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چکیده
در سکونتگاههای واقعدر مرزهای شرقي ایران (مرزهای بین ایران-افغانستان و ایران-پاکستان) - ،که بنا به دالیل امنیتي و غیررامنیتري
در زمرۀ مناطق مرزی بحرانزا قلمداد شدهاند -میزان سرمایۀ اجتماعي پایین تر از حد انتظار بهنظر ميرسد .این درحالي اسر

کره ایرن

سرمایه از عوامل کلیدی در توسعۀ پایدار سکونتگاه های مرزی شمرده ميشود؛ ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل تهدیدکنندۀ
امنی

در چارچوب رهیاف

سرمایۀ اجتماعي و بررسي تفاوت های مکاني آن در سکونتگاه های مرزی استان سیستان و بلوچستان انجرا

گرفته اس  .سرمایۀ اجتماعي ،شاخص های اعتماد ،مشارک
بي سازماني اجتماعي ،مح رومی

و انسجا اجتماعي را دربر مريگیررد .عوامرل تهدیردکننردۀ امنیر

نیرز

نسبي و فقدان کنترل اجتماعي را شامل ميشود .روش پژوهش توصیفي -تحلیلي و همبسرتگي اسر .

به دلیل گستردگي جامعۀ آماری 926 ،نفر از مررد محلري بره روش کروکران و  792نفرر مردیر محلري بره روش سرشرماری از میران
شهرستان های میرجاوه ،سراوان و زهک بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .دادههای تحقیق به روش منطق فازی (نر افرزار )MATLAB
و روش های آماری ( )SPSSپردازش و تحلیل شد .یافته های پژوهش حاکي از میزان نسربتا براالی سررمایۀ اجتمراعي و میرزان متوسر
تهدیدکنندههای امنی
امنی

بهترتیب با درجۀ ( )0/262و ( )0/539و نیز همبستگي باال و معکوس بین سرمایۀ اجتماعي و تهدیردکننردههرای

( )-0/292اس  .همچنین یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنادار مکاني ازنظر موقعی

سکونتگاه (روستایي و شهری بودن) اس ؛ بنابراین نتایج پژوهش نشانگر فقدان مدیری
فرص زا و فرص ساز به مرز و مناطق مرزی اس

که معیش

سیاسي -جغرافیرایي و نبرود آن ازنظرر نرو
کارآمد مناطق مرزی در منطقه و فقردان نگراه

و سایر ابعاد زندگي مرزنشینان را در پیوند با امنی

و توسرعۀ منطقرهای و

ملي تأکید کند.
کلید واژگان :سرمایۀ اجتماعي ،بي سازماني اجتماعي ،محرومی

نسبي ،فقردان کنتررل اجتمراعي ،سرکونتگاههرای مررزی سیسرتان و

بلوچستان.
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مقدمه


محسوب میشود .این دارایی شی ء واحدی نیست؛ بلكه


وجود امنیت به اندازۀ احساس امنیت اهمیتت دارد و از
نیازهای پایۀ بشری است (.)Boldrin et al, 2015: 264
امنیت بهطتور کلتی بته مصتونیت از تعتر و تصتر
اجباری بدون رضایت و دربارۀ افراد ،بته نبتود هتراس و
بیم نسبتبه حقوق و آزادیهای مشروع و بته مختاطر
نیفتادن این حقوق و آزادیها و مصون بودن از تهدیتد
و خطر مرگ ،بیماری ،فقتر و حتواد غیرمترقبته و در
کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببترد ،تعریت
شتتتد استتتت ()Jones, 1999: 102-104؛ ازایتتتنرو
دانشمندان امنیت را بهمثابۀ یكتی از نیازهتای اساستی
انسان درنظر میگیرند ( ;Caring, 1987; osler, 2001
)Eldrige, 2005؛ زیرا امنیت از محوریتترین نیازهتا و
خواستههتای هتر جامعتۀ انستانی بترای برختورداری از
زندگی سالم است .نبود امنیت و هرگونه اختالل در آن،
پیامدهای زیانبار و چه بسا جبترانناپتییری بتههمترا
داشته و برنامههای توسعه را با چتالش مواجته خواهتد
کرد .اصوالً هرچه روابط اجتماعی موجتود در جامعته از
انسجام و وفاق بیشتری برخوردار باشد ،امیتد دستتیابی
به امنیت و رفت نتاامنتی اجتمتاعی بیشتتر متی شتود؛
بهطوریکه تهدید علیته امنیتت اجتمتاعی مربتو بته
وضعیتی است که جوام نسبتبته مؤلفته هتای هویتت
خود احساس تهدید میکنند (.)Waver, 2009: 210
صاحبنظران مشهور ،تعاری و مفتاهیم زیتادی دربتارۀ
ستترمایۀ اجتمتتاعی بتتهکتتار بتترد انتتد .بوردیتتو ستترمایۀ
اجتماعی را بهعنوان مجموع مناب بالقو و بتالفعلی کته
به عضویت در یك گرو مرتبط می شود تعری می کند،
که هر یك از اعضا با پشتیبانی از سترمایۀ اجتمتاعی آن
را فراهم میکنند ( .)Bourdieu, 1986: 243بهعبتارتی،
وی سرمایۀ اجتماعی را مجموعۀ مناف مادی یا معنوی
میداند که به یك فرد یا گرو اجاز میدهد تتا شتبكۀ
پایداری از روابط کموبیش نهادینهشد براساس آشنایی
و شتتناخت کامتتل را در اختیتتار داشتتته باشتتند (فیلتتد،
 .)89 :9836کلمن سرمایۀ اجتمتاعی را بتا کتارکرد
تعری میکند .ازنظتر وی سترمایۀ اجتمتاعی ،منبعتی
اجتماعی -ساختاری است کته دارایتی و سترمایۀ افتراد

ویژگیهایی است که در ساختار اجتماعی وجتود دارد و
باعث میشتود افتراد بتا ستهولت بیشتتری وارد کتنش
اجتمتتاعی شتتوند (کلمتتن .)264 :9811 ،وی ستترمایۀ
اجتماعی را مجموعهای از مناب میداند کته در روابتط
خانواد و ستازمان اجتمتاعی محلتی وجتود دارنتد .بته
عقیدۀ وی این مناب برای افراد مختلت متفتاو انتد و
میتوانند امتیاز مهمتی بترای توستعۀ سترمایۀ انستانی
کودکان و جوانان ایجاد کنند (Coleman, 1988؛ فیلد،
 .)22 :9836پاتنام ،سرمایۀ اجتمتاعی را مجموعتهای از
ویژگیهای زندگی اجتماعی نظیر شبكهها ،هنجارهتا و
اعتماد میداند که مشارکتکنندگان را قادر میسازد تتا
به شیو ای مؤثرتر ،اهدا مشترك خود را تعقیب کنند
و درنهایت ،با اتحاد مبتنیبر اعتماد و تعاون بته اهتدا
خود برسند ( .)Putnam, 1995: 67ازنظرِ وی اعتمتاد و
ارتبا متقابل اعضا در شتبكه ،منتابعی هستتند کته در
کنشهای اعضای جامعه موجود است و همتین عناصتر
میتوانند را را برای نیل به مناف متقابل همتوار کننتد
و این مناف فراتر از سطح فردی هستند کته در ستطح
ملتتی مطتتر متتیشتتوند (پاتنتتام .)61 :9831 ،ازنظتترِ
فوکویاما بهسادگی میتوان سرمایۀ اجتماعی را بهعنوان
مجموعۀ معیّنی از هنجارهتا یتا ارز هتای غیررستمی
تعری کرد که اعضای گروهتی کته همكتاری و تعتاون
میانشان مجاز است در آن سهیم هستند .هنجارهتایی
که سرمایۀ اجتمتاعی را تولیتد متیکننتد ،اساستاً بایتد
شتتامل ستتجایایی ازقبیتتل صتتداقت ،ادای تعهتتدا و
ارتباطا دوجانبته باشتند (فوکویامتا.)99-94 :9835 ،
آنچه که بهعنوان شاخصهای اصلی سترمایۀ اجتمتاعی
شناخته شد اند عبار اند از :اعتماد اجتماعی ،انستجام
اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،که اغلب صاحبنظتران
بر آن اتفاقنظر دارند.
افراد مختل با توجه به تنوع محیط پیرامتونی ،بیتنش
متفاوتی از مقولۀ امنیت داشته و احساس امنیتت را بتا
توجه به نظام اقتصتادی ،نظتام ستالمت و تجربتههتای
فردی ناامنی ،متغیّر دانسته و دلهرۀ ناشتی از احستاس
ناامنی را بیشتر از الیههتای عینتی و واقعتی نتاامنتی و
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وقوع جرم در اذهان دارند ( .)Lindstrom, 2008: 1این
الیتههتای عینتی و ذهنتی امنیتت تحتتتتثثیر عوامتتل
مختلفتتی صتتور متتیگیرنتتد .جتترایم و انحرافتتا از
مهمترین تهدیدکنند های امنیت بهشمار میروند .ایتن
تهدیدکنند هتا کته عمتدتاً دربرگیرنتدۀ شتاخصهتای
بیسازمانی اجتماعی ،محرومیت نسبی و فقدان کنتترل
اجتماعی است ،در چارچوب رهیافت سرمایۀ اجتمتاعی
بهتر قابل درك میباشتند؛ زیترا سترمایۀ اجتمتاعی بتا
فراهمکردن فضای اعتمتاد ،همكتاری بتین گترو هتای
اجتماعی را امكانپییر ساخته و همین همكاری گرو ها
و اعتماد بین آنها باعث متیشتود کته منتاف همگتانی
مانند امنیت فراهمشد و هزینههتای نظتار نهادهتای
رستمی نیتز کتاهش یابتد (فیروزآبتادی.)418 :9835 ،
اعتقاد بر این است که سرمایۀ اجتماعی از محوریترین
شاخصهایی است که در ارتقای امنیت ،تثمین ستالمت
جامعه و داشتن جامعهای آرام و مطلوب نقتش اساستی
ایفا میکند (راموز .)33 :9838 ،این سرمایه حتی نقش
مهمتری از سرمایههتای انستانی و فیزیكتی در جامعته
داشته و در غیاب سرمایۀ اجتماعی و بدون آن پیمودن
مسیر توسعۀ فرهنگتی ،اقتصتادی و امنیتتی دشتوار یتا
غیرممكن است (نادری و همكاران.)69 :9831 ،
در این راستا ،در مناطق مترزی بتهدلیتل وجتود انتواع
مسائل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مستئلۀ امنیتت بتا
حساسیت و چالش مضاعفی روبهرو استت؛ زیترا نتتایج
مطالعا انجامشد در منتاطق مترزی از جنبتۀ علمتی
نشان میدهد که کشورهایی با مستاحت وستی ماننتد
ایران ،دارای تفاو هتا و عتدمتعتادلهتای منطقتهای و
فضایی مشهودی بین مناطق مرکزی و مرزی میباشند
و این عتدمتعتادلهتا ،تتثثیرا عمتد ای در دو جهتت
برجای گیاشته است :یكی اینكته حرکتت توستعه را بتا
کندی مواجه ساخته و در مرحلۀ بعد نیز بته گستتر
ناامنی در مناطق مرزی منجر شد و کل نظام توستعه،
امنیت و مدیریت این مناطق را تحتت تتثثیر قترار داد
است (محمدپور و همكاران .)923 :9835 ،همچنین از
جنبۀ عملی نیز کشورهایی که درگیر مسائل ناامنتی در
مناطق مرزی خود بود اند ،دریافتهاند کته عمتد تترین
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مسائل مربو بته ایتن نتاامنتیهتا ،ناشتی از وضتعیت
توستتعهنیتتافتگی و پیامتتدهای تبعتتی آن بتتود استتت
(عندلیب.)9-4 :9831،
در کشور ایران طبیعت منزوی مناطق مرزی بهویتژ در
عرصههای کوهستانی و بیابانی ،پیوسته بهدلیل فقتدان
رفا و نبود انگیز برای زنتدگی ،زمینتهستاز مشتكال
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی برای دولتهای وقتت بتود
استتت (استتماعیلزاد  .)81 :9831 ،در همتتین راستتتا،
وجتتود بتتیعتتدالتیهتتای محیطتتی و توستتعۀ نتتامتوازن
فضاهای جغرافیتایی کشتور بتهویتژ در نتواحی مترزی
جنوب شرق موجب گسست وحد و همبستتگی ملتی
و واکنش تحریكا واگرایانه در این مناطق قومی شتد
و بهرغم تال هایی که پس از انقالب اسالمی درجهتت
رف محرومیت از نواحی کمتتر توستعهیافتته و نتواحی
مرزی جنوب شرق انجتام شتد استت ،بتاز بته دالیلتی
ازقبیل انزوای جغرافیایی ،افتزایش احستاس تبعتی و
فاصلۀ طبقاتی ،وض نامناسب اشتغال و بحران بیكاری،
قاچتتتاق متتتواد مختتتدر و کتتتاال ،مهتتتاجر و عوامتتتل
محدودکنندۀ امنیت سرمایهگیاری ،باعث شد که ایتن
مناطق از چرخۀ توسعه باز ماند و شاخصهای توستعه
در آنها در سطح مطلتوبی قترار نگیترد .ازجهتتی نیتز
شتتاخصهتتای توستتعۀ اقتصتتادی ،فضتتایی ،اجتمتتاعی،
سیاستتی و فرهنگتتی حتتاکی از آن استتت کتته ایتتران از
ساختار فضایی در قالب مدل مرکز-پیرامون در مقیتاس
محلتتی ،ملتتی و ناحیتتهای برختتوردار استتت (حتتاف نیتتا،
.)931-936 :9839
مباحث مطر شد و نیز همسایگی ایران بتا کشتورهای
نابتتهستتامان ازلحتتاا امنیتتتی و اقتصتتادی (افغانستتتان،
پاکستان) ،اهمیت بررسی و تبیین عوامل تهدیدکننتدۀ
امنیت را در چتارچوب رهیافتت سترمایۀ اجتمتاعی در
ستتكونتگا هتتای متترزی استتتان سیستتتان و بلوچستتتان
دوچنتتدان متتیکنتتد .ایتتن استتتان بتته گتتوا بستتیاری از
تحقیقا گیشته ازلحاا بیشتر شتاخصهتای توستعه،
دارای وضعیت مطلوبی در کشور نیست (زیاری9811 ،؛
رضتتوانی9839 ،؛ متتوالیی9836 ،؛ قاستتمی اردهتتایی،
9831؛ شیخ بیگلو ،تقوایی و وارثی )9819 ،و از مناطق
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مرزی چالشبرانگیزی در دهههتای گیشتته و بتهویتژ
سالهای اخیر برختوردار بتود استت .شهرستتانهتای
مرزی میرجاو  ،سراوان و زهك بتهعنتوان جامعتۀ ایتن
تحقیق که خود جتزء نتواحی توستعهنیافتته در استتان
سیستان و بلوچستان ارزیابی شد انتد (قائتد رحمتتی و
همكتتاران 9831 ،و ابتتراهیمزاد و رئتتیسپتتور،)9811 ،
نهتنها از این قاعد مستثنی نیستند؛ بلكه با چالشهای
توسعهای و امنیتی بیشتری مواجهانتد .عتالو بتراین بتا
ایجاد مرز فیزیكی در این مناطق ،تحتوال جدیتدتری
در شرایط زندگی و فضتای امنیتتی بته وقتوع پیوستته
است که نیازمند بحث و بررسی علمتی استت؛ ازایتنرو
پژوهش حاضر ،تبیین رابطۀ بتین سترمایۀ اجتمتاعی و
عوامل تهدیتدکننتدۀ امنیتت و تفتاو هتای مكتانی آن
(تفاو شهر و روستا و تفتاو بتین شهرستتانهتا) در
شهرستانهای نامبرد را هد قرار داد است .بتر ایتن
اساس سؤالهای زیر مطر میشوند:
 - 9میزان سرمایۀ اجتماعی و امنیت در محدودۀ مورد
مطالعه در چه حدی قرار دارد؟
 - 4آیا بین سرمایۀ اجتماعی و امنیت رابطۀ معناداری
وجود دارد؟
 - 8تفاو های مكانی امنیتت و سترمایۀ اجتمتاعی در
محدودۀ مورد مطالعه چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش




