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چکیده یواژگانکلید

چاون اعتمااد، هنجارهاا و     یاز ساازمان اجتمااع   ییها یژگیعبارت است از و یاجتماع هیپاتنام سرما دگاهیاز د

شاامل   یاجتماع هیسرما .بهبود دهند یتعاون یها کنش لیتسه قیجامعه را از طر ییکارا توانند یها که م شبکه

 یاجتمااع  هی. هرچقادر سارما  کند یم لیافراد را تسه انیم یهمکار و هاست انسان انیروابط م تیفیجم و کح

است، گردش اطالعاات   شتریها ب افراد و گروه انیم یو هماهنگ یباشد، همکار شتریسازمان ب ایجامعه  کیدر 

 شیآن را افازا  ریتحمال، حال مسااول و ن اا     ت،یارتباط، خالق ،یهمکار یبرا ییتوانا جادیدر ا یعموم یکارآمد نیهمچن .ردیگ یبهتر صورت م

بار اعتمااد    دیا )باا تأک  یاجتمااع  هیکشاور در سارما   رعامال یپدافناد    یهاا  استیس ریتأث زانیبه م یابیدست قیتحق نی. هدف از انجام ادهد یم

پاژوهش شاامل    نیا . جامعه آمااری ا باشد یم یا سعهتو -ی و نوع آن، کاربرد یا نهزمی – یمورد قیتحق ق،ی. روش انجام تحقباشد ی( میاجتماع

نفار بارآورد شاده اسات،      111که تعداد آنهاا حادود    یگذار استیو س یو حوزه علوم اجتماع رعاملیحوزه پدافند   دین ران و اسات صاحب هیکل

پدافناد   یهاا  اسات یموفاق س  یاجارا است کاه   نیا انگریب قیتحق جیلحاظ شده است. نتا شمار تمام یجامعه آمار تیحجم نمونه به علت محدود

باه   یابیا  چاالش و دسات   نیا من اور رفاا ا   به باشد یکم م هیمطالعه در ناح نیدارد که مقدار آن در ا یاعتماد اجتماع زانیبه م یبستگ رعاملی 

 .اعتماد اراوه شده است شیمن ور افزا به ییشنهادهایپ قیهدف تحق

یاجتماعهیسرما

اعتماد

رعاملغیپدافند

یگذاراستیس


مقدمه-1

تعااامالت »از ناوع   یا مقولاه  «یاجتماااع ی هیسارما »مفهاوم  

       اعتماااد چااون  یمتکثّاار یهااا و واجااد مؤلفااه «یاجتماااع

(The Trust)1( مشارکت ،Participation)2 آگاهی عمومی ،

(Public Awareness)3( روابااط متقاباال ،Interaction)4 ،

 ،6(Behavioral Regulation، مقررات رفتاری )5(Ethicsاخالقیات )

، مسئولیت  8(Symbol، نمادها )7(Normsها و هنجارها ) نُرم

 ، نهادهااای عمااومی9(Social Responsibilityاجتماااعی )

(General Symbols)11ارزش ، ( هاValues)11 باشاد  یو... م 

از  یکا یافزاراناه، باه    نارم  یهاا  از مؤلفه یمند بهره لیو به دل

قاادرت ناارم در  یمطالعااات و راهبردهااا یاصاال یمحورهااا

 ییهاا  ه است و ناارر بار شااخ    شد لیکالن تبد یها عرصه

فرایناد   لیو تسه یروابط اجتماع ی شبکه تیاست که به تقو

آن  یکارآماد  شیافازا  تیشبکه و در نها نیگردش امور در ا

 .آن، داللات دارد  تیا فعال یها نهیکاهش هز ایثبات  نیدر ع

هاای   بساته از  یکا یعناوان   باه  یاجتمااع  ی هیسرما ن،یبنابرا

 12(Social Engineering Packages) مهندسی اجتمااعی 

 یمختلف و متنوع در جامعه اعم از دولتا  گرانیباز ی هیاز ناح
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 یدارد. ارتقا یساز تیو ررف یبردار بهره تیقابل ،یردولتی  ای

 یریکاارگ  و باه  بدر جلاب، جاذ   گاذاران  استیهنر خلّاق س

 تیا باه ساود امن   یاجتمااع  ی هیسارما  یها مؤلفه یحداکثر

 ,Anderson & Miller) باشاد  یر مکشو یمل تیو امن یعموم

 هیساارما یهااا شاااخ  یبااه گسااتردگ تیاابااا عنا (.2001

ماورد   یشااخ  اعتمااد اجتمااع    قیا تحق نیدر ا ،یاجتماع

 کنکاش قرار گرفته است.

 لهیهستند کاه بادان وسا    ییابزارها ها، استیس یطرف از

 یهاا  هادف  نیتاأم  یو در راستا ندیآ یبه اجرا درم راهبردها 

انجام داد  توان ینم ای توان یآنچه را که م ها ستایس ،یسازمان

 نی(. همچناا433: 1391د،یااوی)د ناادینما یرا مشااخ  ماا 

 کیا اسات کاه در قالاب     یا دهیا پد ،یعماوم  یگذار استیس

رااهر   ییایا جغراف یفضا ایبخش  کیدر  یعمل دولت هبرنام

 یدارد کارکردها یسع یصورت فرایند به دهیپد نی. اشود یم

بخاش باا    کیا  انیرا که ممکن است م ینادرست و نامناسب

 د،یا بخش و کال ن اام باه وجاود آ     کی انیم ای گریبخش د

 (.13:1393،یهیپور، فق ی)قل کند یم یفهرست و بررس

سازمان پدافناد   یابال  تیبرحسب مأمور گر،یطرف د از

 13ن اام کاه در    یکلا  یها استیکشور در قالب س رعاملی 

سئوالن ن ام ابالغ شده اجرا به دولت و م یو برا بیبند تصو

کشااور بااه اماار   یاایاجرا یهااا مورااف اساات در دسااتگاه 

 .دیا آنهاا را رصاد نما   یپرداخته و نحوه اجارا  یگذار استیس

 یاجتمااع  هیسرما»با عنوان  قیبه موضوع تحق تیبا عنا حال

 که ییازآنجا «رانیا در رعاملیسازمان پدافند   یها استیو س

بوده و  یتیازمان حاکمس کیکشور  رعاملیسازمان پدافند  

 )پدافناد عماومی   رعامال یگانه پدافناد    هشت یها در حوزه

(General defense)13؛ پدافنااااد سااااایبری (Cyber 

defense)14 ؛ پدافنااد زیسااتی (Biological defense)15؛ 

 ؛ پدافناد شایمیایی  16(Radiation defense) پرتویی پدافند

(Radiation defense)17 ی؛ پدافناااد کالبااادی یاااا فنااا 

(Chemical defense)18   پدافناد اقتصاادی (Economic 

defense)19محااور مااردم پدافنااد ؛ (Civil defense)21  ) و

در برابار   گفتاه  شیپا  یکاارکرد  یپدافناد  یهاا  مؤلفه یدارا

و در جهات   فیخصمانه دشمن در چاارچوب وراا   داتیتهد

فرمان مقاام مع ام    و به یابال  یها استیو س اتیتحقق منو

 نیا ا نیای است باه تب  ستهیاست، شا دهیگرد لیتشک یرهبر

 (.1389 رعامل،یپدافند   یکل یها استیمهم بپردازد )س

 هیاز سارما  یباردار  در بهاره  یتوجه به ضعف سااختار  با

 یگذار استیموجود در حوزه س یها به علت ضعف ،یاجتماع

آن است که با اراوه  یمحقق در پ رعامل،یپدافند   کردیبا رو

کشاور و   رعامال یپدافند   یها استیس قیاز طرکار مؤثر،  راه

باه   رامحاور(   )مردم یاجتماع هیاز سرما یحداکثر یریگ بهره

اسات کاه    نیا محقاق ا  ید د اه اصال   نیعمل آورد؛ بناابرا 

 هیکشااور در حااوزه ساارما رعاماالیپدافنااد   یهااا اسااتیس

 ست؟ی( چیبر شاخ  اعتماد اجتماع دی)با تأک یاجتماع
 

قیانجامتحقتیاهم-2
 ریا ز یدساتاوردها  رود یانت اار آن ما   قیا تحق نیا انجام ا اب

 حاصل گردد:

 رانیگ میو تصم سازان میتصم یبرا یبستر جادیموجب ا -1

 یریکارگ و به یاعتماد اجتماع یدر سازمان، جهت ارتقا

 قدرت نرم شود.

