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تاریخ پذیرش1931/23/32:

چکیده
در بین مسائل مختلف ،امنیت جایگاه ویژهای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد .انسان در
طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تأمین کند .چراکه نحووه پاسوخگویی بوه ایون
نیاز تأثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت
را پررنگتر میکند .تحقیق حاضر باهدف بررسوی نقوش مشوارکت موردم در تحقوق امنیوت پایودار در
مناطق مرزی استان کردستان است .روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و جهت جمعآوری دادههوا
از دو شیوه کتابخانهای و میدانی (پرسشونامه محقوق سواختهه بهوره گرفتوهشوده اسوت .جامعوه آمواری 4
شهرستان مرزی استان کردستان (مریوان ،سقز ،بانه ،سروآباده و حجم نمونوه  122پرسشونامه اسوت کوه
بهصورت نمونهگیوری تاوادفی انتخوا شوده اسوت .مفهفوههوای موردبررسوی شوامل مشوارکت موردم،
مسئوهیتپذیری ،اعتماد ،قانونگرایی است که در  33گویه مورد تحلیل قرارگرفته اسوت .ابوزار تجزیوه
تحلیل دادهها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مفهفهها در تأمین امنیت از مدلسازی معادالت
ساختاری (LISRELه استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که مفهفه اعتماد بهعنوان تأثیرگذارترین
عمل در تحقق امنیت منطقه هست؛ و هرچقدر میزان مشارکت مردموی بوا نهادهوای امنیتوی بیشوتر باشود
منطقه دارای امنیت بیشتری خواهد بود.
واژگان کلیدی :امنیت ،مشارکت مردم ،مناطق مرزی ،اعتماد ،نهادهای امنیتی.
 -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئولهmousavi424@yahoo.com ،
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامهریزی آمایش ،دانشگاه ارومیه،
Rahim.rahimi1370@gmail.com
 - 9عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امینAliakbar.mahmodabadi1@gmail.com .
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مقدمه
امنیت مقوههای اساسی در زندگی هور نظوام اجتمواعی اسوت و مقدموهای الزم بورای حیوات
سیاسی و اجتماعی دوهتها به شمار میآید .امنیت پیشنیاز هرگونوه توسوعه در زمینوههوای
گوناگون سیاسی ،اقتاادی ،فرهنگی و علمی بوده ،بنابراین همه کشورها در جهت رسویدن
به این آرمان فعاهیت مینمایند .امنیت از نیازهای و انگیزههای اساسی انسان به شمار میرود،
بهطوریکه با زوال و آرامش خاطر انسان از بوین مویرود و تشوویش ،اضوطرا و نواآرامی
جای آن را می گیرد و مرتفع شدن بسویاری از نیازهوای آدموی درگورو توأمین امنیوت اسوت
(نوروزی و فوالد سپهر192:1911،ه .استمرار امنیت آنهم بوهعنووان هودف و هوم بوهعنووان
وسیله ،ازجمله آرزوهای و خواستههای اصلی آحواد جواموع بشوری اسوت عرصوه امنیوت و
مقوههها ،موضوو هوای امنیتوی حووزه بسویار مهوم و پی یوده ،بغورنج و حساسوی هسوتند کوه
نمیتووان بورای آنهوا هوویتی شوفاف ترسویم کورد (عالیوی13 :1931،ه .درواقوع امنیوت از
مهمترین اهداف ،منابع و ارزشهای اصوهی پایدار جامعه است و مهمتور از امنیوت موضوو
احساس امنیت است .همانگونه که وجود امنیت امری الزم اسوت ،احسواس امنیوت هوم در
جامعه بهاندازه وجود آن الزم ،حتمی و ضروری اسوت (حسوینی ناوار و قاسومی-41:1939،
44ه؛ زیرا واکنشهای فرد در جامعه به میوزان دریافوت و ادراا او از امنیوت بسوتگی دارد.
مقوهه احساس امنیت بهماابه یک آرمان و واقعیت ،بوهعنووان ییوی از حقووس اساسوی موردم
مطرح است و درنهایت ،رهآورد مجموعهای از تعامالت و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای
مختلف نظوام اجتمواعی اسوت (حسوینی119:1911،ه .در برخوی از کشوورها بورای حفو و
گسترش امنیت بخاوص در مناطق مرزی به راهیارهای نظامی گرایانه روی آورده و سعی
نمودهاند مسئله امنیت را از طریق تقویوت نیروهوای نظوامی مسوتقر در مرزهوا و کنتورلهوای
شدید امنیتی برقرار نمایند؛ اما این راهیارها به علل گوناگون چندان کارآمد نبوده بنوابراین
در دهه های اخیور راهیارهوای دیگوری بورای تحقوق امنیوت و امنیوت پایودار مطورح شودند
راهیوواری کووه نووه بوور نیووروی نظووامی ،بلیووه بوور نیروهووای اجتموواعی تییووهدارنوود (کریمووی و
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وفایی31:1933،ه .با توجه به دیدگاه نوین در تحقق امنیوت ،مشوارکت در جواموع اموروزی
یک ضرورت عقالیی و اخالقی تلقی میشود .بهطوریکه انوا مشوارکت ییوی از عناصور
