از  12تا  12سال و  253دکصد بیشتر از  11ساال
سن داکند .دک خصوص سط تيصیالت پاسخگویان  4951دکصد داکا مادک تيصایلی
لیجانس  44دکصد فوق لیجانس و  151دکصد دکتار مایباشاند .دک خصاوص وضاعیت
دکممد پاسخگویان  11دکصد داکا دکممد زیر دو میلیون تومان  1153دکصد بین دو تا ساه
میلیون تومان  2953دکصد بین سه تا چ اک میلیون تومان  2159دکصد باین چ ااک تاا پان
میلیون تومان و  2851دکصد بات پن میلیون تومان دکممد داکند.
حم نمونه کمی کاککنان مجا دک سط ش ر ت ران حادود  1111نفار اسات کاه تعاداد
 111پرسشنامه بین کاککنان توزیع شده و دکن ایت از کوش نمونهگیر تصاادفی خوشاها
طبقهبند شده متناسه با حم افراد نمونه باا اساتفاده از فرماول کاوکران تعاداد  383نفار
بهینوان نمونهها ن ایی انتخاب شدند .دک این تيقیق کوش گردموک دادهها بار دو کوش
تيقیق مبتنی بر کتابخانها و تيلی اطالیات اساناد و ساپس پرسشانامه ميقاق سااخته
استفاده شده است .بهمنظوک مزمون فرضیهها پژوهش و پاسخگویی به سؤاتت پژوهش از
مزمون وجود کابطه معناداک ضاریه همبجاتگی پیرساون و مزماون کگرسایون خطای

(R

استفاده گردیده است .برا تمزیهوتيلی دادهها از نروافزاکها مماک بهویژه نروافزاکهاا
 12( Spssو  9( Sasاستفاده شده است.
 .4تجزیهوتحليل دادههای کيفي
 .0.0تأثیر سرمايه اجتماعي بر امنیت ملي در دولت دوازدهم
یکی از مؤلفهها اساسی تأمین امنیت ملی دک جوامع موضوع سرمایه اجتماایی اسات.
سرمایه اجتمایی که منبعث از ایتماد اجتمایی است و این منمر به مشاککت و نیز انجاماو
اجتمایی خواهد شد .ماحص این مشاککت اجتمایی و نیز حفظ انجاماو اجتماایی تاأمین
مقوله امنیت ملی است .دولت دوازدها باا کأ باات ماردو کاه حاصا وجاود سارمایه
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اجتمایی و ایتماد اجتمایی جامعه بود کو کاک مماد .ایتمااد ماردو باه شاعاکها دولات
دوازده بهخصوص دک زمینه اکتقا وضعیت ااتصاد و معیشتی یالوه بار اینکاه حاصا
ایتماد اجتمایی بود و حکایت از وجود سارمایه اجتماایی داشات خاود زمیناهسااز باروز
سرمایه اجتمایی برا دولت دوازده شد که همین امر به تأمین امنیت ملی میانمامید؛ اماا
وجود یکجر سوء مدیریتها و ناکاکممد ها دک دولت دوازده بهیالوه یواما خااکجی
چون تيری و فشاکها حداکثر نظاو سلطه بهخصوص ممریکا بایاث شاد ایان سارمایه
اجتمایی دک معرض ت دید اراک بگیرد و کوند نزولی داشته باشاد کاه ایان خاود منمار باه
کاهش ااتداک و امنیت ملی کشوک شده است؛ بنابراین یواملی مانند
 .1-1-4افزایش نرخ تورم و قيمت بنزین

ی کی دیگر از مقاطعی کاه دک دولات دوازدها منمار باه کااهش سارمایه اجتماایی و
مشاککت اجتمایی و دکن ایت خدشه به امنیت و ااتداک ملی شد موضوع اجارا نامناساه
و ناکاکممد طر مدیریت مصرف سوخت توسط دولت دوازده بود .دولات دوازدها باه
دلی مجائ سیاسی ازجمله وجود اکتباطات مبتنی بر کانت بین وزکا ااتصاد باا مملاس
ده و نیز یدو سازوکاک نظاکتی تزو و نیز نیاز به اخذ کأ ماردو دک دوکه دوو از افازایش
پلکانی و ساتنه ایمت بنزین خودداک کرده و دکن ایت دک ساال  2398باهصاوکت بجایاک
ناکاکممد و دفعی ااداو به افزایش ایمت بنزین نمود .ایان امار منمار باه وااوع اغتشاشاات
خیابانی و سوءاستفاده دشمنان شد که این موضوع نیز مادتی کشاوک کا دکگیار خاود کارد.
هرچند که خروج یاکجانباه و غیرااانونی ممریکاا از برجااو دک اکدیب شات  97و اجارا
فشاکها حداکثر نیز دک واوع تشدید مشکالت ااتصاد همراه باا کااهش ایمات نفات
خالی بودن سرمایه بانکها و یبوک نرخ توکو از مرز  41دکصد بیتأثیر نباوده کاه مممویاه
این یوام سبه بروز اغتشاشات و مشاوبهاا بنزینای ساال  98شاد و دکممماوع ایان
موضوع بر سرمایه اجتمایی تأثیرگذاک بوده و ایتماد ملی و دکن ایت کاهش ابعاد ااتداک ملی
کا دک پی داشت.
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 .2-1-4کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم

یکی از تبعات کاهش ایتماد اجتمایی مردو به دولت دک اثر ناتوانی دک یم به ویدههاا
و سوء مدیریت و ناکاکممد من بهخصوص دک موضویات ااتصااد و معیشاتی و تاوکو و
باألخص اصال مادیریت مصارف ساوخت و افازایش ایمات بنازین کااهش مشااککت
اجتمایی بود .یکی از نمودهاا کااهش مشااککت اجتماایی کااهش مشااککت ماردو دک
انتخابات مملس یازده نجبت به دوکهها اب باود .کااهش مشااککت سیاسای ماردو دک
انتخابات این پیاو کا دک پی خواهد داشت که مردو نجبت به نظاو سیاسی بیایتماد شادهاناد
یا ایتمادشان کاهش پیدا کرده است .این موضوع طبیعتاً بایث خواهد شد که ضریه امنیت
ملی سیر نزولی پیدا کرده و این موضوع بایث فاصله و ایماد شکاف بین مردو و حاکمیات
(نظاو سیاسی شده و بایث خواهد شد دک موااع حجاس نظاو سیاسی کا همراهی نکنناد و
این به معنی کاهش مؤلفهها ااتداک و امنیت ملی خواهد بود.
 .9-0تهديدات امنیتي در دولت دوازدهم
 .1-2-4تهدیدات بينالمللي امنيت ملي

ممریکا از اوای انقالب اسالمی سه سیاست یمده کا برا مقابله با ایران دک نظار گرفتاه
است :اول؛ برانداز

دوو؛ تغییر کفتاک و سوو؛ بازداکندگی .کفتاکها ممریکا از ابتدا تااکنون

همچون تيری جنگ نیابتی و ایماد اغتشاش و مشوب داخلی بر پایه این سه سیاست اجرا
شده است .بهتازگی نیز ات اوهاایی همچاون نفاوذ منطقاها

مجاائ دفاایی و حمایات از

گروهها مقاومت دک منطقه چاشنی سه سیاست بات اراک گرفته است .منچه برا ممریکاا و
کژی ص یونیجتی مطلوب است این است که نبرد بر سار مجا)له هجاتها

دک ج ات واکد

موکدن فشاک بر ایران دکباکه تعداد از مجائ منطقها بهویژه مج)له گجترش نفوذ نظامی و
سیاسی این کشوک دک یراق سوکیه لبنان و یمن به کاک گرفته شود.
ممریکاییها بهجاا دکگیار مجاتقی دکصادد ميدودسااز و از باین باردن فیاا
کنشگر مؤثر برا این کشوک دک یراق و ساوکیه هجاتند .باه معناا دیگار ممریکااییهاا
خواهان فرسایش توان ایران و متيدان من دک صينه دکگیر ها یراق و سوکیه بادون باه
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دست موکدن هیچگونه دستاوکد ااب توجه توسط این کشوک هجتند .بر ایان مبناا الگاو
ترامپ بازداکنادگی و م ااک ایاران باا دو هادف ميدودسااز اادکت سااختاک ایاران و
ميدودساز ادکت و نقش منطقها ایران است .سازوکاکها اجرایای ایان سیاسات ساه
ميوک اساسی داکد -2:تأکید بار اجارا ساخت گیراناه برجااو از ساو ایاران  -1ایماال
تيری ها هدفمند و تقویت همکاک با متيدان ممریکا دک منطقه باهمنظاوک ميدودسااز
منطقها و کاهش دسترسیها ایران و  -3تعام ميدود دک فیا فشااک از طریاق حفاظ
مجیرها اکتباطی مجتقی با ب رهگیر از تمربه برجاو (منفرد. 2391 :
 .2-2-4تهدیدات داخلي امنيت ملي

اعتراضات و اغتشاشات داخلي تهديدكننده امنیت ملي

با وجود گذشت سه سال از یمر دولت دوازده شاهد ایتراضات گجترده دک دو برهاه
زمانی د ماه  2391و مبان  2398بودی که کنگ و بو اغتشاش و ت دیدکننده امنیات ملای
کا نیز به خود گرفته بود که به اجمال به من میپردازی .
 .0-9-9-0اعتراضات دیماه 0421

یکی از م ترین نشانهها کااهش سارمایه اجتماایی دک دوکان دولات دوازدها وااوع
ایتراضات دک د ماه سال  2391بود .یکای از م ا تارین زمیناههاا من مشاکالت و خلاف
ویدههایی بود که مؤسجات مالی برا مردو ایمااد کارده بودناد .همچناین وااوع مشاکالت
ااتصاد