 شود. یاعتماد اجتماع شیباعث افزا -2

پدافناد   یهاا  اسات یشادن س  ییموجب سهولت در اجرا -3

 در کشور گردد. یر مورد اعتماد اجتماعد رعاملی 

 بحران گردد. طیدر شرا یاجتماع یآور تاب شیباعث افزا -4


قیضرورتانجامتحق-3
باه   ریا ز یصورت عدم انجام پژوهش حاضار تبعاات منفا    در

 :دیآ یوجود م

باا   رعامال یپدافناد    یهاا  اسات یبه س یاعتماد اجتماع -1

 چالش مواجه خواهد شد.

کشاور در   رعامال یپدافناد    یهاا  استیو س ها تیمأمور -2

 مواجه خواهد شد. یبا موانا جد ییاجرا یها دستگاه

اتکااا در جهاات  قاباال یعلماا یمبنااا یریااگ مااانا شااکل -3

 یریا گ در بهره یعوامل مؤثر بر اعتماد اجتماع ییشناسا
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 .گردد یاز قدرت نرم م


تحقیقسؤال-4

این مقاله در  ق،یتحق یاساس ی مسئله یدر راستا نیبنابرا

 :باشد یم رییافتن پاسخ به سؤال ز صدد

کشور بر ارتقاء اعتماد  رعاملیپدافند   یها استیس ریتأث -

 چگونه است؟ یاجتماع


تحقیقهدف-1
شده و در راستای حال   پاسخ به سؤال مطرح افتنیمن ور  به 

 تیا ررف تواناد  یکاه تحقاق آن ما    ین ر هدف مورد ی مسئله

اعتمااد   ش،یهاا  تاسا یس یکشور را با اجارا  رعاملیپدافند  

 از: است دهد عبارت شیرا افزا یاجتماع

 رعامال یپدافناد    یهاا  استیس ریتأث زانیبه م یابیدست -

 .یکشور در حوزه اعتماد اجتماع

 ین ار  یو مباان  اتیا شده، ادب نییتحقق اهداف تع یراب -

قارار   یمسئله مورد مطالعه و بررسا  یرهایموضوع و متغ

ف بحاث نسابت باه    و پس از تبیین ابعاد مختل رندیگ یم

آزماون   ه،یتعیاین فرضا   ق،یا تحق یلا یساختن مدل تحل

 اجرایی اقدام شد. شنهادهاییو پ یریگ جهینت ه،یفرض


تحقیقفرضیه-6
شاده و    در ن ر گرفته ریز هیفرض قیپاسخ به سؤال تحق یبرا

 .ردیگ یمورد بررسی و آزمون قرار م

 کشور در رعاملیپدافند   یها استیس رسد یبه ن ر م - -

 دارد. ریتأث یاعتماد اجتماع شیافزا

کشاور   رعاملیپدافند   یها استیمستقل: س یرهایمتغ

بار اعتمااد    دیا باا تأک  یاجتمااع  هیدر حوزه مرتبط باا سارما  

 ،در کشاور  رعاملیپدافند   یساز فرهنگ-1شامل:  یاجتماع

 یشناسااادیتهد -3 ،متفکااار یمناااابا انساااان تیاااترب -2

 -5 ی،ملا  یتخصص یها تیررف یریکارگ به -4 ،دستانه شیپ

در پدافناد   یبخش تیاولو -6 ،رعاملیپدافند   یتفکر راهبرد

 ،آماوزش و پاژوهش   یعلم قیتعم -7 ،مردم محور رعاملی 

 .رعاملیاقدامات پدافند   یفیک یاثربخش -8

شاامل   قیا تحق نیا در ا یاجتمااع  هیوابسته سرما ریمتغ

 است. یاعتماد اجتماع


مبانینظری-2
ناسیشپیشینه-2-1

جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند  یرعامل )نمونه موردی: 

. 1391استان سیستان و بلوچستان( کامران و همکاران سال 

هدف این پژوهش بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند 

 تحلیلی –روشی توصیفی  قی یرعامل است، روش انجام تحق

شارکت که نرخ پایین م دهد می نشان پژوهش نتایج است.

دوره انتخابات ریاست  9مردمی در سیستان و بلوچستان در 

جمهوری، حاکی از اعتماد پایین بین مردم و دولت مرکزی و 

نتیجه وضعیت نامطلوب سرمایه اجتماعی در این منطقه  رد

 است.

آن  ریو تاأث  یاجتماع هیسرما یها مؤلفه یابیو ارز لیتحل

شاهر   12  طقاه من یشهر. مطالعاه ماورد   یاجتماع تیدر امن

 دریا ح ،یکساب  یعباسا  ایدن ،یپور موسو یموس دیتهران س

و  لیا مطالعاه تحل  نیا از انجاام ا  هادف . 1392سال  یواحد

 تیا آن در امن ریو تاأث  یاجتمااع  هیسارما  یها مؤلفه یابیارز

اساات.  یلاایتحل -ی فیتوصاا قیااروش انجااام تحق ،یاجتماااع

 انیا م یو معناادار  مینشان داده است رابطاه مساتق   ها افتهی

 وجود دارد. یاجتماع تیو امن یاجتماع  هیسرما یها مؤلفه

 رعامال یدر پدافند   یاجتماع هیسرما یها مؤلفه یبررس

 نیای تع قیا تحق نیا از انجاام ا  هادف . 1392نژاد سال  رفعت

. روش است رعاملیدر پدافند   یاجتماع هیسهم سرما زانیم

 ی. دساتاورد ن ار  باشاد  یم یلیتحل -ی فیتوص قیانجام تحق

 هیسارما  یهاا  هاا و مؤلفاه   که شااخ   دهد ینشان م قیتحق

انساجام   شیافازا  ،یمل یهمبستگ شیافزا قیاز طر یاجتماع

 ،یاسا یس یهاا  یدشاوار  تیریآساان نماودن ماد    ،یاجتماع

 ،یاسا ین اام س  تیا ررف یارتقا ،یاسیمشارکت س ،یاقتصاد

در  یاسا یاعتمااد س  تیا و تقو یملا  تیا هو یو ارتقاا  تیتثب

 ش دارد.نق رعاملیپدافند  

 رعامال یو پدافناد    یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس

از  هادف . 1392نژاد و همکاران سال  یسیجنگ نرم توسط ع

و  یاجتماااع هیساارما نیارتباااط باا یبررساا قیااانجااام تحق

جناگ نارم اسات. روش     رعامال یآن باا پدافناد     یها مؤلفه

 جینتاا  .باشاد  یما  یلا یو تحل یفیمورد استفاده توصا  قیتحق

 یو مفهاوم  هیارتباط دوسو انگریمطالعه ب نیآمده از ا دست به
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 ادباا ابعا   یاجتمااع  هیسارما  یها مؤلفه نیب ییباال یکارکرد