در ارتبا با سرمایۀ اجتمتاعی و عوامتل تهدیتدکننتدۀ
امنیت در جهان و ایران مطالعاتی صور گرفتته استت.
بهعنوان نمونته متیتتوان بته گترین بترگ و همكتاران
( ،)9134سمپستتتتون و گتتتتروز ( ،)9131استتتتكوگان
( ،)9136سامپستون و همكتاران ( ،)9111رابینستتون و
همكاران ( ،)4118بیتر لتن ( ،)4115اکتار و کتراین
( ،)4116جكسون ( ،)4111عر ( ،)9816مشتكانی و
مشكانی ( ،)9839سراج زاد و گیالنتی ( ،)9833بیتا
( ،)9831صالحیامیری و افشارینادری ( ،)9811نیازی
و همكاران ( ،)9811ذاکریماهانه و همكاران (،)9819
بنتتیفاطمتته و همكتتاران ( ،)9819قتتدیمی و قاستتمی
( ،)9819عسگری و شرافت ( )9814و پیلتن و برومنتد
( )9818اشار کرد (جدول  .)9آنچه پژوهش حاضتر را
از تحقیقا پیشین متمایز میکند این استت کته ایتن
پژوهش در چارچوبی جام  ،عوامل تهدیدکنندۀ امنیتت
را در چارچوب رهیافت سرمایۀ اجتماعی در یك منطقۀ
مرزی محتروم -کته در زمترۀ مرزهتا و منتاطق مترزی
بحرانزای کشور جای دارد -مورد تبیتین و بحتث قترار
میدهد.

جدول  .7برخي مطالعات خارجي و داخلي انجا شدۀ مرتب با موضو پژوهش

-

محققان و سال
گتتتتترین بتتتتترگ و
همكاران ()9134
سمپستتتون و گتتتروز
()9131

قلمرو
-----

ابعاد و شاخصها
 انسجام اجتماعی کنترل محلی سرمایۀ اجتماعی -امنیت

خارجی

اسكوگان ()9136

---

 سرمایۀ اجتماعی -امنیت

سامپسون و همكاران
()9111

شتتتتتتتیكاگو
(آمریكا)

 سرمایۀ اجتماعی -امنیت

سمپستتتون و گتتتروز
()4111
رابینسون و همكاران
()4118
بیر لن ()4115

---

 سرمایۀ اجتماعی بیسازمانی اجتماعی بیسازمانی اجتماعی امنیت سرمایۀ اجتماعی -امنیت

بتتتتتتتالتیمور
(آمریكا)
---

متغیّرهای مورد بررسی
 همگرایی و احساس تعلق عاطفی به اجتماع و محل احساس تحتکنترلبودن افراد توسط دیگر افراد اجتماع شبكه هتای دوستتی محلتی ،مشتارکت ستازمانی ،همگرایتی وانسجام ،کنترل گرو های همسال نوجوان
 میزان جرم و بزهكاری شبكههای اجتماعی همچون روابط دوستانه و تبادل اطالعا نتتاامنتتی و اطتتالع از احتتوال بتتز دیتتدگان محلتتی ،رفتارهتتایضداجتماعی ،میزان ترس و نوع برآورد از خطر بز دیدگی
 انستتجام و روابتتط اجتمتتاعی ،تمایتتل بتته مشتتارکت در امتتورعامالمنفعه
 میزان خشونت و جرم فقدان همگرایی و انسجام اجتماعی ،بیثباتی و روابط ضعی میزان جرم و کجروی ،احساس ناامنی بینظمی اجتماعی و رضایت از اجتماع ترس از جرم و خشونت وجود فرقههای دینی و روابط و انسجام اجتماعی ناشی از آن -کاهش جرم و خشونت
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داخلی

اکتتتتار و کتتتتراین
()4116

شتتهر هستتلت
(بلژیك)

 سرمایۀ اجتماعی -احساس امنیت

جكسون ()4111

---

 سرمایۀ اجتماعی -احساس امنیت

عر ()9816

شتتهر قتتزوین
(ایران)

 پایگا اقتصادی -اجتماعی -ناامنی (آشوب)

مشتتكانی و مشتتكانی
()9839

تهران (ایران)

بزهكاری نوجوانتان و عوامتل
مؤثر بتر آن براستاس نظریتۀ
کنترل اجتماعی

ستتراجزاد و گیالنتتی
()9833

تهران

 امنیت -بیسازمانی اجتماعی

بیا ()9831

تهران

 سرمایۀ اجتماعی پلیس -امنیت اجتماعی

صتتتالحیامیتتتری و
افشتتتتارینتتتتادری
()9811

تهران (ایران)

 ستتتتترمایۀ اجتمتتتتتاعی وبیسازمانی اجتماعی
 -امنیت

نیتتتازی و همكتتتاران
()9811

---

 سرمایۀ اجتماعی -احساس امنیت

ذاکری ماهانه
و همكاران ()9819

شتتتهر یتتتزد
(ایران)

 سرمایۀ اجتماعی (اعتمتاد،شبكه و هنجار اجتماعی)
 -امنیت

بنیفاطمه و همكاران
()9819
قتتتدیمی و قاستتتمی
()9819

زنجان (ایران)

 بیسازمانی اجتماعی بزهكاری نوجوانان احساس امنیت -احساس محرومیت نسبی

عباسزاد و همكاران
()9819

---

 سرمایۀ اجتماعی (اعتمتاد،مشارکت ،انسجام)
 -آنومی اجتماعی

عستتگری و شتترافت
()9814

شهرستتتتتتان
مهران (ایران)

 اعتماد اجتماعی احستتاس امنیتتت و طتترداجتماعی

پیلتتتتن و برومنتتتد
()9818

شتتهر جهتترم
(ایران)

 سرمایۀ اجتماعی -امنیت اجتماعی

زنجان (ایران)