معیشتی توکو کوزافزون و برنامه افزایش ایمت حام ها انرژ بر ایان امار تاأثیر

گذاشت .مممویه این یوام منمر به بروز اغتشاشاات و ایتراضاات دک د مااه ساال 2391
شد .این ایتراضات که دک اوای من ایتراضات بهحق مردمی بود دکن ایات باا دخالات یواما
مشوبگر و یوام خاکجی منمر به شک گیر ایتراضات دومیناوواک و ساختاکشاکن بار ضاد
نظاو و ن ادها حاکمیتی شد .این ایتراضات و اغتشاشاات کااهش ایتمااد باه دولات و دک
سط کالن تر به نظااو کا دک پای داشات .ساوء مادیریت دولات دک زمیناه تاأمین مشاکالت
مؤسجات ایتباک و بهطوک کلی ااتصاد کشوک و نیز ح موضوع توکو سابه کااهش سارمایه
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اجتمایی شد و این خود بایث کاهش مشاککت اجتمایی و انجماو من شد که دک مقاطع بعاد
خود کا نشان داد و حوادث بعد یعنی بروز اغتشاشات و مشوبها بنزینی سال  98و بهتبع
من کاهش مشاککت مردو دک انتخابات مملس دک اسفندماه سال  2398از تبعات من بود.
 .9-9-9-0اعتراضات آبان 0420

دک ایتراضات و اغتشاشات مبان  2398با توجه به گرانی ها فزاینده و افزایش نرخ
توکو و به تبع من افزایش ایمت بنزین موجی از ایتراضات دک جامعه شک گرفت و این
مج)له سبه شد تا یمده کجانی که از سیاست بنزینی دولت به سطو ممده به خیابان ها
کیخته که اکثر منها طبقات و ااشاک ضعیفی بودند کاه کمتارین توجاه باه مطالباات و
خواستهها من ها شده بود .البته جریانات ضدانقالب باه ساریت از شاکاف اجتماایی
ایمادشده ب ره بردند و سواک بار ماوج ایتراضاات مردمای شادند .ها زماان باا وکود
ایتراضات به فاز اغتشاشات مردو باک دیگر صف خود کا جدا کردند اما پایاان یاافتن
ایتراضات اجتمایی به معنا کاضی شدن مر دو نیجات .دولات بایاد دک شایوه اجارا
طر ها ااتصاد خود بازنگر «جد » کند؛ زیرا شااهد کااهش ایتمااد یماومی باه
ا اکات کئیس جم وک و مج)وتن دولت ایشان است .اگر اتفاااات اخیار کاه دک پای
ایالو و اجارا طار سا میه بناد بنازین دک جامعاه باه وجاود مماد کا باا کویکارد
جامعه شناختی و با یک دید کوان شناختی نگااه کنای باه وضاو «یصابانیت ماردو» از
کویکرد ااتصاد دولت ااب مشاهده است اگرچه بخشی از یصبانیت ماردو از دولات
مربوط به نيوه ایالو و اجرا طر افزایش و س میه بند بنزین باشد اما اگر به کوند
تصمیمات و کویکرد دولت نجبت به مردو نگاه کنی متوجه می شوی که یوام دیگر
نیز دک افزایش ایتراضات تأثیر داشته است .ازجمله میتوان « یدو احجاس نزدیکی باین
مردو و مج)وتن دولت» دانجت؛ بنابراین دولت باید نگاه خود کا به ماردو تغییار دهاد.
مردو کا اب از انماو هر طر ااتصاد ااناع کنند و منان کا دک یما انمااوشاده ااراک
ندهند؛ زیرا این مج)له مسیه جد به جم وکیت و اسالمیت نظاو واکد می موکد .چنین
مسیه هایی برا ماه ها و حتی سال ها گریبانگیر نظاو خواهد بود.
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 .5تجزیهوتحليل دادههای کمي (تجزیهوتحليل توصيفي سؤؤاتت تخصصؤي
پرسشنامه)
مؤلفه اول :اعتماد اجتماعي
برا سانمش ایان مؤلفاه از هشات
سؤال استفاده شده است که بنا بر طیاف
لیکرت هر ساؤال از پان  1کده تشاکی
شده از کمترین میزان تا بیشاترین میازان
به شر زیر:
تا حدود (3

خیلی زیاد (1

زیاد (4

ک (1

خیلی ک (2

 .2با توجه به یملکرد دولتمردان دک دوکه دولت دوازده اانون دک کشوک بهطوک یکجان
برا همه مردو کیایت میشود
 .1دولتمردان دک دوکه دوازده احجاس مج)ولیت و دلجوز بیشتر نجبت به مردو داکند
 .3ساختاک بدنه مدیریتی دولت دوازده از مدیران صادق و دلجوز و متخصص تشاکی
گردیده است
 .4مج)وتن اجرایی کشوک (دولت دوازده

افراد کوشا و زحمتکش هجتند.