 .استو جنگ نرم  رعاملیپدافند  

 رعامل،یدر مقوله پدافند   یاجتماع هیسرما گاهیجا مقاله

 ،یزدیااپروانااه کرد رفاارد،یدب میماار راوند،یتوسااط بابااک شاا

از انجام  هدف شده است. هیته 1394سال  یردلیمهرنوش ش

 رعاملیدر پدافند   یاجتماع هیسرما گاهیشناخت جا ق،یتحق

انجاام شاده اسات.     یلا یتحل -ی فیبا روش توص که باشد یم

 یاجتمااع  هیسارما  تیا موضوع است که تقو نیا انگریب جینتا

 یبرا یو راه یانسان یور بهره یبرا یبستر مناسب جادیباعث ا

 .شود یقلمداد م تیو امن یبخش تیهو ر،دایبه توسعه پا لین

 یریااگ اناادازه یتااالش باارا ریتااأث یابیااارز یهااا چااالش

 Sarabia etمحااور؛ ) جامعااه سااکیر تیریمااد یاثربخشاا

al.2121). یبارا  یروشا  یمطالعه بررسا  نیهدف از انجام ا 

نشاان   ها افتهیمحور است.  جامعه تر قیدق یریگ میامکان تصم

جواما تحات   های تیداخله، ررفکه اعتماد، برنامه م دهد یم

و  ناادهیدر براباار خطاارات آ یساااز آماااده یرا باارا یبررساا

در ساط  خاانوار و جامعاه     یدر ماوارد اضاطرار   ییپاسخگو

 .داده است شیافزا


یشناسمفهوم-0
یاجتماعهیسرمامفهوم-0-1

 یدر علاوم اجتمااع   یدیا مفهوم نسبتاً جد یاجتماع هیسرما

است  ییها هنجارها و شبکه» یناطور خالصه به مع است و به

من ور کساب   به یکه امکان مشارکت مردم در اقدامات جمع

همچاون   ییهاا  وهیو باا شا   «کناد  یسود متقابل را فاراهم ما  

در  تیو سااطوح عضااو یساانجش سااط  اعتماااد اجتماااع 

است  یریگ قابل اندازه یررسمی  ای یرسم یمدن یها انجمن

 هیسارما  فیا ر تعر(. کلمان د 18: 1381،ینقو دیو س ی)الوان

 فیاااز نقااش و کااارکرد آن کمااک گرفتااه و تعر  یاجتماااع

 هی. به ن ر او سرمادهد یاراوه م یاجتماع هیاز سرما یکارکرد

 یگونااگون  یزهاا یبلکه انواع چ ست،یواحد ن یئیش یاجتماع

مشااترد دارد: اول همااه آنهااا شااامل  یژگاایاساات کااه دو و

 یهاا  هساتند، دوم کانش   یسااخت اجتمااع   کیاز  یا جنبه

 لیساختار قرار دارناد را تساه   کیکه در درون  یافراد نیمع

کانش   لیدر تسه یاجتماع هیاز سرما ینیشکل مع .کنند یم

 گار ید یهاا  کانش  یارزشمند بوده و ممکن است بارا  نیمع

 هیمعتقاد اسات کاه سارما     لمان باشد. ک دهیفا کم ای دهیفا یب

ر دارد قارا  دیا تول یکا یزینه در افراد و نه در ابازار ف  یاجتماع

جماا   یاجتمااع  هیسرما وی(. از ن ر بورد462: 1384)کلمن،

 یشبکه بادوام تیمالک جهیاست که نت یمنابا بالقوه و بالفعل

 تیتار، عضاو   افراد و به عبارت ساده نیشده ب یاز روابط نهاد

باه مناابا آن گاروه اسات. در واقاا       یابیدست یدر گروه برا

 یعنا یباشاند،   یاز ناوع خاصا   ستیبا یم یا شبکه یوندهایپ

 بر اعتماد. یمثبت و مبتن


یاجتماعهیهاوعناصرسرمامؤلفه-9

در »: ساد ینو یما  تاه یمدرن یامادها یدر کتاب پ دنزیگ یآنتون

 تیزن تثب ای، نقش افراد در جامعه بر اساس مرد 1981دهه 

و  یابیا ارتباط ارز یها را بر مبنا نقش دیاکنون با یول شد، یم

 «ضاوت نمود.ق ریبه شرح ز یموارد

کارد.   جادیاعتماد ا دیارتباط با یبرقرار یبرا دیگو یم او

فراهم شود تا ماردم   یطیشرا دیبا یاعتماد عموم جادیا یبرا

 تیا احساس آرامش و امن گریکدیکشور بتوانند در کنار  کی

ن م و  یدر برقرار ها یرفا تضادها و نابسامان یبرا دیکنند. با

 ،یاقتصااد و  یفرهنگا  ،یاسا یس ،یاجتمااع  طیثبات در محا 

در چااارچوب روابااط  یجامعااه تااالش نمااود. اعتماااد عمااوم

 نی. او از باارزتر ردیا گ یعادالنه و منصافانه شاکل ما     ،یصح

توساعه را از   یسو است که با صراحت حرکت به یدانشمندان

 ناان یاطم ایا . از نگاه او اعتمااد را اتکاا   نگرد یمن ر اعتماد م

 قات یبه حق مانیا ای  و شخ کیصفت  ایو  تیفیک ینوع به

سالم در گارو آن اسات کاه     ی. تحقق زندگداند یگفته م کی

 ،یداشته باشند که کنشگران اجتماع نانیافراد اعتماد و اطم

 یرا محتارم تلقا   گاران یهنجارها و حقاوق خاود و د   ن،یقوان

در قباال اجتمااع،    ت،ینموده و هر کس خود را در هر وضاع 

اسااس   بار بشار   یاجتمااع  ی. زندگداند یمتعهد و مسئول م

 انیا به عهدهاست. رواباط م  یو وفا ها مانیمحترم شمردن پ
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وابساته   یو تعهادات  هاا  مانیشدت، به قراردادها، پ ها به انسان

 نیدارند، بناابرا  کدگرینسبت به  یاست که کنشگران اجتماع

اعتمااد در   تیا از عوامل ماؤثر بار تقو   مانیبه عهد و پ یوفا

 (.16: 1386 ،یافتخارافراد است ) انیروابط م

 

 21(Social trust)اعتماداجتماعی-9-1

افاراد و   نیبا  یرواباط اجتمااع   فرایناد است که در  یمفهوم

. اعتماد احساس ابدی یتبلور م گریاجتماع با همد یها سازمان

رواباط   زانیا باا م  میاسات و رابطاه مساتق    یروابط اجتمااع 

 ید اجتماعاعتما زانیکه هر چه م صورت نیدارد. بد یاجتماع

 شتریب عهبه جام یاجتماع یها ها و سازمان افراد و گروه انیم

از شدت، تنوع، ثباات   یروابط اجتماع زانیباشند، به همان م

 یبرخاوردار اسات. لاذا اعتمااد اجتمااع      یشاتر یب یداریو پا

هااا و  انجماان یموجااود و گروهاا یتعااامالت اجتماااع جااهینت

اعتماد از حاد   نیاگر ا خصوص بهاست.  یاجتماع یها تیفعال

 هیک سارما یا عناوان   به ابد،یانتقال  یبه سط  اجتماع یفرد

 یشاخصا  مثاباه  باه از اعتمااد   امای. فوکوشود یم یباارزش تلق

 یجمعا  یهاا  ارزش یدر معناا  یاجتمااع  هیسارما  انیب یبرا

رشد و ثباات   ادیکه بن یو اخالق فرهنگ یاجتماع یها شبکه

 گرید عبارت به کند؛ یاستفاده م دهند، یم لیرا تشک یاقتصاد

برخاوردار   یاجتماع کیاست که از  یاز ن ر او اعتماد انت ار

بار تعااون و    یروابط دوساتانه و مبتنا   یاز رفتار من م، دارا

 (.215:1388)کارکنان،  زدیخ یمشارکت برم

( بااه سااه نااوع متفاااوت از اعتماااد اشاااره 1986زوکاار )

