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چكيده
این مقاله که به بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و
امنیت اجتماعی جامعه پرداخته است ،درصدد است تا مهمترین عواملی را که
در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه مؤثرند،
شناسایی کند .طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام گرفته
است .جامعه تحقیق را همه اعضای بسیج استان چهارمحال و بختیاری تشکیل
میدهند که از میان آنها تعداد  843نفر به روش چند مرحلهای و از شهرهای
مختلف استان انتخاب و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامهای محققساخته
گردآوری شده است .در نهایت ،دادههای بهدست آمده با استفاده از آزمون
همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که برخی از یافتههای
آن به شرح زیر است:
میانگین همه مؤلفههای مشارکت اجتماعی اعضای بسیج در فعالیتهای
اجتماعی باالتر از میانگین نمره مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی ،رضایتمندی
اعضای بسیج ،احساس تعلق و اعتماد اجتماعی اعضای بسیج از میزان متوسط
نمره معیار باالتر است.
بین مسئولیتپذیری ،سابقه و رضایتمندی اعضای بسیج از خدمات و
عملکرد دستگاههای تأمینکننده نظم و امنیت ،احساس تعلق و اعتماد اجتماعی
اعضای بسیج با مشارکت آنان با دستگاههای تأمینکننده نظم و امنیت ،رابطه
معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط تأثیر
مسئولیتپذیری و سابقه مشارکتی معنیدار است و تأثیر بقیه متغیرها بر مشارکت
اعضای بسیج معنیدار نشده است.
واژگان كليدي
مشارکت ،اعضای بسیج ،نظم ،امنیت اجتماعی ،چهارمحال و بختیاری
 .1عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد(نویسنده مسئول) hmoradip@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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مقدمه
مشاركت از ديرباز يكي از ابزارهاي مهم زندگي انسانها بوده و پدیده جدیدی محسوب
نمیشود و میتوان آن را با مفاهیمی نظیر همکاری ،مساعدت و یاریگری مرتبط
دانست (شادی طلب .)28 :1382 ،مشارکت ،فعاليت داوطلبانه افراد براي تغيير خودخواسته،
بهبود خود و زندگي و محيط و نهايتاً افزايش توانايي و عمل براي پاسخ به طرحها و
برنامههاي توسعه است (ترپسترا.)2008 ،
با گسترش معنای مشارکت و راهیافتن آن به عرصههای مختلف زندگی ،امروزه سخن
از وضعیتی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا
میکنند (اسکوگان /1996 ،ترجمه مسعودنیا .)1376 ،حضور مردم ،در اداره امور از دیرباز مورد
توجه بوده است (اکبری1383 ،؛ علوی تبار ،)1389 ،مدیران اجرایی نیز باید آن را بپذیرند و در
میان جریانات مختلف ،هیچکس در لفظ و نوشتار ،از آن سربرنتابد (احمدی و توکلی.)1388 ،
یکی از جدیدترین عرصههای بروز مشارکت ،مشارکت در ارتقای نظم و امنیت
جامعه است .این نوع مشارکت با بروز مسائل و معضالت فرهنگی و اجتماعی جامعه،
طرح راهحلهای رفع معضالت و افزایش آگاهی نسبت به آنها اهمیتی دو چندان یافته
است (خورشیدوند .)1388 ،باید توجه داشت در اجراي این مأموریت (ارتقای نظم و امنیت)
دستگاههای امنیتی کشور هر قدر هم که توان علمي ،نيروي انساني و تجهیزاتشان را
بهبود دهند اما به تنهايي قادر به تأمین نظم و امنیت نبوده و تنها راه ،مشاركت مردمي
است .مشارکت اعضای بسیج و استفاده از ظرفيتهاي خوب آنان به ارتقای نظم و امنیت
جامعه کمک خواهد کرد (محمدی1389 ،؛ حسنآبادی 1389 ،و رجبزاده .)1389 ،در سالهای
گذشته مشاركت در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی در سطوح پايين و ابتدايي صورت
ميپذيرفت و این امر موجبات نارضايتي عمومي را از عملكرد دستگاههای امنیتی کشور
در پي داشته است(شایگان)1388 ،؛ لذا بهمنظور رفع اين مشکل و فراهم نمودن بسترهاي