(منب  :مطالعا نگارندگان در پیشینۀ پژوهش)9815 ،
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 انسجام و مشتارکت اجتمتاعی (روابتط اجتمتاعی و شترکت درجلسا عمومی)
 نبود احساس ترس و نگرانی در محل همگرایی و پیوندهای اجتماعی ،کنترل اجتماعی غیررسمی جرایم محلی ،نگر اقتدارگرایانه به قتانون ،نگرانتی نستبتبتهانحرا جامعه
 احساس محرومیتت ،نارضتایتی شتغلی و درآمتدی ،نارضتایتیعمومی از دولت
 خشونت و آشوب اجتماعی بزهكاری (دفعا ارتكاب جرم و دستگیری ،نحوۀ ارتكاب فردیو جمعی ،نقش بزهكار در ارتكاب جرم بهعنوان رهبر یا مجری)
 عوامل مؤثر (سن ،سواد ،جنسیت ،محل زندگی ،وض مهاجر ،رابطه با خانواد  ،باورها و اعتقادا  ،نوع نگر به قانون ،رابطه بتا
افراد خالفكار)
 احساس امنیت ،ترس از جرم بینظمی اجتماعی ،تعلق خاطر بته محلته ،پیونتد محلتهای (بتاهمسایگان) ،تنوع خرد فرهنگی ،نگرس نسبت به عملكرد پلتیس،
تجربۀ بز دیدگی
 اعتماد به پلیس ،مشارکت با پلیس و آگاهی نسبتبه پلیس احساس ترس و وحشت ،تهدید در برابر ارز های کسبشتد ،وقوع جترایم (سترقت منتازل ،کالهبترداری ،مزاحمتت نتوامیس،
سرقت اتومبیل و)...
 (اعتماد به نهادها و مسئوالن دولت ،اعتماد به نیروهای امنیتی،اعتماد به مردم ،شكا طبقاتی ،انتقادپییری مسئوالن)
(خودکشی ،قتتل ،سترقت ،کتودك آزاری ،درگیتری و مزاحمتت
خیابانی ،گستر اعتیاد)
 امنیت غیایی ،شغلی ،اعتقادی ،آزادی بیان و احساس امنیت اعتماد ،انسجام ،مشارکت و آگاهی اجتماعی امنیت در هنگام تنهایی در خیابان ،ترس از حضتور در خیابتانبهویژ در شب ،عدماعتماد به غریبهها
 اعتماد بین مردم ،اعتماد نهادی ،روابط ،مشتارکت ،شتبكههتا وپیوندهای اجتماعی
 امنیت جانی ،مالی ،اقتصادی ،شغلی ،اخالقی ،فرهنگی ،عاطفی،احساسی ،فكری ،حقوقی ،قضایی و نوامیس
 نابسامانی اجتماعی ،روابط محلهای ،احساس تعلق محلهای خشونت ،سرقت و تقلب ،کجروی فرهنگی ،استعمال مواد مخدر احساس امنیت جانی ،مالی ،شغلی ،بیانی ،روانی و سیاسی مقایسۀ فرد با دیگران از نظر شغل و درآمد ،جایگتا اجتمتاعی،تحصیال
 اعتماد به دوستان ،همكاران و سایر مردم ،اعتماد بته نهادهتایدولتی ،روابط اجتماعی ،احترام به حقتوق دیگتران ،مشتارکت در
فعالیت میهبی و عمومی ،شرکت در انتخابا .
 ناامیدی به آیند  ،احساس بیقدرتی ،بتدبینی بته امتور روزانته،نبود قانون مشخص در زندگی ،غیرقابل پیش بینتی بتودن آینتد ،
بیزاری از زندگی
 اعتماد بین افراد ،اعتماد به نهادها و مسئولین ،احترام به حقوقهمدیگر
 امنیت جانی و مالی ،تجربۀ تبعی  ،دید نشدن در برنامتههتایتوسعه ،پایمالشدن حقوق شهروندی
 مشارکت در فعالیتتهتای اجتمتاعی ،تمایتل بته گترو گرایتی،تعامال اجتماعی و پیوند خانوادگی
 امنیت شغلی ،سرقت ،ترس از جرم ،مصونیت در برابتر خطترااجتماعی و آلودگیها ،احساس اطمینان
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مباني نظری
رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و ناهنجاریهای اجتمتاعی
از جهت نظری با دیدگا هتای متعتددی متورد بررستی
قرار گرفته است .جامعهشناسان و جرمشناسان ،جترایم
و انحرافا را بهعنوان یكی از عوامل اصلی تهدیدکنندۀ
امنیت بررسی کرد اند .کلمن با اشار به اهمیت قواعتد
هنجاری و حضور آن بهعنوان عنصتر ممنتوعکننتد در
داخل شبكههای اجتماعی در برابر انحرافا اجتمتاعی،
این امكان را درجهتِ امنیتپروری در سطو شتبكهای
فراهم متیآورد ()Colman, 1988: 98؛ بنتابراین بترای
تبیین رابطتۀ عوامتل تهدیتدکننتدۀ امنیتت و سترمایۀ
اجتماعی ،سه تئوری بیسازمانی اجتمتاعی ،محرومیتت
نسبی و کنترل اجتماعی کته تبیتینهتای مستتحكمی
دارند ،ارائه شد است (بیا .)62 :9831 ،
الف) بيسازماني اجتماعي
بیسازمانی اجتمتاعی بیشتتر ازطریتق کارهتای رابتر
سمپسون مورد توجه قرار گرفته است .استدالل اساسی
تئوری بیسازمانی اجتماعی این است که جترم نتیجتۀ
کاهش همبستگی اجتماعی است .زمانیکته اجتماعتا
نابسامان میشوند ،همسایهها نسبتبه نظار و بازبینی
خاطیان بالقو بیمیل میشوند و پیامد این بتیمیلتی و
نبتتود مستتئولیت نستتبتبتته رفتتتار دیگتتران ،افتتزایش
رفتارهای کجرو خواهد بود .درحقیقت در ایتن دیتدگا
کاهش سرمایۀ اجتماعی فردی و سازمانی بته تضتعی
همبستگی محلهای میانجامد و بیسازمانی اجتماعی را
در جامعه گستر میدهد و زمینه بترای بتروز جترایم
مهیا میشود .بهنظر میرسد این فرضیه منطقتی باشتد
که هر دو عنصر اصلی سرمایۀ اجتماعی (تعهد متدنی و
اعتمتتاد) بتتا ستتازمان اجتمتتاعی قتتوی همبستتتگی دارد.
مشارکت در فعالیتهتای متدنی بایتد پیونتدهای بتین
شخصتتی را تتترویج کنتتد کتته پایتتههتتایی بتترای کنتتترل
غیررسمی بهشمار میآیند .عتالو بتر ایتن درگیتری در
فعالیتهایی که آشكارا بهدلیل حفاظتت از جترم متورد
هد قرار گرفتتهانتد ،ماننتد تحتتنظترگترفتن رفتتار
همسایهها ،خود شكلی از تعهد متدنی استت؛ بنتابراین،

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931


سطو بتاالی تعهتد متدنی بایتد ستازمان اجتمتاعی را


تقویت و کنترل اجتماعی غیررسمی را ترویج کنتد کته
بدین طریق باعث سطو پایین جرم و خشونت میشود
(.)Sampson and Groves, 1989: 781

سمپسون و گروز ( )9131مدلی را براستاس کتار اولیتۀ
شتتاو و متتكکتتی در ستتطح اجتمتتاعی طراحتتی و آن را
بهطور تجربی بررسی کردند .فرضیۀ کلی آنها ایتن بتود
که پایگا اقتصتادی پتایین ،نتاهمگونی قتومی ،تحترك
مسكونی و فروپاشی خانواد به بتیستازمانی اجتمتاعی
میانجامد و بتهدنبتال آن میتزان جترم و بزهكتاری در
اجتماع افزایش مییابد .در این مدل ،سازمان اجتمتاعی
با معر هتایی همچتون شتبكههتای دوستتانۀ محلتی،
کنترل گرو های همسال و گستر مشارکت ستازمانی
مطتتر شتتد استتت .آنهتتا متتدل ختتود را در دو مرحلتته
( 9134و  )9132آزمودند و به این نتیجه رستیدند کته
در هتتر دو مرحلتته ،پیمتتایش تغییتترا موجتتود در
بیسازمانی اجتماعی تحتتثثیر ویژگیهتای ستاختاری
اجتماع قرار گرفته و میزان جرم و بزهكاری را افتزایش
داد است .طبق تئوری بیسازمانی اجتمتاعی ،سترمایۀ
اجتماعی اساس آن چیزی است که گرو ها را نسبتبته
تحمیل هنجارها و درنتیجه نستبتبته افتزایش ستطو
کنتتترل غیتتررستتمیشتتان توانتتا متتیستتازد؛ بنتتابراین،
اجتماعا سازماننیافته تا حتدودی از جترم و شترایط
منفی دیگر رنج متیبرنتد ،زیترا آنهتا قتادر بته انباشتت
سرمایۀ اجتماعی الزم نیستند ( Sampson and Groves,
.)1989: 780

ب) محرومی

نسبي

جودیس بالو و پیتر بالو ( )9134مطر کترد انتد کته
نابرابریهای چشمگیر به این احساس متیانجامتد کته
ثروتمندان زیادی در این منظر وجود دارنتد؛ امتا بترای
بسیاری از مردم ،ثرو ها در دسترس نیستت و زنتدگی
در فقر را درپیش گرفتهاند؛ درنتیجه ،ناخشنودی زیتاد،
سرخوردگی ،نومیدی و ازخودبیگانگی بهوجود متیآیتد
که احساس بیعدالتی ،نارضایتی و بیاعتمادی را تولید
میکنند .ستطح بتاالی بتیاعتمتادی در میتان اعضتای
جامعه ،انستجام کمتتر را در آن جامعته درپتی خواهتد
داشت .ویلكینسون ( )9116به یكسری شواهد کیفتی
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و کمّی گوناگون استناد کرد است که نشان متیدهنتد
جوام دارای برابری (مساوا طلبی) زیاد ،گترایش بته
انستتجام بیشتتتری دارنتتد .کتتاواچی و دیگتتران ()9111
روابط بین شخصی میتان نتابرابری درآمتد منطقتهای و
سطو سرمایۀ اجتماعی را بررستی کردنتد و دریافتنتد
که اعتماد پتایین بیشتتر متردم ،همبستتگی بتاالیی بتا
درجۀ نابرابری درآمد در هر ایالت دارد .به طور مشتابه،
تراکم مشارکت مدنی کته بتا درصتد عضتویت گروهتی
ارزیتابی شتتد بتود ،بتتا نتتابرابری درآمتد رابطتته داشتتت
(.)Kawachi et al, 1997: 1491
ج) کنترل اجتماعي
نظریههای کنترل ،فر را بر این قترار متیدهنتد کته
رفتار افراد ،رفتاری ضداجتماعی خواهد بود و تمام افراد
پتانسیلی برای زیرپاگیاشتن قتانون دارنتد؛ مگتر اینكته
دیگران آنها را درجهتِ ترك آن هدایت کنند .تتراویس
هیرشی در تئوری خود ،رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جترم
را به تصویر کشید استت .او عنصتر بستیار اساستی در
کنترل اجتماعی را پیوند بین فرد و جامعته متیدانتد و
معتقد است که اگر این رابطه ضعی باشد ،فترد فشتار
کمتری را برای همنوایی احساس میکند؛ اما اگر رابطه
قوی باشد ،فرد چیزهای زیادی دارد کته اگتر کتجروی
کند آنها را از دست خواهد داد ،پس مجبور به همنوایی
میشود .همنوایی احساس فشار واقعی یا خیالی ازسوی

