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چكيده
در ادبیات سرمایه اجتماعی همواره سه مؤلفه مهم ،سرمایه کالن یا نهادی ،میانی یا
سازمانی و خرد یا تعامالت اجتماعی وجود دارد .این تحقیق بهمنظور شناخت میزان
سرمایه اجتماعی میانی یا سازمانی در کشور با تأکید بر سرمایه اجتماعی سازمان بسیج
در استانهای کشور صورت گرفت .روش انجام تحقیق از نوع تحلیل دادههای ثانویه هست
که تحلیلی بر روی  14200مورد است .سطوح تحلیل این تحقیق از نوع کالن بوده و واحد
تحلیل استانهای کشور است .نمرات حاصلشده از دادهها برای امکان مقایسه با شاخصها
به کمک نرمافزار اکسل و فرمول تراز صد یکسانسازی شدند .سرمایه اجتماعی سازمانی
پس از محاسبه میزان اعتماد ،آمادگی برای همکاری و مشارکت در صورت نیاز ،میزان
فعالیتهای داوطلبانه ،میزان کمک به سازمانها به تفکیک استانهای کشور بررسی
شد .سپس بر اساس چارچوب نظری تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سرمایه
اجتماعی سازمان بسیج با شاخصهای ذکرشده و میزان احساس امنیت در استانهای
کشور توسط تکنیک تحلیل مسیر با کمک نرمافزار لیزرل به دست آمد .یافتههای تحقیق
نشان میدهد در استانهای کشور میان اعتماد به بسیج ،کمک سازمانی به بسیج،
پاسخگویی بسیج به نیازها در استانهای کشور و بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
تفاوت معناداری وجود دارد و متغیرهای ذکرشده با احساس امنیت در استانهای کشور
رابطه همسو دارند.
واژگان كليدي:
تحلیل استانی ،سرمایه اجتماعی سازمانی ،سازمان بسیج ،امنیت.

 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیfallahy@me.com ،
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 -1مقدمه و بیان مسأله

در سالهای اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی بهمثابه یک دارایی نامشهود سازمانی،
موردتوجه عالقهمندان مباحث سازمان و مدیریت قرارگرفته است ،زیرا تغییرات فراگیر
همانند نیازهای فزاینده برای اطالعات و آموزش ،نیازهای ضروری برای نوآوری و
خالقیت ،تغییر بهسوی طراحی سازمانی مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بین
سازمانها و شبکههای مخاطبان ،تأمینکنندگان و رقبا ایجاب کرده است که رهبران
سازمانها ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک شایستگی سازمانی ایجاد کنند .سازمانهای
مختلف و کارکنان آنها برای ادامه حیات و افزایش اثربخشی عملکرد خود نیازمند
بررسی سرمایه اجتماعی میباشند (دوستی و فالحی 1394 ،ص .)3
سازمان بسیج بهواسطه گستردگی نیروی انسانی ،ارتباط تنگاتنگ با عموم اقشار
و آحاد جامعه و بهویژه مأموریتهای متنوع و وسیع ،یک سازمان پویا و اجتماعی
است ،و ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف آن گسترش و تعمیق تفکر انقالبی گری ،و
امنیت در جامعه است ،لذا آگاهی از وضعیت سرمایه اجتماعی این سازمان از دیدگاه
جامعه و مردم ،یکی از الزامات مهم برای طراحی چشمانداز بلندمدت و میانمدت و
همچنین برنامهریزی سازمانی هست .توجه به این موضوع مهم و مطالعه علمی آن،
یکی از راهکارها و راهبردهای موردنیاز درراستای زمینهسازی تعالی سازمانی و تشریح
وظایف هر یک از بخشها است .مطالعات پیشین نشان داده است صرفاً تعداد معدودی
از سازمانها بهصورت مستمر نسبت به پایش و سنجش میزان سرمایه اجتماعی
سازمانی ،سازمان خود اقدام مینمایند .افزایش و فرسایش سرمایه اجتماعی حاصل
پیامد و نتیجه فعالیتهای مختلفی است که در مقیاسهای فردی سازمانی و نهادی
محقق میشوند .با توجه به اینکه سازه سرمایه اجتماعی صرفاً یک سازه نظری نیست
بلکه سازه سیاستی هم است امروز جایگاه رفیعی را در امر سیاستگذاری عمومی و
اجتماعی پیداکرده است (پاکسرشت ،1395 ،ص .)5
به باور برخی محققان ،سرمایهگذاری در سرمایه اجتماعی هنگامی مؤثر واقع
میشود که با آن بهمثابه هدفی که فینفسه و صرفنظر از آثارش ،برخورداری جامعه
از آن ارزشمند است ،برخورد شود ( .)Lowndes & Pratchett,2008نظارت بر
اجرای سیاستها و برنامههای میانمدت و کوتاهمدت در کشور بر اساس سوابق موجود
امری بهتقریب مغفول است و حداکثر به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی پروژهها
محدودشده و ابعاد و پیامدها و اثربخشی برنامهها در عمل بر اساس میزان سرمایه
اجتماعی موجود ،مورد ارزیابی قرار نگرفته است (غالمی نتاجع و عظیمی.)1388 ،
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بررسیهای اولیه نشان میدهد میزان رضایت از سازمانها بهویژه در جوامع نوپا
کمتر از حد انتظار است و افراد جامعه همچنان از میزان پاسخگویی سازمانها به
نیازهای جامعه گلهمندند .ازآنجاکه عملکرد نهادها و دستگاهها در ردهبندی سرمایه
اجتماعی میانی یا سازمانی قرار میگیرند و سرمایه اجتماعی میانی با سطوح دیگر
سرمایه اجتماعی (خرد و کالن یا تعامالت اجتماعی و نهادی) دارای رابطه دوسویه
و همبستگی مثبت هست لذا عملکرد سازمانی دستگاهها و میزان رضایت جامعه از
سازمانها با میزان اعتماد به نظام و سرمایه اجتماعی نهادی یا کالن نیز در ارتباط
است .به نظر میرسد ،بسیج در توسعه زیر ساختاری و تشکیالتی خود بسیار موفقتر از
زیرساختهای فکری و اندیشهای و توسعه «فرهنگ بسیج» عمل کرده است .بنابراین،
سرمایههای اجتماعی بسیج بهعنوان بستر و ظرفیت توسعه «فرهنگ بسیج» ،باید،
موردتوجه بیشتر سازمان قرار گیرد (بیات و میرعباسی  1392ص .)5
گسترش فرهنگ بسیج و ایفای نقش تاریخی آن در مدیریت بحرانهای امنیتی و
بهویژه مدیریت جنگ تحمیلی ،نشان داد که اعتماد به بسیج و بهتبع آن مشارکت با
این سازمان در سایه ایمان به راه و اهداف ،از بنیادیترین عناصر این موفقیت بهحساب
میآید و در برقراری اتحاد ،انسجام ،همبستگی ملی ،یکپارچگی کشور و برقراری امنیت
مؤثر است .ازاینرو ضرورت دارد که سرمایه اجتماعی بسیج برآورد و مورد ارزیابی قرار
گیرد و در صورت ایجاد تغییرات در آن ،امکان مدیریت بهتر برای متصدیان بسیج فراهم
آید .ازاینجهت ،سنجش میزان سرمایه اجتماعی بسیج و ارتقاء سطح آن ،ضروری
است (فالحی 1394 ،ص .)4
با توجه به مباحث مطرحشده باید دید سرمایه اجتماعی میانی یا سازمانی در کشور
به چه اندازه است و سازمان بسیج در این سطحبندی از چه جایگاهی برخوردار است؟
بهعبارتدیگر سرمایه اجتماعی سازمان بسیج در میان سازمانهای کشور از چه رتبهای
برخوردار است؟ ازآنجاییکه از مهمترین وظائف بسیج برقراری و حفظ امنیت اجتماعی
در کشور هست ،در هر یک از استانهای کشور سرمایه اجتماعی بسیج به چه میزان
است و چه رابطهای میان سرمایه اجتماعی سازمانی بسیج و احساس امنیت (که یکی
از پیامدهای سرمایه اجتماعی و از مهمترین مأموریتهای بسیج است) در استانهای
کشور وجود دارد؟ بسیج در کدامیک از استانهای کشور بیشترین و کمترین سرمایه
اجتماعی را دارد؟
برای شناخت میزان سرمایه اجتماعی سازمانی ضرورت دارد تا مهمترین عناصر آن
در جامعه ازجمله اعتماد سازمانی ،میزان پاسخگویی سازمان به نیازها ،میزان آمادگی
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افراد برای کمک به سازمان ،میزان مشارکتهای اجتماعی سازمانی ،میزان آمادگی
برای فعالیتهای داوطلبانه در شهرها ،مراکز شهرستان و روستاها و در بین گروههای
مختلف سنی (نسلهای مختلف) ،اقشار ،به تفکیک جنسیت و تأهل ،شناسایی و
رتبهبندی شده تا ضمن توصیف متغیرهای ذکرشده ،رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی
بسیج با میزان احساس امنیت در استانها که ازجمله مهمترین وظائف این سازمان
هست ،مورد بررسی قرار گیرد.
 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -2-2سرمایه اجتماعی میانی