جلب مشاركت عمومي تمهيداتي به عمل آمد كه امكان جلب مشاركت عمومي را بيش
از پيش فراهم نموده است (خوشفر)1384 ،؛ بنابراین مشاركت در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی در جامعه يكي از اهداف دستگاههای امنیتی کشور است که باید برنامهریزی
مناسبی برای آن انجام شود (نمامیان و جاللی.)1378 ،
از آنجایی که بسیج ماهیتی فرهنگی و اجتماعی دارد ،از آن میتوان به یک قدرت ملی
یاد کرده و در واقع ،یک بازشناسی تاریخی ملی و بازسازی فرهنگی دینی و غیرت و عزم
ملی به شمار میآید که محصول آن همان توسعه امنیت خواهد بود (صادقی پور.)234-235 :1382 ،
استراتژی بسیج ،ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و تاکتیک فرهنگی بسیج ،ایثار و
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ازخودگذشتگی برای حفظ امنیت است و باید با این دو ویژگی به فرهنگسازی
ادامه حیات دهد (موذن جامی .)1378 ،برحسب دکترین امامخمینی(ره) بسیج یک حرکت
همهجانبه ،فرهنگی ،نظامی ،امنیتی ،عقیدتی ،اخالقی و ...و از نوع چندتخصصی و
میانرشتهای است و یک قدرت ملی برای رفع بحرانها و جلوگیری از عوامل مخرب
فرهنگی و امنیتی میباشد که کارکردهای همهجانبه و گسترده دارد که گاهی فراتر از
سطح ملی است .اعضای بسیج ،نقش مؤثری در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه
دارند که دستگاههای امنیتی کشور باید به آن توجه داشته باشند .باید به دنبال راهحلی
گشت تا بتوان از آن طریق ،اعضای بسیج را در همکاری با دستگاههای امنیتی کشور
مشارکت داد اما متأسفانه به دلیل اینکه اطالعی در خصوص میزان مشارکت اعضای
بسیج در دست نیست ،نمیتوان اقدامی انجام داد و راهکاری اساسی ارائه نمود و
نمیتوان انتظار مشارکت حداکثری آنان را داشت.
درباره موضوع مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ،نظریات متعددی ارائه شده است .فیش
باین -آیزن احساس مسئولیتپذیری و تعهد ،اعتماد متقابل ،سابقه مشارکتی ،رضایت
از خدمات و عملکرد و احساس تعلق (علویتبار)1379 ،؛ گروشه احساس مسئولیتپذیری
و تعهد و احساس تعلق ( قاسمی پویا )1382 ،و فرنچ نیز رضایت از خدمات و عملکرد را در
ارتقای مشارکت شهروندان مؤثر میداند (اکبري .)1383 ،پژوهشهای متعددی نیز به بررسی
عوامل مؤثر در مشارکت پرداختهاند :اسکات ( )2003به نقش اعتماد اجتماعی ،هاگ و رو
( )2007به نقش اعتماد اجتماعی و مسئولیتپذیری ،کاریانن ( )2010به نقش رضایتمندی
از خدمات و عملکرد ،انصاری ( ،)1382شرافتی پور ( ،)1386شایگان ( )1388و مرادی
پردنجانی ( )1390به نقش احساس تعهد و مسئولیتپذیری ،مرادی پردنجانی ()1390
به نقش سابقه مشارکتی ،انصاری ( )1382و مرادی پردنجانی ( )1390به نقش رضایت
از خدمات و عملکرد و انصاری ( )1382و مرادی پردنجانی ( )1389به نقش و اهمیت
احساس تعلق و شایگان ( )1388به نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت توجه داشتهاند.
با وجود اهمیتی که بحث مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت جامعه
دارد ،تاکنون تحقیقی در زمینه گرایش اعضای بسیج به مشارکت با دستگاههای امنیتی
کشور صورت نگرفته است .در این تحقیق ،سعی داریم ضمن بررسی وضعیت مشارکت
اعضای بسیج ،مهمترین عواملی را که در مشارکت اعضا مؤثرند ،شناسایی کنیم تا با
استفاده از آن بتوانیم مشارکت حداکثری بسیجیان را در ارتقای نظم و امنیت جامعه
بههمراه داشته باشیم .با توجه به نظریات مطرحشده و همچنین تحقیقات انجامشده
در این تحقیق ،از الگو مفهومی زیر برای بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای بسیج
در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه استفاده شده است.
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فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 64پاييز 1393