اصلی امنیت پایدار هست .مشارکت درواقع ،تجلی مشروعیت حاکمیوت و ضوامن توأمین و
ثبات است .چراکه برآیند مطلو هر نظام سیاسی که چگوونگی فضوای امنیتوی جامعوه نیوز
متأثر از افراد آن جامعه در هر بعد از مشارکت است .درواقع مشارکت مردموی نشواندهنوده
رضایتی است که آحاد مردم از عملیرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند (مورادی
شهباز111:1939،ه .بدین ترتیب تحقق امنیت پایودار مبتنوی بور رعایوت مشوارکت مردموی،
مالحظات فرهنگی و مقتضیات بومی است بهگونهای که سختافزار تأمین امنیوت موردمانود
محتوا و مطاهبات امنیتی بر اساس فرهنگ شیل میگیرند (حمزه پور11:1931،ه.
امنیت پایدار برآیند تعادل و مشارکت همگانی کنشگران اجتمواعی و درنتیجوه یوک توهیود
اجتماعی است که با میزان مسئوهیت و مشارکت مردم ارتباط نزدییی دارد ،به این معنوا کوه
امنیت بخاوص از نو پایدار آن مقوههای است از طریق مردم و برای مردم ایجاد میشوود.
همانطور که در بینش سیاسی اسالم ،حضور و مشارکت مردم در فرایند تامیمگیری ییی
از ارکووان امنیووت ملووی تلقووی موویشووود .نقووش مشووارکت مردمووی در افووزایش امنیووت پایوودار
تعیینکننده است تقویت مشارکت سیاسی شرط حیاطی و ضرورت تأمین احساس امنیوت و
آرامش خاطر شهروندان بهمنظور ترغیب ایشان برای حضوور در عرصوههوای سیاسوی بورای
تعیین سرنوشت خویش و درنهایت توسعه اقتاادی کشور است که بوهطوور حوتم غفلوت از
آن ،پیامدهای ویرانگری درزمینۀ ثبات سیاسی و اقتاادی به دنبال خواهد داشت .مشارکت
مردمی میتواند بهماابه مفثرترین و مناسبترین پشتوانه برای حلوفال معضوالت و بحوران
سیاسی و اجتمواعی و امنیتوی اسوتفاده شوود و هور دوهتوی کوه بتوانود جلووههوای بیشوتری از
همیاری و همدهی تودههای مردمی را در ابعواد مختلوف بوهخاووص در دفوا از کشوور و
حیومت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی جلب نماید میتواند در جامعه بویناهمللوی از
اعتبار و شخاویت و موقعیوت رفیوعتوری برخووردار گوردد .ضورورت مطاهعوه و تحقیوق در
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خاوص رابطه بین مشارکت مردمی در تحقوق امنیوت پایودار بخاووص در منواطق مورزی
ازاینروست که این مناطق دارای ویژگیهای خاصی بوده و بهطور اساسی با مناطق داخلوی
کشور تفاوتهای دارند؛ و همیشه ییی از مهمترین چاهشهایی پیش روی مسئوالن ،مناطق
مرزی مسئله امنیت این مناطق بوده است .با توجه به مووقعیتی کوه بیشوتر اسوتانهوای مورزی
کشور ایران به دالیل چون فاصله از مرکز و یا وجود قومیوتهوایی کوه در خوارز از مرزهوا
دارای عقبه میباشند و ازنظر اقتاادی ،امیانت رفاهی ...نسبت به مرکز وضوعیت نوامطلوبی
دارند بوا کوچوکتورین بهانوهای منطقوه مورزی را دچوار تونش و بحوران مویکننود و اسوتان
کردستان هم که از این قاعده مستانا نیست .پس تهدیدات باهفعل و باهقوه داخلی و خوارجی
میتوانند امنیت یک سرزمین را به خطر بی اندازند .بنابراین هدف از تحقیق حاضر در وهله
اول بررسی و تأثیر مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی استان کردستان
هست؛ و تجزیهوتحلیل تأثیرگذاری هر یک از مفهفههای مشارکت مردمی بر امنیت هست.
مبانی نظری
مشارکت :از مشارکت تعاریف متفاوتی ارائهشده است که در زیر به چند تا از آنها اشواره
میشود.
مشارکت به معنی درگیر شدن بسیار نزدیک موردم در فورا گردهوای اقتاوادی ،اجتمواعی،
فرهنگی و سیاسی مفثر بر زندگی آنان است .مشارکت بهیقین اصطالح تازهای نیست ،بلیه
از سالهای دهه  1312و شاید زوتور از آن جزئوی از فرهنوگ واهههوای باهنودگی بوه شومار
میرود وهی این واهه بهطورکلی تنها به درگیر شدن مردم در طورحهوا یوا برناموههوای ویوژه
اطالس میشود .در این نوشوته ،تفواوت حیواتی در آن اسوت کوه مشوارکت راهبورد فراگیور
باهنوودگی اسووت بوور نقووش کلیوودی مووردم در همووه قلمروهووای زنوودگی تووا کیوود موویکنوود.
(طوسی91:1911،ه.
مشارکت به معنی بیار گرفتن منابع شخای و افوراد در جهوت پیشوبرد یوک هودف واحود
هست که درواقع افوراد یوک جامعوه در هموه ابعواد بورای رسویدن بوهحوداعال هودف سوهیم
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میشوند .هم نین سازمان ناجا مشارکت را کوشش هموهجانبوه و همیواری آحواد موردم و
سازمانهای و تشویل هوای غیردوهتوی بوا پلویس در راسوتای اسوتواری نظوم و امنیوت پایودار
میداند( .میر ساردو و حسینی1913،ه.
شکلهای مشارکت