گرو توسط فرد است کته ستبب تغییتری در رفتتار او
میشود .الگتوی هیرشتی ،پیتدایش کتجروی را معلتول
ضع همبستگی در گرو ها و نهادهای اجتماعی و نیتز
تضتتعی اعتقتتادا و باورهتتای موجتتود در جامعتته
میشمرد .در این الگو ،هیرشی از یك سو خود را از این
تحلیل دورکیم متثثر میبیند که مدعی است «کتجروی
یا خودکشی ناشی از ضع یا گسستگی تعلتق فترد بته
جامعه است»؛ امتا ازستوی دیگتر ،بترخال دورکتیم و
همفكران او ،انسان را بهخودیخود متكی و پایبنتد بته
اصول اخالقی و مانند آن نمتیدانتد .پتس فتر را بتر
قطعیبودن تحقق کجروی در جامعته متیگتیارد و بته
ریشهیابی وقوع همنوایی در جامعه میپردازد .هیرشتی
چهار عنصر زیر را بهعنوان عناصر پیونددهندۀ افراد بته
یكتتدیگر و جامعتته و بتته تعبیتتر دیگتتر ،چهتتار عنصتتر
دلبستتتگی ،تعهتتد ،درگیتتری و اعتقتتاد را متغیّرهتتای
کنتتترلکننتتدۀ رفتتتار معرفتتی متتیکنتتد .پتتس کنتتترل
اجتمتتاعی یكتتی از کارکردهتتای ستترمایۀ اجتمتتاعی در
ارتبا با امنیت استت؛ زیترا نیتروی جمعتی بیرونتی را
برای تحمیل نظم بهوجود میآورد و این همتان چیتزی
است که گرو ها را نسبتبه تحمیل هنجارها و درنتیجه
نسبتبه افزایش سطو کنتترل غیتررستمیشتان توانتا
میسازد (صدیق سروستانی.)28 :9818 ،

شکل  .7مدل مفهومي تحقیق
(منب  :نگارندگان)9815 ،
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درمجموع  593نفر بهدست آمد .با استخراج مؤلفههتا و


روششناسي
این پژوهش دارای رو توصیفی-تحلیلی و همبستگی
است و جامعۀ آمتاری آن همتۀ مرزنشتینان ستاکن در
نتواحی روستتایی و شتتهری شهرستتانهتای میرجتتاو ،
سراوان و زهتك هستتند کته شتامل  98214ختانوار و
 56129نفر جمعیتت ( 28211نفتر شتهری و 98259
نفر روستایی) میباشتند .در ایتن میتان  42ستكونتگا
روستایی و  2سكونتگا شهری (روستا -شهر) بهعنتوان
نمونه انتخاب شدند .رو نمونهگیتری تصتادفی ستاد
است و حجم نمونه بته رو کتوکران  834نفتر متردم
محلی ( 929نفر از شهرنشینان و  421نفتر از ستاکنان
روستایی) و به رو سرشماری 986 ،مدیر محلی (21
مدیر شهری و  16مدیر روستتایی) محاستبه شتد ،کته

معر ها از ادبیا موضوع و مبانی نظتری (جتدول ،)4
ابزار سنجش طراحی شد و سپس داد های تحقیتق بتا
تكمیل پرسشنامه از مردم و متدیران محلتی (شتوراها،
دهیاران ،شهرداران ،فرمانتداران) بتهدستت آمتد .ابتزار
سنجش با اعمال نظر کارشناسان موضوع روایتی شتد و
پایایی آن بتهوستیلۀ آلفتای کرونبتا ()1/122-1/119
محاسبه شد (جدول  .)8رو تحلیل در ایتن پتژوهش
کمّتتی استتت کتته در ارزیتتابی ستترمایۀ اجتمتتاعی و
تهدیدکنند های امنیت از منطق فتازی در جعبتهابتزار
نرمافزار متلب ( )MATLABو در بررسی همبستگی از
رو های آماری ( )SPSSاستفاد شد است.

جدول  .6شاخصها و معرفهای مورد بررسي

مؤلفهها
اعتماد اجتماعی

شاخصها
سرمایۀ
اجتماعی

مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
تهدیدکنند های
امنیت

بیسازمانی
اجتماعی
محرومیت نسبی
فقدان کنترل
اجتماعی

معر ها
اعتماد به همسایه ها ،اعتماد به سایر مردم محل ،مدیران محلی ،مسئوالن و نهادهای
دولتی ،اعتماد به نیروهای امنیتی و اطالعاتی
همكاری با مدیران محلی ،همكاری با دولت (بتا نیتروی انتظتامی درجهتتِ برقتراری
امنیت) ،شرکت در انتخابا شورای محل ،شرکت در مراسمهای متیهبی و عمتومی،
تمایل به مشارکت در امور عامالمنفعه
میزان همدلی و همگرایی بین مردم محل ،هنجارها و ارز ها (خیرخواهی ،صداقت،
احترام به عقاید همدیگر و ،)...همگرایی بین مردم و مدیران محلی ،پیوند میان مردم
و نهادهای دولتی ،پیوند مردم و نیروهای امنیتی و اطالعاتی
خطر ازدست دادن اموال شخصی و عمتومی ،خطتر جتانی ،تعهتد ضتعی در کنتترل
همسایگان و آشنایان محلی هنگام اقدام و ارتكاب جرم ،پایگا اقتصتادی -اجتمتاعی
پایین از نظر شغل و درآمد و تحصیال  ،درگیری طایفه ای ،فروپاشی خانواد بهدلیتل
قتل یا نقص عضو نانآور ،نبود شبكههای دوستانه محلی برای کنترل رفتار بزهكارانه
احساس تبعی قومیتی و میهبی ،نابرابری درآمدی و شغلی ،نابرابری توزی امكانا
زیربنایی ،نارضایتی از عملكرد متولیان توسعه (دولت)
وقوع سرقت های مسلحانه ،عدم دسترستی بته نیروهتای امنیتتی در مواقت اضتطرار،
عدم همراهی با جامعه درجهتِ کنترل ناهنجاری و جرم بهدلیل حف مناف یا تترس
از فشار اجتماعی ،فقدان دلبستگی به محل زندگی ،عدمتعهد اجتماعی (پیروینكردن
از دستورا میهبی و عدم احساس وظیفه در برقراری امنیت محل) ،باور ضتعی بته
نیكوکاری

(منب  :مطالعا نگارندگان در مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش)9812 ،
جدول  :9بررسي پایایي شاخصهای مورد بررسي

مؤلفه
سرمایۀ اجتماعی

تهدیدکنند های
امنیت

شاخص
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
بیسازمانی اجتماعی
محرومیت نسبی
فقدان کنترل اجتماعی

(منب  :بررسیهای میدانی و محاسبا نگارندگان)9815 ،

تعداد گویه
5
5
6
6
5
3

ضریب آلفا
1/313
1/119
1/392
1/351
1/122
1/389
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در این پژوهش ،منطق فازی طی سه مرحله بتهصتور
زیر اجرایی شد است:
ال ) فازیستازی ورودیهتا :در ایتن مرحلته داد هتای
اولیه به کمك جم و تفریق جبتری ستاد و میتانگین
هندسی ،نرمالیز شد و برای ورود به جعبهابتزار فتازی
آماد شد .سپس مجموعۀ فازی متغیّرها و شاخصهای
ورودی و خروجی تعری شد .تاب عضویت هر متغیّتر و
شاخص نشانگر وضعیت منطقه در آن متغیّر و شتاخص
است .طبقهبندی تواب عضویت دادۀ ورودی را بهصور
مجموعههای فازی در قالب طی لیكتر (خیلتیکتم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلتیزیتاد) تقستیم متیکنتد کته
دامنۀ تمام داد هتای ورودی بتا چنتین متغیّرهتایی یتا
نسبتدادن درجه ،دستهبندی میشود .در ایتن مرحلته
برای سرمایۀ اجتماعی  95تاب عضتویت در قالتب سته
شتتاخص و بتترای تهدیتتدکننتتد هتتای امنیتتت  93تتتاب
عضویت نیز در قالب سه شاخص تعری شد.
ب) مرحلۀ استنتاج :پتس از تعریت درجتههتای توابت
عضویت متغیّرها به زبان فازی و بهتب آن شتكلگیتری
قواعد «اگر -آنگا » فازی ،قواعد فازی موردنظر ارزیتابی
شد و خروجی فازی حاصل خواهد شتد (کردستتانی و
رحیمتتی .)31 :9833 ،متغیّرهتتای قتترارگرفتتته در یتتك
خوشه با استفاد از عملیتا اشتتراك فتازی محاستبه
خواهند شد .در این مرحلته نظتر کارشتناس خبتر در
موضوع مورد مطالعه بهعنوان پایگا دانتش و مجموعته
قوانین بنیانی که در آن متغیّرهای زبانی بهکار متیرود،
اعمال شد و با استفاد از قواعد «اگتر -آنگتا فتازی»،
تمام حاال ممكن برای متغیّرها و شاخصهتای متورد
بررسی درنظر گرفته شد .درواق فرد خبر بتا استتفاد
از نظر علمی و تجربیا خویش ،با توجه بته اهمیتت و
وزن متغیّرها و درنظرگرفتن نوع تاب حاصل از ترکیتب
حاال مختل این متغیّرها ،پاسخ خود را اعمال کترد
است .مقدار عضویت تاب خروجی نیز اشتراك دو تتاب
ورودی است .در مرحلۀ میکور بعد از تعری ورودیهتا،
درجا تواب عضویت متغیّرها و شاخصهای مرتبط در
یك مجموعه تعیین شد ،سپس قواعتد فتازی محتمتل

تدوین شد و درنهایت در جعبهابزار فازی در نترمافتزار
 MATLABمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.
ج) نافازیسازی :در این مرحلته پتس از بررستی نتتایج
قواعد فازی ،طی فرایندی داد های کیفی بته داد هتای
کمّی تبدیل شد .در ایتن رابطته چنتدین رو تبتدیل
برپایۀ الگوریتمهتای ریاضتی وجتود دارد .رو «مرکتز
ثقل» ازجمله مهمترین آنهاست که در ایتن پتژوهش از
آن استتفاد شتد استت ( Al-jarrah & Abu- qdais,
.)2006: 301

