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بررسي رابطه هويت ملي و احساس امنيت اجتماعي در 

  سال شهر تهران 18ميان شهروندان باالتر از 
 

  ***فاطمه رازكرداني شراهي افسانه كمالي، علي رجبلو،
  

 )17/09/95، تاريخ پذيرش02/04/95(تاريخ دريافت 
  

هاي دور تا به امروز بوده كه در گذر اي مهم در زندگي انسان از گذشته امنيت مقوله :چكيده
شده است. زمان، نه تنها اهميت آن كاهش نيافته، بلكه هر روز بر اهميت آن نيز افزوده 

امنيت امروزه حتي بيش از امنيت مورد توجه قرار گرفته، زيرا زندگي در سايه ترس و احساس
  احساس عدم امنيت، مانع اساسي هر نوع سازندگي، خالقيت پايدار، ابتكار و خردورزي است. 

اجتماعي در شهروندان  هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان هويت ملي و احساس امنيت
بعد فكري، مالي، جاني و جمعي سنجش شده  4است. احساس امنيت اجتماعي در تهراني 

تعيين شد.  1392سال شهر تهران در سال  18نفر شهروند باالي  384است. نمونه پژوهش 
تواند باعث ملي در شهروندان ميهاي پژوهش حاكي از آن است كه تحكيم هويت يافته

اقتصادي - ت، وضع تأهل و پايگاه اجتماعياجتماعي شود. جنسيافزايش احساس امنيت
شهروندان نيز از ديگر متغيرهايي است كه بر اساس نتايج اين پژوهش، بر ميزان احساس 

  اجتماعي شهروندان، موثر است.امنيت
  

- امنيت اجتماعي، احساس امنيت اجتماعي، هويت ملي، پايگاه اجتماعي مفاهيم كليدي:
 اقتصادي.

   

 
 (س) دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا  
 (س) استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا              afsane_kamali@yahoo.com 

 .azkordani@gmail.comrs  ئول) سم (نويسنده كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) ***
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  طرح مساله
اي است كه با توجه به قدمت آن كه  مفهوم امنيت از جمله مفاهيم نوين، پيچيده و چند بعدي

همپاي عمر بشر است، همواره در مباحث علوم انساني مغفول مانده و در دوران اخير بيشتر مورد 
توجه انديشمندان و صاحبنظران اين حوزه قرار گرفته است. مقوله امنيت به مثابه يك آرمان و 

) اما اگر به 129: 1384قعيت به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است (كالهچيان، وا
چندان  1980وجو براي يافتن مطالبي در خصوص مفهوم امنيت بپردازيد تا قبل از سال  جست

آورد و حتي امروز هم مكتب فكري منسجمي در اين زمينه وجود ندارد توان به دست  مطلبي نمي
   ).16 :1378(بوزان، 

اي،  هاي مربوط به امنيت عمومي و وابستگي امنيتي در سطح منطقه، ايده1980از اوايل دهة 
دولت  و ضرورت آن و نيز ظرفيت آن براي حفظ خود را با چالش مواجه كرد. پايان  –اسطورة ملت 

ت دولتي بر حاكميهاي فراجنگ سرد، ضعف دولت در برابر نيروهاي پيچيدة دروني و محدوديت
) تلقي از مفهوم امنيت كه در گذشته 43: 1390سوييني، عملي در بيرون را آشكار ساخت (مك

گرا يا نه مورد توجه بود، با دخالت دادن مفاهيم و ساختارهاي ذهني در برداشت از  صرفاً عيني
رفته ها به ساير واحدها مثل، اجتماع، دچار تغيير شد و رفته امنيت و گسترش حوزه امنيت از دولت

  اجتماعي به عنوان يك مفهوم ظهور كرد جامعه خود به مرجع امنيت بدل گرديد و امنيت
هاي نوظهوري چون جهاني شدن و  ). امروزه به تبع مواجهة جوامع با پديده68: 1999سوييني، (مك

چرخش حوزه توسعه به رويكردهاي انسان محورتر، مفهوم امنيت نيز در سير تحولي خود بيش از 
به مسائل اجتماعي و فرهنگي پيوند خورده است و با تحول تدريجي مفهوم امنيت از  پيش
هاي نرم، مفهوم امنيت اجتماعي كه تا پيش از اين مسكوت مانده بود،  هاي سخت به مولفه مولفه

اهميت روزافزوني پيدا كرده است. بدين ترتيب، امنيت اجتماعي مبناي قضاوت در مورد ميزان وجود 
شود. به اعتباري، امنيت  به مفهوم كلي، در جامعه بوده و توانايي دولت ها با آن سنجيده ميامنيت، 

توان در طبقه بندي و سلسله مراتب امنيت، در طبقات پايين قرار داد. امنيت  اجتماعي را مي
ها،  اي كه ابتدايي ترين وظايف دولت شود، به گونه اجتماعي، زيربناي امنيت ملي محسوب مي

  ).150: 1384اري امنيت اجتماعي است (ربيعي، برقر
 امنيت احساس شود. اگرچه تر تلقي مي احساس امنيت در برخي موارد از خود امنيت نيز مهم

 پليس و حاكميت مردم، جمله از اركان جامعه و اجتماعي نهادهاي كه است اجتماعي محصول يك
 و اجتماعي هاي ويژگي و فرد خود ولي دارند، و الينفك كليدي نقش آن ارتقاي و تقويت توليد، در

  ).   153: 1390هستند (شايگان و رستمي،  سهيم اين احساس ايجاد در هم او شخصيتي
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هاي برخي پژوهش ها در كشور حاكي از اين است كه احساس امنيت اجتماعي شهروندان يافته
طي  )ناجا(ان يراسالمي ري انتظامي جمهووي انيري سواز نجي كه ـنظرسدر حد پاييني است. در 

 روـكش ياـهنتاـسا كزاجتماعي مرامنيتان ازـنجش ميـسص وـخصو در 1384 و 1383هاي لاـس
برابر با  1383ر در سال وـكشيهااستانكز امني كل مراناس حساايانگين م، ستاه ـگرفت رتوـص