 ایا  یاعاجتما  نهیشا یمحور کاه باه پ   صهی: اعتماد خصکند یم

دارد، اعتمااد فرایناد محاور کاه باه       وناد یشخ  پ یفرهنگ

بر نهااد   یمبادالت گذشته و حال ارتباط دارد و اعتماد مبتن

مرتبط اسات. باه    یقانون یها تیمحدود ای دییکه با اشکال تأ

وجود داشته اسات از   یدر جواما مدرن، گذار بیترت نیهم

بر فرایناد   یبه اعتماد مبتن یفرد صهیبر خص یاعتماد مبتن»

 یشاتر یب تیا کاه از عموم  یو سپس به اعتماد نهاد هیو تجز

 «.برخوردار است

کاه   گاردد  یماردم برما   ناان یاز اطم یباه ساطح   اعتماد

طاور   هماان  ای کنند، یعمل م ندیگو یطور که م همان گرانید

آنچاه   نکاه یا ایا عمال کنناد،    رود یانت اار ما   ناد یگو یکه م

باه   یگار ید فارد باه د  قابل اعتناست. سط  اعتماا  ندیگو یم

دارد.  یتصور فرد از اعتمااد شادن باه او بساتگ     یادیمقدار ز

کنناد.   جااد یا گاران یاعتمااد را در د  توانناد  یاگرچه مردم م

باه   تواناد  یبه افراد مربوط باشد م تواند یاعتماد م که یدرحال

ها هام مرباوط    جامعه از جمله دولت کیها و نهادها در  گروه

عنصار   کیا منزلاه   اعتماد را باه  ندگانسیاز نو یاریباشد. بس

 ایمنبا  کیمنزله  آن را به گرانید دانند، یم یاجتماع هیسرما

اما از محسوب کاردن   دانند، یم یاجتماع هیمهم سرما امدیپ

. اعتماد دارند یبر حذر م یاجتماع هیخود سرما یجا اعتماد به

کارکناان و کاارگزاران    ران،یمد ینسبت به دولت برا یعموم

و  نیاز تادو  یبانیدر پشات  رایدارد ز تیاهم یاسین ام سهر 

و هام   یهمراها  طاور  نیو هما  یعموم یها یمش خط یاجرا

. کنااد یماا فااایا یاثااربخش شااهروندان نقااش محااور یکااار

و  سو کیاز  یامور در بخش عموم انیمتول وندیپ بیترت ندیب

جامعه  شرفتیو پ تیموفق زانیبر م گرید یشهروندان از سو

 یماردم از حکومات، آفتا    ییو جادا  یاعتمااد  یو ب دیافزا یم

 (.1382:23 ،ی)افتخار رود یبزرگ به شمار م


اعتمادینظریمبان-18
در سه سط  خرد،  توان یمربوط به اعتماد را م یها هین ر

سطوح،  نیاز ا کی. در هر دادتوجه قرار  متوسط، کالن مورد

 کیکه هر  را قرار داد یمتفاوت یها یو تئور اتین ر توان یم

 نیکه در ا پردازند یبه اعتماد م یخاص دگاهیاز من ر و د

 امایفوکو سیفرانسو  دنزیگ یکلمن، آنتون مزیرابطه ن رات ج

قرار  یسه سط  مورد بررس نیا ندهیعنوان سه نما را به

 .میده یم

 

 )سطحخرد((Koleman)جیمزکلمن-18-1

 ین ار و  است. باه  یمحور یکلمن مفهوم یاعتماد برا مفهوم

خاود   یازهایکه ن پردازند یم یبه کنش اجتماع نیا یافراد برا

 یاجتماع یها بستان بده قیتنها از طر ازهایرا رفا کنند و رفا ن

 یها نقش اساسا  ها و مبادله بستان بده نیاست، بنابرا ریپذ امکان

. باه ن ار کلمان در هار     ددارن یاجتماع یها در ساختن کنش

حاداقل دو جازء وجاود دارد. اعتمااد     بر اعتمااد   یرابطه مبتن

است که در هر کنش هر  نیکننده و اعتماد شونده و فرض بر ا

خود هساتند.   یازهاین یدو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضا

وارد  یگار یکاه باا د   ردیا بگ میتصام  دیا طرف اعتماد کننده با
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نه( و طرف اعتماد  ای ردی)خطر را بپذ نه ایمعامله و کنش شود 

شکستن آن انتخاب کند؛  ایحفظ اعتماد و  نیب دیبا زیشونده ن

عمل دوجانبه است و  کیبر اعتماد،  یرابطه مبتن کی نیبنابرا

مخاطره قرار دارد  طیتحت شرا دهیحداکثر رساندن فا یبر مبنا

هام   تواناد  یفارد ما   ی( در روابط اجتمااع 271:1377)کلمن، 

 23(Trustee) و هم اعتمااد شاونده   22(Truster) اعتمادکننده

و  شاود  یخاار  ما   یصورت مبادله از حالت دوجزوا  نی، اباشد

باه   یجزوا  سه یها نوع مبادله نی. اکند یم دایپ یجزو حالت سه

و  یاسا یس ،یاقتصااد  یهاا  در ن اام  ین ر کلمن نقاش مهما  

از افراد  یا گسترده یها ها شبکه نوع مبادله نیدارند. ا یاجتماع

 وناد یپ گریکدیبه  یاجتماعو  یاقتصاد ،یاسیس یها را در ن ام

. کلمان در ماورد   دهند یداده و اعتماد را در جامعه گسترش م

 :داند یم یبر اعتماد، توجه به چند نکته را ضرور یرابطه مبتن

به وجود  نیاعتماد امکان کنش را از جانب ام یبرقرار -1

 .آورد یم

اعتماد باشد، اعتماد کننده  ( قابلنیاگر اعتماد شونده )ام -2

 که یتا از عدم اعتماد، درصورت برد یسود م شتریباز خود 

اعتماد نباشد، اعتماد کننده از اعتماد خود  قابل نیاگر ام

 تا از عدم اعتماد. ندیب یم انیز شتریب

موارد مستلزم آن است که  یاعتماد کردن در برخ -3

 اریاعتمادکننده منبا خود را به شکل داوطلبانه در اخت

 اعتمادشونده قرار دهد.