محدودۀ مورد مطالعه
محتتدودۀ متتورد مطالعتته در ایتتن پتتژوهش شتتامل ستته
شهرستان مرزی در استان سیستان و بلوچستان استت،
که عبار انتد از :شهرستتانهتای میرجتاو  ،ستراوان و
زهك .محدودۀ مورد مطالعته در عتر جغرافیتایی 46
درجه در سراوان تا  81درجه در زهك و نیتز در طتول
جغرافیایی  69درجه در زهك و میرجاو تتا  68درجته
در سراوان واق شد است .شهرستتانهتای میرجتاو و
سراوان در سمت شرقی استان (مرز ایران و پاکستان) و
شهرستان زهك در سمت شمال شرقی استان (منطقتۀ
مرزی بین ایران و افغانستان) واق شد انتد (شتكل .)8
محدودۀ مرزی مورد مطالعته طبتق آخترین تقستیما
کشوری مشتملبر  381سكونتگا روستایی 5 ،شهر3 ،
بختتش و  91دهستتتان استتت .ایتتن محتتدود طبتتق
پهنهبنتدی اقلیمتی در استتان سیستتان و بلوچستتان،
دارای اقلیمتتی گتترم و خشتتك (در شهرستتتان زهتتك)،
نیمهخشك و معتدل (در شهرستان میرجاو ) و خشتك
و خیلتتیگتترم بیابتتانی (در شهرستتتان ستتراوان) استتت
(سلیقه و همكاران .)913 :9831 ،جعمیتت ستاکن در
ایتتن محتتدود طبتتق آمتتار سرشتتماری  9811شتتامل
 66592خانوار و  411411نفر است که  916514نفتر
در نواحی روستایی و  998686نفر در شتهرها ستكونت
دارند .براساس همین سرشماری نسبت باستوادی 19/5
درصد ( 65/1درصد روستایی و  31/4درصد شتهری) و
نر اشتغال  51/6درصتد استت .ایتن آمارهتا حتاکیاز
میزان باالی بیسوادی و بیكاری در منطقه است (مرکز
آمار ایران.)9811 ،
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شکل  .9موقعی

جغرافیایي و سیاسي محدودۀ مورد مطالعه و سکونتگاههای نمونه
(منب  :پایگا داد های علوم زمین کشور)9815 ،

اقتصاد غالب در نواحی روستایی شهرستان میرجاو بتر
باغداری خرما و مرکبا و در شهر میرجاو بیشتتر بتر
بخش خدما (کستبوکارهتای تجتاری بتازار) استتوار
است .در شهرستان سراوان کشاورزی بهویتژ باغتداری
خرما شتكل غالتب اقتصتاد روستتایی و تتاحتدودی در
نتتواحی شتتهری همتترا بتتا اقتصتتاد ختتدماتی استتت .در
شهرستان زهك اقتصاد غالب روستایی بر زراعت گندم،
جو و صیفیجا و اقتصاد غالب شهر بیشتر بتر بختش
خدما استوار است .براساس شواهد موجود و اظهارا
ساکنان محلی ،بسیاری از مرزنشینان منطقه به مشاغل
غیرمتعارفی همچتون قاچتاق ستوخت و کتاال اشتتغال
دارند و این یعنی وجود میزان باالی بیكاری در منطقه،
که نر  21/2درصدی بیكاری مرکز آمار ایران ()9811
در ایتتن محتتدودۀ متترزی بتتر آن مهتتر تثییتتد متتیزن تد.
عالو بترایتن محتدودۀ متورد مطالعته بتهویتژ نتواحی
روستتتتتایی آن ازلحتتتتااِ برختتتتورداری از منتتتتاب و
زیرساختهای تولیدی (منتاب آب و زمتین ،تستهیال
مالی ،صنای مكمل کشاورزی همچون صنای فرآوری و
بستهبندی ،بازاریابی و بازاررسانی محصوال کشتاورزی

و ،)...امكانا و خدما آموزشی ،درمانی و رفاهی دچار
فقدان یا کاستیهای اساسی هستند.
یافتهها
ازنظر میهب 91/1 ،درصد جامعۀ نمونه شتیعه و 31/9
درصد اهتل تستنن هستتند .ازلحتااِ تحصتیال 98/5
درصد جامعۀ نمونه کتامالً بتیستواد 26 ،درصتد دارای
تحصیال زیر دیپلم 41/1 ،درصد دیپلم و فوق دیپلم و
 91/3درصد دارای تحصیال لیسانس و باالتر هستتند.
ازنظرِ وضعیت شغلی 94/6 ،درصتد افتراد نمونته دارای
شغل کشاورزی و دامداری 41 ،درصتد پیشتهوری1/5 ،
درصتتد خانتتهداری 1/2 ،درصتتد کتتارگری 92 ،درصتتد
کارمنتتد 91/2 ،درصتتد دارای مشتتاغل آزاد 8/8 ،درصتتد
دارای مشاغلی مثل تجتار مترزی و ...و  98/1درصتد
بیكتتار هستتتند .ازلحتتااِ درآمتتد ماهیانتته 21/6 ،درصتتد
جامعۀ نمونه درآمد خانوار ختود را کمتتر از  511هتزار
تومتتان 92/9 ،درصتتد بتتین  511تتتا  111هتتزار94/5 ،
درصد بین  111تا  111هزار 48/1 ،درصد آن را بیشتر
از  111هزار تومان اظهار کرد اند.
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فرصتهتای اقتصتادی و تولیتدی ،امكانتا و ختدما
زیربنایی ،تسهیال متالی و اجتمتاعی و ...استت ،ستهم
بیشتتتتتری از شتتتتاخصهتتتتای دیگتتتتر را در میتتتتان
تهدیدکنند های امنیتت دارد .ازلحتااِ میتزان سترمایۀ
اجتمتتتاعی و میتتتزان تهدیتتتدکننتتتد هتتتای امنیتتتت،
شهرستانهای میرجاو و سراوان تقریباً شرایط مشابهی
دارند؛ اما شهرستان زهك تفاو قابل مالحظهای بتا دو
شهرستان دیگر دارد .بهطوریکه سترمایۀ اجتمتاعی در
شهرستتتتتان زهتتتتك کمتتتتترین میتتتتزان ( )1/294و
تهدیدکنند های امنیت بیشترین میزان ( )1/612را بته
خود اختصاص داد است (جدول  ،2شكلهای  2و .)5

بهمنظور پاسخ به پرسش اول پژوهش از منطتق فتازی
استفاد شد .یافتتههتا حتاکیاز میتزان بتاالی سترمایۀ
اجتماعی و میزان متوسط تهدید کنند های امنیتت در
کل منطقته بتهترتیتب بتا درجته ( )1/643و ()1/518
است .از میان شاخصهای سترمایۀ اجتمتاعی ،شتاخص
مشارکت ( )1/661و از بین شاخصهای تهدیتدکننتدۀ
امنیت ،شتاخص محرومیتت نستبی ( )1/196بتاالترین
رتبه را به خود اختصاص داد اند .این بدان معناست که
قابلیت سترمایۀ اجتمتاعی در زمینتههتای مشتارکت و
همیاری برجستهتتر استت و ازستوی دیگتر محرومیتت
نسبی کته بیتانگر احستاس تبعتی قتومی و متیهبی،
نتتابرابریهتتای اقتصتتادی -اجتمتتاعی در زمین تۀ توزی ت
جدول  .4میزان سرمایۀ اجتماعي و امنی

شهرستان
میرجاو

ابعاد
سرمایۀ اجتماعی

امنیت

سراوان

سرمایۀ اجتماعی

امنیت

زهك

سرمایۀ اجتماعی

امنیت

کل منطقه

سرمایۀ اجتماعی

امنیت

(منب  :یافتههای پژوهش)9815 ،

در سکونتگاههای مرزی مورد مطالعه

شاخصها
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
کل
بیسازمانی اجتماعی
محرومیت نسبی
کنترل اجتماعی
کل
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
کل
بیسازمانی اجتماعی
محرومیت نسبی
کنترل اجتماعی
کل
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
کل
بیسازمانی اجتماعی
محرومیت نسبی
کنترل اجتماعی
کل
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
کل
بیسازمانی اجتماعی
محرومیت نسبی
کنترل اجتماعی
کل

درجه میانگین
1/691
1/133
1/621
1/634
1/233
1/613
1/831
1/593
1/639
1/111
1/113
1/638
1/586
1/145
1/241
1/591
1/286
1/812
1/298
1/294
1/158
1/665
1/119
1/612
1/619
1/661
1/691
1/643
1/555
1/196
1/514
1/518
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شکل  .4خروجي منطق فازی از میزان سرمایۀ اجتماعي در منطقه
(منب  :نگارندگان)9815 ،

شکل  :5خروجي منطق فازی از میزان تهدید کنندههای امنی

در منطقه

(منب  :نگارندگان)9815 ،

بهمنظور پاسخ به سؤال دوم پتژوهش ،بتهدلیتل فقتدان
تبعیتتت داد هتتا از منحنتتی توزیتت نرمتتال ،از رو
همبستگی اسپیرمن استفاد شد .یافتهها نشان میدهد
که در محدودۀ مورد مطالعه بتین سترمایۀ اجتمتاعی و
تهدیدکنند های امنیتت همبستتگی منفتی و شتدیدی
( )-1/383وجود دارد؛ بدین معنی که کتاهش سترمایۀ
اجتماعی با افزایش بیستازمانی اجتمتاعی ،محرومیتت
نسبی و تضعی کنترل اجتماعی همرا استت .در ایتن
میتتان ستترمایۀ اجتمتتاعی بتتا شتتاخص فقتتدان کنتتترل
اجتماعی بیشترین همبستگی ( )-1/389و بتا شتاخص
محرومیتتت نستتبی کمتتترین همبستتتگی ( )-1/481را
دارد .عالو بر ایتن ،کتاهش سترمایۀ اجتمتاعی تتا حتد
زیادی ( )-1/184در افزایش بیسازمانی اجتماعی نقش
دارد .اینكه بخش عمدۀ بیسازمانی اجتماعی در منطقه