 .1کابینه دولت دوازده به اکثر ویدهها انتخاباتی یم نمودهاند
 .1به نظر من به حرف و گفتاک کوزنامهنگاکان میشود ایتماد کرد.
 .7من به تصمی گیران دولتمردان (دولت دوازده

ایتماد و اطمینان داکو.

 .8من به اول و حرف مج)وتن دک دولت دوازده اطمینان نداکو.
جدول آمارههای توصیفي مؤلفه اعتماد اجتماعي
آمارههای توصيفي
درصد

واريانس

میانگین

مجموع

ماكسیمم

مینیمم

تعداد
383

مؤلفه ایتماد اجتمایی
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جدول آمارههای آزمون
Test Value = 0
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

t

df

381

EtemadEj

همانگونه که مشاهده میشود مقداک بهدستممده از مماکه مزمون
است .با توجه به مقادیر مزمون و سط معناداک

(111/1=p-value

تای (T

برابار 145981

میتوان بیان نمود که باین

شاخصها این مؤلفه کابطه معنیداک وجود داکد .نتای تيقیق نشان میدهناد کاه مؤلفاه
ایتماد اجتماایی باا میاانگین  1521از پان
امتیاز دک کده تقریباً متوسطی ااراک داکد (یاا
 48دکصد از  211دکصد  .این باه من معنای
اساات کااه مؤلفااه ایتماااد اجتمااایی بااا
شاخص هاا تعیاین شاده دک کده متوساطی
اراک داکد.
مؤلفهههه دوم :مشهههاركت و انسهههجام
اجتماعي
برا سنمش این مؤلفه از پن سؤال استفادهشده است که بنا بر طیف لیکرت هر ساؤال
از پن کده تشکی شده از کمترین میزان تا بیشترین میزان به شر زیر:
خیلی زیاد (1

زیاد (4

ک (1

خیلی ک (2

 .2من به مجائ و کویدادها کشوک (دوکه دولت دوازده
مشکالت با تماو توان مشاککت داکو.

تا حدود (3
توجه داشاته و بارا کفاع
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 .1میزان یالاهمند و همیاک و کمککسانی دک بالیا طبیعی دک کشوک (دوکه دولات
دوازده

بیشتر از سایر دولتها اب است

 .3میزان یالاه و مشاککت من دک کاهپیماییها و مراسمات ملی (دوکه دولت دوازدها
بیشتر از سایر دولتها اب است.
 .4از نظر من برا داشتن کشوک پیشرفته باید همه افاراد جامعاه از دولتماردان (دوکه
دولت دوازده

دک همه یرصهها حمایت کنند.

 .1احتراو به اانون و کیایت من و یفها همگانی اسات کاه ایان انگیازه (دوکه دولات
دوازده

بیشتر از دولتها اب است.
جدول آمارههای توصیفي مؤلفه مشاركت و انسجام اجتماعي
آمارههای توصیفي

دکصد

واکیانس

میانگین

ممموع

ماکجیم

مینیم

تعداد
مؤلفه مشاککت و انجماو اجتمایی

383

جدول آمارههای آزمون
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

381

t

Mosharekat

همانگونه که مشاهده میشود مقداک بهدستمماده از ممااکه مزماون تای ( Tبرابار 815111
است .با توجه به مقادیر مزمون و سط معناداک ( 111/1=p-valueمیتوان بیان نمود که باین
شاخصها این مؤلفه کابطه معنیداک وجود داکد .نتاای تيقیاق نشاان مایدهناد کاه مؤلفاه
مشاککت و انجماو اجتمایی با میانگین  3511از پن امتیااز دک کده متوساط کو باه بااتیی ااراک
داکد (یا  1154دکصد از  211دکصد  .ایان باه من معنای اسات کاه مؤلفاه مشااککت و انجاماو
اجتمایی با شاخصها تعیینشده دک کده متوسط کو به باتیی ااراک داکد .باا ینایات باه نتاای
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مؤلفااههااا ایتماااد اجتمااایی و مشاااککت و
انجماو اجتماایی دکممماوع مایتاوان چناین
نتیمه گرفات کاه میازان سارمایه اجتماایی باا
میااانگین  1514از پاان امتیاااز دک کده متوسااطی
اراک داکد (یا  1158دکصد از  211دکصاد  .ایان
به من معنی است که میزان سرمایه اجتماایی باا
شااخصهاا تعیااینشاده (ایتمااد اجتمااایی
مشاککت و انجماو اجتمایی دک کده متوسطی اراک داکد.
مؤلفه سوم :امنیت ملي
برا سنمش این مؤلفه از  21سؤال استفاده شده است که بنا بر طیف لیکرت هر ساؤال
از پن کده تشکی شده از کمترین میزان تا بیشترین میزان به شر زیر:
ک (1

خیلی زیاد ( 1زیاد ( 4تا حدود (3
 .2تا چه میزان از دولت (دولت دوازده

خیلی ک (2

دک یرصهها گوناگون حمایت میکنید

 .1تا چه میزان به دولت و تصمیمات من (دولت دوازده
 .3به نظر شما میا دولت (دولت دوازده

ایتماد داکید

تواناایی پاساخگویی باه نیازهاا جامعاه کا

داکد
 .4به ایتقاد من دولت (دولت دوازده

برا کأ و نظر مردو اهمیت زیاد اائ است.