سرمایه اجتماعی همواره در سه سطح اصلی تحلیل و بررسی میشود .در سطح خرد
سرمایه اجتماعی در قالب روابط فردی و شبکههای ارتباطی بین افراد و هنجارها و
ارزشهای حاکم بر آنها مورد بررسی قرار میگیرد .بر این اساس سرمایه اجتماعی
موضوعاتی چون شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروهها ،احساس تعهد
و اعتماد دوجانبه به هنجارها و ارزشهای مشترک را شامل شده و بهعنوان یک حس
تعلق و پیوستگی اجتماعی است( .ازکیا و غفاری ۱۳۸۴ ،ص .)32
در سطح میانی سرمایه اجتماعی هم جنبههایی از ساخت اجتماعی را داراست و
همکنشهای خاص کنشگران را درون سیستم یا ساختار اجتماعی تسهیل میکند.
این مفهوم ارتباطات افقی و عمودی را شامل میشود و سازمانها و روابط بینابینی
آنها اعم از باشگاهها ،انجمنها ،شرکتها ،احزاب و سمنها در زمره آن قرار میگیرد
(مسقطیان و موسوی ۱۳۸۳ ،ص .)85
در سطح کالن سرمایه اجتماعی شامل روابط قراردادی و ساختاری نهادهای کالن
مانند دولت ،حکومت سیاسی و نظامهای حقوقی و قضایی میگردد .در این سطح
روابط و ساختارهای رسمی مانند قوانین و مقررات حاکمیت سیاسی ،میزان مشارکت
سیاسی ،شکلگیری نهادهای سیاسی و اجزای سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهد.
بهعبارتدیگر در سطح کالن با سرمایه اجتماعی ساختاری سروکار داشته که اعتماد
نهادی و اعتماد به حکومت ونیز اعتماد به نظامهای تخصصی مؤلفههای اصلی آن را
تشکیل میدهند( .ازکیا و غفاری ۱۳۸3 ،ص .)65
سرمایه اجتماعی که حاصل شکلگیری و استقرار ارزشها ،هنجارها ،سنتها،
عرفها و قواعد بهصورت خودجوش و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است،
زمینهساز همکاری ،اعتماد و مشارکت فعال و مثبت در زندگی اجتماعی از جانب
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افراد است .بدین ترتیب سرمایه اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای فرد که
بهواسطه معنا دهی سنتها ،ارزشها و قواعد به زندگی افراد در جامعه حاصل میآید،
فرد را از گرفتار آمدن در دامن ناهنجاریها ،انحرافات و جرم و جنایت بهمثابه مظاهر
ناامنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور میدارد .بر این اساس سرمایه
اجتماعی که خود حاصل عمل متقابل افراد در طول زمان و در بستری اجتماعی است،
با استقرار خود به جهتدهی و معنا دهی رفتار افراد میپردازد و ازاینرو با زمینهسازی
رفتار هنجارمند ،نقشی تعیینکننده در امنیت اجتماعی و احساس امنیت ایفا میکند
(تقی لو 1385 ،ص .)11
گیدنز معتقد است که احساس اعتمادپذیری اشخاص و چیزها که برای مفهوم
اعتماد بسیار مهم است ،برای احساس امنیت وجودی نیز اهمیت بنیادین دارد.
تمایل به اعتماد در ارتباط با موقعیتهای خاص ،اشخاص یا نظامها و حتی در سطح
وسیعتری ،مستقیماً با امنیت افراد و گروهها مرتبط است (ذاکری هامانه ۱۳۹۰ ،ص
 .)۱۱۵بنابراین اعتماد که از ایمان سرچشمه میگیرد و پیوند میان ایمان و اطمینان
است ،شرط تحقق امنیت خواهد بود .بهعبارتدیگر نقطه مقابل اعتماد به عمیقترین
معنای آن ،حالتی ذهنی است که خالصهاش همان نگرانی یا هراس وجودی است.
(گیدنز 1385 ،ص .)37
به اعتقاد جانسون ،برای ایجاد ارتباط ،فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را
ایجاد کند که ترسهای خود و دیگری را طرد و دفع و کاهش داده و امید به پذیرش و
حمایت و تأیید را ارتقاء بخشد .پس با توجه به این نظریه ،هرچه میزان اعتماد اجتماعی
در بین اعضاء یک جامعه افزایش یابد و اعضای جامعه پذیرش بیشتری نسبت به
یکدیگر داشته و گرایش به همکاری و تفاهم با یکدیگر داشته باشند ،ترسهای مربوط
به آسیبپذیر بودن ازجمله ترس عدم امنیت و احساس ناامنی کاهش خواهد یافت.
چلبی ( ۱۳۷۵ص .)۷۵
در مقام بسط نظریه پارسونز ،چهار بعد برای نظم اجتماعی طرح میکند که
عبارتاند از؛ ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی .ازنظر وی بعد سیاست شامل
پنج عنصر اصلی و درعینحال مرتبط با یکدیگر به این قرار است؛ عناصر زور ،امنیت،
کنش عاطفی ،کنشگران و رابطه اجباری .ازنظر وی ازآنجاکه نفع امنیتی کنشگران مهم
است ،درنتیجه روابط بین آنها جنبه سیاسی به خود میگیرد .بنابراین بر اساس این
تحلیل میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در صورت آسیب دیدن فرهنگ گروهی،
خاصه به دست گروهی دیگر ،رابطه زور بین اعضای آن گروهها حاکم شده و درنتیجه
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چنین رابطهای امنیت جمعی مورد تهدید قرار میگیرد و در کل ،میزان احساس امنیت
اجتماعی کاهشیافته و درنتیجه میزان اعتماد تعمیمیافته تقلیل مییابد و این موضوع
بهنوبه خود بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر منفی خواهد داشت ،چراکه اعتماد و اعتماد
تعمیمیافته یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی تلقی شده و خود نیز رابطه مستقیمی با
مشارکت اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه دارد که بعد اساسی دیگر سرمایه اجتماعی
است (ذاکری هامانه و دیگران 1391،ص .)5
بوردیو نیز سرمایه اجتماعی را مبنای سایر انواع سرمایهها دانسته و عالقهمند به
بررسی مکانیسمهایی است که در آن سرمایه اقتصادی با اشکال دیگر سرمایه برای
ایجاد و بازتولید نابرابری ترکیبشده است از این منظر برای او هم سرمایه اجتماعی و
هم سرمایه فرهنگی نشانگر تولید کار انباشتهشده است که بایستی در عرصه اجتماعی
مبادله گردند .بنابراین با تولید نابرابری ،زمینه بروز و تجلی احساس ناامنی را در جامعه
فراهم مینمایند (بوردیو 1384 ،ص .)204
بر اساس مطالب مطرحشده میتوان گفت با افزایش فعالیتهای داوطلبانه و
مشارکتهای اجتماعی سرمایههای اجتماعی در جامعه افزایش پیدا میکند .سازمان
بسیج بزرگترین شبکه اجتماعی گسترده شده و پهنشده در سراسر کشور است که
با سازماندهی عموم اقشار جامعه در تمام شهرهای بزرگ و کوچک یکی از بازوهای
مهم برقراری امنیت بهواسطه نیروی انسانی مردمی و بومی خود در کشور هست .حال
با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی بر اساس مسائل مطرحشده ،در ارتقاء احساس امنیت
در جامعه مؤثر است لذا باید در گام ا ّول میزان سرمایه اجتماعی بسیج یا بر اساس
تعریف ادبیات نظری تحقیق سرمایه اجتماعی میانی یا سازمانی بسیج در مقایسه با سایر
سازمانها در استانهای کشور احصاء شود و در گام دوم رابطه آن با احساس امنیت
در کشور بررسی شود .البته با توجه به اینکه عضویت ،فعالیتها و کلیه مأموریتهای
بسیج داوطلبانه هست لذا سرمایه اجتماعی سازمان بسیج خود نیز تحت تأثیر سرمایه
اجتماعی در استان هست چراکه سطوح مختلف سرمایه اجتماعی (کالن یا نهادی،
میانی یا سازمانی ،خرد یا تعامالت اجتماعی) با یکدیگر پیوند وثیقی دارند.
 -3-2پیشینه پژوهش

در موضوع سرمایه اجتماعی بسیج تحقیقات زیادی انجامنشده است ولی درزمینه رابطه
امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پژوهشهای فراوانی انجامشده و اثر متغیر سرمایه
اجتماعی با عناصر متعدد بر ابعاد گوناگون امنیت مورد بررسی قرارگرفته و نتایج قریب
بهاتفاق این تحقیقات حاکی از رابطه همسو و مثبت بین این دو متغیر هست.