به افتزایش بتیاعتمتادی ،کتاهش مشتارکت و کتاهش
همگرایی و انسجام اجتماعی بازمتیگتردد .از جنبتهای
دیگر یافتهها نشان میدهد که کاهش انسجام اجتماعی
در گستتتر تهدیتتدکننتتد هتتای امنیتتت از ستتایر
شتتاخصهتتای ستترمایۀ اجتمتتاعی نقتتش برجستتتهتتتری
( )-1/391دارد؛ اما کاهش اعتماد اجتماعی نسبتاً تثثیر
کمتری ( )-1/611در افزایش تهدیدکنند هتای امنیتت
دارد .عالو بر این طبق یافتهها ،بین تمامی شاخصهای
ستترمایۀ اجتمتتاعی و تهدیتتدکننتتد هتتای امنیتتت در
شهرستانهای مورد مطالعه با مقداری شتد و ضتع ،
همبستگی وجتود دارد .ایتن همبستتگی در شهرستتان
زهتتك بتتا ضتتریب ( )-1/681دارای شتتد بتتاالتر و در
شهرستان ستراوان بتا ضتریب ( )-1/616دارای میتزان
نسبتاً پایینتری است (جدول .)5
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تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ...
جدول  .5بررسي رابطۀ همبستگي امنی و سرمایۀ اجتماعي در سکونتگاههای مرزی مورد مطالعه
امنیت
ارز ها
شاخصها
شهرستان
کل
کنترل
محرومیت
بیسازمانی
**-1/524** -1/256** -1/589
*-1/459
ضریب همبستگی
اعتماد
سرمایۀ
میرجاو
اجتماعی
1/111
1/111
1/111
1/19
سطح معنی داری
**-1/545** -1/581** -1/214
**-1/411
ضریب همبستگی
مشارکت
1/111
1/111
1/111
1/114
سطح معنیداری
**-1/643** -1/511** -1/519
**-1/854
ضریب همبستگی
انسجام
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/692** -1/562** -1/541
**-1/845
ضریب همبستگی
کل
1/111
1/111
1/111
1/119
سطح معنیداری
**-1/281** -1/249** -1/826
**-1/915
ضریب همبستگی
اعتماد
سرمایۀ
سراوان
اجتماعی
1/111
1/111
1/111
1/114
سطح معنیداری
**-1/283** -1/231** -1/461
**-1/961
ضریب همبستگی
مشارکت
1/111
1/111
1/111
1/19
سطح معنیداری
**-1/512** -1/511** -1/931
**-1/219
ضریب همبستگی
انسجام
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/616** -1/515** -1/881
**-1/881
ضریب همبستگی
کل
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/513** -1/563** -1/541
**-1/566
ضریب همبستگی
اعتماد
سرمایۀ
زهك
اجتماعی
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنی داری
**-1/551** -1/646** -1/224
**-1/263
ضریب همبستگی
مشارکت
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/563** -1/594** -1/236
**-1/585
ضریب همبستگی
انسجام
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/681** -1/681** -1/549
**-1/551
ضریب همبستگی
کل
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/611** -1/631** -1/891
**-1/513
ضریب همبستگی
اعتماد
سرمایۀ
کل منطقه
اجتماعی
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/113** -1/399** -1/951
**-1/611
ضریب همبستگی
مشارکت
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/391** -1/118** -1/911
**-1/159
ضریب همبستگی
انسجام
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
**-1/383** -1/389** -1/481
**-1/184
ضریب همبستگی
کل
1/111
1/111
1/111
1/111
سطح معنیداری
(منب  :یافتههای پژوهش)9815 ،

به منظورِ پاسخ به ستؤال ستوم پتژوهش ،ضتمن اینكته
ارزیابی سرمایۀ اجتماعی و تهدیدکننتد هتای امنیتت و
بررسی همبستگی بین این دو ،تفاو مكانی را ازلحتااِ
موقعیت سیاسی-جغرافیایی در محدودۀ متورد مطالعته
نشان متیدهتد ،معنتاداری ایتن تفتاو ازنظترِ آمتاری
بهوسیلۀ آزمون کروسكال والتیس ( )Hنیتز تثییتد شتد
(جدول )6؛ بدین معنی که تفاو بین شهرستتانهتای

متتتتورد مطالعتتتته ازلحتتتتااِ ستتتترمایۀ اجتمتتتتاعی و
تهدیدکنند های امنیتت معنتادار استت .بتهطتوریکته
ازلحااِ میزان سرمایۀ اجتماعی ،بیشترین رتبۀ میانگین
به شهرستان سراوان و ازنظرِ میزان تهدیتدکننتد هتای
امنیتت بتتاالترین رتبته میتتانگین بته شهرستتتان زهتتك
اختصاص دارد.
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جدول  .2بررسي تفاوت میزان سرمایۀ اجتماعي و فقر در شهرستانهای نمونه با آزمون H

شاخصها

شهرستان

رتبۀ میانگین

مقدار خیدو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

سرمایۀ
اجتماعی

میرجاو

896/14

411/518

4

1/111

سراوان

829/81

زهك

31/58

میرجاو

931/91

سراوان

934/59

زهك

283/9

امنیت

849/161

4




1/111

(منب  :یافتههای پژوهش)9815 ،

براساس آزمون ( Uمن -ویتنتی) بتین ستكونتگا هتای
شهری و روستایی ازلحااِ میتزان سترمایۀ اجتمتاعی و
میتتزان تهدیتتدکننتتد هتتای امنیتتت تفتتاو معنتتاداری

مشتتاهد نمتتیشتتود؛ بتتدین معنتتی کتته شتتهری یتتا
روستاییبودن برروی میزان سرمایۀ اجتمتاعی و میتزان
تهدیدکنند هایامنیت تثثیری نداشته است (جدول .)1

جدول  .1بررسي تفاوت مکاني سرمایۀ اجتماعي و فقر در منطقه با آزمون من-ویتني

شاخصها
نوع سكونت
رتبۀ میانگین
آمارۀ من-ویتنی
آمارۀ  Wویلكاکسون
آمارۀ Z
سطح معناداری

سرمایۀ اجتماعی
شهری
روستایی
465/81
456/84
41513/111
36942/111
-1/651
1/599

امنیت
شهری
روستایی
466/58
455/61
41411/111
35198/111
-1/131
1/289
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بحث و نتیجهگیری
سرمایۀ اجتماعی از عوامتل کلیتدی و متؤثر در توستعۀ
پایدار اجتماعا انسانی بتهویتژ در منتاطق حستاس و
بحرانزای مرزی همچتون مرزهتای شترق ایتران (مترز
ایتتران بتتا پاکستتتان و افغانستتتان) محستتوب متتیشتتود.
تجربیا جهانی نشان میدهد که عوامل تهدیتدکننتدۀ
امنیت تا حد زیادی تحتتثثیر سترمایۀ اجتمتاعی قترار
دارد .این مبحتث در مستئلۀ پتژوهش و مبتانی نظتری
مورد تثکید قرار گرفته است .بتر ایتن استاس پتژوهش
حاضر تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و تهدیدکنند های
امنیتتت و بررستتی تفتتاو هتتای مكتتانی آنهتتا را در ستته
شهرستان مرزی میرجاو  ،سراوان و زهك ،هتد قترار
داد ،که نتایج آن بهصور ِ ذیل ارائه میشود:
میتتتزان ستتترمایۀ اجتمتتتاعی نستتتبتاً بتتتاال و میتتتزان
تهدیدکنند های امنیت درحد متوسط ارزیتابی شتد .از
مهمترین علل این میتزان سترمایۀ اجتمتاعی و میتزان
متوسط تهدیدکنند های امنیت در منطقته کته میتزان

قابل مالحظهای بهشمار میآید ،میتتوان بته متدیریت
ناکارآمد این منطقۀ مرزی اشتار کترد کته در آن نگتا
امنیتی و انتظتامی غالتب استت .بتهدلیتل ضتع هتای
زیرساختی در منطقه و بیاعتمادی به عملكرد گیشتتۀ
دولتتت و متترزداران ،از طتتر هتتای اقتصتتادی استتتقبال
نمیشود و بههمینعلتت هتم سترمایهگتیاران ریستك
نمیکنند .در رابطته بتا فعالیتتهتای صتنعت و معتدن
تمهید مؤثر و مثمری اندیشید نشد  ،زیرستاختهتای
حملونقل ،آموز  ،ارتباطتا و اطالعتا  ،بهداشتت و
درمان و دسترستی بته فرصتتهتای شتغلی مناستب و
خدما رفاهی و امثال آن هم بسیارضعی است و هتم
عادالنه توزی نشد است .نیز این منطقۀ مرزی ازلحااِ
کتتتتارکردی و کنتتتتترل ورود و ختتتتروج و ازنظتتتترِ
سیاستگیاری و اجرای طر های توسعۀ مناطق مترزی
ناکارآمد است؛ زیرا از یتك ستو فعالیتتهتا و اقتداما
بحرانزایی همچون تداوم قاچاق سوخت ،کاال و قاچتاق
انسان بهخصوص در شهرستتان ستراوان و تتا حتدودی

تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ...