 .1به نظر شما دک کشوک (دوکه دولت دوازده

مزاد بیان به چه میزانی وجود داکد

 .1من معتقدو مطبویات دک کشوک (دوکه دولت دوازده

داکا میازان بااتیی از مزاد

هجتند.
 .7میا دک کشوک (دوکه دولت دوازده

امکان فعالیت حزبی انتخابااتی پاکلماانی و ...

بهصوکت برابر و مزاد وجود داکد
 .8میا از وضعیت مزاد ها فرد دک کشوک (دوکه دولت دوازده

کضایت داکید
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 .9به نظر شما میا دک حال حاضر شکاف اجتماایی دک کشاوک (دوکه دولات دوازدها
وجود داکد
 .21به چه میزان از مشوبها و دکگیر ها سیاسی دک کشوک (دوکه دولات دوازدها
حمایت میکنید
 .22تا چه میزان از توزیع امکانات معیشتی و کفاهی دک کشوک (دوکه دولات دوازدها
کضایت داکید
 .21از نظر من مج)وتن کشوک (دوکه دولات دوازدها

اصاالً نقدپاذیر و پاساخگو باه

تصمیمات خود نیجتند.
 .23از نظر من یملکرد دولت دوازده دک س میهبند و افزایش ایمات بنازین منطقای
بود.
 .24از نظر من سیاستها ااتصاد دولت دک دوکه دوازده دک م اک نرخ توکو کاکممد
و مؤثر نبوده است.
 .21از نظر من تصمیمات و سیاست ها خاکجی اتخاذ دولات دک دوکه دوازدها
دک ابال کشوکها  1+2به ویژه دک مج)له خروج ممریکا از ب رجاو یملکرد ااب اباول
داکد.
جدول آمارههای توصیفي مؤلفه امنیت ملي
آمارههای توصیفي
دکصد

واکیانس

میانگین

ممموع

ماکجیم

تعداد

مینیم

مؤلفه امنیت ملی

383

جدول آمارههای آزمون
One-Sample Test
Test Value = 0
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper

df

t
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381

Amniat

همان گونه که مشاهده میشود مقداک بهدستممده از مماکه مزمون تی ( Tبرابر 775218
است .با توجه به مقادیر مزمون و سط معناداک ( 111/1=p-valueمیتوان بیان نمود که
بین شاخصها این مؤلفه کابطه معنیداک وجود داکد .نتای تيقیق نشاان مایدهناد کاه
مؤلفه امنیت ملی با میانگین  1517از پن امتیاز دک کده تقریباً متوساطی ااراک داکد (یاا 4154
دکصد از  211دکصد  .این به من معنی است که مؤلفه امنیت ملی با شاخصها تعیینشده
دک کده تقریباً متوسطی اراک داکد.
آزمون وجود رابطه معنيداری و میزان اثرگهذاری بهین متریهر وابسهته و متریرههای
مستقل
یکی از اهداف این تيقیق مزمون وجود کابطه معنیداک و همچنین میازان اثرگاذاک
بین متغیر وابجته و متغیرها مجتق ذکر شده است که دک این بخش به انماو این مزمونهاا
پرداخته میشود .برا ایان منظاوک از مزماونهاا ضاریه همبجاتگی پیرساون و مزماون
کگرسیون خطی ( Rاستفاده گردیده است.
برا انماو مزمونها اشاکهشده نکته زیر تزو به ذکر است :همانگونه که اطالع داکیا
ضریه همبجتگی پیرسون برا نشان دادن کابطه بین متغیرها پیوسته اساتفاده مایشاود و
چون مقادیر متغیرها موکد استفاده دک این بخش از ممموع چند شاخص (متغیر دیگر باه
دست ممده است دامنه تغییرات این متغیرها افزایش یافته و میتاوان باهطاوک تقریبای ایان
متغیرها کا پیوسته فرض نمود.
فرضیه :به نظر میکسد بین میزان سرمایه اجتمایی و امنیت ملی کابطه معنیداک وجود داکد.
فرض  :H0به نظر میکسد بین میزان سرمایه اجتمایی و امنیت ملای کابطاه معنایداک
وجود نداکد.
فرض  :H1به نظر میکسد بین میزان سرمایه اجتمایی و امنیت ملای کابطاه معنایداک
وجود داکد.
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جدول آزمون ضريب همبستگي
ضریب همبستگي
پیرسون
کگرسیون R
R^2
تعداد دادهها نمونه

383

همانطوک که دک جدول فوق نشان داده شاده مقاداک ممااکه همبجاتگی پیرساون برابار
 197/1و مقداک کگرسیون من  711/1است که نشاندهنده این موضوع است که از طریق این
مزمونها وجود کابطه بین متغیر وابجته یعنای امنیات ملای و متغیار مجاتق یعنای سارمایه
اجتمایی تأیید شده است و مقداک اثرگذاک من  197/1است .همچنین چون هر دو ضاریه
همبجتگی دک این برموکد یدد مثبتی است پس این کابطه مجاتقی اسات؛ یعنای باا افازایش
سرمایه اجتمایی میزان امنیت ملی افزایش مییابد و بریکس.
جدول آزمون خي دو
Sig.