مشارکت ممین است در قلمرو اقتاادی ،اجتماعی و سیاسی به اجورا درآیود ،بنوابراین هور
شخای بهضرورت مویتوانود بوه راههوای گونواگون و در ترازهوای متفواوت بوه مشوارکت
بپردازد .در زندگی اقتاادی شخص موی توانود در نقوش توهیدکننوده یوا ماورف کننود ،یوا
کارآفرین یا کارمند درآید .در زندگی اجتماعی ،میتواند در مقوام عضووی از خوانواده یوا
عضوی از سازمان محلوی یوا دسوتههوای غیربوومی و در قلمورو سیاسوی مویتوانود بوهعنووان
رأیدهنده ،عضوی از حزبی سیاسی یا عضوی از گوروه فشوار باشود .هموه ایون نقوشهوا بوا
ییدیگر همپوشی دارند و در میوان آنهوا کامول صوورت مویگیورد و شویلهوای را پدیود
میآورد که با ییدیگر اتاال دارند و اغلب ییدیگر و تقویت میکنند (طوسی11:1911،ه.
امنیت و امنیت پایدار

امنیت مفهومی ذهنی و نسبی است که بر پایه اصول متعدد در یک جامعه پدیدار و اسوتمرار
مییابد .در نگرشهای سنتی به مقوهه امنیت اغلب کاربرد نیروی نظوامی و تهدیود محووری
موردتوجه بوده ،درحاهیکوه در مطاهعوات امنیتوی انتقوادی و جوامعنگور اموروز ،گوروههوای
اجتماعی میتوانند نهتنها از ناحیه ابزار نظامی بلیه از طریق عوامل محیطی یا اقتاادی مورد
تهدید قرار گیرند و این عوامل میتوانند بهنوبه خود ییپوارچگی یوا اسوتقالل سیاسوی یوک
کشور را مورد تهدید قرار دهند( .رهنمایی و پور موسووی93:1911،ه .مفهووم امنیوت ماننود
سایر مفاهیم اساسی و رایج در علوم انسانی نظیر صلح ،عداهت و آزادی در معرض تفسویرها
و تغییرهای گوناگونی قرار دارد اختالف درباره تعریف امنیت عمدتاً از این واقعیوت ناشوی
میشود که این مفهوم با تنوعی از معانی و در بسیاری از زمینههای متفاوت به کار میرود و
دیدگاهی متفاوتی در مورد تعریف مفهومی امنیت و عوامول تأثیرگوذار بور آن وجوود دارد
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برای ماال ماندل معتقد است کوه در علوم سیاسوت و در قلمورو روابوط بویناهمللوی ،عودهای
بهطورکلی ،مخاهف تعریف دقیق امنیت هستند( .حسینی ناار و قاسمی1931،ه.
پایداری مفهومی تازه اسوت کوه گسوترشیافتوه و بوا اقبوال روبوهرو شوده اسوت و بوه سوبب
ظرفیتهای گردآمده در آن ،در پهنههای گوناگون بهویژه در موضوو «توسوعه» در سوطح
جهان و در محافل گوناگون بسیار موردتوجه قرارگرفته است .بر ایون اسواس امنیوت پایودار
ناظر بر درا جامعی است که بر پایه آن به همه عوامل موفثر سیاسوی ،اجتمواعی ،فرهنگوی
امنیتی و در کنار ییدیگر و در تعامل باهم توجه میشود .طوور کلوی امنیوت پایودار امنیتوی
مبتنی بر رعایت مشارکت مردمی ،مالحظات فرهنگی مقتضیات بومی است بوهگونوهای کوه
سختافزار تأمین امنیت مردماند محتوا و مطاهبات امنیتی بر اساس فرهنگ شیل میگیورد و
میتواند به شیوههای زیر تأمین شود
 .1فرهنگ محور :فرهنگ ،محور محتوا و نرمافزار جهت دهنده به مطاهبات امنیتی است.
 .3مردم پایه :آحاد مردم تأمینکننده ،ذینفع ،تداومبخش و پاسدار امنیت پایدارند.
 .9درونزا :روشهای دستیابی به امنیت توسط مردم با بهرهگیری از فرهنگ ،متناسوب بوا
نیازها مقتضیات بومی و با اتیا به توانمندیهای درونی ترسیم و محقق میشود (حمزه
پور11:1931،ه.
جدول شماره  :6ارکان امنیت و امنیت پایدار
نو امنیت

امنیت ملی –دوهت

امنیت ملی پایدار –جامعه

موضو امنیت

سرزمین

برابر فرصتها

منبع ناامنی

تهدید خارجی /شورش داخلی

واقعیت بااحساس تبعیض

کارگزار ناامنی

نظامیان /سالحهای پیشرفته

شبیههای اخالقی اجتماعی

نقش نخبگان سیاسی

تامیمگیری راهبردی

تسهیلگری

دغدغه جامعه

بقا

باهندگی و رهایی بخشی

اوهویت خطر

تهدیدهای خارجی

آسیبپذیریهای داخلی

جایگاه هنجارهای بیناهمللی

تشریفاتی

فرصتهای بیناهمللی

دغدغه دوهت

توهید نظم و امنیت

توزیع امنیت و فرصت
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مشارکت اجتماعی

عارضههای قابلانیار

ارزش قابلتحسین

رقابت نخبگان

شرط الزم

فرصت بقا

روش توهید امنیت

وادارسازی

بازدارندگی و ترغیب

نظریهپرداز شاخص

هانس جی مورگنتا

کیت کراوس و ماییل ویلیامز

(منبع :عباسی زاده و کرمی11:1932،ه

این مفهوم امنیت جدید (پایداره ،بهجای پارادیم کنترل در بحث امنیت به معنی کالسیک به
این موضو اشاره دارد که نمیتوان همه پیامدهای ناامنی را بوه گونوه موفقیوتآمیوز کنتورل
کرد ،بلیه باید به رفع آن پرداخت و روییرد حل مسئله را جایگزین کرد .درنهایت امنیوت
پایدار را میتوان اطمینان قوی توأم با شواهد عینی نسبت به بقا تداوم و استمرار وضوعیتهوا
و نظامهای مفثر در حف و ارتقای فیزیک جسمانی ،هویت و داراییهای مادی و معنوی از
سوی امنیت جویان در برابر تهدیدات موجود و متاور حال و آینده تعریف کورد (جووادی
ارجمند و همیاران141:1939،ه.
مشارکت ،فرصتی است برای انجام کنش متقابل میان افراد ،زیورا مشوارکت جوزی از رفتوار
اجتماعی محسو میشود .مردم به دهیول وابسوتگیهایشوان بوه دوهوت و کاالهوای عموومی
توهیدشده از سوی آن و از طریق مشارکت بر تامیمگیریها تأثیر میگذارند و درنهایت به
حف و انسجام جامعه کمک میکنند؛ که در این بار نظریههای ارائهشدهاند که در ادامه بوه
مهمترین آنها پرداخته میشود.
الف) نظریه دال :دال بر این عقیده است که ایجاد اعتماد و مسئوهیتپذیری در بین موردم،
مهمترین اهزام مشارکت است .به نظر او در سیاست بین نظر علموی و عقایود ،یعنوی معرفوت
سیاسی و عقیده سیاسی فاصلهای نیست؛ بنابراین برای دال این نیته آشیار است که عوامول
انگیزشی همانند نیاز به امنیت ،تهدید امنیت؛ در عمل سیاسی فرد اثر میگذارند و ساختار و
نهادها و نظام سیاسی را متأثر می سازند .بوه نظور وی وقتوی افوراد تاوور کننود آن وه انجوام
میدهند ،اثر درخور توجهی بر نتایج امور (سیاسیه خواهود داشوت .بیشوتر بوا اموور درگیور
میشوند و برعیس .اثربخش سیاسی نگرشی است کوه براثور آن فورد احسواس مویکنود بوا
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مشارکت خود بر فرایندها اثر گذاشته ،بر آنها کنترل و نظارت میکند و مویتوانود از ایون
طریق به ارضای نیازهای خود بپردازد .بهمین خاطر دال اظهوار مویکنود کوه اگور انسوانهوا
ارزش و پاداش کمی از فعاهیتهای سیاسی در مقایسه با سایر فعاهیتهوا انتظوار داشوته باشوند،
کمتر در فعاهیت سیاسی مشارکت میکنند .در همین راستا تنها افورادی کوه بوه قابلیوتهوای
خود و به شرایط محیط سیاسی اعتماد دارند و با دهگرمی دست به مشارکت میزنند افرادی
که احساس ناامنی و بیاعتمادی دارند ،از مشارکت کنارهگیری میکنند ،یا به مشوارکتهوا
اعتراضی روی میآورند (سید امامی11:1911 ،ه.
ب ) نظریه ال ویور :ال ویور حوزه امنیوت را برحسوب نووعی دوگوانگی امنیوت دوهوت و
امنیت اجتماعی در نظر میگیرد .امنیت اجتماعی که ییی از ارکان امنیت پایودار هسوت در
این نظریه بخش از امنیت دوهتی به شمار میرود؛ اما بهعنوان یک بخش مسوتقل هوم بوه آن
ارجا میشود .با چنین نگرشی امنیت اجتماعی تنها با کاربرد آن بورای بررسوی گوروههوای
واحدهای اجتماعی که بهعنوان واقعیتهای سیاسوی و اجتمواعی شوناختهشودهانود ،فهمیوده
میشود و مفهوم امنیت با هر شیل خاص مانند ،گوروههوای ملوی ،قوومی و… ارتبواط پیودا
میکند .ازآنجاکه همه جوامع تعدادی از گروههای با هویتی خاص خوود رادارنود ،بنوابراین
این گروهها واحدهای ابتودایی و تحلیول امنیوت پایودار بوهحسوا مویآینود (صومدی بگوه
جان14:1914،ه .ویور بور ارتبواط نزدیوک میوان جامعوه و امنیوت تأکیود دارد و خاطرنشوان
میکند که جامعه امنیت خود را جستجو میکند و اعضای آن نمیتوانند نسبت به چیزهوای
که آنها را تهدید میکنند احساس مسئوهیت نینند .ویور بیان میکند که در مقابل تهدیدها
جامعه ،فقط میتوان با بهکارگیری ابزار موردم دفوا کورد .بوهطوورکلی آن وه مویتووان در
ارتباط با مشارکت مردم در خاوص امنیت پایدار اسوتنباط کورد .بودینصوورت اسوت کوه
امروزه مشارکت برای عامالن اجرا و صاحبمنابان دوهتی از یکسو و افراد شرکتکننده
یعنی مردم از سوی دیگر اهداف و فواید خاصی دارد .برخی از این اهداف عبارتاند از:
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-