میرجاو هنوز متداول است و از سوی دیگر به رویكترد
فرصتزایی و فرصتسازی مرز و بهتب آن به مشتارکت
مؤثر و معیشت پایتدار مرزنشتینان درجهتتِ توستعه و
امنیت پایدار مناطق مرزی توجه الزم نشد است .ایتن
مسئله مان رشد و انباشت سترمایۀ اجتمتاعی و حتتی
سبب فرسایش تدریجی این سترمایه و درمقابتل رشتد
عوامل تهدیدکنندۀ امنیت شتد استت .ازطتر دیگتر
اقتصاد محلی در منطقه با ضع ها و چالشهای اساسی
مواجه است (بیكتاری بتاال و مشتكال عدیتدۀ پتولی و
مالی که عمتدتاً در اثتر کتمآبتی و چتالشهتای بختش
کشاورزی و فقدان توجته بته زیرستاختهتای تولیتدی
کشتتاورزی و صتتنای مكمتتل آن بتتهوقتتوع پیوستتته،
گریبانگیر مردم مرزنشین شد است؛ زیرا ضمن اینكته
اقتصاد کشاورزی ساماندهی نشد و معیشت جایگزینی
برای مردم تعری نشد است ،فرصتهای تجتاری مترز
برای معیشت مردم محلی کارساز نبود و عمتوم متردم
از فعالیتتتهتتای رستتمی و قتتانونی متترز ستتهم چنتتدانی
نمیبرند) .همۀ این مسائل رویهمرفته باعث نارضتایتی
و بتتیاعتمتتادی از عملكتترد دولتتت ،نیروهتتای امنیتتتی-
اطالعاتی و مرزداران شد است.
رابطۀ معكتوس و معنتاداری در حتد بتاال بتین سترمایۀ
اجتماعی و تهدیدکنند های امنیت مشاهد شد؛ بتدین
معنتتی کتته کتتاهش ستترمایۀ اجتمتتاعی در افتتزایش
بیسازمانی ،محرومیت نسبی و بتیکنترلتی اجتمتاعی،
مؤثر است .بهعبارتی کتاهش سترمایۀ اجتمتاعی تتابعی
است از افزایش تهدیدکنند های امنیت و نیتز سترمایۀ
اجتمتتاعی همبستتتگی شتتدیدی را بتتا شتتاخص فقتتدان
کنتترل اجتمتاعی و همبستتگی پتایینی را بتا شتاخص
محرومیت نستبی نشتان داد و اینكته کتاهش سترمایۀ
اجتماعی بیشتر به تضعی کنترل اجتماعی انجامید و
کمتر در افزایش محرومیت نسبی تتثثیر داشتته استت.
این بدان معناست که کاهش اعتماد مردم به مستئوالن
و نیروهای امنیتی و مدیران محلی ،کاهش مشتارکت و
همگرایی با افتزایش وقتوع سترقتهتا و درگیتریهتای
مسلحانۀ مقطعی ،کاهش دسترسی به نیروهای امنیتتی
در مواق اضطراری ،عدمهمراهی مردم در کنترل جترم
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و بزهكاری و نیز تضعی تعهدا اجتماعی در برقتراری
امنیتتت و ...همراهتتی متتیکنتتد .ازطتتر دیگتتر میتتزان
همبستتتگی و همراهتتی محرومیتتت نستتبی (احستتاس
تبعی قومی و متیهبی ،احستاس نتابرابری در توزیت
ناعادالنتته فرص تته تای شتتغلی و درآمتتدی ،امكانتتا و
ختتدما زیربنتتایی و امثتتال آنهتتا) بتتا کتتاهش ستترمایۀ
اجتماعی در منطقه کتمرنت تتر استت؛ امتا ازآنجتاکته
احساس محرومیت از نابرابریهای اجتماعی ،اقتصتادی
و فضایی -که خود تولیدکنندۀ بتیعتدالتی و نارضتایتی
هستند -بیاعتمتادی و عتدمهمكتاری را درپتی دارنتد؛
بیاعتمتادی ،عتدمتعتاون و همیتاری نیتز بته تضتعی
انسجام اجتماعی یا فقدان همگرایتی منجتر متیشتود.
نتایج نشان داد که کاهش انسجام اجتمتاعی بیشتترین
همراهتتی را در افتتزایش تهدیتتدکننتتد هتتای امنیتتتی و
کاهش اعتماد اجتمتاعی کمتترین همراهتی را در ایتن
رابطه دارد .این مستئله بیتانگر تتثثیر کلیتدی انستجام
اجتمتتاعی بتتر امنیتتت منتتاطق متترزی استتت کتته از
بیاعتمادی و نارضایتی نشث میگیرد .بتیاعتمتادی و
نارضایتی خود زاییدۀ نابرابریهای اجتماعی ،اقتصتادی
و فضایی در مقیاس منطقهای و محلی هستند؛ بنابراین
چتتون در محتتدودۀ متتورد مطالعتته بتتاالترین میتتزان
تهدیدکنند های امنیتی به شاخص «محرومیت نسبی»
اختصتتاص یافتتته استتت ،متتیتتتوان آن را علتتت اصتتلی
برجستهشدن نقش شاخصهای بتیستازمانی و کنتترل
اجتماعی در کاهش سرمایۀ اجتماعی قلمداد کرد .ایتن
نتایج با دیدگا های جودیس بالو و پیتر بتالو (،)9134
ویلكینسون ( )9116و نتایج تحقیقا کاواچ و همكاران
( )9111همخوانی دارد .همچنین همبستتگی شتدید و
معكوس سرمایۀ اجتماعی بتا فقتدان کنتترل اجتمتاعی
مؤید دیدگا تراویس هیرشی درباۀ همنوایی اجتمتاعی
است .رابطۀ معكوس و باالی بتین سترمایۀ اجتمتاعی و
بیستازمانی اجتمتاعی نیتز تتا حتد زیتادی بتا دیتدگا
سمپسون و گروز ( )9131منطبق است.
نتایج ،همبستگی بین شاخصهای سرمایۀ اجتمتاعی و
تهدید کنند های امنیت را در شهرستان زهك با شد
باالتر و در شهرستان سراوان با میزان نسبتاً پایینتتری
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نشان داد .ایتن نشتانگر آن استت کته کتاهش سترمایۀ
اجتمتتاعی تتتابعی استتت از افتتزایش تهدیتتدکننتتد هتتای
امنیت؛ بدین معنی که در شهرستان زهك میزان پایین
سرمایۀ اجتماعی ،بتا میتزان بتاالی تهدیتدکننتد هتای
امنیتتت همراهتتی دارد کتته بیشتتتر در کتتاهش کنتتترل
اجتماعی نقش ایفا میکند؛ ازاینرو میتوان گفتت کته
دلیل اصلی میزان باالی تهدیتدکننتد هتای امنیتت در
شهرستان زهتك بته میتزان پتایین سترمایۀ اجتمتاعی
مربتتو متتیشتتود ،کتته در اثتتر مشتتكال اقتصتتادی-
اجتماعی متثثر از کمآبی و ایجاد مرز فیزیكی بتهوجتود
آمد است؛ زیترا در اثتر خشكستالیهتای بعتد از ستال
 9811بسیاری از ساکنان این منطقته معیشتت اصتلی
خود یعنی کشاورزی و دامداری را از دست دادند .درپی
آن عد ای دست به مهاجر زدند و عدۀ بیشتری از را
تجار غیررسمی و قاچاق به معتا پرداختنتد؛ امتا از
سال  9832که احدا دیوار مرزی آغتاز شتد تتا ستال
 9811که به اتمام رستید ،دستت ایتن عتد از تجتار
غیررستتمی کوتتتا شتتد و هتتیا را معتتا جتتایگزینی
بتترایشتتان تعریت و تعیتتین نشتد .ایتتن مستئله ختتود
احساس بیعدالتی و نارضایتی را باال برد و به گستتر
بیاعتمادی کمك کرد؛ اما در شهرستانهای ستراوان و
میرجتتاو کتته از ستترمایۀ اجتمتتاعی نستتبتاً بتتاالتری
برخوردارند ،میزان تهدیتدکننتد هتای امنیتت در حتد
متوسط است؛ یعنی سرمایۀ اجتماعی نسبتاً باالتر اجاز
نداد است که میزان تهدیدکننتد هتای امنیتت از حتد
متوسط فراتر رود .با این وجود میزان تهدیدکنند هتای
امنیتتت درحتتد قابتتلتتتوجهی استتت و متتیتوانتتد در
بحرانآفرینی توسعهای و امنیتی خطرنتاك و زیتانبتار
باشد .این خطر در شهرستتان ستراوان بتهعلتت میتزان
باالی محرومیت نسبی بیشتر احستاس متیشتود؛ زیترا
این منطقۀ مرزی از بیشتر زیرساخت تولیدی و خدما
زیربنتتایی ازجملتته شتتبكههتتای حمتتلونقتتل و ختتدما
ارتبتتاطی -اطالعتتاتی و آموزشتتی بتتیبهتتر یتتا بستتیار
کمبرخوردار است .همچنین بیعدالتیهتای موجتود در
سیاستگیاری و توزیت طتر هتای اقتصتادی و منتاف
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حاصتتل از تجتتار قتتانونی متترزی عتتاملی محتتوری در


افزایش احساس محرومیت نسبی قلمداد میشود.
تفاو سرمایۀ اجتماعی و تهدیدکنند های امنیت بتین
شهرستان ها ازلحااِ آمتاری تثییتد شتد .بتهطتوریکته
کمترین سرمایۀ اجتماعی و بیشترین تهدیدکنند هتای
امنیت به شهرستان زهك اختصتاص داشتت؛ امتا بتین
نواحی روستایی و مناطق شهری ازلحااِ میزان ایتن دو
شتتاخص تفتتاو معنتتاداری مشتتاهد نشتتد .ایتتن بتتدان
معناست که زمینههای ایجتاد نتاامنتی و یتا بتدبینی و
بتتیاعتمتتادی متتردم بتته مس تئوالن ،نیروهتتای امنیتتتی،
مدیران محلی و حتی به خود مردم در شهرستان زهك
نسبت به دو شهرستان دیگر بیشتتر استت .دلیتل ایتن
مسئله را باید در ضع های اقتصتادی ،زیرستاختهتای
تولیدی و تحوال اقتصادی دهۀ اخیر ازجملته احتدا
دیوار مرزی و بههمریختن مبادال مرزی جستجو کرد.
همچنین میتتوان گفتت از یتك ستو چتون شتهرهای
منطقه ،شتهرهای کتوچكی (روستتا -شتهر) هستتند و
ازنظرِ ماهیت شرایط اجتماعی -فرهنگتی تفتاو قابتل
مالحظهای با ماهیت زندگی روستایی ندارند و از ستوی
دیگر مقیاس وقوع عوامل تهدیدکنندۀ امنیتت محتدود
به یك شهر و روستای کوچك نیست ،بلكه فراتتر از آن
است .این بدان معناست کته نتاامنتی غالبتاً بتهصتور
ناحیهای و یا منطقهای ر متیدهتد و اینگونته درك و
احساس میشود؛ بنابراین نتایج کلی پتژوهش حتاکیاز
میزان نستبتاً بتاالی سترمایۀ اجتمتاعی امتا نتهچنتدان
قابلمالحظه ،میزان باالی زمینههتای ایجتاد نتاامنتی و
تتتثثیر شتتدید کتتاهش ستترمایۀ اجتمتتاعی بتتر گستتتر
تهدیدکنند های امنیتی در منطقۀ مرزی مورد مطالعته
است .دلیل و ریشۀ اصلی این مسئله را باید در زمینهها
و شرایط نامساعد معیشتی مرزنشینان منطقه جستتجو
کرد؛ زیرا متولیان مرز و توسعه منتاطق مترزی در ایتن
منطقه ،ضمن داشتن نگا صرفاً امنیتتی و انتظتامی بته
مرز ،در عمل توجه بر سایر ابعاد زنتدگی مرزنشتینان را
در پیوند با امنیتت و توستعۀ منطقتهای و ملتی از یتاد
برد اند یا اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند.

تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ...

منابع
ابراهیمزاد  ،عیسی؛ کتوهزاد رئتیسپتور .)9811( .بررستی رونتد
تغییرا درجۀ توستعه یتافتگی منتاطق روستتایی سیستتان و
بلوچستان با بهر گیری از تاکسونومی عتددی طتی دهتههتای
 9835و  .9815مجلۀ جغرافیا و توستعه ،دورۀ  ،1شتمارۀ ،42
صص .59-16
اسماعیل زاد  ،خالتد .)9831( .مطالعتۀ انستان شتناختی بازارچتۀ
مشتتترك متترزی بتتا رویكتترد انستتانشناستتی اقتصتتادی ،نامتتۀ
انسانشناسی ،سال پنجم ،شمارۀ  ،1صص .83-65
بنیفاطمه ،حسین؛ عباس زاد  ،محمتد؛ فتاطمی ،داوود.)9819( .
بی سازمانی اجتماعی و بزهكاری نوجوانان پستر شتهر زنجتان.
فصلنامۀ مطالعا امنیت اجتماعی ،شمارۀ  ،89صص .98-86
بیا  ،بهرام .)9831( .تبیین رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی پلیس و
امنیت عمومی (میزان بروز جرایم) .فصتلنامۀ دانتش انتظتامی،
سال دوازدهم ،شمارۀ  ،4صص .59-36
پاتنام ،رابر  .)9831( .دموکراستی و ستنتهتای متدنی :تجربتۀ
ایتالیتا و درسهتایی بترای کشتورهای درحتال گتیار .ترجمتۀ
محمدتقی دلفروز .چاپ اول .تهران :دفتر مطالعا و تحقیقا
سیاسی وزار کشور.
پیلتتتن ،فخرالستتادا ؛ برومنتتد ،مختتتار .)9818( .بررستتی نقتتش
سرمایۀ اجتماعی بر امنیتت اجتمتاعی در شتهر جهترم .مجلتۀ
مطالعا توسعۀ اجتماعی ایران ،سال ششم ،شتمارۀ  ،4صتص
.991-941
حاف نیا ،محمدرضا .)9839( .جغرافیای سیاستی ایتران .تهتران:
انتشارا سمت.
ذاکری ماهانه ،راضیه؛ افشانی ،علیرضا؛ عسكری ندوشتن ،عبتاس.
( .)9819بررسی رابطتۀ سترمایۀ اجتمتاعی و میتزان احستاس
امنیت اجتماعی در شهر یزد .مجلۀ جامعه شناسی ایتران ،دورۀ
سیزدهم ،شمارۀ  ،8صص .38-991
راموز ،ملیحه .)9838( .تربیت دینی و امنیت اجتماعی .فصتلنامۀ
مطالعا امنیت اجتماعی ،شمارۀ  ،8صص .11-31
رضتتوانی ،محمدرضتتا .)9839( .ستتنجش درجتتۀ توستتعهیتتافتگی
استان هتای کشتور بتا استتفاد از تحلیتل تاکستونومی .مجلتۀ
دانشكدۀ ادبیا و علوم انستانی (دانشتگا تهتران) ،دور -59
 ،51شمار  ،964-968صص .251-212
زیاری ،کرامتاهلل .)9811( .سنجش درجۀ توسعهیافتگی فرهنگی
استانهای ایران .نامه علوم اجتماعی ،شمار  ،96صص .19-912