جدول شماره  -1پیشینه مطالعات صورت گرفته
فالحی
()1394

شناخت سرمایه اجتماعی میزان سرمایه اجتماعی بسیج در میان اقوام ایرانی یکسان است ولی
در میان پیروان مذاهب مختلف ساکن شهر تهران و اقشار متفاوت
بسیج در شهر تهران
است .همچنین سرمایه اجتماعی بسیج بر اساس جنسیت ،تأهل
و نوع شغل در میان مردم شهر تهران دارای تفاوت معنیدار است.

بیات و
میرعباسی
()1390

شناخت سرمایه اجتماعی میزان سرمایه اجتماعی بسیج در  5استان کشور (تهران ،آذربایجان
بسیج در قالب مؤلفههای غربی ،کرمان ،هرمزگان و مازندران) به میزان متوسط است.
مشارکت ،آگاهی و اعتماد

بیات ()1390

تبیین رابطه بین سرمایه نتایج حاصل از تحقیق حکایت از آن دارد که بین سرمایه اجتماعی
پلیس با امنیت عمومی همبستگی وجود دارد .از میان ابعاد سه
اجتماعی پلیس
گانة سرمایه اجتماعی مورد بررسی در تحقیق ،دو بعد اعتماد و
و امنیت عمومی
مشارکت با پلیس اثر مثبت و معنادار قوی بر امنیت اجتماعی دارد.

ذاکری هامانه
و دیگران
()1391

بررسی رابطه سرمایه
اجتماعی و میزان
احساس امنیت

مطالعه تطبیقی ارتباط
افشانی و
سرمایه اجتماعی و
فرقانی ()1396
احساس امنیت اجتماعی
بین والدین و فرزندان

یافتههای تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنیدار سرمایه
اجتماعی و ابعاد آن با احساس امنیت دارد.
اعتماد اجتماعی ،رعایت هنجارهای اجتماعی و شبکههای
اجتماعی و درمجموع سرمایه اجتماعی با احساس امنیت
اجتماعی رابطه همسو دارد.

بحری پور
و دیگران
()1391

نتایج حاصل از تحلیل مسیر در این تحقیق نشان داد که متغیرهای
بررسی رابطه بین
مستقل آگاهی ،اعتماد و مشارکت اجتماعی دارای اثرگذاری
سرمایه اجتماعی و
احساس امنیت اجتماعی مثبت و همچنین ،متغیرهای مستقل سن و هنجار عمل متقابل
دارای اثرگذاری منفی بر احساس امنیت اجتماعی هستند.
(مطالعه موردی
شهرستان کاشان)

هزارجریبی
و دیگران
()1390

تبیین احساس امنیت
با تأکید بر نقش سرمایه
اجتماعی

نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .از میان عناصر سرمایه اجتماعی،
عنصر اعتماد بیشترین همبستگی را با احساس امنیت دارد.

صنعت خواه
()1394

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد نهادی بیشترین تأثیر
رابطه میان سرمایه
مستقیمرابراحساسامنیتزنانداردوپسازآنمتغیرهایمشارکت
اجتماعی و احساس
امنیت زنان در شهر تهران سیاسیواعتمادعمومیبهترتیببراحساسامنیتاثرگذارمیباشند.

یوسفوند
و دیگران
()1394

تبیین رابطه جرم و
توسعه اجتماعی

این پژوهش که به شیوه تحلیل ثانویه انجامشده نشان داد
پایین بودن میزان توسعه اجتماعی منجر به افزایش جرائم
خشونتآمیز (قتل و ناامنی) در استانهای کشور میشود.

همان گونه که مالحظه میشود در اکثر تحقیقات انجام شده رابطهای بین سرمایه

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

نویسندگان

اهداف

مهمترین یافتهها
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اجتماعی با عناصر متعدد و امنیت در سطوح گوناگون مشاهده شده است .لذا با توجه به
اینکه سرمایه اجتماعی سازمانی خود تحت تأثیر سرمایه اجتماعی کل (در این تحقیق
سرمایه اجتماعی در سطح استان) میباشد ،لذا تأثیر سرمایه اجتماعی سازمان بسیج
بر میزان امنیت در جامعه بر اساس مدل نظری ذیل مورد بررسی میگیرد:

 -3روش تحقیق

روش انجام این تحقیق از نوع تحلیل دادههای ثانویه و رسمی کشور هست (پیمایش
ملی سرمایه اجتماعی . )1395 ،تحلیل مجدد دادههای یک پژوهش دیگر ،تحلیل ثانویه
نامیده میشود .برای تشریح بهتر تحلیل ثانویه دادهها باید گفت :درمجموع سه نوع
تحلیل وجود دارد ،تحلیل اولیه که تحلیل اصلی دادهها در تحقیق است .تحلیل ثانویه
که تحلیل مجدد دادههاست باهدف پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق با تکنیکهای
آماری بهتر برای پاسخگویی به سواالت تحقیق جدید ،یا پاسخ به سواالت جدید با
داده قدیمی ،و فراتحلیل که میتوان آن را تحلیل آماری یک مجموعه بزرگ از نتایج
تحلیلهای مطالعات منفرد با هدف ترکیب یافتهها به کاربرد.
با توجه به اینکه یافتههای این تحقیق تحلیل مجدد دادههای پیمایش سرمایه
اجتماعی کشوری هست لذا روش انجام این تحقیق از نوع تحلیل ثانویه داده است .سطح
تحلیل این تحقیق از نوع کالن بوده و واحد تحلیل استانهای کشور است .بنابراین در
این پژوهش سطح مشاهده نیز سطح استان است .مقطع زمانی مطالعه در سال 1395
هست .برای تراز نمودن نمرات خام بهدستآمده دادهها از توزیع درصدی پاسخ به هر
سوال و نسبت ارزیابی مثبت به منفی و تراز نمرات در عدد  100استفادهشده است
(عدد  100نشانگر وضعیت متوسط هست).

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4سیمای جامعه موردمطالعه

همانطور که ذکر شد برای رسیدن به اهداف تحقیق از دادههای بهدستآمده از طرح
پیمایش سرمایه اجتماعی استفادهشده است .تمامی افراد موردمطالعه باالی  18سال
سن دارند و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر  14200نفر بوده است 50.4 .درصد جمعیت
را مردان و  49.6درصد را زنان تشکیل دادهاند 32.3 .درصد افراد جامعه موردمطالعه در
سنین  18الی  29سال 50.5 ،درصد در سنین  30تا  54سال ،و  17.1درصد در سنین
 55سال به باال قرار داشتهاند 70.4 .درصد جمعیت در نقاط شهری و  29.6درصد در
نقاط روستایی سکونت داشتهاند .به لحاظ وضعیت تأهل 23.7 ،درصد افراد در وضعیت
هرگز ازدواج نکرده و مجرد 68.1 ،درصد متأهل ،و  8.3درصد در گروه سایر (مطلقه،
همسر فوت کرده یا جداشده) قرار دارند 9.7.درصد افراد بیسواد 16.4 ،درصد دارای
تحصیالت ابتدایی 16.3 ،درصد تحصیالت متوسطه 28.5 ،دارای تحصیالت دیپلم و
 29.1درصد تحصیالت عالی دارند 93.2.درصد پاسخگویان پیرو مذهب شیعه6.5 ،
درصد پیروان اهل سنت و  0.3درصد را اقلیتهای دینی تشکیل دادند.
 -2-4اعتماد سازمانی

جدول زیر توزیع درصدی اعتماد پاسخگویان به هرکدام از سازمانها را نشان میدهد.
همانگونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،میزان اعتماد سازمانی به بسیج در

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

برای محاسبه میزان معنیداری رابطه بین متغیرها از آماره کای اسکوار و کرامرز و
برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفادهشده است.
همچنین برای تحلیل مسیر از روش مدلسازی معادالت ساختاری بهرهگیری شده است.
تحلیلهای آماری رایانهای توسط نرمافزار لیزرل انجام شد .برخی از محققان و اساتید
در حوزه علوم روشی ،تحلیلهای سطح کالن (در مورد این تحقیق تحلیل استانی) را
همراه با سوءگیری دانسته و بر این اصل معتقد هستند که استقراء از دادههای کالن
و تعمیم آن بهکل با مغالطه محیطی همراه است و نمیتوان با همان اعتماد باالیی
که در میدانهای محدودتر دادهها مورداستفاده قرار میگیرند را نسبت به این دادهها
بکار برد ،ضمن احترام به این نوع نگاه و در نظر داشتن این دیدگاه ،باید گفت که الگو
گیری از اینروش ،با توجه به بهرهبرداری چندینباره آن توسط بسیاری از اساتید و
پژوهشگران برجسته کشور بهویژه در تصمیمگیریهای ملی و منطقهای استفادهشده
است بهطور مثال پژوهش تبیین رابطه جرم با توسعه اجتماعی (یوسفوند.)1394 ،
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کشور در رتبه دوم پس از میزان اعتماد به نهاد مدرسه قرار دارد .نسبت ارزیابی مثبت
به منفی برای سازمان مورد پرسش ،در  10سازمان دیگر زیر نمره  100قرار داشته و از
وضعیت نامطلوب برخوردارند .در جدول شماره  2و شکل شماره  1رتبهبندی استانها
ازلحاظ میزان اعتماد به بسیج قابلمشاهده است.
جدول شماره( -2میزان اعتماد سازمانی در کشور)
نسبت اعتماد
زیاد به
رتبه
اعتماد کم در
تراز عدد 100