F

ميانگين توان دوم

df

مجموع
مربعات

.000b

412.251

76.428

1

76.428

کگرسیون

.185

383

70.820

باایمانده

384

Model

جمع

147.247
a. Dependent Variable: SarmayeE

جدول آزمون خيدو
مزمون خی دو
مقداک نشانه

دکجه مزاد

مقداک مماکه
خی دو پیرسون
نجبت تیکلی ود
پیوستگی خطی
383

1

تعداد پاسخگویان
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دک جدول فوق مزمون خیدو کابطه معنیداک بین دو متغیر وابجته یعنی امنیت ملای و
متغیر مجتق یعنی سرمایه اجتمایی کا میتوان مشاهده نمود .مقداک ممااکه خایدو برابار باا
 sig =1/111است که کمتر از  ./11است و مشاهده میکنی که بهوسیله این مزمون نتایمی
شبیه به مزمون ضریه همبجتگی به دست میموکی یعنای باین دو متغیار ذکرشاده کابطاه
معنیداک وجود داکد.
 .6نتيجهگيری
نتايج تحقیق بهصورت كمي (پرسشنامه) نشان ميدهد كه:
نخجت :فرضیه اصلی تيقیق تأییدشده است؛ به این معنی که بین دو متغیر وابجته یعنی
امنیت ملی و متغیر مجتق یعنی سرمایه اجتمایی کابطه معنیداک وجاود داکد .دوو :نتاای
تيقیق نشان میدهند که میزان سرمایه اجتمایی با مؤلفههاا تعیاینشاده دک کده متوساطی
( 1158دکصد اراک داکد؛ همچنین میزان امنیت ملای دک کده متوساطی ( 4154دکصاد ااراک
داکد؛ بنابراین بهخوبی نتای تيقیق بیانگر این م

است که اکتباط بجیاک او باین ایان دو

متغیر (امنیت ملی و سرمایه اجتمایی وجود داکد؛ بهطوک که با افزایش سرمایه اجتماایی
میزان امنیت ملی افزایش مییابد و بریکس.
نتای تيقیق نشان میدهند که مؤلفه ایتماد اجتمایی با میاانگین  1521از پان امتیااز دک کده
تقریباً متوسطی اراک داکد (یا  48دکصد از  211دکصد  .این به من معنی است کاه مؤلفاه ایتمااد
اجتمایی با شاخصها تعیینشده دک کده متوسطی اراک داکد .نتای تيقیق نشاان مایدهناد کاه
مؤلفه مشاککت و انجماو اجتمایی با میانگین  3511از پن امتیااز دک کده متوساط کو باه بااتیی
اراک داکد (یا  1154دکصد از  211دکصد  .این به من معنی است کاه مؤلفاه مشااککت و انجاماو
اجتمایی با شاخصها تعیینشده دک کده متوسط کو به باتیی اراک داکد.
با ینایت به نتای مؤلفهها ایتماد اجتمایی و مشاککت و انجماو اجتمایی دکممموع
میتوان چنین نتیمه گرفت که میزان سرمایه اجتمایی با میانگین  1514از پن امتیااز دک کده
متوسطی اراک داکد (یا  1158دکصد از  211دکصد  .این به من معنی است که میازان سارمایه
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اجتمایی با شاخصها تعیینشده (ایتماد اجتمایی مشاککت و انجماو اجتماایی دک کده
متوسطی اراک داکد .نتای تيقیق نشان میدهند که مؤلفه امنیت ملی با میانگین  1517از پن
امتیاز دک کده تقریباً متوسطی اراک داکد (یا  4154دکصاد از  211دکصاد  .ایان باه من معنای
است که مؤلفه امنیت ملی با شاخصها تعیینشده دک کده تقریباً متوسطی اراک داکد.
نتای تيقیق بهصوکت کیفی نشان میدهد که :بیارون ممادن ممریکاا از برجااو و فشااک
ااتصاد ناشی از تيری ها ممریکا که سبه ایماد بيران ناکاکمماد دک دولات دوازدها
شد و دک ادامه با انماو سازوکاکها غیرکاکشناسی که سبهساز مشکالت یدیاده ااتصااد
و معیشتی دک میان بیشتر ااشاک جامعه شد و دکن ایت منمر باه کااهش سارمایه اجتماایی
احجاس خطر و ناامید کا دک سط جامعاه باه وجاود موکد .جامعاها کاه ایتماادش باه
مج)ولین کاهش یافته و این بایث ایماد ایتراضاات گجاتردها کاه نشاان از ناکضاایتی از
سیاستها دولت دوازده است میشود و بالفاصاله ایان ایتراضاات کاه کناگ و باو
اغتشاش و نامکامی کا به خود گرفته زمینهسااز ت دیادات امنیات ملای دک دولات دوازدها
است .منچه که امروز دولت کوحانی بهشادت باه باازپروک و ب باودش نیااز داکد ایتمااد
اجتمایی و سرمایه اجتمایی است و البته ذکر این نکته ضروک است که شاید بشود باا دک
پیش گرفتن برخی سیاست ها یا با چند سال سختی و مراکت برخی مشکالت ااتصااد کا
ح کرد اما برخی مجائ مث ایتماد و سرمایه اجتماایی باه ساالهاا واات نیااز داکد تاا
بازپروک شود .همموشی مابین ن ادها مدنی و دولت کاهی است که دولات کوحاانی یاا
هر دولت پس از من میتواند با کمک من از پیچ ها تند ااتصاد