90

در این مقاله ،فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته است:
1 .1بین عامل مسئولیتپذیری با مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی رابطه وجود دارد.
2 .2بین عامل سابقه مشارکتی با مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی رابطه وجود دارد.
3 .3بین عامل رضایتمندی با مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی رابطه وجود دارد.
4 .4بین عامل احساس تعلق اعضای بسیج با مشارکت آنان در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی رابطه وجود دارد.
5 .5بین عامل اعتماد اجتماعی با مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی رابطه وجود دارد.
6 .6تأثیر عوامل مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی ،رضایتمندی از خدمات و عملکرد
دستگاههای تأمینکننده نظم و امنیت ،احساس تعلق و اعتماد اجتماعی بر
مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی معنادار است.

روششناسی
با توجه به اينکه تحقيق حاضر به توسعه و کاربرد دانش موجود در زمینه «مشارکت» از
نوع کاربردي ميپردازد و با توجه به اينکه هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت
اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه است ،در زمره طرحهای توصيفي
به شمار ميآيد و از آنجایي که به تحليل وضعيت موجود در خصوص شناسایی عوامل
مؤثر در مشارکت اعضای بسیج در مقطع زمانی حاضر و به صورتی واقعي ميپردازد،
از نوع پیمایشی است.

جامعه آماری تحقیق را تمامی اعضای بسیج استان چهارمحال و بختیاری تشکیل
میدهند ،که از میان آنها تعداد  348نفر به روش نمونهگیری خوشهای و از شهرهای
مختلف استان انتخاب شدهاند.
براي گردآوری دادههاي مورد نياز ،عالوه بر اطالعات کتابخانهاي که به منظور
دستيابي به پيشينه تحقيق انجام گرفت ،در مرحله ميداني و برای گردآوري دادههاي
مورد نياز از پرسشنامهای محققساخته استفاده شد .پايايي کرانباخ پرسشنامه ،در بین
 37عضو بسیج و برای سؤاالت مربوط به مشارکت و عوامل مؤثر به ترتیب برابر  /89و
 /90به دست آمد که بر اساس منابع موجود پایایی قابل قبول است.
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یافتهها
برای آزمون فرضیات تحقیقی از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده و تمامي
محاسبات و تجزيه تحليلهاي آماري با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSانجام شده
است .در ادامه ،نتایج مربوط به آزمون فرضیات تحقیق آمده است (جدول  1نتایج
آزمون فرضیات 1تا  5و در جدول  2نتایج تحلیل رگرسیونی پیشبینی مشارکت
اعضای بسیج با توجه به مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی ،رضایتمندی ،احساس
تعلق و اعتماد اجتماعی آنان آمده است).
فرضیه  1تا  :5فرضیات 1تا 5این تحقیق بیان میکند که بین مسئولیتپذیری،
سابقه مشارکتی ،رضایتمندی ،احساس تعلق و اعتماد اجتماعی اعضای بسیج با مشارکت
اجتماعی آنان در ارتقای امنیت اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج نشان داد:
1 .1بین مسئولیتپذیری اعضای بسیج با مشارکت آنان در ارتقای امنیت اجتماعی
با ضریب همبستگی /55رابطه معنیداری وجود دارد.
2 .2بین سابقه مشارکتی اعضای بسیج با مشارکت آنان در ارتقای امنیت اجتماعی
با ضریب همبستگی  /62رابطه معنیداری وجود دارد.
3 .3بین رضایتمندی اعضای بسیج از خدمات و عملکرد با مشارکت آنان در ارتقای
امنیت اجتماعی با ضریب همبستگی  /49رابطه معنیداری وجود دارد.
4 .4بین احساس تعلق اعضای بسیج با مشارکت آنان در ارتقای امنیت اجتماعی
با ضریب همبستگی  /46رابطه معنیداری وجود دارد.
5 .5بین اعتماد اجتماعی اعضای بسیج با مشارکت آنان در ارتقای امنیت اجتماعی
با ضریب همبستگی  /23رابطه معنیداری وجود دارد.
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ضریب
همبستگی