هرچه مشارکت نهادینهشده مردم بیشتر باشد ضریب امنیوت بخاووص از نوو پایودار
آن باالتر میرود (مزروعی1:1911،ه.

-

هدف مشارکت تجهیز منابع ماهی و انسانی و استفاده از نیروی موهد است.

-

مشارکت مردمی راهی بهسوی فعال نمودن نیروی عظویم توودهای اسوت کوه دررونود
مشارکت مستمر با موانع و مشیالت آشنا گردیده و این خود موجب آگاهی آنوان از
مسائل اجتماعی اقتاادی و سیاسی میگردد.

-

مشارکت فعاهیوتهوای داوطلبانوه را افوزایش مویدهود و بوه ایجواد ارتبواط نزدیوک و
صمیمانه بین مردم و نیروهای دوهتی میانجامد (آزاد ارمیی11:1911،ه.

مناطق مرزی و امنیت پایدار مناطق مرزی

تأمین امنیت مرزها همواره ییی از موضوعاتی مهم و کاربردی در جغرافیایی سیاسی هست
که نه تنها باگذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلیه معیارها و مسوائل جدیودی نیوز بوه آن
اضافه گردیده است .در حقیقت آن ه امروزه همه درباره آن اتفاسنظر دارند ایون اسوت کوه
داشتن مرزی مطمئن و امن در اجرای سیاست حسن همجواری و اعمال حاکمیت دوهت در
هر کشووری نقوش کلیودی و هودایتکننوده داشوته و از کواربرد وسویعی برخووردار اسوت
پی یدگی مسائل مرزی در عار کنونی ضرورت توجه به ابعاد گوناگون آن را خاوصواً از
بعد امنیتی بیشتر نمایان میسازد (اسدی فرد91:1939،ه .ییی از مسائلی که همیشه بوار مورز
مطرح هست ،حف امنیت مرزها وراهای وصول به آن اسوت ییوی از ویژگویهوای منواطق
مرزی ایران ،انطباس آن با پراکنش جغرافیایی اقوام ایرانی اسوت بوهطووریکوه اغلوب اقووام
ایرانی در حاشیه مرزها استقراریافتهانود .ویژگوی خواص کوهسوتانی یوا دشوتی بوودن و نوو
قرارگیری عوارض جغرافیای نیز در جاافتادگی برخی از پییره اصلی سورزمین ایوران موفثر
بوده است .بوهعوالوه امتوداد زبانوهای جمعیتوی از هوم تبواران قوومی در آنسووی مورز و در
کشورهای همسایه ،جملگی مسائل اقوام ایرانی را در طول تاریخ تحت تأثیر قرار داده است
(رضازاده و همیاران11:1939،ه .همه موارد باال به ما این نیته را گوشزد موینمایود کوه در
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برنامه ریزی برای امنیت پایدار مناطق مورزی بایود جایگواه اقووام مختلوف و سیاسوت قوومی
متناسب همگرایی مدنظر باشد .این مسائل هنگامی مهمتر مینماید کوه موقعیوت جغرافیوایی
حاشیهای اقوام بوا موقعیوت حاشویهای آنهوا در اقتاواد و توسوعه نیوز منطبوق باشود .در ایون
صورت که واگرایی در اقوام حاشیهای توقیف میگردد چراکه چنان ه تعلق به هر گروه یوا
قوم باعث رفتار تبعیضآمیز و متفاوت دوهت و گروههای دیگر گردد ،هویت قوومی در آن
گروه برجستهتر خواهد گردید .شواهد تاریخی حاکی از آن هستند که میان "میزان قودرت
مرکزی " و "تمایالت قوومی "رابطوه عیوس وجوود دارد .ایون بودین معناسوت کوه هرچوه
ساخت قدرت سیاسی ییپارچهتر ،باثباتتر ،قدرتمندتر ،باشد توانایی گوروههوای قوومی در
طرح تقاضاهای قومی و به چاهش طلبیدن قدرت دوهوت مرکوزی کمتور اسوت؛ و از طرفوی
کاهش قدرت حیومت مرکزی و ناتوانای آن در برقراری امنیت و بوهکوارگیری ابزارهوای
سرکو و زور بستر مناسب نضج و رشد تحرکوات قوومی را فوراهم مویآورد (رضوازاده و
همیاران12:1939 ،ه.
پیشینه پژوهش