در دو دهه اخير، شاهد توجه بيشتر به مفهوم احساس امنيت اجتماعي در ت. ـــسه ادـــش 79,15
ها حاكي از آن است كه احساس امنيت اجتماعي در  ميان پژوهشگران ايراني هستيم. نتايج  پژوهش

) ميانگن نمره احساس 1387ت مطلوبي برخوردار نيست. در پژوهش بيات (ميان شهروندان از وضعي
در مبناي صد محاسبه شده و در پژوهش نيازي و همكارانش  65,1نا امني شهروندان تهراني برابر با 

و در  61,26) ميانگين احساس امنيت اجتماعي شهروندان تهراني در شمال تهران برابر با 1390(
بوده است. با توجه به اهميت نياز به امنيت به عنوان يكي از نيازهاي  100 از 51,98جنوب تهران 

  عنوان زنگ خطر در نظر گرفته شوند. توانند به اساسي زندگي انساني، اين اعداد مي
گيري فضاي احساس امنيت در جامعه موثر هستند كه در هاي متعددي در شكلعوامل و زمينه

جايگاهي خاص برخوردار است، زيرا منازعات زيادي در خصوص اجتماعي از اين ميان، نقش هويت
تأثير اين متغير بر امنيت اجتماعي در سطوح خرد و كالن در ميان انديشمندان حوزه امنيت مطرح 

؛ 1392؛ بوزان، ويور و دوايلد، 1378اجتماعي را معادل هويت اجتماعي (بوزان، است. برخي امنيت
  دانند.  ) مي1997بوث،  ؛1391سوييني، هاي موثر بر آن (مكي از مولفه) و برخي آن را يك 2000موالر،

اجتماعي به يكي از نكات مطرح در خصوص هويت اين است كه، اگر جامعه نتواند يك  هويت
هاي اجتماعي ) مشروعيت بخش در بين افراد جامعه به وجود بياورد، هويت1385تعبير كاستلز (

در جامعه » ما«توانند بر ضد هم عمل كرده و باعث تهديد دارند ميمتكثري كه در جامعه وجود 
اجتماعي در جامعه خواهد بود. بنابراين با توجه به اهميت رابطه شود كه نتيجه آن هم كاهش امنيت

دو متغير هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي، در اين پژوهش به بررسي رابطه ميان هويت 
سطح هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي پرداخته شده است. اين ملي به عنوان باالترين 

  مطالعه در پي پاسخ به سواالت زير است:
 اجتماعي شهروندان تهران در چه سطحي است؟وضعيت احساس امنيت 

 وضعيت هويت ملي شهروندان تهران در چه سطحي است؟ 

 اجتماعي با يكديگر رابطه دارند؟ آيا هويت ملي و امنيت 

 اجتماعي دارند؟هاي پايگاهي (اقتصادي، اجتماعي) چه تأثيري بر امنيتوتتفا  
 اجتماعي دارند؟هاي فردي (وضع تاهل، جنس و ...) چه تأثيري بر امنيتتفاوت 
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  پيشينه پژوهش
امنيت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه در دو دهه اخير مورد توجه 

  جامعه شناسان ايراني قرار گرفته است.  
اجتماعي در شناسايي عوامل مؤثر بر امنيت«) در پژوهشي با عنوان 1384سحابي و همكاران (

احساس امنيت و عدم احساس امنيت و با اند با تعريف امنيت در دو وجه  ، تالش نموده»شهر سنندج
استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك به بررسي اين مفهوم در ميان شهروندان ساكن شهر سنندج 
بپردازد. طبق نتايج اين پژوهش شش متغير جرائم اجتماعي، جنس، حجم خانواده، تحصيالت، 

اسخگويان را به درستي بين دو وجه پدرصد  82,5اند تا عملكرد قانون و هنجارهاي اجتماعي توانسته
  متغير وابسته از هم تفكيك كنند.

تحليل رابطه امنيت اجتماعي و هويت «) در مقاله اي با عنوان 1385در پژوهشي ديگر؛ نويدنيا (
، امنيت اجتماعي را در سه بعد فكري، شغلي و اخالقي مورد بررسي قرار داده است. با توجه »ايراني

خانواده  420اي شامل  جش در اين پژوهش خانواده است، اين پژوهش در نمونهبه اين كه واحد سن
اجرا شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه با  18و  3هسته اي تهراني از دو منطقه 

 هاي هويتي در جامعه، از خطرات و آسيب ها مصون بوده و امكان حفظ تحقق امنيت اجتماعي، گروه

هاي  ن ها از جمله زبان، آداب و رسوم، نوع پوشش و ... فراهم است و چون گروههاي هويتي آويژگي
ها در بستري از همكاري و روابط مثبت فراهم شده و  گيرند، تقابل آن هويتي در مقابل هم قرار نمي

هايي كه از امنيت  هاي هويتي مختلف خواهند پرداخت. همچنين خانوادهافراد به مراوده با گروه
هاي هويتي مختلف بيشتري برخوردار هستند، داراي روابط باز و مراوده بيشتر با گروه اجتماعي
  هستند. 

) در پژوهش خود به بررسي تأثير پايگاه اجتماعي اقتصادي و هويت 1387نبوي و همكارانش (
تن از  600اي شامل قومي بر احساس امنيت اجتماعي پرداخته اند. اين پژوهش در ميان نمونه

ملي اثر  مستقيم و اجتماعي و هويت –دهد كه؛ پايگاه اقتصادي  ن اهواز انجام شده، نشان ميساكني
ملي و قدرتي اثر معكوس بر احساس امنيت دارند و متغيرهاي هويتنسبي و احساس بيمحروميت

  اند.جنسيت به ترتيب بر احساس امنيت جاني و احساس امنيت مالي افراد اثرگذار بوده
پژوهش هايي كه رابطه هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي را مورد بررسي قرار از ديگر 

است كه توسط شايگان و رستمي » اجتماعي و احساس امنيتهويت«داده است، پژوهشي با عنوان 
نفر از زنان تهراني انجام شده است. يكي از نتايج اين بررسي اين است كه؛  300) در ميان 1390(

تر، ارتباط اجتماعي بيشتر، اعتماد به نفس بيشتر و تعلقات مذهبي  اجتماعي قويهويت افرادي كه از
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درصد اين زنان احساس  48كنند و حدود باالتري  برخوردارند، احساس امنيت باالتري را تجربه مي
  امنيت متوسط و يا كمتر از آن داشته اند.