سازمان

سازمان

نسبت اعتماد
زیاد به
رتبه
اعتماد کم در
تراز عدد 100

مدارس

216.98

1

بیمارستانهای دولتی

104.71

13

پایگاههای بسیج

150.42

2

شرکتهای بیمه

92.92

14

بانکها

148.22

3

فرمانداری و بخشداری

92.31

15

دانشگاهها

134.98

4

شورای اسالمی شهر

81.085

16

صداوسیما

133.4

5

فروشگاهها

75.95

17

تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

129.3

6

تعاونیها (مصرف ،مسکن)

63.62

18

انجمنهای خیریه

129.07

7

شهرداری

63.48

19

کالنتری (ناجا)

126.85

8

اداره دارایی و امور مالیاتی

52.48

20

کمیته امداد امام خمینی (ره)

124.04

9

احزاب و تشکلهای سیاسی

45.84

21

مراجع قضایی (دادگاهها و )...

116.05

10

بازار (تجار و بازاریان)

45.45

22

بیمارستان خصوصی

109.81

11

بنگاه معامالت ملکی

31.74

23

اداره مخابرات

108.93

12

شکل شماره  - 1میزان اعتماد به بسیج در استانهای کشور

جدول شماره (-3توزیع درصدی اعتماد سازمانی کل و اعتماد سازمانی بسیج)
جمعکلدرتراز100

میزان

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

کل سازمانها

3.3

28.1

52.6

14.8

1.2

71.31

بسیج

7.6

14.9

34.13

32.8

10.5

150.42

برابر آزمونهای آماری صورت گرفته مجموع میزان اعتماد به بسیج بیش از دو
برابر نسبت به میانگین سازمانها هست.

 2-2-4مقایسه ارزیابی تناسب بین اعتماد به پایگاههای بسیج حسب متغیرهای
زمینهای اجتماعی
تفاوت بین اعتماد به بسیج در شهر و روستا :برابر اطالعات بهدستآمده از 13992

پاسخگو ،تفاوت اعتماد در شهر و روستا به لحاظ آماری با یکدیگر معنادار است .سطح
معنیداری آزمون کای اسکوار  0.000و شدت آن آماره  0.11هست .میانگین نمره
خام تراز شده برای اعتماد به بسیج در شهر  131.02و در روستا به میزان 212.38
هست .لذا میزان اعتماد به بسیج در شهر پایینتر از روستاها در کشور است.
تفاوت اعتماد به بسیج در میان مردان و زنان :مطابق اطالعات بهدستآمده از ارقام
تراز شده در بین  13992پاسخگو و آزمون آماری انجامشده میزان اعتماد به بسیج
در میان مردان  145.93و در بین زنان  155.7هست .سطح معنیداری کای اسکوار
 0.000و شدت آن  0.04هست .لذا تفاوت مشاهدهشده به لحاظ آماری معنادار است.
میتوان گفت میزان اعتماد زنان به بسیج بیش از مردان در استانهای کشور است.
میزان اعتماد به بسیج در میان گروههای سنی :اطالعات بهدستآمده در زمینه میزان
اعتماد به بسیج در میان گروههای سنی و آزمون آماری انجامشده نشان میدهد میزان
اعتماد به بسیج در میان گروههای سنی تفاوت دارد و با افزایش سن میزان اعتماد به
بسیج افزایش مییابد .سطح معنیداری بهدستآمده برابر  0.000و شدت آن 0.07
هست .عدد تراز شده نمرات تراز شده از میزان اعتماد به بسیج در گروه سنی  18تا

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

همانگونه که مالحظه میشود کمترین میزان اعتماد به بسیج در استانهای البرز،
تهران و کردستان وجود دارد و بیشترین میزان اعتماد به بسیج در استانهای خراسان
شمالی ،کهگیلویه و بویراحمد و قم مشاهدهشده است .بر اساس آزمون آماری انجامشده
در استانهای کشور به لحاظ اعتماد به پایگاههای بسیج تفاوت معناداری در سطح
اطمینان  99درصد دارند .آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر  0.15هست.
 1-2-4مقایسه توزیع درصدی اعتماد سازمانی کل و اعتماد سازمانی بسیج در
استانهای کشور
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 29سال برابر  131.72و در گروه سنی  30تا  54سال برابر  151.34و در گروه سنی
 55سال به باال برابر  194.48هست.
اعتماد به بسیج برحسب میزان تحصیالت :بر اساس محاسبه صورت گرفته میزان اعتماد
به بسیج در میان گروههای تحصیلی با یکدیگر دارای تفاوت معنادار است .این تفاوت
در سطح  0.000معنیدار بوده و شدت آن  0.07هست .این نتایج بیانگر آن است که
با افزایش تحصیالت میزان اعتماد به بسیج کاهش پیدا میکند .ارقام بهدستآمده
برای میزان اعتماد به بسیج در سطح تحصیالت بهصورت زیر هست 242.3.بیسواد،
 200.7ابتدایی 170.3 ،متوسطه 136.9 ،دیپلم 114.9 ،عالی.
اعتماد به بسیج برحسب نوع شغل :نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد اعتماد به بسیج
برحسب نوع شغل در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.07تفاوت وجود دارد .میزان
اعتماد بسیج در بین گروههای شغلی  137.86افراد شاغل 140.94 ،بیکار 176.099 ،
خانهدار 123.83 ،محصل و  154.52بازنشستگان هست .میزان اعتماد به بسیج در
افراد فاقد شغل بیش از افراد شاغل است.
اعتماد به بسیج برحسب مذهب :میزان اعتماد به بسیج به تفکیک مذهب در کشور
دارای تفاوت معنادار است .بر اساس اطالعات بهدستآمده از نمرات تراز شده در مذهب
شیعه  152.7در مذهب سنی  128.0و  84.5برای اقلیتهای دینی هست .پس از
پیروان مذهب شیعه ،اهل تسنن نسبت به بسیج میزان اعتماد باالتری از حد متوسط
دارند و رتبه بعدی پیروان اقلیتهای دینی میباشند که میزان اعتماد کمتر از حد
متوسط نسبت به بسیج دارند.
 -3-4پاسخگویی سازمانها به نیازها

 1-3-4پاسخگویی به نیازها

با توجه به نسبتهای محاسبهشده از پاسخ مردم کشور ،نسبت به پاسخگویی سازمانها
به نیازها ،نسبت ارزیابی مثبت به منفی برای سازمانهای مورد پرسش در کل کشور در
 9مورد باالتر از میزان  100و در  9سازمان دیگر کمتر از نمره تراز شده  100قرار دارد.
سرمایه اجتماعی سازمانی بسیج در میان  18سازمان مورد پرسش ،در رتبه  4قرار دارد.
جدول شماره (5توزیع درصدی میزان پاسخگویی سازمانها به نیاز در مقایسه با بسیج)
پاسخگویی به نیازها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

کل

کل سازمانها

3.9

23.7

52.6

18.3

1.5

82.35

سازمان بسیج

7.5

19.7

39

27.7

6.1

109.59

جدول شماره (-4میزان پاسخگویی سازمان به نیازها)

سازمان و نهاد

نسبت
پاسخگویی
زیاد به کم در
تراز عدد 100

سازمان و نهاد

نسبت
پاسخگویی
زیاد به کم در
تراز عدد 100

رتبه

رتبه

93.69

10

مدارس

129.65

1

مراجع قضایی

11

صداوسیما

118.01

2

بیمارستانهای دولتی

90.78

کالنتری

114.99

3

بیمارستانهای خصوصی

89.51

12

اداره مخابرات

110.64

4

بانکها

78.61

13

پایگاههای بسیج

109.59

5

شرکتهای بیمه

77.78

14

دانشگاهها

108.69

6

فرمانداری و بخشداری

73.46

15

کمیته امداد امام خمینی

106.81

7

شورای اسالمی شهر

67.95

16

انجمنهای خیریه

104.06

8

تعاونیها

52.34

17

تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

103.08

9

شهرداریها

52.08

18

 2-3-4پاسخگویی سازمانها به نیازها به تفکیک استانی

در جدول شماره  6میزان رضایت هر استان از پاسخگویی سازمانها به نیازها در مقایسه
با پاسخگویی بسیج به نیازها قابلمشاهده هست.
جدول شماره (-6مقایسه میزان رضایت از پاسخگویی سازمانی و پاسخگویی بسیج در استانهای کشور
استان