تابهحال درزمینه مشارکت و امنیت کارهای زیادی صورت گرفته که در زیر به نمونههای از
آنها اشاره میشود
چاکراهحسینی در تحقیقی با عنوان بررسی مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران بوه بررسوی
سازوکارهای نرمافزارانه امنیت و نقش تأثیرگذار مشوارکت در امنیوت ملوی ایوران در ادوار
مختلف پرداخته است .وی اذعان مویدارد بررسوی مشوارکتهوای سیاسوی در امنیوت از دو
هحاظ حائز اهمیت است :اوالً آحاد مردم به هحاظ برخورداری از حقوس فوردی و اجتمواعی
احساس امنیت کننود و آن را در ابعواد خورد و کوالن امنیوت فورد و گوروه و دوهوت مجسوم
نمایند ،ثانیاً با تحقق امنیت داخلی و ایجاد همبستگی ملی امیان ماون مانودن از تهدیودات
خارجی و نوعاً متوجه تمامیوت ارضوی ،نظوام سیاسوی ارزشهوای رایوج و… خواهود شود.
خالصه نقش مردم بیش از هر اقدام سختافزارانه در تحقق امنیت حائز اهمیت است.
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عنبری و فیروز جائیان (1911ه در تحقیقی تحت عنوان «مشارکت امنیتی و انتظام مشوارکتی
بررسی تجار و زمینههای مشارکت مردمی در تأمین نظم و امنیت با تأکیود بور ایوران» کوه
این پژوهش بر امیان و ضرورت مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی تمرکز دارد هم نین به
تشریح فضای مفهومی دو عبارت مشارکت و امنیت و تاریخ ه مشارکت امنیتوی و انتظوامی
در جهان و ایران و زمینههای راهیارهای جلب مشارکت مردم در امنیت تأکید شده است.
ویسیان و همیاران (1931ه در تحقق خود بهعنوان «بررسی عوامل موفثر بور توسوعه امنیوت
پایدار مطاهعوه مووردی اسوتان کردسوتان» کوه بوه روش توصویفی -تحلیلوی مبتنوی بوه شویوه
کتابخانهای به این نتیجه رسیدند که تحقق استقرار و ایجاد امنیت در استان کردستان مستلزم
تأمل نهادهای ذیربط و مدیریت منابع انسانی است.
قاسمی و همیاران (1933ه در تحقیقی «نقش مشارکت محلی در ارتقوا امنیوت اجتمواعی از
دیدگاه مردم کرمانشاه» که دادهها بوا اسوتفاده از یوک پرسشونامه محقوق سواخته  42سوفاهی
جمعآوری و با بهکارگیری نرمافزار  spssتحلیل شودند .نتوایج کلوی نشوان داد کوه موردم
فعاهیوت هوای مشوارکت جویانوه خوود را در توأمین امنیوت محوالت 2/12،مووارد تأثیرگوذار
دانستند .هذا میتوان گفت که استفاده از توان و قابلیتهای مردم در افزایش امنیت میتواند
یک یاریگر مسئوالن باشد.
مرادی و همیاران (1933ه در پژوهشی «بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت
ملی در بین شهروندان همدانی» فرضیات این تحقیق بر اساس مدل تئورییی اقتبواسشوده و
فرضیات به دنبال کشف روابط میان مشوارکت اجتمواعی و سیاسوی بوا امنیوت ملوی هسوتند.
تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون انجام گرفت .نتایج حاکی
از آن است هرچه میزان مشارکت سیاسی افراد بیشتر باشد ضریب امنیت ملی نیوز افوزایش
خواهد یافت.
نقطه مشترا تحقیقات نامبرده شده تاکید بر رابطه بین مشارکت و امنیوت دارد .هموانطوور
که مشارکت مردم در امنیت ییی از ماادیق مشارکت در توسعه ملوی اسوت؛ زیورا توسوعه
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همهجانبه بدون برقراری نظم و امنیت همهجانبه غیرممین خواهود بوود .توأمین امنیوت فقوط
وظیفه نهادهای امنیتی و انتظامی نیست ،تمامی نهادها و افراد باید در آن مشارکت کنند .این
روییرد منظر از پایین بوه مقوهوه امنیوت اسوت و امنیوت را فورآوردهای اجتمواعی و مردموی
میداند .در حقیقت این جامعه و اعضای آن است به خود ،امنیت میبخشد نه آنیه از بیرون
به آنها امان داده شود( .عنبری و فیروز جائیان1-12:1911،ه.
محدوده مورد مطالعه

استان کردستان با وسعتی معادل بیستوهشت هزار و دویست و سه کیلومترمربوع در غور
ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراس قرار دارد .استان کردستان بر اسواس آخورین
تقسیمات کشوری دارای شهرستانهای :بانه ،بیجار ،دیواندره ،سقز ،سنندز ،قروه ،کامیاران
و مریوان سروآباد ،دهگالن میباشد .این استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسین
سال  1932کل جمعیت استان  1439141نفر گزارششده است که  13/43درصود در نقواط
شهری و  42/11درصد در نقاط روستایی ساکن هستند( .مرکز آموار ایوران1932،ه؛ کوه در
این میان شهرستانهای ،مریوان ،سروآباد ،بانه ،سقز که  112کیلومتر مرز مشترا با کشوور
عراس رادارند (مرکز آمار ایران1932،ه.