 .وجود دارد «یتأخرزمان»بر اعتماد  یهمه روابط مبتن در -4

اعمال جبران  دیبه ام دیاعتماد کننده با گرید انیب به

(. 154انجام دهد )همان: یاقدامات ندهیاعتمادشونده در آ

 دیآ یبه وجود م یهنگام یبه ن ر کلمن روابط اجتماع

 نیخود به بهتر یاز منابا فرد کنند یکه افراد کوشش م

از  ییها منابا که جنبه نیستفاده کنند. کلمن از اا حون

نام  یاجتماع هیعنوان سرما هستند به یساختار اجتماع

 دنیرس یمنابا برا نیو معتقد است که افراد از ا برد یم

 . کنند یبه منافعشان استفاده م

 دارد: تیاهم یاجتماع هیسرما یدو عامل برا یبه ن ر و

که پرداختن  یاجتماع طیدرخور اعتماد بودن مح زانیم -1

 .کند یبه تعهدات را مشخ  م

 گرفته است.  عهده که بر یتعهدات یواقع زانیم -2

و  تار  یکلا  یهاا  سام یاعتماد باه مکان  ین ر کلمن حت به

. ردیگ یکالن، از چارچوب اعتماد متقابل نشأت م یساختارها

 سات یبا یما  زیا را ن یانتزاع یاعتمادها یریپذ بیآس رو نیا از

و  فیا وارد به حدود اعتمااد متقابال تعر   یها بیبرحسب آس

 (.468-469کرد )همان: یبررس
 

 )سطحمیانه(24(Giddens)آنتونیگیدنز-18-2

عنااوان  اعتمااد، اعتمااد را باه    راماون یدر بحاث پ  دنزیا گ

 یژگیو ای تیفیاتکا بر ک ایاشخاص  یریاز اعتمادپذ نانیاطم

و  کناد  یم فیعبارت و گفته توص کیصحت  ایشخ  و  کی

. از داناد  یمفهوم ما  نیا فیدر تعر یآن را نقطه شروع مناسب

 وبالواسطه باا مفهاوم سااختار     یاعتماد به صورت دنزین ر گ

مارتبط   گار ید یو خصلت جامعه مدرن از سو سو کینهاد از 

 ریاست. ساختار از ن ر او بر اسااس قواعاد و مناابا تکرارپاذ    

 یان عناصرو تداوم هم یریتکرارپذ یژگی. وگردد یم فیتوص

. ردیا گ یکار ما  آنها را به زیاعتماد ن فیدر تعر یهستند که و

هاا   داشات  اعتماد انت ار برآورده شدن چشم دنزیگ دگاهیدر د

 (.37:1377 دنز،یاست )گ یاحتمال یدادهایدر مورد رو

از  یاریبساا یربنااایو سااطوح گوناااگون اعتماااد، ز اقسااام

اساات کااه همااه مااا در جهاات دادن بااه  یا روزانااه ماتیتصاام

 وجاه  چیها  اما اعتماد کاردن باه   م؛یکن یاتخاذ م مانیها تیفعال

. در ا لب موارد ستیآگاهانه ن یها یریگ میتصم جهینت شهیهم

ذهان اسات کاه شاالوده      ریا نگارش فراگ  یاعتماد کردن ناوع 

 شاه یکه ر یزیچ دهند، یم لیمذکور را تشک یها یریگ میتصم

 میتصام  میتاوان  یدارد. ماا ما   تیو رشد شخصاعتماد  وندیدر پ

(. چهاار  768:1377تازر، ی)ر مینکنا  ایا  میکه اعتماد کن میریبگ

مادرن روا  داشات،    شیب یها اعتماد در فرهنگ یمحل نهیزم

و  دهباو  یخاصا  ین م اجتماع از آنها مطابق با کیهرچند هر 

ن اام  اعتمااد   نهیزم نی. اولگرفتند یرا در برم یاریتنوعات بس

اسااات کاااه در اکثااار  25(Kinship system) اوندیخویشااا

 یده سازمان یبرا یدارینسبتاً پا وهیمدرن ش شیپ یها تیوضع
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در طاول زماان و مکاان فاراهم      یرواباط اجتمااع   یهاا  رشته

ا لب کانون تانش و تضااد    یشاوندیخو یها ی. وابستگکرد یم

دارناد و هماه    کاه در بار   ییهمه تضاادها  وجود اهستند؛ اما ب

 جااد یا ییونادها یعمومااً پ  آورناد،  یکه به باار ما   ییاه اضطراب

ی زمان یها ها در عرصه ساخت دادن به کنش یکه برا کنند یم

ساخن هام در ساط      نیا کارد. ا  هیا بدان تک توان یم یمکان -

 یشخصاا یوناادهایو هاام در پ یرشخصاای  باااًیتقر یوناادهایپ

 صادق است.

 یعیهستند در اکثار وسا   یاجتماعات محل ،عامل نیدوم

 طیمدرن از جملاه در اکثار شاهرها، محا     شیپ یها طیمحاز 

بود  یهم بافته اجتماع از روابط در ییها خوشه گاهیجا یمحل

. شاد  یآنهاا ما   یثبات زماان  هیما زشانیناچ یکه گستره مکان

 یطاوالن  یهاا  و مساافرت  یدوش به خانه ها، تیمهاجرت جمع

مادرن   شیدر روزگار پا  یبه حد کاف انیو ماجراجو انانبازرگ

با  سهیدر مقا تیاز جمع یعیوس تیداشت، اما اکثر تیعموم

ونقال مادرن    حمال  لیصور متداول و فشرده تحرد که وسا

اند نسبتاً فاقد تحرد و جدا افتاده  موجبات آن را فراهم آورده

 یارا بار  ناان یاعتمااد و اطم  ییثبات و آشنا نیبودند که هم

 مردم به همراه داشته است.

 ینید دی. عقاشود یمربوط م ینیب عامل به جهان نیسوم

باشاند. از   یدیحرماان شاد   ایا ممکن است منبا اضاطراب  

 یرهایتفسا  کنناده  نیتأم ینید یها ینیب جهان گر،یجهات د

از  نیو همچنا  یو اجتماع یشخص یاز زندگ یو عمل یاخالق

آکناده از   یطا یمؤمناان، مح  یهستند که بارا  یعیجهان طب

 .کنند یم جادیا تیامن

سازنده اعتماد است کاه باه چناد     یابزارهااز  یکی نید

 ساتند ین ینا ید یروهاا یو ن انی. تنها خداکند یعمل م قیطر

از مؤمناان باه عمال     یتاوجه  قابال  یهاا  تیا که مواقاا حما 

. کنناد  یما  نیچنا  زیا ن ینا یاماور د  انی. بلکه متصدآورند یم

و  ناان یاطم تیا قابل یناوع  ینید دیعقا که نیتر از همه ا مهم

کارد   نییمذکور تب یها تیو وضع دادهایبه رووارد تجر رااتکا 

 و در مقابل آنها واکنش نشان داد.

باار اعتماااد در  یروابااط مبتناا یاصاال نااهیزم نیچهااارم

 ن،یا مدرن خود سنت است. سنت برخالف د شیپ یها فرهنگ

بلکاه   شود یو مناسک اطالق نم دیاز عقا یخاص کرهیپ چیبه ه

در  ژهیا و ناساک، باه  و م دیعقا نیا یده سازمان وهیش یبه معنا

ساخت  زیمتما وهیکننده ش نسبت با زمان است. سنت منعکس

 ناده یآ یدها  ساازمان  لهیاست. گذشته وس یبند دادن به زمان

 شاود  یباعث ما  یمند روال نیمند است و هم است. سنت روال

نفاس عاادت،    لیا پوچ به دل یسنت ذاتاً پرمعنا و نه صرفاً عاد

اماا   دهاد،  یباه سانت ما    یاراجب یا باشد. مناسک  الباً جنبه

را  ینا یمجموعاه اعماال مع   رایا هساتند ز  زیبخش ن آرام قاًیعم

کاه اعتمااد    یتا زمان نیبنابرا سازند؛ یم ینییآ تیفیآکنده از ک

 نیا و ا کناد  یرا حفاظ ما   ناده یگذشته، حاال و آ  یوستگیبه پ

سانت   ساازد،  یمند متصل م قاعده یاعتماد را به اعمال اجتماع

 دگاهیا اسات. از د  میساه  یوجود تیدر امن یاساس یا وهیبه ش

دار  چهره یبندیمدرن از نوع پا شیپ یها دنز، اعتماد در ن امیگ

و  تاه یمدرن کاه  یدرحاال  ؛باوده اسات   یبر هم حضور یو مبتن

. اعتماااد سااتین نیچناا نیااا تیوضااع یجهااان ماادرن امااروز

 ابناادهیرشااد  تیاااز ماه یناشناساا گاارانیبااه د یرشخصاای 

معناا   یتخصصا  یهاا  است که در ن اام  یا چهره یب یها ن ام

 .(768:1377تزر،یابد )ری یم

یدولتیهابهدولتوسازمانیاعتمادعموم-18-3
است کاه اعتمااد    نیاعتماد ا یمحور دهیمارچ و السن، ا زعم به