متغیر مالک

مسئولیتپذیری اعضای بسیج مشارکت در ارتقای امنیت اجتماعی

/55

سابقه مشارکتی اعضای بسیج مشارکت در ارتقای امنیت اجتماعی

/63

معنی داری

نتیجه

/000

تأیید فرضیه

/000

تأیید فرضیه

رضایتمندی از خدمات و
عملکرد

مشارکت در ارتقای امنیت اجتماعی

/49

/000

تأیید فرضیه

احساس تعلق اعضای بسیج

مشارکت در ارتقای امنیت اجتماعی

/46

/000

تأیید فرضیه

اعتماد اجتماعی اعضای بسیج مشارکت در ارتقای امنیت اجتماعی

/23

/000

تأیید فرضیه

فرضیه  :6تأثیر عوامل مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی ،رضایتمندی از خدمات
و عملکرد دستگاههای تأمینکننده نظم و امنیت ،احساس تعلق و اعتماد اجتماعی بر
مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی معنادار است.
در جدول  2خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای پیشبین بر مشارکت
اعضای بسیج آمده است .همانگونه که نتایج نشان میدهد ،ضریب تعیین  /51نشان
میدهد که 51درصد از تغییرات مربوط به مشارکت اعضای بسیج با مسئولیتپذیری،
سابقه مشارکتی و اعتماد اجتماعی آنها توضیح داده میشود و بقیه تغییرات ،به
متغیرهای دیگری خارج از این تحقیق ربط دارد .در جدول  2همچنین ضرایب
رگرسیونی متغیرها آمده است ،با توجه به ستون معنیداری مالحظه میشود که فقط
تأثیر متغیر مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی و اعتماد اجتماعی معنیدار است و
تأثیر مابقی متغیرها (متغیرها) بر مشارکت اعضای بسیج معنیدار نشده است .به نظر
میرسد که نتایج مندرج در جدول  2با نتایج جدول  1در تضاد باشند و با وجودی که
در جدول  1ارتباط متغیرها با آزمون همبستگی معنیدار شده اما در تحلیل رگرسیون
تأثیر برخی از متغیرها بر مشارکت اعضای بسیج (از لحاظ آماری) معنیدار نشده است.
جدول شماره :2ضرایب رگرسیونی متغیرها
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نتیجهگیری
مهمترین راهبرد بسیج ،ارتقای نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است و با ایثار و از
خودگذشتگی به فرهنگسازی ادامه حیات میدهد .پژوهش حاضر به تبیین عوامل
مؤثر بر مشارکت اعضای بسیج در ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه پرداخته است.
بر این اساس 6 ،فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج مربوط به آزمون فرضیات در
ادامه آمده است.
در رابطه با فرضیه 1نتایج نشان داد که بین عامل مسئولیتپذیری با مشارکت اعضای
بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نظریات
فیش باین-آیزن و گروشه و همچنین تحقیقات هاگ و رو ( ،)2007انصاری (،)1382
شرافتی پور ( ،)1386شایگان ( )1388و مرادی پردنجانی ( )1390که نشان دادند
مسئولیتپذیری نقش مهمی در مشارکت اجتماعی دارد ،همسو و همجهت بوده و
نتایج تحقیقات آنها را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیه  2نتایج نشان داد که بین عامل سابقه مشارکتی با مشارکت
اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج حاصل از تحقیقات مرادی پردنجانی ( )1390که نشان داد سابقه مشارکتی ،نقش
مؤثری در مشارکت اجتماعی دارد ،همسو و همجهت بوده و نتایج آن را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیه  3نتایج نشان داد که بین عامل رضایتمندی با مشارکت اعضای
بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نظریات
فیش باین آیزن و فرنچ و همچنین تحقیقات کاریانن ( ،)2010انصاری ( )1382و
مرادی پردنجانی ( )1390که نشان دادند رضایتمندی از خدمات و عملکرد ،نقش
مؤثری در مشارکت اجتماعی دارد ،همسو و همجهت بوده و نتایج آن را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیه  4نتایج نشان داد که بین عامل احساس تعلق اعضای بسیج با
مشارکت آنان در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر
با نظریات فیش باین -آیزن و همچنین تحقیقات مرادی پردنجانی ( )1390که نشان
دادند احساس تعلق نقش مهمی در مشارکت اجتماعی دارد ،همسو و همجهت بوده
و نتایج آنها را تأیید میکند.
در رابطه با فرضیه  5نتایج نشان داد که بین عامل اعتماد اجتماعی با مشارکت
اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق با
نظریات فیش باین -آیزن و همچنین تحقیقات اسکات ( ،)2003هاگ و رو ( )2007و
شایگان ( )1388که نشان دادند اعتماد اجتماعی نقش مؤثری در مشارکت اجتماعی
دارد ،همسو و همجهت بوده و نتایج آنها را تأیید میکند.
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در رابطه با فرضیه  6نتایج نشان داد که تأثیر عوامل مسئولیتپذیری ،سابقه
مشارکتی ،رضایتمندی از خدمات و عملکرد دستگاههای تأمینکننده نظم و امنیت،
احساس تعلق و اعتماد اجتماعی بر مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت
اجتماعی معنادار است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  51درصد از تغییرات مربوط
به مشارکت اعضای بسیج با مسئولیتپذیری ،سابقه مشارکتی و اعتماد اجتماعی آنها
توضیح داده میشود و بقیه تغییرات به متغیرهای دیگری خارج از این تحقیق ربط دارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از تحقیق ،پیشنهادهای راهبردی زیر بهمنظور جلب
مشارکت اعضای بسیج در ارتقای امنیت اجتماعی جامعه قابل عرضه است.
1 .1تشویق اعضای بسیج به انجام فعالیتهای مشارکتی در قالب تهیه فیلمها،
بروشورها ،برنامههای تلویزیونی ،سخنرانیها ،کارگاههای آموزشی و...
2 .2ارتقای کارایی بسیج ،راهکار دیگری است که دستگاههای امنیتی باید به آن
توجه داشته باشند .افزایش و ارتقای کارایی نیروی مقاومت بسیج به افزایش
راندمان کاری و در نهایت بهرهوری آن منجر میشود.
3 .3افزایش حس تعهد و مسئولیتپذیری در اعضای بسیج
4 .4افزایش احساس رضایتمندی در اعضای بسیج از خدمات و عملکرد دستگاههای
تأمینکننده نظم و امنیت
5 .5ارتقای اعتماد اجتماعی در بین اعضای بسیج
6 .6افزایش حس تعلق شهروندان به گروه و محل سکونت خود
7 .7افزایش آموزشهای مشارکتی :این راهکار در جهت افزایش دانش اعضای بسیج
درباره موضوع مشارکت :ارتقای آگاهی اعضای بسیج از وظایف دستگاههای
تأمینکننده نظم و امنیت ،باال بردن آگاهی اعضای بسیج از حقوق شهروندی،
افزایش شناخت اعضای بسیج از ابعاد مشارکت میباشد.
8 .8بهرهگیری از رسانهها و وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون ،مطبوعات و )...در
فعالیتهای مشارکتی :تهیه برنامههای تلویزیونی در قالب فیلمهای مستند
و سینمایی با همکاری صدا و سیما میتواند راهکاری مؤثر در جلب مشارکت
بهشمار آید.
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