شکل شماره  :6موقعیت جغرافیای شهرستانهای استان کردستان (منبع :موسوی و همکاران،
)15:6939
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روش پژوهش

روش پووژوهش حاضوور بووا توجووه بووه ماهیووت آن ،روش توصوویفی -تحلیلووی هسووت .ابووزار
جمعآوری دادهها از نو کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه :محقوق سواخته کوه مفهفوههوای
مشارکت مردمی« ،مسئوهیتپذیری ،اعتماد  »...را در  31گویه طرحشدهانود .جامعوه آمواری
تحقیق مناطق مرزی استان کردستان (شامل شهرستانهوای ،سوقز ،مریووان ،بانوه ،سوروآباده،
حجم نمونه  122نفر از افراد منطقه که با روش نمونهگیری تاادفی انتخا شدهانود .جهوت
تجزیهوتحلیل دادهها از مدل معادالتی ساختاری (LESRELه استفادهشده است .در جدول
زیر مفهفههای موردبررسی آورده شدهاند .برخی مفهفه شاید شامل  3تا  9گویه میشد ذکر
نشدهاند بنابراین مفهفه اصلی بیانشده
جدول شماره  :2مؤلفههای موردبررسی در تحقیق
-1مردم چقدر در تحقق امنیت پایدار وظیفهشناس هستن -3مردم خوود را در برابور منوافع
مسئولیتپذیری

همدیگر چقدر مسئول مویدانود -9.چقودر در برابور تهدیودهای فوراروی منطقوه احسواس
مسئوهیت میکنند  -4در برابر حف امیانات عمومی مسئول هسوتند -1موردم خوود را در
برابر حل اختالفات داخلیشان مسئول میدانند -1در کمک و همیاری با نیروهای نظوامی
خود را مسئول میداند.
-1به همدیگر پول قرض میدهند  -3منزل خود را در چند روز خواهی مویگذارنود -9در

اعتماد

اخذ وام از بانک ضامن همودیگر مویشووند -9موردم بوه دوهوتموردان اعتمواد دارنود -4
همسووایگان بووه هموودیگر اعتموواد دارنوود -1امنیووت شووهری برقوورار اسووت  -1امنیووت جووانی
شهروندان برقرار است  -1باثباتیهای شغلی

قانونگرایی

-1قانون فراتر از هر چیز امنیت را تأمین میکند -3ایون قووانین امنیوت را در منطقوه ارتقوا
میدهند -9مردم قوانین را رعایت میکنند  -4در حف منابع برای آینده کوشا هستند -1
در موقع استفاده از منابع عمومی پارتیبازی نمیکنند.

پردازش در معادالت ساختاری

ییی از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،شناخت میزان همخوانی
بین دادههای تجربی با مدل مفهومی نظری است .برای شوناخت میوزان همخووانی دادههوای
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تجربی و مدل مفهومی از شاخصهای استفاده میشود که بوه آنهوا شواخصهوای نییوویی
برازش میگویند (موسوی و همیاران121:1931،ه.

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی

در کل از  122نفر پاسخگوی تحقیوق  19نفور ( 19درصوده مورد و  91نفور ( 91درصوده زن
بودهاند .برحسب گروه سنی نیز بیشترین فراوانی مربوط بوه سون افوراد در رده سونی 31-33
ساهه که معادل  43درصد و کمترین رده سنی  12سال به باال با معادل ( 9.4در صده مشاهده
میشود و هم نین  92.1درصد رده سنی  11 ،31 – 11درصد رده سونی  43- 33سواهه و 3
درصد رده سنی  11به پایین قرار داشتهانود .و برحسوب تحاویالت  12درصود پاسوخگویان
دارای مدرا هیسانس و  13درصد فوسهیسانس و موابقی دیوپلم و کمتور از آن بوودهانود؛ و
ازنظر مجرد و متأهل بودن نسبت  12به  92را نشان میدهد.
با توجه به مفهفههای مشارکت و زیر مفهفههوای کوه بورای تحقوق اقتاواد مقواومتی در نظور
گرفتهشده بودند مطابق جدول شماره (9ه معیارهای شاخص نییوویی بورازش برابور  2/32و
شاخص نییویی برازش اصالحشده برابر  2/11شیل تقریب میوزان نزدیوک بوه یوک بووده
(میزان شاخص نییویی برازش و شاخص نییوویی بورازش شوده بوین صوفر و یوک اسوت و
هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند ،نییویی بورازش مودل بوا دادههوای مشواهدهشوده بیشوتر
اسوته و مودل مربوووط از بورازش خووبی برخوووردار اسوت .شواخص  ،RMSEAمیووانگین
مجذور خطاهای مدل است .این میزان خطا اگر بین  2/21-2باشد ایدئال و اگر بوین -2/21
 2/21باشد خطای قابلقبول و اگر باالتر از  2/1باشود نشواندهنوده خطوا باالسوت و بورازش
ضعیفی دارد.
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جدول شماره  -9شاخصهای برازش مدل ساختاری نقش مشارکت مردم در تحقق امنیت پایدار
نتایج بهدستآمده

برازش قابلقبول

نام شاخص
نییویی برازش

2.32

GFI>90

نییویی برازش اصالحشده

2.11

AGFT>90

برازش نرمال نشده

2.31

NNFI>90

برازش نرمال شده

2.39

NFI>90

برازش تطبیقی

2.31

CNI>90

برازش افزایش

2.31

IFI >90

ریشه میانگین مربعات خطای برآوردی

2.241

 RMSEAکمتر از  12درصد

شیل شماره  – 3که متغیر مشارکت مردم و مفهفههای ،مسئوهیتپذیری با زیر شاخصهوای
آنکه از  Va1تا V7را شامل میشود هم نین مفهفه اعتماد از  Va8توا  Va17را بوه خوود
اختااص دادهاند و از  Va18تا  39را مفهفه قانونگرایی ،نشان میدهد.
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شکل شماره  -2مدل مفهوم نقش مشارکت مردم در امنیت پایدار در تخمین غیر استاندار تحلیل
مسیر

بر اساس برآورد ضرایب استاندار شده مدل ساختاری بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تحقیق
و سطح معناداری (α=2.241ه بهدستآمده در شیل (9ه ،مفهفه اعتماد با ضریب مسوتقیم و
مابت  ،2.31مهم تورین عامول تأثیرگوذار در توامین امنیوت منواطق مورزی اسوت .بودین معنوا
هرچقدر مردم باهم مشارکت داشته باشند و به همدیگر اعتماد کنند باعث ارتقوای امنیوت و
امنیت در مناطق مرزی بیشتر میشود؛ و عامل تأثیرگذار بعدی قانونگرایی مردم بوا ضوریب

تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار 67 /...