(. March & Olsen,27:1989انت ار اساتوار اسات )   یبر نوع

اماا   ساازد؛  یانت اارات، اعتمااد را مخادوش ما     نیا از ا یتخط

 یاعتمااد  ی. به اعتقاد زاکر با کند ینم جادیا یاعتماد یضرورتاً ب

 جاه یو درنت کناد  یباروز ما   یکاه بادگمان   شود یم جادیا یوقت

طرفاه،   مبادلاه دو  کیا از انت اارات در   یباه برخا   یتاوجه  یب

 شاااود یداده مااا میدالت تعماااامبااا گاااریاحتمااااالً باااه د

(Zucker,1989:59بر ا .) د ساخن از اعتماا   یاسااس وقتا   نیا

است که عامه مردم انت اار   یمعن نیبد دیآ یمبه میان  یعموم

با اقدامات خود در  یدولت یها دارند مقامات و کارکنان سازمان

 یتعامل نوع نیتعامل با عامه به انت ارات آنها پاسخ دهند. در ا

و عاادم شااناخت از نحااوه انجااام امااور در     نااانیعاادم اطم

 یاعتمااد عماوم   گار ید تعبار وجود دارد. به یدولت یها سازمان

از  شانیها پاسخ مثبت به خواسته افتیانت ار عموم از در یعنی

شاهروندان را باه    ،یوم. اعتماد عما یامور عموم انیطرف متول

 دهد یم وندیآنها هستند پ ندگانیکه نما ییها نهادها و سازمان

 کیاادولاات دموکرات یو اثربخشاا تیمشااروع قیااطر نیااو از ا

کاه تنهاا    شود یم دینکته تأک نیبر ا نی. همچنابدی یم شیافزا

 یمعن نیو سازنده است؛ بد یاز اعتماد، کارکرد یسط  متوسط
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 رانیمردم نسبت به دولات و ماد   یفراطو ا یکه اعتماد احساس

و کاهش اعتماد  شود یمانا نقد و اصالح عملکرد آنها م ،یدولت

 ریا را ز یدولتا  تیریو ماد  یاسین ام س تیمشروع زین یعموم

 .(28:1989، )همان برد یسؤال م

 

مدلکریشناوشرادر(ی)اجتماعهیسرمامدل-18-4
شده در زمینه سرمایه اجتماعی الگاوی   اراوه یاز الگوها یکی 

کریشنا و شرادر است. این الگو سرمایه اجتماعی را در دو بعد 

. در بعاد شاناختی   ردیا گ یشناختی و سااختاری در ن ار ما   

هاا، تعهادات، مشاارکت و     گارش هاا، ن  ن یر ارزش ییها مؤلفه

و در  جاه تو اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان مورد

بعد ساختاری نیز سااختارها و فرآینادهای مادیریتی ن یار     

پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملکردشان، شافافیت  

 توجاه قارار   گروهای ماورد   یهاا  یو همکار یریگ میدر تصم

این مدل را باه   و شرادر : الگوی کریشنا1گرفته است. شکل 

 .(85:1399 ،یازیتصویر کشیده است )ن

 
الگویکریشناوشرادر-1شکل



رعاملیپدافندغیکارکردها-11
گانه  بتواند اهداف پنج دیبا رعاملیاقدامات پدافند   مجموعه

را که شامل  یکل یها استیشده در بند اول س دیق یحیتصر

 :دیکسب نما ،باشد یم ریموارد ز

 ؛یبازدارندگ شیافزا -

 ؛یریپذ بیکاهش آس -

 ؛یضرور یها تیتداوم فعال -

 ؛یمل یداریارتقاء پا -

 (1398:11 ،ی)جالل بحران تیریمد لیتسه -
 

رعاملیپدافندغیکارکردها-2شکل
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یریگمیوتصمیگذاراستیس-12
اسات کاه در ساطوح     یا هیا از مباحث پا یکی یریگ میتصم 

 کیا . ردیا گ یاساتفاده قارار ما    مورد یگذار استیمختلف س

 سات ید د ه ن کیاز  شتریب یزیکه هنوز چ یموضوع از زمان

 ازمناد یو ن لیمعضال تباد   ایا مشاکل   کیا کاه باه    یتا زمان

 کیا  یو تاا مرحلاه وضاا و اجارا     شاود  یما  یگذار استیس

. اگر ردیگ یمکرر قرار م یها یریگ میصمدر معرض ت استیس

که باه کماک    میبدان یایندساده، فر یفیرا تعر یریگ میتصم

شاود   دایا مسائله پ  کیا  یبارا  یحلا  تا راه شود یآن تالش م

(Stoner,2116:159م ،)از  یجدانشادن  یآن را جزو میتوان ی

از  یتا یکل ،یعماوم  یگاذار  اسات ی. سمیبادان  یگذار استیس

 میدولت تصم کیاست که به کمک آن  یمیتصم یهافرایند

نپااردازد  ایااد بپاارداز یا مالح ااه ایاابااه مساائله  ردیااگ یماا

و  یعقالنا  ی(. ازآنجاکه انسان، موجود142:1391تنز،ی)شافر

 یدر برخورد با مشکالت در تالش برا نیحسابگر است، بنابرا

 نیا . در ازناد  یدست م یریگ میحل به تصم راه نیبهتر افتنی

خردگارا در   ایا  یعقالنا  افات یباه آن ره  اًنگاه کاه اصاطالح  

از اقتصاد خارد اسات،   و برگرفته  شود یگفته م یریگ میتصم

قادر به شناخت ساود و   یموجود اقتصاد کیعنوان  انسان به

 کیا هاسات. او در مواجهاه باا     حال  راه نشیاز گز یناش انیز

توجاه و عمال قارار     را ماورد  ریا ز رهیا زنج یها مشکل حلقه

 :دهد یم

 آن، یاساس یها قسمت ییمسئله و شناسا فیتعر -

 ،قیها، اطالعات و حقا داده یگردآور -

 مختلف، یها حل راه ییشناسا -

 ،یها به کمک روش علم حل راه لیتحل -

 حل، راه نیانتخاب بهتر -

 (.34:1395 ،ی)ملک محمد اجرا -


چارچوبنظری-13

 

 مدلمفهومیتحقیق-3شکل

 

شناسیتحقیقروش-14
 نوعتحقیق-14-1

ی و روش انجام آن موردی ا توسعه –تحقیق حاضر کاربردی 

 باشد. یمی ا ینهزم

 

 جامعهآماریوروشگردآوریاطالعات-14-2

ن ران و اساتید حوزه  جامعه آماری این پژوهش کلیه صاحب

پدافناااد  یرعامااال کشاااور و حاااوزه علاااوم اجتمااااعی و  

باا  باشاد.   نفر مای  111گذاری هستند که تعداد آنها  سیاست

به تعداد کم جامعه آمااری و در دساترس باودن آنهاا      توجه

ی اطالعاات از روش تماام شاماری اساتفاده     آور جماا برای 

 پاسخ دادند. سؤاالتنفر از جامعه آماری به  92گردید که 


 گردآوریاطالعات-14-3

ی اساتفاده گردیاد. باه    ا کتابخانهاز روش مطالعات میدانی و 

یااز باا   ن مورداین صورت که برای گردآوری منابا و اطالعات 

 ماورد ات و تحقیقات قبلی ی اطالعا کتابخانهاستفاده از روش 

ی قرار گرفت. سپس باا اساتفاده از ابازار پرسشانامه و     بررس

 ی گردید.آور جماروش میدانی ن رات پاسخگویان 


 بررسیرواییوپایاییپرسشنامه-14-4
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باارای بررساای پایااایی پرسشاانامه، نسااخه اولیااه آن بااه     