  
  مباني مفهومي و نظري پژوهش

  احساس امنيت اجتماعي
هاي تواند به مدلوليت مفهومي بسيار پيچيده است. به اصطالح زبان شناختي، دال امنيت ميامن

مختلفي رجوع يابد. شايد علت اصلي اين پيچيدگي مفهومي اين واقعيت باشد كه در حوزه علوم 
انساني مفاهيم اساساً پيچيده و ماهيتا مناقشه انگيز هستند. تعبير بوزان اين است كه امنيت 

مي توسعه نيافته است. به نظر وي مفهوم امنيت هنوز توسعه الزم را پيدا نكرده است تا بتوان مفهو
  ).        42: 1380يك مصداق واحد خارجي براي آن قايل شد و تعريف مشخصي از آن ارايه داد (تاجيك، 

ين مفهوم را اي از ا تعاريف متعددي از امنيت و امنيت اجتماعي ارائه شده است كه هر يك بر جنبه
به اين شرح است: رهايي از خطر يا مخاطرات و يا لطمات، » امنيت«اند. تعريف لغوي  برجسته كرده

ايمني رواني، رهايي از هراس يا ترديد، مشوش نبودن يا فقدان عدم اطمينان، نبودن احتمال ناكامي، 
فرهنگ انگليسي آكسفورد  .)287: 1384بخشد (كلمنتس، دهد و اطمينان ميچيزي كه ايمني مي

-داند (مك، مي»داشتن اطمينان يا دليلي براي اطمينان، ايمني، (به لفظ عيني) قطعي«را » امنيت«

  .)60: 1390سوييني، 
احساس اعتماد، آرامش و رهايي از اضطراب و «از ديدگاه روان شناختي امنيت عبارت است از 

احساس امنيت  .)193: 1384(عربي، » حال و آيندهترس در رابطه با برآورده شدن نيازهاي خود در 
، »1كفايت«توان مورد اشاره قرار داد كه فرد يا جامعه اي، از احساس يا امنيت رواني را هنگامي مي

رها شود. به » ترس«و » 3اضطراب«، »دلهره«برخوردار باشد و از احساس »  آرامش«و » 2اعتماد«
شود كه امنيت رواني يا احساس امنيت، وجود داشته د ميهرحال امنيت در يك جامعه، زماني ايجا

  .)43: 1383باشد و احساس امنيت، نمايشي از تالش همگاني براي اداره جامعة سالم است (لرني، 
وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت رواني در آن 

تر از وجود امنيت در آن منيت را در يك جامعه، مهمجامعه، و حتي بعضي از كارشناسان احساس ا
رغم اين كه در بيشتر موارد دو بعد عيني و ذهني امنيت ). چون علي192: 1384دانند (عربي، مي

هاي عيني امنيت تا در يك راستا هستند، اما هميشه اين طور نيست و شايد در جايي شاخص
اقعيت عيني احساس امنيت وجود نداشته باشد و در حدودي وجود داشته باشد، اما به اندازه آن و

 
1. confidence 
2. Trust 
3. Anxiety 
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هاي عيني امنيت خيلي پايين باشند، ولي به عكس آن، احساس امنيت باال باشد جايي ديگر شاخص
). در مجموع صاحبنظران مختلف امنيت را از 1384؛ عربي،  86: 1390(رضوي طوسي و ساعي،

اند و بر وجه عينيت و وجود آن و نيز وجه  دادهدريچه ابعاد اجتماعي و رواني آن مورد مداقه قرار 
اند و  اند. در اين ميان بر شكاف اين دو بعد توجه نشان داده احساسي آن تاكيد داشته - رواني

برخورداري از امنيت در بعد عيني و ذهني را شرط اساسي دستيابي به  امنيت كامل در جامعه 
بعد ذهني امنيت را داراي اهميت و ضرورتي حتي  معرفي كرده اند و در اين راستا احساس امنيت و

  اند.  مهم تر از امنيت عيني دانسته
  

  هويت ملي
بر اساس ديدگاه كاستلز، هويت مفهومي است كه دنياي دروني يا شخصي را با فضاي جمعي اشكال 

شكل ها معناهايي كليدي هستند كه ذهنيت افراد را كند. هويتاجتماعي تركيب ميفرهنگي و روابط
شوند. ها نسبت به رويدادها و تحوالت محيط زندگي خود حساس ميدهند و مردم به واسطة آنمي

گويند چه كسي تر اين كه به خودشان نيز ميگويند چه كسي هستند و مهممردم به ديگران مي
ر كنند هستند، انتظااي رفتار كنند كه از آن كسي كه تصور ميكوشند به گونههستند و سپس مي

). به عبارت ديگر تصوير افراد از خود صرفا بر اساس عوامل دروني 225: 1381رود (گل محمدي، مي
ها هاي اجتماعي بيروني در شكل گيري تصوير آنگيرد، بلكه ديگران و موجوديتخودشان شكل نمي

مر در شان دخالت دارند. هويت يك چيز داده شده به فرد نيست، بلكه به صورت مستدر مورد هويت
  ).123: 1389به نقل از قلي پور و همكاران،  1991شود (گيدنز، تعامل با جهان ساخته مي

 ،جامعه يك عضو كه ايگونه به ،ستا جامعه يك به همبستگي و تعلق سحسااجتماعي اهويت
 تكليف و تعهد سحساا د،خو جامعه يها ارزش و هارمعيا مقابل در دفر و باشد متمايز معاجو ساير از