مستقیم و مابت  2.11و شاخص مسئوهیتپذیری با ضریب مسوتقیم و مابوت  2.11در توأمین
امنیت پایدار مناطق مرزی نقش اساسی دارند .مسئله امنیوت در منطقوه مورزی همیشوه بورای
نظامهای حیومتی مسئلهساز بوده است و هرانودازه مشوارکت موردم بوا سوازمانهوای توأمین
امنیت بیشتر باشد و برعیس آن سازمانهای تأمین امنیت با مردم مشوارکت کننود بوهعنووان
نمونه اعتماد دوسویه به همدیگر داشته باشند امنیت پایدار ،پایدارتر و مردم احسواس امنیوت
بیشتری میکنند.
جدول شماره  -4نتایج مدل مشارکت مردم در تحقق امنیت پایدار
مفهفهها

مسئوهیتپذیری

اعتماد

قانونگرایی

منبع :یافتههای تحقیق

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

وظیفهشناس بودن مردم

2/91

2/33

منافع همدیگر را رعایت کردن

./14

2/11

کمک در برابر تهدیدهای فراروی منطقه

2/12

2/11

حف امیانات عمومی

2/91

2/92

توجه جدی به تخریب امیانات

2/31

2/39

کمک و همیاری پلیس

2/14

2/41

حل اختالفات بین خود

2/11

2/11

مردم به همدیگر اعتماد دارند

2/11

2/ 11

اعتماد مردم به دوهتمردان و سازمانها

2/19

2/11

امنیت منطقه در شب

2/91

2/93

احساس امنیت جانی

2/93

2/94

عدم ترس از باثباتی شغلی

2/43

2/91

امنیت مناطق تفرجگاهی

2/11

2/11

قانون فراتر از همه امنیت را تأمین میکند

2/14

2/41

قوانین موجود در جامعه

2/19

2/19

اجرای درست قوانین موجود

2/19

2/19

رعایت قانون توسط مردم

2/11

2/43

عدم پارتیبازی

2/14

2/11

استفاده بهینه منابع

2/14

2/11
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شکل شماره  -9خروجی نرمافزار لیزرل از تخمین استاندارد تحلیل مسیر و روابط بین عوامل

حال اگر با توجه به دادههای رتبهبندی از زیر مفهفه داشته باشیم ،نتوایج حواکی از آن اسوت
که گویههای (مردم در منافع همودیگر را رعایوت کننود ،اعتمواد موجوود موردم و نهادهوای
دوهتی ،قوانین درست و قابلقبوول اکاور موردم ،رعایوت قوانون در هموهجوا ،حفاظوت منوابع
عمومی ،کمک و همیاری به امداد پلیسی ،عدم پارتیبازی در جامعه ...ه گویوههوای هسوتند

تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار 63 /...

که اثر مستقیم از  14 – 11به ترتیب رادارند؛ و مابقی گویوه هوا اثور مسوتقیم کمتور از 2.12
درصدی رادارند.
با توجه بوه اینیوه در کشوور موا منواطق مورزی بوه علوت دوری از مرکوز همیشوه در حاشویه
قرارگرفتهاند و امنیت این مناطق بهوسیله نیرویهوای امنیتوی کشوور هم وون (سوپاه ،هنوگ
مرزی...ه تأمین میشود .حال با توجه تجزیه تحلیل ،مفهفوههوای مشوارکت موردم در تحقوق
امنیت ،ییی از راههای بسیار مفثر و کارآمد مشارکت مردم و درگیر کردن خوود موردم در
مسئله تأمین امنیت ،برای خودشان هست.