ن ران اراوه گردید و پس از تأیید اولیه در مرحله بعاد   صاحب

شاخ  آلفای کرومباخ روایی پرسشنامه ماورد  از با استفاده 

 یآلفاا  شااخ   -1جادول  سنجش قرار گرفت. با توجه باه  

برای سؤاالت مربوط به اعتماد  مذکورمقدار شاخ   کرومباخ

دهناده روایای پرسشانامه     ، است کاه نشاان  1888اجتماعی، 

 باشد. می
 

 کرومباخیآلفاشاخص-1جدول

  تعدادسؤاالت مقدارآلفایکرونباخ

 اعتماد اجتماعی 8 18881

 

 روشتحلیلاطالعات-14-1

با تأیید روایی پرسشنامه در این مرحله به تحلیال اطالعاات   

پردازیم. برای انجام تحلیل طی دو مرحله ابتدا  پرسشنامه می

باه   ؛گیارد  سشنامه مورد تحلیل قرار میاطالعات توصیفی پر

این صورت که اطالعات فردی پاسخگویان شاامل جنسایت،   

گیرد. همچنین  ی قرار میبررس موردتحصیالت، سن و سابقه 

آمار توصیفی شاامل نماودار و جادول توصایفی مرباوط باه       

بعد برای تحلیل اساتنباطی   در مرحلهگردد.  یمسؤاالت اراوه 

 افزار نرمی وارد کدگذاره به این صورت ابتدا سؤاالت پرسشنام

و باه   2، زیااد کاد   1شود که برای پاسخ خیلی زیاد کاد   می

 اختصاص داده شد. 5همین ترتیب تا پاسخ خیلی کم کد 

هاای پدافناد    متغیرهای مستقل که در ارتباط با سیاست

هااای  یهساارمای ماارتبط بااا هااا حااوزه یرعاماال کشااور و در 

 از: رتندعبا اند شدهاجتماعی تعریف 

 سازی پدافند  یرعامل در کشور؛ فرهنگ .1

 تربیت منابا انسانی متفکر؛ .2

 دستانه؛ تهدیدشناسی پیش .3

 های تخصصی ملی؛ یتررفیری کارگ به .4

 تفکر راهبردی پدافند  یرعامل کشور؛ .5

 محور؛ بخشی به پدافند  یرعامل مردم یتاولو .6

 تعمیق علمی آموزش و پژوهش؛ .7

ساند  ) رعامال کشاور  اثربخشی کیفی اقدامات پدافند  ی .8

 (.44:1392راهبردی سازمان،

به تعریف متغیرهای مستقل فوق و اینکاه تاأثیر    با توجه

هاای پدافناد  یرعامال کشاور در حاوزه       بر سیاست هرکدام

عنوان متغیر وابسته( مورد سنجش قارار   اعتماد اجتماعی )به

گرفته است، مقدار میانگین نمره اختصاص داده شده به تأثیر 

های پدافناد  یرعامال    ز متغیرهای مستقل بر حوزها هرکدام

صفر این آزماون نرماال باودن توزیاا      فرض محاسبه گردید.

باشاد.   ها و فرض مخاالف عادم نرماال باودن آنهاا مای       داده

باشاد   1815داری آزماون بایش از    یمعنا که مقدار  یدرصورت

باشد.  ن ر دارای توزیا نرمال می گیریم متغیر مورد یمنتیجه 

داری برای متغیرهاای   یمعننتایج جدول زیر مقدار  بر اساس

 1815اسات و چاون از    18138 مربوط باه اعتمااد اجتمااعی   

توان نتیجه گرفت  یمشود و  یمبیشتر است فرض صفر تأیید 

 دارای توزیا نرمال است.


 :متغیرهایاعتماداجتماعی2جدول

   اجتماعیاعتماد 
   92 تتعداد مشاهدا

   18183 آماره آزمون

   18138c مقدار آماره آزمون

 

یرهای مربوط به اهداف متغبا توجه به تأیید نرمال بودن 

طرفه اساتفاده   متغیره و یک تک t-studentتوان از آزمون  یم

کاه ذکار شاد اگار      طور همانبه نوع کدگذاری  با توجهکرد. 

و یا باالتر باشد مقدار میانگین نمرات متغیرها در حد متوسط 

هاای پدافناد    توان نتیجاه گرفات میازان تاأثیر سیاسات      یم

 یرعامل کشور در حوزه مورد بررسی، اعتماد اجتمااعی کام   

فرض صفر آزمون برای هر متغیار مرباوط باه     بنابراین است.

اسات و     > 5/2 در مقابل  =  5/2 حوزه سرمایه اجتماعی

داری آزمون  یمعند که مقدار شو یمی رد درصورتفرض صفر 



1488پاییز؛11ی؛شماره4سالنشریهعلمیشهرایمن؛

01 

 

شود و یا مقدار آماره آزمون از مقادار بحرانای    1815کمتر از 

 شود. 1864از  تربیش t-studentجدول 

 روشومراحلاجرایتحقیق-14-6

های پدافند  یرعامل کشور و  سیاست هدف اصلی این تحقیق

بر اعتماد اجتماعی اسات. در ایان    دیتأکسرمایه اجتماعی با 

من ور ادامه کاار ابتادا روش تحقیاق توضای  داده      به قسمت

تحقیق با استفاده  سؤاالتشود و سپس بر اساس اهداف و  یم

مبتنی بار   شده انجاماز الگوی مفهومی که بر اساس مطالعات 

و اراواه   یرعامل در اعتماد اجتمااعی  گذاری پدافند  سیاست

بین ی تحقیق طراحی و در ها پرسشنامهمناسب است،  کار راه

 شود. یماجرا  نمونه آماری

 

بررسیفرضیهتحقیق-14-2
های پدافند  یرعامل کشور بر حاوزه اعتمااد    فرضیه: سیاست

 اجتماعی تأثیر کمی دارد.

و کمتار از   18144به آنکه مقدار معنای آزماون    با توجه

است فارض   1864از  تر بزرگ 1872است و مقدار آماره  1815

هاای   سیاستتوان نتیجه گرفت  یمشود. بنابراین  یمصفر رد 

عتماد اجتماعی تاأثیر کمای   اپدافند  یرعامل کشور بر حوزه 

 .دارد

مقاادار  مقاادار آماااره آزمااون میااانگین تعااداد متغیاار

 18144 1872 2852783 92 اعتماد اجتماعی داری یمعن
 

 

وزههایپدافندغیرعاملکشوربرحسیاستریتأث-1نمودار

 اعتماداجتماعی


 هایتحقیقهاویافتهدادهلیوتحلهیتجز-11

هادف   یبررسا  یشده در ابتدا برا  اراوه حاتیتوجه به توض با

اساتفاده   طرفاه  کیمتغیره و  تک t-studentاز آزمون  قیتحق

طور که ذکر شد اگر  . با توجه به نوع کدگذاری همانشود یم

د متوسط و یا باالتر باشد مقدار میانگین نمرات متغیرها در ح

پدافناد   یهاا  اسات یس رینتیجاه گرفات میازان تاأث     توان یم

 یرعامل کشور در حاوزه ماورد بررسای سارمایه اجتمااعی      

 ( کم است.ی)شاخ  اعتماد اجتماع

فرض صفر آزمون برای هر متغیر مرباوط باه حاوزه     بنابراین

در   =  5/2  )شااخ  اعتمااد اجتمااعی(    یاجتمااع  هیسرما

 شاود  یرد ما  یاست و فرض صفر در صاورت    > 5/2 مقابل

شاود و یاا مقادار     1815آزمون کمتر از  یدار یکه مقدار معن

از  تربیشا  t-studentآماره آزمون از مقادار بحرانای جادول    

 شود. 1864


:شنهادیوپیریگجهینت-16
یریگجهینت-16-1
از  یا مجموعاه  کیعنوان  به یاجتماع هیسرما یعلم فیتعار در