رتبه
سازمانی کل

رتبه
بسیج

استان

رتبه
رتبه
سازمانی کل بسیج

آذربایجان شرقی

28

19

فارس

31

31

آذربایجان غربی

17

15

قزوین

2

2

اردبیل

27

18

قم

20

26

اصفهان

10

14

کردستان

3

8

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

جدول فوق میزان پاسخگویی به نیاز در سطح کل کشور را نشان میدهد .همانگونه
که مشاهده میشود نمره تراز شده میزان پاسخگویی سازمانها 82.35 ،و بسیج 109.59
هست که از عدد قطبی صد باالتر است.
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استان

رتبه
سازمانی کل

رتبه
بسیج

استان

رتبه
رتبه
سازمانی کل بسیج

البرز

5

1

کرمان

7

10

ایالم

8

25

کرمانشاه

11

5

بوشهر

22

23

کهگیلویه و بویر احمد

14

27

تهران

1

3

گلستان

25

28

چهارمحال بختیاری

13

17

گیالن

15

9

خراسان جنوبی

29

29

لرستان

21

20

خراسان رضوی

6

4

مازندران

19

6

خراسان شمالی

24

30

مرکزی

12

12

خوزستان

18

11

هرمزگان

23

24

زنجان

30

22

همدان

26

21

سمنان

16

16

یزد

9

7

سیستان و بلوچستان

4

13

فارس

31

31

همانگونه که در جدول شماره  6قابلمشاهده است میزان رضایت از پاسخگویی
سازمانها به نیازها در شهر تهران مشاهده میشود .پایینترین میزان رضایت از پاسخگویی
بسیج به نیازها در استان البرز مشاهده شده است .باالترین میزان رضایت سازمانی در
استانهای کشور از استان فارس هست و باالترین میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به
نیازها نیز در استان فارس مشاهده شده است .آزمونهای آماری صورت گرفته بر روی این
تحلیل نشان میدهد ،در استانهای کشور به لحاظ میزان رضایت از عملکرد و پاسخگویی
سازمان بسیج به نیازها تفاوت معناداری در سطح احتمال  99درصد وجود دارد و آماره
کرامر برای پیوستگی این دو متغیر عدد  0.14را نشان میدهد.
پاسخگویی بسیج به نیازها در شهر و روستا :تحلیل صورت گرفته از میزان رضایت مردم
از پاسخگویی بسیج به نیازها در استانها ،بین شهر و روستا تفاوت معنیداری در سطح
 0.000و میزان  0.13نشان میدهد .میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها در
شهر  94.88و  154.15در روستا هست .بر اساس یافتهها ،پاسخگویی بسیج به نیازها
در استانهای کشور نزدیک به متوسط و در روستا بیش از متوسط هست .همچنین

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها در روستاهای کشور بیش از شهرها هست.
پاسخگویی بسیج به نیازها از نگاه مردان وزنان :در تحلیل صورت گرفته از پاسخگویان،
نتایج نشان داد میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها از نگاه مردان 105.21
و از نگاه زنان  113.40هست .لذا پاسخگویی بسیج به نیازها از نگاه زنان مثبتتر و
مطلوبتر هست .این تفاوت در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.03هست.
پاسخگویی بسیج به نیازها در گروههای سنی :تحلیل دادهها در گروههای سنی نشان
میدهد ،با افزایش سن میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها در کشور افزایش
مییابد .این تفاوت در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.04هست .میزان پاسخگویی
بسیج به نیازها در گروه سنی  18الی  29سال ( 97.92نزدیک به متوسط) ،گروه
سنی  30تا  54سال (109.81بیش از متوسط) ،و گروه سنی  55سال به باال 133.29
(بین متوسط و زیاد) هست .همانگونه که ذکر شد ،از دید گروه سنی نخست میزان
پاسخگویی بسیج به نیازها نزدیک متوسط و در گروههای بعد بیش از متوسط هست.
پاسخگویی بسیج به نیازها به تفکیک تحصیالت :تحلیل صورت گرفته نشان میدهد
میزان تحصیالت در رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها دارای تفاوت معنیدار ،در
سطح  0.000و میزان  0.06هست .میزان پاسخگویی بسیج از نگاه افراد دارای تحصیالت:
بیسواد  ،161.3ابتدایی  ،142.7متوسطه  ،120.8دیپلم  100.7و تحصیالت عالی
 86.2هست .همانگونه که مشاهده میشود پاسخگویی بسیج به نیازها تنها در سطح
تحصیالت عالی کمتر از متوسط است در تحصیالت دیپلم متوسط و در دیگر مقادیر
بیش از متوسط است .لذا با افزایش سطح تحصیالت میزان رضایت از پاسخگویی بسیج
به نیازها کاهش مییابد.
پاسخگویی بسیج به نیازها به تفکیک گروههای شغلی :نتایج تحلیل دادهها نشان
میدهد پاسخگویی بسیج به نیازها در بین گروههای شغلی در سطح معنیداری
 0.000و میزان  0.004تفاوت دارد .پاسخگویی به نیازها در بین شاغلین  ،100.3در
میان بیکاران  ،103.8افراد خانهدار  ،126.1محصلین  ،102.4بازنشستگان ،110.7
و سایر مشاغل  113.9هست.
پاسخگویی بسیج به نیازها به تفکیک وضعیت تأهل :یافتههای تحقیق نشان میدهد،
پاسخگویی بسیج به نیازها از نگاه افراد مجرد  ،93.17متأهل 115.91 ،و سایر 109.82
هست .لذا پنداشت متأهلها نسبت به پاسخگویی بسیج به نیازها بیش از متوسط،
و در افراد مجرد نزدیک به متوسط هست .این تفاوت در سطح معنیداری  0.000و
میزان  0.05هست.
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پاسخگویی بسیج به نیازها در بین اقلیتهای مذهبی :بررسیها نشان داد پاسخگویی
بسیج به نیازها در پیروان مذهب شیعه  ،109.59در پیروان اهل سنت  112.04و در
بین اقلیتهای مذهبی دیگر  86.27هست .تفاوت مشاهده شده در سطح معنیداری
 0.00و میزان  0.03هست .میزان رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها در اهل سنت
بیش از گروههای دیگر است.
 -4-4آمادگی کمک سازمانی:

در جدول زیر توزیع درصدی پاسخ به میزان آمادگی مردم برای کمک به سازمانها
ذکرشده است .با تجمیع میزان آمادگی همکاری و کمک سازمانی در صورت نیاز برای
 16مورد جدول شاخص ترکیبی آمادگی همکاری و کمک سازمانی محاسبهشده است.
نسبت به ارزیابی مثبت به منفی برای همکاری و کمک سازمانی از بین  16سازمان9 ،
سازمان بیش از تراز  100و سایر سازمانها پایینتر از عدد  100هستند که کمترین
آنها مربوط به بانکها ،احزاب و تشکلهای سیاسی میشود .همانگونه که مالحظه
میشود میزان آمادگی کمک سازمانی به بسیج در میان سازمانهای مورد پرسش در
رتبه هفتم قرار دارد.
جدول شماره (-7رتبهبندی میزان آمادگی برای کمک سازمانی)

سازمان و نهاد

نسبت
کمکرسانی
زیاد به کم در
تراز عدد 100

سازمان و نهاد

نسبت
کمکرسانی
زیاد به کم در
تراز عدد 100

رتبه

رتبه

109.81

9

جمعیت هاللاحمر

263.83

1

دانشگاه

10

سازمان بهزیستی

261.79

2

حوزههای علمیه

96.81

انجمنهای خیریه

193.55

3

شورای اسالمی شهر و روستا

85.7

11

کمیته امداد امام خمینی

179.67

4

دادگاه و دادسرا

84.13

12

بیمارستانها

168.3

5

فرمانداری و بخشداری

83.88

13

مدارس

159.66

6

شهرداری

75.36

14

پایگاههای بسیج

121.27

7

احزاب و تشکلهای سیاسی

52.93

15

کالنتری

116.88

8

بانکها

47.53

16
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جدول شماره (-8توزیع درصدی مقایسه میزان آمادگی کمک سازمانی)

کل

5.1

26.4

43.3

21.4

3.7

86.60

بسیج

9

19.1

33

29.1

9.7

121.27

همانگونه که در جدول فوق قابلمشاهده است ،متوسط میزان آمادگی برای کمک
سازمانی به سازمانهای مطرحشده کمتر از متوسط ولی میزان آمادگی کمک سازمانی
به سازمان بسیج بیش از متوسط هست.
- 1-4-4آمادگی برای کمک سازمانی

در جدول شماره  9میانگین میزان آمادگی کمک سازمانی به دیگر سازمانها و میزان
آمادگی برای کمک سازمانی به بسیج به تفکیک استانها قابلمشاهده است .همانگونه
که مشاهده میشود ،بیشترین آمادگی برای کمک سازمانی در استان مرکزی و کمترین
آمادگی برای کمک سازمانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان هست .همچنین
بیشترین میزان آمادگی برای کمک سازمانی به بسیج مربوط به استان چهارمحال
و بختیاری و کمترین میزان برای آمادگی کمک سازمانی در استان تهران مشاهده
شده است.
جدول شماره (-9مقایسه میزان آمادگی کمک سازمانی)
استان