سیاسی و اجتمایی یبوک

کند .کوحانی میتواند با جانبخشی دوباکه به ایتماد اجتماایی از طریاق دوک ججاتن از
فیاها هیمانی و تصمیمات غیرکاکشناسی موجی از امید کا به بدنه جامعه تزکیق کارده و
بایث کشد سرمایهها اجتمایی شود و دکن ایت طبیعتاً ب بود سرمایه اجتمایی موکاول باه
تمدیدنظر دک همه سیاستها اجتمایی فرهنگی و ااتصاد است.
به نظر میکسد دک شرایط کنونی حیوک مج)وتن دولتی دک بین مردو و افزایش دیالوگ
میتواند حس ارابت و نزدیکی بین مردو و حاکمیت کا بیشازپیش تقویات کارده و زمیناه
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بازگشاات ایتماااد یمااومی بااه ا اااکات مجاا)وتن دولاات کا تقویاات کنااد .باایشااک اگاار
کئیس جم وک اب از اجرا طر س میهبند بنزین بهطوک مجتقی با مردو صيبت میکارد
و کسانهها افکاک یمومی کا برا این تغییر مماده میکردند اینک شاهد این حما از کااهش
ميبوبیت دولت و بروز اتفااات تلخ چند ماه گذشته که ت دیدکننده امنیت ملی بود نباودی .
دکممموع از ترکیه نتای تيقیق به صوکت کمی (پرسشنامه و کیفی (مطالعاه مناابع و ...
میتوان چنین برداشت کرد که :اکتباط بین سرمایه اجتمایی و بهویژه مؤلفههاا من ایا از
مشاککت ایتماد و انجماو اجتمایی و تأثیر من بر امنیت ملی بهصوکت مجتقی و معنااداک
است .توجه به سرمایه اجتمایی به ینوان یک پتانجی ن فته دک بطن جامعه از اکزش بااتیی
برخوکداک است و حاکمیت بهینوان متولی اصلی حفا ت و صایانت از کشاوک و امنیات من
باید دیدگاهی یکجان به سرمایه اجتمایی دک سراسر کشوک داشته باشد.
پیشنهادها
 .2افزایش کاکممد دولت :دولت بایاد باا ساازوکاکها دایقای بتواناد گججات باین
خواستهها بهحق مردو و خدمات دولتی کا کااهش دهاد .هرچاه دولات از انمااو
مج)ولیتها خود دک ابال مردو و تأمین نیازمند ها منان ناتوانتار باشاد اتاالف
سرمایه اجتمایی بیشتر شده و بهتبع من بر امنیت ملی تأثیر میگذاکد.
 .1کاهش فجاد :نفوذ فجاد دک انواع مختلاف اداک

ااتصااد

فرهنگای و سیاسای دک

دکون ساخت کسمی ادکت میتواند به زوال سرمایه اجتمایی منمر شاود؛ بناابراین
مقابله ااطع و جد با فجاد دک بدنه ادکت ضاامن صایانت از سارمایه اجتماایی و
افزایش امنیت ملی است.
 .3کفع تعاکضاات سااختاک  :باروز تانش دک دکون سااخت کسامی اادکت و تقابا
نیروها کسمی تصمی ساز دک هار ساط و انادازها کاه باشاد باه افات سارمایه
اجتمایی منت ی میشود؛ بنابراین ایماد وحدت دک دکون سااخت کسامی اادکت و
تقویت من میتواند منمر به افزایش سرمایه اجتمایی و ایمااد غاروک و امنیات ملای
شود.
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 .4مشاککتجویی :دولت مو ف است تا زمینه تزو برا مشاککت مردو دک یرصهها
مختلف کا برا ایماد مشروییت ادکت فراه و از گججت میان ماردو و حکومات
ممانعت به یم موکد .هر کوند که دولتمردان کا از مردو دوک سازد کوند منفای
ج ت کاهش سرمایه اجتمایی است که میتواند به ضعف امنیت ملی بینمامد.
 .1تقویت جامعه مدنی فعال و سازنده تا نیروها اجتمایی باهویاژه گاروههاا سانی
نوجوان و جوان بتوانند دک االه جامعه مدنی به کنشگر پرداخته و زمینههاا تزو
برا تقویت همبجتگی و انجماو اجتمایی کا فراه سازند.
 .1حمایت ن ادها مدنی و کفاهی از افراد و گروهها ناتوان جامعه تاا از ایان طریاق
ایتماد متقاب دک سطو خرد و کالن جامعه اکتقا یابد.
 .7تقویت پیوندها و تعامالت اجتمایی دک سطو خرد و کالن ای از کواباط فارد و
ن اد  .از این کو که دک حاال حاضار شااهد ناویی گججات یاا تیاعیف دک ایان
تعامالت هجتی که مانع بزکگی برا حفاظ و تقویات سارمایه اجتماایی ميجاوب
میشود.
 .8جلوگیر از بروز هرگونه ناامید