 ،نيابحر قعامو در و هدد پاسخ را دخو از جامعه راتنتظاا ،جويد كترمشا آن نگوناگو رموا در و كند
  ). 168: 1390به نقل از شايگان و رستمي،  1997باشد (بورك، مهم  او ايبر جامعه سرنوشت

داند و جمعي در هر كشوري ميملي را معناي باالترين سطح هويت) هويت2000وودوارد (
داند. يابي را در اين سطح موجد هويتي جمعي و در نتيجه نوعي احساس خرد جمعي ميهويت
هاي مشترك در اجتماعي ملي است؛ ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهويت

تعلق «ملي عبارتند از : شوند. برخي از ابعاد هويتعناصر و نمادهايي كه سبب شناسايي و تمايز مي
-188: 1389(عليزاده اقدام و همكاران، » ميراث مشترك«و » وفاداري مشترك«، »مشتركخاطر 

189.(  
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اي چون سرزمين، تاريخ، هاي چندگانهاي نوظهور و چند بعدي مشتمل بر مولفهملي پديدههويت
فرهنگ، اجتماع، حكومت، زبان، دين و ساير عناصر و بنيادهاي مشتركي است كه اعضاي يك جامعه 

ها احساس تعلق، تعهد و وفاداري دارند. اين عناصر مشترك ضمن ايجاد همبستگي بين به آن نسبت
سازد ها را از جوامع ديگر (ماهاي ديگر) جدا ميي مشترك)، آن»ما«اعضاي يك جامعه (يك 

اي مشترك دارند و اعضاي آن، كم و بيش از اين ). اعضاي يك ملت گذشته20: 1389(عبدالهي، 
توانند در تشكيل ملت مؤثر باشند نظير ي دارند. عناصري بسيار و گاه ناهمگني ميگذشته آگاه

جغرافيا، عوامل نژادي، زبان يا اجماع عمومي كه در خالل تاريخ فراهم آمده است. چنين به نظر 
رسد كه براي آن كه يك جمع ملي پديد آيد، نه تنها بايد يك فرهنگ كلي غالب وجود داشته  مي

بايد زمينة مشترك ارزشي نيز پديد آمده باشد تا موجبات يكپارچگي و اجماع كم و بيش  باشد، بلكه
  ).29: 1378آشكار اعضاي ملت را فراهم آورد (طالبي، 
عنوان ابزاري براي حفظ حاكميت و  توانند از هويت ملي به از نگاه كاستلز دولت هاي امروزي مي

را متشكل از  عناصر متعددي چون تاريخ، جفرافيا، انسجام اجتماعي استفاده كنند. وي هويت ملي 
هاي اجتماعي  داند، اما افراد و گروه نهادهاي توليد و بازتوليد خاطره جمعي، دستگاه قدرت [و...]  مي

را در چارچوب شرايط و الزامات اجتماعي، چارچوب زماني و مكاني تعريف كننده هويت خودشان 
 ). 1385داند (كاستلز،  مي

  
  نظري پژوهشمباني 

اند. باري  انديشمندان مكتب كپنهاگ، اولين كساني بودند كه مباحث امنيت اجتماعي را مطرح كرده
ها و هراس مطرح  ) براي اولين بار اصطالح امنيت اجتماعي را در كتاب مردم، دولت1991بوزان (

عيني)، احساس ايمني حفاظت در مقابل خطر (امنيت «كند. امنيت از ديد بوزان عبارت است از:  مي
). ويور نيز 52: 1378(بوزان، » هاي شخصي(امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اعتماد به دريافت

دارد كه تهديدهاي امنيت در مانند بوزان امنيت را در دو بعد عيني و ذهني دانسته و اظهار مي
به نقل  1: 1998ويور، دوويلد، اي وجود دارند كه به طور ذهني نيز قابل تجربه هستند (بوزان، دامنه

كند، مانند بوزان و همكارانش ). چلبي در تعاريفي كه از امنيت ارايه مي1389از نبوي و همكاران، 
دهد. كه در اين پژوهش، با توجه به اهميت احساس امنيت امنيت را در دوبعد مورد بررسي قرار مي

  ته است. يا امنيت ذهني، تنها بعد ذهني مورد بررسي قرار گرف
هاي  خوانند. احساس امنيت از گذشتهبعد ذهني امنيت را امنيت رواني  يا احساس امنيت مي

دور در جوامع مورد توجه و بررسي قرار گرفته است و در طي ساليان نه تنها از اهميت آن كاسته 
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هتر اين نشده بلكه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات گسترده تري براي تدقيق و شناخت ب
  مفهوم صورت گرفته است. 

وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت رواني در آن 
تر از وجود امنيت در آن جامعه، و حتي بعضي از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه، مهم

يگر همبستگي مستقيم قوي دارند، ). البته اين دو بعد معموال با يكد192: 1384دانند (عربي، مي
گرچه در تحليل نهايي، اولي تا حد زيادي تعيين كننده دومي است. با وجود اين، درصدي از 
واريانس متغير امنيت در بعد ذهني متأثر از محيط نرم افزاري جامعه و نحوه اطالع رساني و 

د دو بعد امنيت هم راستا با ). به عبارتي شايد در برخي موار107: 1386مضامين آن است (چلبي، 
يكديگر باشند ولي هميشه به اين صورت نيست و گاهي عليرغم وجود شاخص هاي عيني امنيت، 

توان كنترل شرايط و كاهش ناامني در جامعه  مردم احساس امنيت ندارند و يا بالعكس. بنابراين نمي
  . را به تنهايي براي ارتقاي احساس امنيت در شهروندان كافي دانست

را، احساس  داند. در بعد ذهني امنيت چلبي امنيت را يكي از خيرهاي جمعي براي شهروندان مي
هاي دور و نزديك آرامش و يا عدم احساس تهديد و عدم احساس ترس ناشي از آن از سوي محيط

 در جوامع را امني تواند احساس نا ). يكي از عواملي كه مي107: 1386كند (چلبي،  فرد تعريف مي
به  .است جامعه اجتماعي و وجود سوگيري هاي گروهي در اعتماد ايجاد و يا تشديد كند، كاهش

تواند به كاهش  عبارتي تعريف جامعه به صورت ما و ديگري و تشديد روابط خاص گرا در جامعه مي
  احساس امنيت در جامعه منجر شود. 