915
سراج زاد  ،سید حسین؛ گیالنتی ،اشتر  .)9833( .بتی ستازمانی
اجتماعی و ترس از جرم (مطالعتۀ مقایستهای منتاطق  8و 94
شهر تهران) .مجلۀ رفا اجتمتاعی ،دورۀ  ،1شتمارۀ  ،82صتص
.448-422
سلیقه ،محمد؛ بریمانی ،فرامرز؛ اسماعیل نژاد ،مرتضتی.)9831( .
پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان ،مجلۀ جغرافیتا
و توسعه ،شمارۀ  ،94صص .919-996
شیخبیگلو ،رعنتا؛ تقتوایی ،مستعود؛ وارثتی ،حمیدرضتا.)9819( .
تحلیتتتل فضتتتایی محرومیتتتت و نتتتابرابریهتتتای توستتتعه در
شهرستانهای ایتران .مجلتۀ رفتا اجتمتاعی ،ستال دوازدهتم،
شمارۀ  ،26صص .931-492
صالحی امیری ،سید رضا؛ افشاری نتادری ،افستر .)9811( .مبتانی
نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگتی
در تهران .فصلنامۀ راهبرد .سال بیستم ،شمارۀ  ،5صص .21-16
صدیق سروستانی ،رحمت اهلل .)9818( .آسیب شناستی اجتمتاعی.
واحد آموز جهاد دانشتگاهی دانشتگا تهتران ،شتاخۀ علتوم
اجتماعی ،انتشارا جهاد دانشگاهی دانشگا تهران.
عباس زاد  ،محمد؛ محمدباقر ،علیتزاد اقتدم؛ سیدرضتا ،استالمی
بناب .)9819( .بررسی رابطۀ بین سترمایۀ اجتمتاعی و آنتومی
اجتمتتاعی .مجلتتۀ مطالعتتا و تحقیقتتا اجتمتتاعی ،دورۀ اول،
شمارۀ  ،9صص .925-914
عر  ،جواد .)9816( .مطالعۀ جامعه شناختی میزان تتثثیر پایگتا
اقتصادی -اجتماعی بر کنش جمعتی .پایتان نامتۀ کارشناستی
ارشد جامعهشناسی دانشگا تربیت مدرس.
عسگری ،حشمتاهلل؛ شرافت ،سجاد .)9814( .تحلیل عوامل مؤثر
بر شكل گیری اعتماد اجتماعی در جوامت روستتایی (مطالعتۀ
متتوردی :دهستتتان هجتتدان دشتتت ،شهرستتتان مهتتران).
پژوهشهای روستایی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،2صص .359-311
عندلیب ،علیرضا .)9831( .نظریۀ پایته و اصتول آمتایش منتاطق
مرزی جمهوری اسالمی ایران .تهران :سپا پاستداران انقتالب
اسالمی ،دانشكدۀ فرماندهی و ستاد دورۀ عالی جن .
فوکویاما ،فرانسفیس .)9835( .پایان نظتم ،سترمایۀ اجتمتاعی و
حف آن ،ترجمۀ غالمعباس توسلی .تهران :حكایت قلم نوین.
فیروزآبتتادی ،ستتیداحمد؛ ایمتتانی جتتاجرمی ،حستتین.)9835( .
سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی -اجتماعی در کتالن شتهر
تهران .مجلۀ رفا اجتمتاعی ،ستال ششتم ،شتمارۀ  ،48صتص
.911-442
فیلد ،جان .)9836( .سرمایۀ اجتماعی .ترجمۀ غالمرضا غفتاری و
حسین رمضانی .تهران :انتشارا کویر.

7931  بهار،62  شماره، سال هشتم، منطقهای-جغرافیا و آمایش شهری


Ackaert, J; Craen, V.M. (2006). Quality of Social


Existence in Local Democracy. Paper to be
presented at the XVI ISA World Congress of
Sociology.Durban, South-Africa, 23-29 July
2006./ RC03 Sessions.

Al-jarrah, O; Abu-Qdais, H. (2006). Han, Municipal
solid waste landfill sitting using intelligent system,
Waste Management 26, 299-306.
Beyerlein, K and Hipp, J. (2005). Social Capital,
Too Much of a GoodThing? American Religious
Traditions and Community Crime, Journal of
Social Forces, 84 (2), 995-1013.

916
 بررسی تطبیقی وضعیت رفتا در.)9831( . علی،قاسمی اردهایی
،99  سال، مجلۀ روستا و توسعه.خانوارهای شهری و روستایی
.9-41  صص،4 شمارۀ
. علتتی، احمتتد؛ محمتتدی، صتتفر؛ ختتادمالحستتینی،قائتتد رحمتتتی
 تحلیلی بر درجۀ توسعهیافتگی شهرستانهای استتان.)9831(
،1  شتمارۀ،8  دورۀ، مجلۀ آمایش محیط.سیستان و بلوچستان
.11-998 صص

Boldrin, M; De Nardi, M; Larry, E. (2015). Fertility
and Social Security, Journal of Demographic
Economics, 81 (3), pp. 261-299.

 بررستی تتثثیر احستاس.)9819( . حامد، مهدی؛ قاسمی،قدیمی
محرومیت نسبی و احستاس بیگتانگی اجتمتاعی بتر احستاس
 دانشجویان دانشگا هتای شتهر:امنیت اجتماعی (مورد مطالعه
.تخصصی دانش انتظامی زنجان- فصلنامۀ علمی.)زنجان

Bourdieu, p. (1986). The forms of capital, in J. G.
Richardson(ed). Handbook of Theory and
Research for the sociology of Education, New
York: landon: Greenwood press.

 کتاربرد منطتق.)9833( . مصطفی، غالمرضا؛ رحیمی،کردستانی
، مجلۀ حسابرس.فازی در حسابداری و تصمیم گیریهای مالی
.36-18  صص،21 شمارۀ

Caring, R. L. (1987). Training and development
handbook, Third edition, new York: Mc GgrowHill Book Company.

 ترجمتتۀ. بنیادهتتای نظریتتۀ اجتمتتاعی.)9811( . جیمتتز،کلمتتن
. نشر نی: تهران.منوچهر صبوری

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation
of Human Capital, American Journal of
Sociology, Vol 94: 95- 120.

 نقتش تحتول کتارکرد مترز بتر فضتای.)9835( . علی،محمدپور
 فصلنامۀ.جغرافیایی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

Eldrige, I. (2005). Mean little Girls, Cwk Network, Inc.
Greenberg, S; Rone, W; Williams, L. (1982). Safety
in Urban Neighborhoods, Population and
Environments, 5.
Jackson, J and Gray, E. (2007). Functional Fear:
Adaptational Features of Worry about Crime,
London School of Economics, Working Paper.
Jones Richard, W. (1999). Security, Strategy, and
Critical Theory, London, Lynne Rienner
Publications.
Kawachi, I; Kennedy B; Lochner, K; and ProthrowStith, D. (1997). Social capital, income inequality,
and mortality. American Journal of Public Health,
Vol. 87, No. 9, pp. 1491-1500.
Lindstrom, M and et al. (2008). Social capital,
anticipated ethnic discrimination and self-reported
psychological health: A population- based study,
Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.
Osler, A and et al. (2001). Not a problem? Girls and
Scool Exclusion, National Children’s Bureau.
Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s
Declining Social Capital, Journal of Democracy.6:
Pp65-78
Robinson, J; Lawton, B.A., Taylor, R.B., and
Perkins, D. (2003). Multilevel longitudinal
impacts of incivilities: Fear of crime, Expected
safety, and block satisfaction. Journal of
Quantitative Criminology Vol. 19, No 3: PP 237- 274.

.921 -914  صص، ویژ نامۀ جغرافیا،مدرس علوم انسانی

. سرشماری عمومی نفوس و مسكن.)9811( .مرکز آمار ایران
 ستنجش تتاثیر.)9839( . زهترا، محمدرضتا و مشتكانی،مشكانی
عوامل درونی و بیرونی خانواد بر بزهكاری نوجوانتان (آزمتون
 مجله.)تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی
 (ویژ نامه آسیبهای اجتماعی4  شمار،جامعه شناسی ایران
.8-45  صص،)در ایران
 مقایستۀ درجتۀ توستعه یتافتگی بختش.)9836( . محمد،موالیی
9818 خدما و رفا اجتماعی استان های ایران طی سالهای
 صتص،42  شتمارۀ، سال ششتم، مجلۀ رفا اجتماعی.9838 و
.429-453
. مهتتیندختتت،  محمتتدعلی؛ شتتیرزاد، حمتتداهلل؛ جاهتتد،نتتادری
 بررسی رابطۀ احستاس امنیتت اجتمتاعی و سترمایۀ.)9831(
 مجلۀ مطالعا امنیت.) شهر اردبیل:اجتماعی (مطالعۀ موردی
.51-31  صص،49  شمارۀ،اجتماعی
.)9811( . یاستمین، الهتام؛ شتادفر، محسن؛ شفایی مقتدّم،نیازی
بررسی رابطۀ بین میزان سرمایۀ اجتمتاعی و احستاس امنیتت
.اجتماعی در بین زنان منتاطق شتمال و جنتوب شتهر تهتران
،8  شتمارۀ، سال دوم،فصلنامۀ جامعه شناسی مطالعا جوانان
.989-961 صص

911
Skogan, W.G. (1986). Fear of Crime and
Neighborhood Change, in Reiss A. & Tonry M.
(eds), Crime and Justice: An Annual Review of
Research, The University of Chicago Press,
Chicago, 8: 203-229.
Waver, O. (2009). Waltz's Theory of Theory,
Journals Permissions, Vol. 23, No 2.

... تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت
Sampson, R and Groves, B. (1989). Community
Structure
and
Crime:
Testing
Social
Disorganization Theory, American Journal of
Sociology, 94, pp: 774-802
Sampson, R., Raudenbush, S and Earls, F. (1997).
Neighbourhoods and violent crime: a multilevel
study of collective efficacy, Science, vol. 277, pp.
918-924.

913

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931