نتیجهگیری
امنیت از مهمترین اهداف ،منابع و ارزشهای اصوهی پایدار جامعه است و مهمتور از امنیوت
موضو احساس امنیت است .چراکه واکنش فردی در جامعه به میزان دریافوت او از امنیوت
بسووتگی دارد .تووأمین امنیووت بخاوووص امنیووت مرزهووا همووواره ییووی از موضوووعاتی مهووم و
کاربردی در جغرافیایی سیاسی هست که نهتنها باگذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلیه
معیارها و مسوائل جدیودی نیوز بوه آن اضوافه گردیوده اسوت .و هموواره ییوی از مشویالت
کشورها تأمین این مهم در مناطق مورزی بووده اسوت .در برخوی از کشوورها بورای حفو و
گسترش امنیت بخاوص در مناطق مرزی به راهیارهای نظامی گرایانه روی آورده و سعی
نمودهاند امنیت را از طریق تقویت نیروهوای نظوامی مسوتقر در مرزهوا و کنتورلهوای شودید
امنیتی برقرار نمایند؛ اما این راهیارها به علل گونواگون چنودان کارآمود نبووده بنوابراین در
دهه های اخیر راهیارهای دیگری برای تحقق امنیت و امنیت پایدار مطرح شدند راهیواری
که نه بر نیروی نظامی ،بلیه بر نیروهای اجتماعی تییهدارند .زیرا که امنیت برای مردم است
و این خود مردم هستند که امنیت را تأمین میکنند .و چیزی نیسوت کوه از بیورون بوه آنهوا
اههام شود.
برای تأیید اینکه آیا امنیت و مشارکت باهم در ارتباط هستند صاحبنظرانی چون دال و ال
ویور دراینباره نظریه های ارائه دادند .که همگی این نظریه بوه ایون بواور بودنود مشوارکت،
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فرصتی است برای انجام کنش متقابل میان افراد ،زیورا مشوارکت جوزی از رفتوار اجتمواعی
محسو میشود .مردم به دهیل وابستگیهایشان به دوهت و کاالهوای عموومی توهیدشوده از
سوی آن و از طریق مشارکت بر تامیمگیریها توأثیر مویگذارنود و درنهایوت بوه حفو و
انسجام جامعه کمک میکنند .خالصه هرچه مشارکت نهادینهشده مردم بیشتر باشد ضریب
امنیت بخاوص از نو پایدار آن باالتر میرود.
این پژوهش که در پی بررسی نقش مشارکت مردم در تحقوق امنیوت پایودار منواطق مورزی
اسووتان کردسووتان بووود .بووا توجووه بووه مفهفووههووای موردبررسووی مسووئوهیتپووذیری ،اعتموواد و
قانونگرایی؛ نتایج حاصل از تحلیل مسیر (نرمافوزار هیوزرله حواکی از آن اسوت کوه مفهفوه
اعتماد با ضریب مستقیم و مابت  ،2.33مهمترین عامول تأثیرگوذار در توأمین امنیوت منواطق
مرزی است .بهطوریکه زیر مفهفههای اعتماد ،اعتمواد موردم بوه همودیگر کوه در دو گویوه
متفاوت ذکرشده بودند دارای بیشترین تأثیرگذار در تحقق امنیت پایدار میباشند .عالوه بور
آن اعتماد دوطرفوه بوین موردم و دوهوتموردان در منطقوه رتبوه دوم را داراسوت .بودین معنوا
هرچقدر مردم باهم مشارکت داشته باشند و به همدیگر اعتماد داشوته باشوند باعوث ارتقوای
امنیت درنتیجه امنیت پایدارتری در مناطق مرزی برقرار میشوود .و عامول تأثیرگوذار بعودی
قانونگرایی مردم با ضریب مستقیم و مابت  2.11که درایونبوین گویوه هوای چوون اجورای
عادالنه قوانین بیشترین تأثیرگذاری را دارا هستند .و شاخص مسوئوهیتپوذیری بوا ضوریب
مستقیم و مابت  2.11و زیر مفهفه رعایت منافع همدیگر و کمک وهم یاری بوا پلویس حول
اختالفات توسط خود مردم دارای تأثیرگذاری بیشتری در تأمین امنیت پایدار مناطق مورزی
هستند .و در آخرسر هم بهعنوان یک پیشنهاد سازمانهای مربوطوه امنیتوی بایود سوعی کننود
زمینه را برای اینیه مردم احساس وظیفهشناسی بیشتری بینند و در حفو منوابع و امیانوات
عمووومی کوشوواتر باشووند و افووزون بوور ایون بووه کمووک خووود مووردم امنیووت جووانی و موواهی را
مستحیمتر کرده تا امنیت فعلی به امنیت پایدارتری تبدیل شود.
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پاییز  ،1911صص.111-141.
1ه حمزه پور ،علی (1931ه مفهفه های نظریوه امنیوت پایودار در اسوالم ،فاولنامه آفواس ،سوال ،1
شماره  ،14بهار  ،193صص.11-131.
1ه رضازاده ،زهرا؛ شواطری ،مفیود؛ راسوتی ،عموران (1939ه اقودامات توسوعهای و نقوش آن در
تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطاهعه موردی :کمربند سبز دشوت خوشوا /مورز خراسوان
جنوبی با افغانستان ،فالنامه مطاهعات فرهنگی – اجتماعی خراسان ،دوره  ،3شوماره  ،1پواییز
 ،1939صص.43-13.
3ه رهنمایی ،سید تقی و پور موسوی ،موسی (1911ه بررسی ناپایداری امنیتی کالنشوهر تهوران
بر اساس شاخصهای توسعه پایدار شوهری ،پوژوهشهوای جغرافیوای ،دوره  ،91شوماره 11؛
پاییز  ،1911صص.111-139.
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12ه سووید امووامی ،کوواووس (1911ه مشووارکت سیاسووی دانشووجویان :ارزیووابی برخووی از پوویشبینووی
کننوودههووای مشووارکت سیاسووی» ،پژوهشوونامه علوووم سیاسووی ،سووال  ،3شووماره  ،1بهووار ،1911
صص.91-13.
11ه طوسی ،محمدعلی (1911ه مشارکت مردم ،فالنامه مدیریت دوهتی ،شماره  ،39بهار ،1911
صص.19-12.
13ه عباسی زاده ،هادی و کرمی ،کامران (1932ه سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایودار ،فاولنامه
مطاهعات راهبردی ،سال  ،4شماره  ،1بهار  ،1932صص.91-11 .
19ه عالیی ،حسین (1931ه امنیت پایدار در سند چشمانداز بیستساهه جمهووری اسوالمی ایوران،
فالنامه راهبردی دفاعی ،سال  ،12شماره  ،93پاییز  ،1931صص .1-94
14ه عنبری ،موسی و فیروز جاییان ،علیاصغر (1911ه مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی بررسوی
تجار و زمینههای مشارکت مردمی در تأمین نظم و امنیت با تأکید بر ایران ،فالنامه نظوم و
امنیت ،دوره  ،3شماره  ،3تابستان  ،1911صص.14-34.
11ه قاسمی ،سید رامین؛ رشادت ،سهیال؛ مرادی ،نوراهلل؛ رضوایی ،مناوور؛ رجبوی گویالن ،نوادر؛
آرمان مهر ،وجیهه (1933ه نقش مشارکت محلی در ارتقا امنیوت اجتمواعی از دیودگاه موردم
کرمانشاه ،مجله تخاای پژوهش سالمت ،سال  ،4شماره  ،3صص.111-111.
11ه کریمی ،مرتضی و وفایی ،علیاکبر (1933ه امنیت سازی بوا توسوعه پایودار در منواطق مورزی
(مطاهعه موردی شوهر مریووانه ،مجلوه پوژوهش و برناموهریوزی شوهری ،سوال  ،4شوماره ،11
زمستان  ،1933صص .31-113
11ه مرادی شهباز ،نسرین؛ مرشد هو ،عاطفه؛ قاسمی طاهر ،زهرا (1939ه بررسوی رابطوه مشوارکت
اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی در بین شهروندان همدانی ،فالنامه دانوش انتظوامی همودان،
سال  ،1شماره  ،1تابستان  ،1939صص .111-141
11ه مزروعی ،غالمرضا (1911ه هرچه مشارکت افزایش یابد ضریب امنیت ملی افزایش مییابود،
روزنامه سالم ،پنجم اسفندماه .1911

تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار 29 /...

13ه موسوی ،میر نجف؛ سادات کهیی ،فاطمه؛ ویسیان ،محمود (1931ه تبیوین کوارکرد مورز در
تأمین امنیت استان آذربایجان غربی ،فاولنامه علووم و فنوون مورزی ،سوال  ،1شوماره  ،1بهوار
 ،1931صص.31-111.
32ه میرساردو ،طاهره و حسینی ،سید موسی (1913ه بررسی نقش مشارکتهای مردمی از سرقت
منزل ،پژوهشنامه اجتماعی ،سال  ،4شماره  ،4زمستان  ،1913صص.111-193.
31ه نوروزی ،فیضاهلل و فوالدی سپهر ،سارا (1911ه بررسی امنیوت اجتمواعی زنوان  11-33سواهه
تهران و عوامل اجتماعی مفثر بر آن ،فالنامه راهبرد ،دوره  ،11شماره  ،11صص.133-113.
33ه ویسیان ،محمد؛ زمانی ،صادس؛ عین شاهی ،محمود1931( ،ه بررسوی عوامول موفثر بور امنیوت
پایدار مطاهعه موردی استان کردستان ،هموایش ملوی شوهرهای مورزی و امنیوت ،چواهشهوا و
رهیافتها سال  ،1931دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
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