خود بگيرد و ابعاد در صورتي كه نظم اجتماعي در جامعه بيشتر صبغه سياسي به «
اجتماعي و فرهنگي آن ضعيف شوند، يعني ضعف در اجتماع عام و وفاق اجتماعي عام، 
به همان نسبت نيز روابط بين كنشگران در تمام سطوح بر اساس سوگيري عاطفي و 

شود و به همان نسبت ميزان اعتماد خاص گرا به صورت دوست و دشمن تعريف مي
گردد. در ها برجسته مييافته، تضعيف گشته و علقه امنيتي آناجتماعي متقابل تعميم 

  ). 77: 1375(چلبي، » چنين نظمي مالك حق در جامعه زور است
احساس امنيت اجتماعي در اين پژوهش با استفاده از الگوي تحليلي چلبي در خصوص امنيت 

 AGILبر حسب الگوي داند كه بعد اساسي مي 4سنجيده شده است. چلبي علقه امنيتي را داراي 
پارسونزي، امنيت جاني (فراغت از تهديد جاني)، امنيت مالي (فراغت از تهديد مالي)، امنيت فكري 

  شود. (فراغت از تهديد فكري) و امنيت جمعي (فراغت از تهديد جمعي) را شامل مي
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  امنيت جاني  امنيت مالي
 G                   A 

  علقه امنيت
I                     L 

  

  امنيت جمعي  امنيت فكري
  ابعاد علقه امنيتي-1نمودار 

  
كنش اجتماعي اغلب ريشه در افكار اجتماعي ما دارد. افراد تنها خود را با توجه به شرايط عيني 

هاي ذهني آنان است.  كنند بلكه ارزيابي آن از وضعيت خود تحت تأثير احساس و ارزش ارزيابي نمي
است بر اين مبنا احساس نقش اساسي در كنش افراد دارد. مك سويني در اين خصوص بر اين باور 

كه امنيت شرط اساسي كنش است و آن را در رابطه با افراد و ميزان احساس امنيت آنها تبيين 
  كند.  مي

داند كه افراد بشر مرجع يا موضوع  مك سوئيني امنيت را تنها زماني داراي معني و مفهوم مي
كنند،  را درك» نظم اجتماعي«اصلي امنيت به حساب آيند و احساس بنياديني كه در آن بايد 

كند. وي نظم داند كه در افراد احساس اطمينان ايجاد مياحساس وجود الگو و قانونمندي مي
هاي كنترل اجتماعي بايد ارزيابي داند كه در پرتو آن سياستاجتماعي را  مسأله امنيتي مهمي مي

اجتماعي شود كه ما را در پيش بيني زندگي عادي و شود. نظم اجتماعي به شرايطي مربوط مي
هاي امنيتي افراد، را به دليل تفاوت منافع و عاليق ناشي از  رساند. هم چنين دغدغهروزمره ياري مي

-داند (مك هاي متوجه آن متفاوت مي اموال مادي، تعهدات تشكيالتي و تهديدات و آسيب پذيري

  ).314- 41: 1390سوييني، 
داند. و اين امنيت نظم اجتماعي مي اجتماعي را داري پيوند ناگسستني باسوييني، هويتمك

پيوند را حاصل ويژگي وابستگي امنيت هستي شناختي، آن گونه كه در كنش اجتماعي ميان فردي 
اجتماعي مسأله امنيت بازيگر را در مورد آگاهي، هنجارها داند. به نظر وي، كنششود، ميتجربه مي

همراه خود دارد و اطمينان كه شرط چنين  ها را بهو عملكردهاي مشترك و نيز مهارت مديريت آن
). از اين رو ديگر 316مشترك است (همان: آگاهي متقابلي است، مبتني بر حصول اطمينان از هويت

متغير مورد بررسي پژوهش حاضر، هويت ملي به عنوان باالترين سطح هويت اجتماعي در نظر 
  گرفته شده است.

داند كه، هر دو متكي بر آگاهي ذهني وجه مشترك مي سوييني هويت و امنيت را داراي اينمك
جمعي در درجه اول موضوعي ادراكي است، درست مانند امنيت و نا اند. هويتو نيازمند تأييد عيني

-شود. اما تفاوت اساسي زماني بروز ميها و تهديد شروع ميامني كه از برداشت ما از آسيب پذيري
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توان اصوالً با مشاهده و ارزيابي واقعيات هديد بر ضد امنيت را ميكند كه بدانيم ادراك و ترس از ت
ها و داشتن موازيني براي خارج از موضوع امنيت كنترل و بررسي كرد. جدي تلقي كردن ادراك
اي براي امنيت دارد. اما به تصحيح ادراكات، براي ارزيابي عينيت تهديدها، آشكارا اهميت فوق العاده

خواهي وجود ندارد كه بتواند براي ه هويت اين چنين نباشد. هيچ مرجع فرجامرسد دربارنظر مي
: 1391سوييني، مان همين نقش معرفت شناسانه را بازي كند (مك شخصي يا جمعياحساس هويت

269.(  
داند، تاجفل نيز همانند مك سوييني، هويت را عاملي براي ايجاد تمايز گروه با سايرين مي

شكلي، ارتباط بين شود و اين حس هميجاد احساسي مشترك بين افراد گروه ميتمايزي كه باعث ا
شود. گروهي ميهاي گروهي و تشديد تمايزات برونكند و گاه عاملي براي برتريآنان را تقويت مي