کمک سازمانی

رتبه

کمک بسیج

رتبه

آذربایجان شرقی

46.32

20

111.78

13

آذربایجان غربی

44.98

14

118.99

14

اردبیل

48.61

26

152.10

20

اصفهان

46.11

18

126.23

15

البرز

49.73

29

89.14

6

ایالم

44.97

13

185.65

25

بوشهر

49.37

28

236.84

30

تهران

45.24

15

65.42

1

چهارمحال بختیاری

50.82

30

313.99

31

خراسان جنوبی

42.15

3

105.44

11

خراسان رضوی

42.66

4

92.20

7

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

میزان

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمره تراز شده 100
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استان

کمک سازمانی

رتبه

کمک بسیج

رتبه

خراسان شمالی

41.98

2

96.47

8

خوزستان

43.77

10

98.54

10

زنجان

46.83

22

156.30

22

سمنان

47.85

25

157.45

23

سیستان و بلوچستان

41.57

1

106.93

12

فارس

47.84

24

155.14

21

قزوین

44.01

11

86.41

3

قم

48.816

27

199.73

28

کردستان

42.96

6

86.85

4

کرمان

45.40

17

140.79

18

کرمانشاه

44.52

12

97.96

9

کهگیلویه و بویر احمد

43.14

8

197.02

27

گلستان

43.24

9

137.69

17

گیالن

42.79

5

85.45

2

لرستان

46.72

21

147.79

19

مازندران

43

7

87.06

5

مرکزی

50.97

31

195.28

26

هرمزگان

45.25

16

200.64

29

همدان

46.21

19

178.01

24

یزد

46.94

23

131.77

16

 -2-4-4بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی و کمک به پایگاههای بسیج

رابطه بین آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین شهر و روستا :بر اساس
تحلیل صورت گرفته بر  14055مورد نتایج نشان داد آمادگی مشارکت و کمک به
پایگاههای بسیج در شهر و روستا با سطح معنیداری  0.00و آماره  0.1دارای تفاوت
هست .میزان مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در صورت نیاز داخل شهرها به میزان

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

 106.58و درون روستا به میزان  165.98هست .لذا میزان آمادگی کمک سازمانی به
بسیج در شهرها نسبتاً متوسط و در روستاها نزدیک به زیاد هست و آمادگی در روستا
بیش از شهرهاست.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در میان زنان و مردان :تحلیل انجامشده
بر روی  14055مورد نشان میدهد ،در سطح معنیداری  0.02و میزان  0.03آمادگی
مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در میان زنان و مردان تفاوت دارد .آمادگی مشارکت
و کمک به پایگاههای بسیج در میان مردان  119.63و در میان زنان  123.50هست
لذا آمادگی کمک سازمانی در بین زنان بیش از مردان هست.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین گروههای سنی :بررسیهای
انجامشده در بین گروههای سنی نشان میدهد آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای
بسیج در گروههای سنی با سطح معنیداری  0.000و میزان  0.03دارای تفاوت است.
در گروههای سنی  18الی  29سال میزان آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای
بسیج  112.53گروه سنی  30الی  54سال  122.45و در گروه سنی  55سال به باال
 136.30هست .با توجه به عدد تراز بهدستآمده میزان آمادگی مشارکت و کمک
به پایگاههای بسیج در بین گروههای سنی بیش از متوسط است و میزان آمادگی با
افزایش سن افزایش مییابد.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین سطوح مختلف تحصیلی :تحلیلها
نشان میدهد میزان آمادگی برای مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج با افزایش
تحصیالت کاهش مییابد ولی همچنان در بین گروههای مختلف تحصیلی آمادگی برای
مشارکت بیش از متوسط است .در بررسی که از  14025مورد در این زمینه صورت
گرفته است تفاوتها در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.04هست .آمادگی برای
کمک سازمانی در بین افراد بیسواد  ،156.58تحصیالت ابتدایی  ،138.88تحصیالت
متوسطه ،125.19 ،دیپلم  117.64و تحصیالت عالی  107.130هست.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج به تفکیک اشتغال :بررسیها نشان داد در
سطح معنیداری  0.000و میزان  0.03میزان آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای
بسیج در مشاغل مختلف تفاوت وجود دارد .آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای
بسیج در بین شاغالن  114.01بیکاران ،120.28 ،افراد خانهدار ،132.20 ،محصالن
 ،112.47بازنشستگان  121.73و سایر مشاغل  140.03هست.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج به تفکیک تأهل :تحلیل آماری صورت
گرفته در زمینه میزان آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین مجردها
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 ،102.84متأهلها ،128.48 ،و سایر  121.20هست .تفاوت مشاهده شده در سطح
 0.000و میزان  0.05معنیدار است .لذا آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج
در میان متأهلها بیشتر است.
آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین اقلیتهای مذهبی :تحلیلهای
صورت گرفته نشان میدهد ،آمادگی برای مشارکت در بین پیروان مذهب شیعه برابر
 ،123.77اهل سنت  ،96.66اقلیتهای دینی  92.27هست .تفاوت مشاهده شده در
سطح  0.003و میزان  0.03معنادار است.
-5-4مشارکتهای اجتماعی
 -1-5-4عضویت انجمنی

برای تعیین وضعیت عضویت در انجمنها و تشکلها بهعنوان سنجهای از مشارکت
اجتماعی از پاسخگویان سؤال شده که در چه تشکلها و انجمنهایی عضویت دارند.
دادههای بهدستآمده نشان میدهد ،بیشترین عضویت انجمنی در کشور مربوط به
عضویت در ردههای بسیج هست.
جدول شماره (-10توزیع درصدی میزان فعالیتهای داوطلبانه)
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

23.9

27.4

34.6

10.8

3.3

جدول شماره (-11میزان عضویت انجمنی در کشور)
انجمن یا گروه

درصد

رتبه

انجمن یا گروه

درصد

رتبه

پایگاه بسیج

24.7

1

انجمن حمایت از بیماران

4.5

8

هیئتهای مذهبی

20.2

2

سازمانهایغیردولتی(مردمنهاد)

4

9

صندوقهای قرضالحسنه
دوستی یا خانوادگی

16

3

انجمنهای علمی تخصصی

3.8

10

انجمن اسالمی

3.4

11

انجمنهای ورزشی و تفریحی

10.6

4

شورای صنفی (اصناف)

3.3

12

انجمن خیریه

9.4

5

انجمن و کانونهای ادبی

2.7

13

انجمن اولیاء و مربیان

7.5

6

انجمن حمایت از سالمندان و...

2.7

13

کانونهای فرهنگی

5.8

7

حزب و تشکل سیاسی

1.4

14

 -1-5-4رتبهبندی فعالیتهای داوطلبانه در استانهای کشور

بررسی آمادگی استانهای کشور برای فعالیتهای داوطلبانه نشان میدهد ،بیشترین
میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه مربوط به استانهای سمنان ،بوشهر ،گیالن
و قم هست و کمترین میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه مربوط به استانهای
خراسان رضوی ،فارس و اردبیل است.

شکل شماره  -2رتبهبندی میزان فعالیتهای داوطلبانه در استانهای کشور

 -6-4فعالیت داوطلبانه حسب متغیرهای زمینهای اجتماعی
فعالیت داوطلبانه در شهر و روستا :فعالیت داوطلبانه حسب متغیرهای زمینهای

اجتماعی نشان میدهد در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.05در بررسی که از
 13945نفر صورت گرفت ،فعالیتهای داوطلبانه در شهرها  38.98و در روستا 33.91
هست .لذا میزان انجام فعالیتهای داوطلبانه در شهر بیش از روستا هست.
فعالیت داوطلبانه در میان مردان و زنان :بین مردان و زنان در سطح معنیداری 0.000
و میزان  0.09تفاوت معنیدار وجود دارد .فعالیتهای داوطلبانه در میان مردان 43.87
و در زنان  31.60هست .لذا میزان انجام فعالیتهای داوطلبانه در میان مردان بیش
از زنان است.
فعالیت داوطلبانه در بین گروههای سنی :تحلیلها نشان میدهد فعالیتهای داوطلبانه
میان گروههای سنی در سطح معنیداری  0.000و میزان  0.05دارای تفاوت است .با
افزایش تحصیالت میزان فعالیتهای داوطلبانه افزایش مییابد .در گروه سنی 29-18
فعالیتهای داوطلبانه  54-30 ،34.64فعالیتهای داوطلبانه  37.96و در گروه سنی
 55به باال فعالیتهای داوطلبانه به میزان  40.74هست.