از  یشارط  شیعناوان پا   شده و به یچندگانه معرف یها شاخ 

 گذاران استیهاست مورد توجه س جامعه مدت یتوسعه و اعتال

 یاجتمااع  هیسارما  تیگرفته است. با توجه به اهم قرار ایدر دن

آن بار   یرگاذار یو تأث یتا یامن ،یاقتصااد  ،یدر توسعه اجتماع

نقاط قوت و  یبررس ،یارجو خ یداخل یها یگذار استیروند س

 یهاا  در حاوزه  یگاذار  اسات یباه س  تواناد  یمهم ما  نیضعف ا

 یاجتمااع  هیگوناه کاه سارما    مختلف کشور کمک کند. هماان 

 ،یاجتمااع  یهاا  شابکه  یریگ است که منجر به شکل یفرایند

به منافا  یابیمن ور دست به یو همکار یهنجارها، اعتماد عموم

آن مثال اعتمااد،    زانیا . مکند یم دایپ یا ژهیکارکرد و شود یم

متقاباال، مشااارکت، انسااجام و   یهمکااار ،یصااداقت، درساات

عادم   ایا  یافتگیا  توساعه  یهاا  خود از شااخ   و... یهمبستگ

هاا از   شاخصاه  نیا کاه ا  یی. در کشورهاباشد یم یافتگی توسعه

 دو ارتباطاات  باشاند  یما  ییتاراز بااال   یدارا یاجتماع هیسرما

کاه   ردیا گ یجواما شکل ما  ها و حکومت نیب یو مناسب هیسو

 یجانباه را هماوار و اجارا    توساعه هماه   ریمس تواند یامر م نیا

 .دینما لیرا تسه ها استیراهبردها و س

 رعامال یپدافند   یها استیس ریحاضر تأث قیاز تحق هدف

مطالعاه   نیا . اباشاد  ی)شاخ  اعتماد( ما  یاجتماع هیبر سرما

 ریتاأث  تیوضاع آمده که  دست به جیدرصدد است با توجه به نتا

بر اعتماد کم به دست آمده است  رعاملیپدافند   یها استیس

 هیو سارما  رعاملیپدافند   یگذار استیدر حوزه س ییکارها راه

 .دی( اراوه نمای)شاخ  اعتماد اجتماع یاجتماع

 رعامال یپدافناد    یها استیسآن است که  انگریب جینتا
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 یای جرامتعادد، در ا  یهاا  ناه یدر زم تیا موفق ر میکشور عل

کشاور در   ییاجرا یها در دستگاه یدفاع یها استینمودن س

)شااخ    یاجتمااع  هیسارما  یها تیررفاز  یریگ بهرهمورد 

 مواجاه نباوده اسات.    یاساتقبال جاد   ( باا یاعتماد اجتمااع 

 هیبر سارما  رعاملیپدافند   یها استیس ریتأث جینتا نیبنابرا

وت متفاا  یهاا  عرصه( در ی)شاخ  اعتماد اجتماع یاجتماع

بااال منجار باه     یاجتمااع  هیکاه سارما   واض  است یاجتماع

و انساجام   یاعتماد و مشاارکت همگاان و همبساتگ    شیافزا

شرط وجاود   نیتر از مهم یکیکه  شود یدر کشور م یاجتماع

کاه اگار ساط      رسد یبه ن ر م .است عتماداز ا ییسط  باال

 یهدفمند در راستا یباشد، احتمال کنش جمع نییاعتماد پا

 نییاناداز پاا   باه اهاداف و چشام    دنیو رس ها استیس یااجر

مهم بوده و بر  یگذار استیآن از لحاظ س امدیخواهد بود و پ

 یاز ساو  دیا است و هام با  رگذاریاتخاذ شده تأث یها استیس

 افتنیا »، «دساتور کاار   میتن ا » در مراحال  گذاران استیس

 در ن ر گرفته شوند. «ها استیس یاجرا» و« ها حل راه

 

هاشنهادیپ-16-2
مهم که سرمایه اجتمااعی، ناوعی از سارمایه     نیتوجه به ا با

است که مانند دیگر اشکال آن مولد بوده و امکاان دساتیابی   

باشاند،   به اهداف معینی را که در نبود آن دست نایافتنی می

ن ران، سرمایه اجتماعی سبب  زعم صاحب سازد. به فراهم می

اهدافی  یابد،اهداف کاهش  های دستیابی به شود تا هزینه می

که در نبود اعتماد اجتماعی دستیابی به آنها تنهاا باا صارف    

باه شارح    ییشانهادها یشود. پ می ریپذ زیاد امکان یها هزینه

 :شود یاراوه م لیذ

ساازمان باا    یو راهبردهاا  هاا  استیو اصالح س یبازنگر

( یتوجاه و تمرکاز بار قادرت نارم )اعتمااد اجتمااع        تیاولو

من اور پاساخ باه     باه  رعاملیپدافند   یفیوسعه کمن ور ت به

 در کشور؛ یاحتمال یها بحران

پدافناد   یهاا  تیعلمی و تبلیغاتی ررف یها جنبه تقویت

 کشور؛ رعاملی 

 یکارآمد نییو تب رعاملیمطلوب از پدافند   یا چهره اراوه

و  هاا  تیا کاه شاهروندان ررف   یا گوناه  آن در سط  کشاور باه  

موجباات    و ندیوح درد و احساس نماوض توانمندهای آن را به

و در  گردد یآن فراهم م یمتول یافزایش اعتماد مردم به نهادها

 داشت؛ هدنتیجه افزایش مشارکت آنان را به دنبال خوا

از طریااق   رعاماالیمثباات از پدافنااد    یرسااازیتصو

و ... با توجه به گستره  مایعمومی از جمله صداوس یها رسانه

گذاری آن در افکار عمومی با استفاده از و میزان نفوذ و تأثیر

مختلف هناری اعام از سااخت فایلم،      یها تیها و فعال برنامه

 یرد؛ها و... صورت پذ جذاب میان برنامه یها پیسریال، کل

 رانیگ میتصم یاز سو یاعتماد اجتماع یو بازساز تیتقو

 گااه یدر سط  کشور و ضرورت توجه باه جا  گذاران استیو س

ماردم باا    شاتر یب یمن ور همکاار  به ها یذارگ استیآن در س

 شده؛ نییبه اهداف تب یابی دست یکشور برا رعاملیپدافند  

 قیاادر کشااور از طر یاعتماااد نهاااد  زانیاام شیافاازا

گسااترده  راتییااو لاازوم توجااه بااه تغ یدولتاا یهااا اسااتیس

 ؛یمن ور روان شدن چرخ امور ادار در کشور به یفرهنگ

 نیو قاوان  هاا  اسات ی، سهاا  یریا گ میثبات در تصام  جادیا

 .اعتماد شیمن ور افزا مرتبط به
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 .ناجا قاتتحقی دفتر – یعموم تیو امن یاجتماع هیسرما (1399)حسن  ی،ازین [9]
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