اجتماعي است (عليخاني، ، مبناي شكل گيري هويت»آنها«و » ما«بر اساس اين نظريه، تمايز بين «
1383 :365 .(  
 در هيوگر درون عضويت از ناشي مفهومي دخو از: يكتست رعبا جتماعياهويت ،تاجفل نظر از
 سحساا ينا كه ي عاطفي با ديگر اعضا،ها ستما و ها ارزش ت،حساساا با اههمر عيجتماا وهگر يك

 وهگر به بستههاي اجتماعي، وابنديدستهشود كه خود را در مي باعث و هشد گروه به دفر تعلق باعث
 در باالتر هپايگا با يها وهگر يعضاا يابي هويت كه ستا معتقد همچنين تاجفل :كند معرفي دخو
 وهگر يعضاا كه ستا ليلد ينا به ينا و ستا تر پايين يها هپايگا با يها وهگر از تر يقو نشا وهگر
  ).164: 1390اند (شايگان و رستمي، كسب كرده گروه خودخل دا در را مثبت هويت يك باالتر يها

انجامد اجتماعي مثبت مياما تعلق به يك گروه معين فقط در صورتي به مشاركت در يك هويت
ها مقايسه شود (دوران و محسني، اي با ديگر گروهدارانهكه مشخصات آن گروه بتواند به طور جانب

به عنوان آگاهي فرد از تعلق به يك گروه اجتماعي  اجتماعيتر، هويت). به بيان دقيق109: 1383
بايست بيش  سازي شده است. افراد ميمعين و ارزش و اهميت عاطفي اين عضويت براي فرد مفهوم

از پيش خود را عضوي كامل از يك گروه تعريف نمايند و به پر رنگ كردن خطوط و مرزهاي ميان 
  خود و ديگران بپردازند. 

پيشنهادي تاجفل، هويت ملي در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با توجه به الگوي 
شود: هويت ملي  )  به اين صورت تعريف مي2000بر اين اساس هويت ملي بنا بر تعريف وودوارد (

هاي جمعي در هر كشوري و به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادباالترين سطح هويت
لي است كه اين عناصر و نمادهاي مشترك هستند كه سبب شناسايي و مشترك در اجتماعي م

  ).189- 188: 1389شوند (عليزاده اقدام و همكاران، تمايز مي
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 10درصد و فاصله اطمينان  95، و ضريب اطمينان 0,5برابر با  qو  pبا احتساب حداكثر واريانس، 
تن  639669برابر با  1390كه طبق سرشماري  19و  6، 3منطقه  3سال و باالتر  18درصد و جمعيت 

  است.  » ايخوشه«ري ، تن تعيين شد و  شيوه نمونه گي 384هستند، حجم نمونه پژوهش، 
در اين پژوهش براي سنجش اعتبار صوري (از توافق نظر متخصصان) استفاده شده است و اعتبار 
صوري اين پرسشنامه تأييد شده است. منظور از پايايي در اينجا، ميزان همگني نتايج سنجش مكرر 

يكساني بدهند آن پرسش  ). يعني اگر مردم در مواقع مكرر به پرسش، پاسخ142: 1386است (بيكر، 
داراي پايايي است. در اين پژوهش براي محاسبه پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه آلفاها 

  در حد مطلوبي ارزيابي شد.
  پژوهش مفاهيم آلفاي - 1 جدول

  آلفاي كرونباخ  گويه  
  (آزمون مقدماتي)

  آلفاي كرونباخ
  (آزمون نهايي)

  0,91  0,86  27 مليهويت
- امنيتاحساس

  0,61  0,71  31  اجتماعي

  
  تعاريف متغيرهاي پژوهش

اجتماعي عبارت است از احساس آرامش و يا عدم احساس تهديد و عدم احساس بعد ذهني امنيت
  ). احساس 107: 1386هاي دور و نزديك فرد است (چلبي، ترس ناشي از آن از سوي محيط

گرفته است كه عبارتند از: احساس امنيت فكري، بعد مورد سنجش قرار  4اجتماعي را در امنيت
   احساس امنيت مالي، احساس امنيت جاني و احساس امنيت جمعي.

هاي مشترك در اجتماعي ملي ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهويت
ت متغير شوند. در اين پژوهش براي ساخاست. اين عناصر و نمادها كه سبب شناسايي و تمايز مي

شاخص انتخابي براي اين مفهوم در سه بعد  27هويت ملي، با استفاده از تكنيك تحليل عاملي 
ها از تناسب عالي برخوردار بودند و معنادار بودن  ، گويهKMO =0,949تعريف شدند. با توجه به 
  ها را براي تحليل عاملي مناسب ارزيابي كرد.  آزمون بارتلت هم اين گويه

آورده شده است. با توجه به  3ويت ملي و بارهاي عاملي به دست آمده، در نمودار هاي ه گويه
اند كه عبارت است از: حافظه تاريخي  هاي بارشده در هر عامل، اين سه عامل نام گذاري شدهگويه

درصد واريانس  66هاي ملي. در مجموع اين عوامل،  بلندمدت، حافظه انقالبي و وفاداري به آرمان
ي هويت ملي را تببين كرده است. سه بعد به دست آمده در خصوص هويت ملي پس از ها گويه

  تحليل عاملي عبارتند از: 
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  عاملي تحليل نتايج حسب بر ملي هويت ابعاد -2 جدول
بار  شاخص/ گويه مولفه مفهوم

  عاملي
سطح 
  سنجش

لي
ت م

هوي
  

ند 
ي بل

ريخ
ه تا

افظ
ح

دت
م

 از 
هي

آگا
ان 

ميز
)

ع...)
وقاي

  

 0,848 مشروطيتامضاي فرمان
بي

رتي
ت

 اي
صله

/فا
 0,834 انعقاد قراردادهاي گلستان و تركمانچاي 

 0,779  به توپ بستن مجلس در زمان محمد علي شاه قاجار
 0,778 جنبش تنباكو

 0,642 ملي شدن صنعت نفت
 0,453  انقالب سفيد و اصالحات ارضي در زمان پهلوي دوم

ي 
ريخ

ه تا
افظ

ح
بي
قال

ان
هي

آگا
ان 

ميز
)