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

درمجموع میتوان گفت میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه در کشور،
سطح پایینی دارد.
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فعالیت داوطلبانه در بین گروههای تحصیلی :در بررسیهایی که از  13915مورد
صورت گرفت نتایج نشان داد فعالیتهای داوطلبانه در بین گروههای تحصیلی با
سطح معنیداری  0.00و میزان  0.05تفاوت معنادار دارد .با افزایش تحصیالت میزان
فعالیتهای داوطلبانه افزایش مییابد .در بین افراد بیسواد میزان فعالیتهای داوطلبانه
 ،27.81تحصیالت ابتدایی  ،32.21متوسطه  ،34.24دیپلم  36.80و تحصیالت عالی
 47.24هست.
فعالیت داوطلبانه در بین مشاغل :بررسیها نشان میدهد میزان فعالیتهای داوطلبانه
در مشاغل مختلف تفاوت دارد .بر اساس مشاهدات صورت گرفته میزان فعالیتهای
داوطلبانه در شاغلین  ،45.41افراد بیکار  ،34.45افراد خانهدار  ،29.07محصلین،
 ،35.34بازنشسته  52.61و سایر مشاغل  46.66هست .تفاوت اشارهشده در سطح
 0.00و میزان  0.06معنیدار است.
فعالیت داوطلبانه به تفکیک تأهل :بررسیها نشان میدهد فعالیتهای داوطلبانه به
تفکیک تأهل در  13945مورد با توجه به سطح مشاهده شده  0.28تفاوت معنیدار ندارد.
فعالیت داوطلبانه در بین اقلیتهای مذهبی :بررسیها نشان داد میزان فعالیتهای
داوطلبانه در بین پیروان مذهب شیعه در کشور به میزان  ،38.52اهل سنت24.86 ،
و اقلیتهای مذهبی  39.18هست .تفاوت مشاهده شده در سطح  0.000معنیدار و
میزان  0.04است .لذا آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه در بین اقلیتهای مذهبی
بیش از پیروان اهل سنت و شیعه هست.
 -7-4آزمون فرضیههای تحقیق:

برای آزمون فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفادهشده است .بر
اساس نتایج این آزمون میزان اعتماد به بسیج با باال رفتن احساس امنیت در استانهای
کشور افزایش مییابد .مقدار این رابطه  0.492هست .همچنین میان اعتماد به بسیج
و پاسخگویی بسیج به نیازها رابطهای از نوع قوی وجود دارد .اعتماد به بسیج و کمک
سازمانی به بسیج نیز دارای رابطهای مثبت و نسبتاً قوی هست .همچنین پاسخگویی
بسیج به نیازها و وجود امنیت جانی در استانها نیز دارای رابطه مستقیم هستند.
 -1-7-4آزمون مدل نظری تحقیق:

برای رسیدن به نتایج دقیقتر از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری و تکنیک
تحلیل مسیر استفادهشده است ،که خروجی مدل ساختهشده مطابق شکل زیر است.
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 -2-7-4بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها
نام متغیر

اثرات غیرمستقیم

مجموع
اثرات

اثرات
مستقیم
***

0.0038=0.41*0.47*0.67*0.03
0.00440.03=0.89*0.59*0.90*0.47*0.67*0.03
*0.0035=0.42*0.90*0.47*0.67
0.0089=0.03*0.35-*0.90*0.47*0.67*0.03

0.0206

***

0.071=0.41*0.47*0.55*0.67
0.1488=0.89*0.59*0.90*0.47*0.67
0.1190=0.42*0.90*0.47*0.67
0.0029=0.03-*0.35-*0.90*0.47*0.67

0.3417

***

0.1927=0.41*0.47
0.2221=0.89*0.59*0.90*0.47
0.1776=0.42*0.90*0.47
0.0044=0.03-*0.35-*0.90*0.47

0.5968

0.41

0.4725=0.89*0.59*0.90
0.378=0.42*0.90
0.0094=0.03-*0.35-*0.90

فعالیتهای داوطلبانه

کمکهای سازمانی

کمک به بسیج

پاسخگویی بسیج به نیازها

1.26

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

با توجه به عدد کای اسکوار مشاهده شده و سطح معنیداری بهدستآمده که باالتر
از  0.05هست و ضریب ریشه خطای میانگین که کمتر از  0.09هست ،میتوان گفت
مدل طراحیشده قابلیت تعمیم بهکل جامعه آماری را دارد .همچنین مقادیر  tمشاهده
شده در مدل حاکی از معنیدار بودن ضرایب همبستگی همه متغیرهای مدل هست.
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نام متغیر

اثرات
مستقیم

اثرات غیرمستقیم

مجموع
اثرات

اعتماد به بسیج

42 .0

0.0105=0.03-*0.35-

0.4305

تجربه ناامنی

0.03-

0.03-

امنیت جانی

0.89

0.89

مجموع اثرات

1.69

1.8295

3.5195

بیشترین اثرات مستقیم به متغیر پاسخگویی بسیج به نیازها سپس کمک به بسیج و
پسازآن اعتماد به بسیج قرار دارد.
فعالیتهای داوطلبانه درمجموع بهصورت غیرمستقیم  0.0203تأثیر غیرمستقیم
میسر میشود.
بر متغیر احساس امنیت دارد که از طریق  4مسیر ّ
کمکهای سازمانی نیز درمجموع بهصورت غیرمستقیم  0.3417تأثیر بر روی
متغیر احساس امنیت در استانها دارد که از طریق  4مسیر مشاهده شده است:
متغیر کمک سازمانی به بسیج نیز از طریق  4مسیر غیرمستقیم درمجموع میزان
 0.5968تأثیر بر روی متغیر احساس امنیت در استانها دارد که از راه  4مسیر مشاهده
شده است.
متغیر پاسخگویی بسیج به نیازها از طریق یک اثر مستقیم  0.41و  3اثر غیرمستقیم
به میزان  0.8599و درمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم به میزان  1.26بیشترین
اثر بر روی متغیر احساس امنیت را دارد .اثرات غیرمستقیم تأثیرگذاری پاسخگویی
بسیج به نیازها در استانهای کشور از طریق مسیرهای زیر مشاهده شده است.
اعتماد به بسیج در استانها توسط یک اثر مستقیم به احساس امنیت با شدت
 0.42و یک اثر غیرمستقیم مشاهده شده است.
همچنین متغیر میزان وجود امنیت جانی در استانهای کشور بهصورت مستقیم
به میزان  0.89بر روی متغیر احساس امنیت تأثیر مثبت دارد.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث و نتیجهگیری