دلزدگی ازخودبیگانگی و بیتفااوتی اجتماایی

که زمینهها تیعیف ایتماد اجتمایی کا فراه میکند.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي



مشوک

داکیوش ( 2311دانشنامه سیاسی ت ران :انتشاکات مرواکید.

امینیان ب ادک (« 2372مف وو امنیت ملی و تيول من» ممله سیاست دفایی سال اول شماکه 2
زمجتان.



افرو ،یماد ( 2378خردهفرهناگهاا مشااککت و وفااق اجتماایی مممویاه مقااتت وفااق
اجتمایی و فرهنگ یمومی ت ران :سازمان چاپ و انتشاکات وزاکت فرهنگ و اکشاد اسالمی.



ازکیا مصطفی و غفاک



ب زاد داوود ( 2382سرمایه اجتمایی بجتر برا اکتقاء سالمت کوان فصلنامه کفاه اجتمایی





غالمرضا ( 2381جامعهشناسی توسعه ت ران :انتشاکات کی ان.

شماکه .1
ب زاد

حمید ( 2311اصول کوابط بینالمل و سیاست خاکجی ت ران :انتشاکات دهخدا.

بیرو ملن ( 2371فرهنگ یلوو اجتمایی ترجمه باار ساکوخانی ت ران :نشر کی ان.
پوتناو کابرت ( 2391دموکراسی و سنتها مدنی ترجماه ميمادتقی دلفاروز ت اران :دفتار
مطالعات سیاسی وزاکت کشوک.



توسلی غالمعباس و موسو

مرضیه ( 2384مف وو سارمایه دک نظریاات کالسایک و جدیاد

فصلنامه یلوو اجتمایی شماکه .11


یلی؛ اوپرانلو م رنوش و حاجزاده مصاطفی ( 2392برکسای کابطاه باین سارمایه

ج انگیر

اجتمایی و کفتاک ش روند سازمانی فصلنامه مطالعات جامعهشناختی جوانان سال سوو شماکه
هشت .


حیدک

یلی ( 2391تأثیر مشاککت سیاسی بر امنیات ملای جم اوک اساالمی ایاران اساتاد

کاهنما ميمدکحی ییوضی استاد مشاوک ميمدکضا مایلی پایانناماه کاکشناسای اکشاد مقطاع
کاکشناسی اکشد دانشگاه مزاد اسالمی واحد ت ران مرکز  -دانشکده حقوق و یلوو سیاسی.


کبیعی یلی ( 2384مطالعات امنیت ملی چاپ اول ت ران :انتشاکات دفتر مطالعاات سیاسای و
بینالمللی.




زاهد مازندکانی ميمدجواد ( 2383توسعه و نابرابر

ت ران :انتشاکات مازیاک.

زاهد مازندکانی ميمدجواد ( 2381مج)له مشاککت و نقاش شاوکاها دک تعادی من ت اران:
ممله کشد یلوو اجتمایی وزاکت مموزش و پروکش ص  21تا .21
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یبدال ی ميمد و موسو

میرطااهر ( 2381سارمایه اجتماایی دک ایاران وضاعیت موجاود

دوکنما مینده و امکانشناسی گذاک فصلنامه کفاه اجتمایی شماکه .11
فوکویاما فرانجیس ( 2999مینده فرا انجانی ما ترجمه ترانه اطه ت ران :انتشاکت طر نو.
گیدنز منتونی ( 2378جامعهشناسی ترجمه منوچ ر صبوک
مراد

ت ران :نشر نی.

ش باز ( 2393برکسای کابطاه مشااککت اجتماایی و سیاسای باا امنیات ملای دک باین

ش روندان همدانی دانش انتظامی همدان دوکه اول شماکه اول تابجتان  93صص .227-241
مدنی ا فرخی سعید ( 2397جامعهشناسی کوسپیگر  :برکسی مسیههاا اجتماایی ت اران:
انتشاکات پاکسه.



معصومی معصومعلی ( 2397تأثیر سرمایه اجتمایی بر امنیت ملای جم اوک اساالمی ایاران
فصلنامه پژوهشها جدید دک مدیریت و حجابداک

شماکه .22
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