ع...)
وقاي

از 
  

 0,831 598قطعنامه

بي
رتي

ت
 اي

صله
/فا

 

 0,823 1342خرداد15قيام
 0,779 فتح خرمشهر

 0,615 1332مرداد28جنگلي كودتاي
 0,586 قيام ميرزا كوچك خان

لي
ي م

 ها
ان
آرم

 به 
ري

ادا
وف

  

 0,885  كنم.نسبت به كشورم احساس مسئوليت مي

بي
رتي

ت
 اي

صله
/فا

 

 0,867  دانم.هر كجاي دنيا باشم خودم را يك ايراني مي
كنم در حل مشكالت كشورم تا جايي كه توان سعي مي

 دارم تالش كنم.
0,867 

 0,865 كنم.به ايراني بودن خود افتخار مي
در هر كجاي دنيا كه باشم، مدافع حقوق كشورم خواهم 

 بود.
0,860 

در كشور وضعيتي پيش آيد كه به كمك مردم نياز اگر
 باشد، با جان و دل مشاركت خواهم كرد.

0,857 

 0,852 شوم.از توهين به ايران ناراحت مي
من زبان فارسي را بيش از هر زباني دوست دارم و به آن 

 كنم.افتخار مي
0,819 

ايران ام را در كنم داراييبراي پيشرفت كشورم سعي مي
 سرمايه گذاري كنم.

0,818 

شنيدن سرود ملي كشورم در مسابقات جهاني باعث 
 افتخار من است.

0,810 

دهم به ضرر كشورم اگر بدانم نتيجه كاري كه انجام مي
  رغم سودش، از آن اجتناب خواهم كرد.خواهد بود، علي

0,799 

جشن ملي ها، زيباترينكنم عيد نوروز ما ايرانيفكر مي
 براي تغيير سال است.

0,793 

شاعران بزرگي هم چون موالنا، حافظ، فردوسي مايه 
 مباهات ما ايرانيان هستند.

0,774 

اگر دوباره در آينده جنگي رخ دهد، براي دفاع از كشورم 
 در آن شركت خواهم كرد.

0,705 

 0,679  دهم. زندگي در ايران را به هر جاي ديگري ترجيح مي
 0,655  گوش دادن به موسيقي سنتي ايران را دوست دارم.
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  1هاي پژوهش توصيف و تحليل يافته
درصد نمونه مورد بررسي  55,2هاي فردي پاسخگويان،  بر طبق نتايج توصيفي در خصوص ويژگي

درصد از پاسخگويان  70,1سال هستند.  37,2درصد مرد است كه داراي  ميانگين سني  44,8زن و 
 اند.  درصد آنان افراد بدون همسر بر اثر فوت يا طالق بوده 3,9درصد را مجرد و  26متأهل،  

پايگاه اجتماعي در اين پژوهش براي افراد مجرد با استفاده از متغيرهاي تحصيالت و  متغير
پرستيژشغلي پاسخگو، پدر و مادر وي به عالوه سرانه درآمد و براي افراد متاهل تحصيالت و پرستيژ 

اقتصادي افراد در نظر گرفته  - شغلي پاسخگو و همسر وي و سرانه درآمد در تعيين پايگاه اجتماعي
  شده است.

  اقتصادي -  اجتماعي پايگاه حسب بر پاسخگويان توزيع -3 جدول
  درصد تجمعي  درصد  فراواني  اقتصادي - پايگاه اجتماعي

  8,1  8,1  30  خيلي پايين

  49,7  41,6  155  پايين

  88,5  38,8  144  متوسط

  99,5  11  41  باال

  100  0,5  2  خيلي باال

  -   100  372  جمع

  
اند به عبارت ديگر،  در پژوهش داراي پايگاه اجتماعي پايين بوده درصد پاسخگويان اين 41,6

درصد) از پاسخگويان داراي پايگاه اجتماعي پايين و خيلي پايين بوده و  49,7مجموع حدود نيمي (
  اقتصادي متوسط و باالتر بوده اند. - درصد) داراي پايگاه اجتماعي 50,03نيمي ديگر (

 به ملي است كه از سه بعد وفاداري در اين پژوهش هويتمتغير مستقل اصلي مورد بررسي 
  مدت و حافظه تاريخي انقالبي تشكيل شده است.  بلند تاريخي ملي، حافظه هاي آرمان

دهد به  هاي ملي باالترين نمره ميانگين را در اين سه بعد به خود اختصاص مي وفاداري به آرمان
بند هستند. بعد حافظه تاريخي  هاي ايراني پاي به آرماناين معنا كه شهروندان تهراني، در حد زيادي 

بلند مدت، كمترين نمره ميانگين در ميان اين سه بعد را به خود اختصاص داده است به اين معنا كه 
  شهروندان در حد متوسطي نسبت به وقايع تاريخي و گذشته دور كشور آگاهي دارند.

 
اند  جاي گرفته 10تا  0بازه ها در   براي محاسبه هويت ملي و احساس امنيت اجتماعي و ابعاد آن ها ابتدا همه گويه.  1

   متغيرند. 10تا  0و سپس مفاهيم ساخته شده اند بنابراين تمامي ميانگين ابعاد اين دو متغير از 
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  پاسخگويان ميان در آن ادابع و مليهويت هايآماره و مراتب – 4 جدول

خيلي  
خيلي  زياد  تاحدي  كم  كم

انحراف   ميانه  ميانگين  زياد
  معيار

حافظه تاريخي
  1,9  5,42  5,22  % 4,9  %26,6  %47,1  %16,1  %5,2  بلند مدت

حافظه تاريخي
  2,25  6,5  6,49  %27,9  %27,1  %32  %8,6  % 4,4  انقالبي

وفاداري به 
  2,35  7,67  7,13  %45,1  %35,2  %10,9  %1  %7,8  هاي ملي آرمان

  1,5  7,1  6,9  %25,1  %52,1  %14,9  %7,9  -   مليهويت

  
در حد زياد ارزيابي  6,9تعلق به هويت ملي در شهروندان تهراني با توجه به نمره ميانگين 