همانگونه که مالحظه شد ،نتایج این تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان سرمایه اجتماعی
و امنیت با تمام تحقیقات پیشین ذکرشده مطابقت دارد .سرمایه اجتماعی را میتوان
در کنار سرمایههای اقتصادی و انسانی ،بخشی از ثروت ملّی بهحساب آورد که بستر
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مناسبی برای بهرهبرداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (ما ّدی) و راهی برای نیل به
موفقیت قلمداد میشود (حسن دوست .)1395 ،بسیاری از گروهها ،سازمانها و جوامع
انسانی ،بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیهبر سرمایه انسانی و اجتماعی توانستهاند
به موفقیت دست یابند ،اما هیچ مجموعه انسانی ،بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند
اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .همانگونه که ذکر شد سرمایه اجتماعی میانی
کشور که بازتاب سرمایه اجتماعی دستگاهها و نهادها و بازوان اجرایی نظام هستند تا
رسیدن به حد متوسط و اندازه مطلوب فاصلهدارند که نیاز است بر اساس ویژگیهای
بومی ،اجتماعی ،فرهنگی و جمعیت شناختی هر استان با توجه به  4وضعیت بحرانی،
بسیار آسیبدیده ،آسیبدیده و در معرض آسیب سیاستهای متناسب با فوریتهای
برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اتخاذ شود .در این میان سازمان بسیج در
مقایسه با دیگر سازمانها در کشور و پس از سازمان آموزشوپرورش به لحاظ میزان
سرمایه اجتماعی در استانهای کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که حاکی
از نهادینه شدن عملکرد مطلوب این سازمان البته بهجز چند استان در کشور دارد که
میبایست سیاستهای ذکرشده در مورد استانهایی که سرمایه اجتماعی پایینتری
دارند ،موردبازنگری قرار گیرد .یافتههای تحقیق نشان داد ،میزان اعتماد به بسیج،
همکاری و همیاری مردم با بسیج و پاسخگویی بیشتر بسیج به نیازها رابطه مستقیم
و غیرمستقیم با احساس امنیت در استانها دارد .امنیت یکی از شاخصهای اساسی
و بسیار مهم هر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و پیشرفت برای هر
جامعهای هست و سازمان بسیج بهعنوان یکی از مهمترین دستگاههای شناختهشده
در کشور وظیفه برقراری و ایجاد امنیت در کشور را بر عهده دارد .یافتههای تحقیق
نشان داد کمترین میزان اعتماد به بسیج در استانهای البرز ،تهران و کردستان وجود
دارد و بیشترین میزان اعتماد به بسیج در استانهای خراسان شمالی ،کهگیلویه و
بویر احمد و قم مشاهده شده است .بر اساس آزمون آماری انجامشده در استانهای
کشور به لحاظ اعتماد به پایگاههای بسیج تفاوت معناداری در سطح اطمینان 99
درصد دارند .میزان اعتماد به بسیج در روستاها باالتر از شهرها هست .میزان اعتماد
زنان به بسیج بیش از مردان در استانهای کشور است .با افزایش سن میزان اعتماد به
بسیج افزایش مییابد .با افزایش تحصیالت میزان اعتماد به بسیج کاهش پیدا میکند.
آزمونهای آماری صورت گرفته و تحلیلها نشان داد ،در استانهای کشور به لحاظ
میزان رضایت از عملکرد و پاسخگویی سازمان بسیج به نیازها تفاوت معناداری در سطح
احتمال  99درصد وجود دارد و استان البرز پایینترین میزان رضایت در این زمینه را
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دارد .متوسط میزان آمادگی برای کمک سازمانی به سازمانهای مطرحشده کمتر از
متوسط ولی میزان آمادگی کمک سازمانی به سازمان بسیج بیش از متوسط هست.
بیشترین میزان آمادگی برای کمک سازمانی به بسیج مربوط به استان چهارمحال و
بختیاری و کمترین میزان برای آمادگی کمک سازمانی در استان تهران مشاهده شده
است .میزان آمادگی کمک سازمانی به بسیج در شهرها نسبتاً متوسط و در روستاها
نزدیک به زیاد هست و آمادگی کمک سازمانی در بین زنان بیش از مردان هست .با
توجه به نمرات تراز شده ،میزان آمادگی مشارکت و کمک به پایگاههای بسیج در بین
گروههای سنی بیش از متوسط است و میزان آمادگی برای کمک به بسیج با افزایش
سن افزایش مییابد .درمجموع میتوان گفت میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه
در کشور ،سطح پایینی دارد ولی بیشترین عضویت انجمنی و فعالیتهای داوطلبانه
مربوط به سازمان بسیج است .بیشترین میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه
مربوط به استانهای سمنان ،بوشهر ،گیالن و قم هست و کمترین میزان آمادگی برای
فعالیتهای داوطلبانه مربوط به استانهای خراسان رضوی ،فارس و اردبیل است.
آمادگی برای انجام فعالیتهای داوطلبانه در کشور در پیروان اقلیتهای مذهبی بیش
از اهل تسنن و شیعیان هست.
درنهایت باید گفت به هر میزان سرمایه اجتماعی میانی در کشور بهویژه سرمایه
اجتماعی بسیج بر اساس متغیرهای مطرحشده در این تحقیق (کمک به بسیج ،اعتماد
به بسیج ،پاسخگویی بسیج به نیازها ،فعالیتهای داوطلبانه) در کشور افزایش یابد
میزان تجربه ناامنی در کشور کاهشیافته و با باال رفتن امنیت جانی احساس امنیت
در کشور افزایش مییابد.
 -2-5پیشنهادهای کاربردی:

 -1اتخاذ سیاستهای کلی با انجام اقدامات فوری در زمینه ارتقاء میزان اعتماد به
بسیج در استان تهران (همانگونه که یافتههای تحقیق نشان داد پایینترین میزان
اعتماد به بسیج در این استان مشاهده شده است و با توجه به اینکه پایتخت کشور در
این استان قرارگرفته است و ویژگی تنوع بومی و مهاجرپذیر بودن استان و ضرورت
ارتقاء امنیت) در این استان الزم است تا اقدام اساسی صورت گیرد و ارتقاء خدمات
سازمانی در جهت پاسخگویی بسیج به نیازها در استان البرز و در استان کردستان (با
توجه به تنوعات قومیتی و مذهبی در این استان و همچنین مرزنشین بودن ساکنین
این استان که میتوانند در حفظ امنیت در کشور اقدامات مؤثرتری نسبت به سایر
استانها برقرار نمایند).

سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها  /علی فالحی

 -2با توجه به اینکه یافتههای تحقیق نشان داده است با افزایش سن میزان اعتماد
به بسیج افزایش مییابد .استفاده از ظرفیت بازنشستگان و سالمندان و سازماندهی این
اقشار در حلقههای صالحین و تغییر نگاه به این قشر با عینک ظرفیتها و سرمایههای
انسانی نظام با توجه به اینکه میزان آمادگی برای کمک به بسیج با افزایش سن نیز
افزایش مییابد.
 -3سرمایه اجتماعی بسیج و میزان اعتماد به بسیج در میان افراد فاقد شغل ،نسبتاً
مطلوب است و با توجه به موج بیکاری سالیان اخیر در کشور سازمان بسیج سازندگی
با کمک به توسعه مشاغلی چون صنایعدستی ،دامپروری و کارگاههای کوچک از این
ظرفیت بهویژه در شهرستانهای کوچک و روستاها ،هم در موضوع محرومیتزدایی
نقش ایفاء نمایند و هم اینکه در رفع معضل بیکاری به کمک دولت آمده و گامهای
مؤثری در این مسیر بردارند.
 -4با توجه به اینکه نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش تحصیالت میزان
اعتماد به بسیج در کشور کاهش مییابد اصالح و ارتقاء سیاستها در بسیج دانشجویی
کشور میتواند بخش قابلتوجهی از میزان سرمایه اجتماعی بسیج را در میان قشر
تحصیلکرده افزایش دهد و چنانچه بسیج بتواند پاسخگویی بهتری نسبت به نیازها
در قشر تحصیلکرده توسط توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط مؤثرتر
و بیشتر با نخبگان بسیجی و غیر بسیجی برقرار نمایند تا حدی به بهبود این مسأله
کمک شایستهای مینماید.
 -5خوشبختانه اهل تسنن در کشور نسبت به بسیج میزان اعتماد باالتری از حد
متوسط دارند و بیشترین رضایت را نسبت به پاسخگویی بسیج به نیازها دارند و در رتبه
بعدی پیروان اقلیتهای دینی میباشند که میزان اعتماد کمتر از حد متوسط نسبت
به بسیج دارند ،و این نشان از مطلوب بودن سیاستهای سازمان بسیج در حفظ اتحاد
در کشور بهویژه در میان پیروان مذاهب است البته باید در نظر داشت علیرغم میزان
باالی اعتماد اهل تسنن و رضایت از پاسخگویی بسیج به نیازها در پیروان این مذهب
آمادگی برای کمک سازمانی به بسیج پایین است ،لذا پیشنهاد میشود سیاستهای
کلی نسبت به ارتقاء سرمایه اجتماعی بسیج در میان اقلیتهای دینی اصالح و ارتقاء
داده شود تا میزان اعتماد دوسویه و استفاده از این سرمایههای انسانی در جهت حفظ
امنیت در کشور همانگونه که در دوران دفاع مقدس بسیاری از شهدای ما را پیروان
اقلیتهای مذهبی تشکیل دادند ،به کار گرفته شود .اتخاذ برنامهریزی صحیح بهویژه
در مناطق مرزی و اصالح سیاستها و برنامهها با فوریت از دیگر پیشنهادها این بخش
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است .از یافتههای مهم دیگر این تحقیق باال بودن میزان آمادگی برای فعالیتهای
داوطلبانه در میان اقلیتهای مذهبی هست ولی از طرف دیگر میزان آمادگی برای
کمک سازمانی به بسیج در پیروان اقلیتهای مذهبی پایین است ،پیشنهاد میشود
بهعنوان فتح باب از ظرفیت موجود در این قشر در برنامههای محرومیتزدایی و بسیج
سازندگی در کشور استفاده ویژه شود.
 -6میزان آمادگی برای فعالیتهای داوطلبانه در کشور در مردان بیش از زنان
هست ولی در مورد سازمان بسیج این موضوع بالعکس هست یعنی زنان آمادگی بیشتری
از خود برای کمک به بسیج نشان دادند لذا پیشنهاد میشود در ظرفیتهای موجود
بسیج ،نسبت به سرمایههای انسانی موجود در زنان با یک رویکرد تازه با علم به این
موضوع که حضور زنان در بسیج همانند مردان میتواند در ارتقاء امنیت در کشور مؤثر
باشد نگریسته شود.
 -6منابع
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2020معصومی راد ،رضا ( .)1390تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری و
برنامهریزی توسعه پایدار در ایران .فصلنامه رهنامه سیاستگذرای ،سال دوم ،شماره
چهارم.
2121هزارجریبی ،جعفر ،عزت اله سام آرام و محبوبه حامد ( .)1390تبیین احساس امنیت در
بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی) ،فصلنامه انتظام اجتماعی،
دوره  ،3شماره 1
2222یوسفوند ،حسن رضا؛ احمدی ،یعقوب؛ محسنی تبریزی ،علیرضا؛ ابوالحسنی ،اصغر
( )1394تبیین رابطه جرائم خشونتآمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی
اقتصادی در ایران ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،9شماره .3
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