  شود كه نشان دهنده وضعيت نسبتا مطلوب اين متغير در ميان آن ها است. مي
بعد امنيت فكري، امنيت مالي، امنيت جاني و  4پژوهش، از احساس امنيت اجتماعي در اين 

  امنيت جمعي تشكيل شده است.
در اين پژوهش احساس امنيت فكري به معناي داشتن احساس تضمين امكان ابراز عقايد و 

توان مشاهده كرد كه ميانگين  مي 5باورها، مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به جدول شماره 
دهد شهروندان در اين بعد از احساس امنيت حتي  است كه نشان مي 4,9اي برابر با  اين بعد نمره

  اند.  نمره متوسط هم كسب نكرده
ها از  بعد امنيت احساس مالي به معناي داشتن احساس تأمين نيازهاي مالي و تضمين دارايي 

سرقت و دزدي، كمترين ميانگين را در ميان ابعاد احساس امنيت اجتماعي كسب كرده و اين به 
معناي پايين بودن احساس امنيت مالي در ميان شهروندان تهراني مورد بررسي است. در اين بعد از 

  اند. درصد از شهروندان احساس امنيت كم و يا متوسط داشته 90ساس امنيت اجتماعي حدود اح
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  آن ابعاد و اجتماعيامنيت احساس  هايآماره و مراتب  -5 جدول

خيلي  
خيلي   زياد  متوسط  كم  كم

انحراف   ميانه  ميانگين  زياد
  معيار

  1,3  5  4,9  %1,3  %13  %68  %15,1  %2,6  احساس امنيت فكري
  1,8  3,9  4  %0,3  %5,2  %42,3  %47,5  %4,7  احساس امنيت مالي
  1,8  5,6  5,6  %7,3  %34,2  %42,3  %12,3  %3,9  احساس امنيت جاني
  1,1  4,7  4,4  %0,3  %5,2  %64,3  %27,6  %2,6  احساس امنيت جمعي

- امنيتاحساس

  0,9  5,3  5,1  0  %14,9  %73,9  %10,7  %0,5 اجتماعي

  
احساس امنيت جمعي به معناي؛ داشتن احساس فراغت از تهديدهايي كه امنيت گروه بزرگي از 

اندازد در نظر گرفته شده است و اين بعد نيز همانند امنيت فكري نمره  افراد جامعه را به خطر مي
  كسب كرده است.  5ميانگيني كمتر از 

جان در مقابل تهديدات، احساس امنيت جاني به معناي؛ داشتن احساس تضمين جسم و 
بعد و باالترين ميانگين احساس امنيت را كسب كرده است. يعني  4بهترين وضعيت در اين 

شهروندان تهراني كمتر از ساير ابعاد امنيت، احساس تهديدات جاني دارند. البته بايد به اين نكته 
يزان تهديد در حد توجه داشت كه در مجموع ميانگين ابعاد احساس امنيت همگي در كمترين م

  شوند. متوسط ارزيابي مي
درصد از شهروندان در اين پژوهش از احساس امنيت اجتماعي كم و خيلي  12,5در مجموع، 

توان گفت كه مي 5,1اند. با توجه به ميانگين % باال برخوردار بوده3,4درصد متوسط و  84,1كم، 
  در اين پژوهش در حد متوسط است. اجتماعي در شهروندان تهراني مورد بررسيامنيتاحساس

  
  آزمون فرضيات پژوهش

هاي مناسب، ابتدا متغير وابسته و مستقل پژوهش با آزمون اسميرنف  براي انتخاب آزمون
هاي پارامتريك  كولموگروف مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن توزيع دادها، از آزمون

  براي اين متغيرها استفاده شده است. 
ر اين بخش به بررسي رابطه ميان متغيرهاي مستقل و زمينه اي پژوهش با احساس امنيت د

ايم. براي سنجش تغاوت بين دوجنس از نظر احساس امنيت اجتماعي، از آزمون  اجتماعي بپرداخته
T هاي مستقل استفاده شده است. براي نمونه  
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  جنس حسب بر اجتماعيامنيت احساس مستقل T آزمون نتايج -6جدول

  
  جنس حسب بر آن ابعاد و اجتماعيامنيت احساس مستقل T آزمون نتايج -7جدول

  Levenآزمون  
  برابري واريانس ها براي

t  درجه
  آزادي

سطح معني داري 
)si g(  F سطح معني داري

)si g(  
  0,000  381 5,112 0,905 0,014 اجتماعياحساس امنيت

  
) فرض sig=0,905 <0,05اجتماعي و جنسيت (براي احساس امنيت levenي آزمون نتيجه

دهد كه بين ، نشان ميTكند. اما معنادار بودن نتيجه آزمون برابري واريانس دو گروه را تأييد مي
وجود دارد. و با توجه به  اجتماعي در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداريميانگين احساس امنيت

، احساس امنيت باالتري را نسبت به زنان، با نمره 5,4ميانگين اين دو گروه، مردان، با نمره ميانگين 
  كنند.، تجربه مي4,9ميانگين 

هاي مختلف از نظر  براي سنجش وجود تفاوت معنادار واريانس احساس امنيت اجتماعي در گروه
  ده شده است.استفا Fوضعيت تأهل از آزمون 

  
  تأهل  وضع حسب بر اجتماعيامنيت يكطرفه احساس واريانس تحليل آزمون نتايج -8 جدول

تعداد   وضعيت تأهل  
انحراف   ميانگين  پاسخگو

 F  معيار
سطح معني 

  )sig(داري 

احساس 
امنيت 
  اجتماعي

  0,90  5,09  269  متأهل

6,778  0,001  
  0,89  5,29  100  مجرد

فوتبدون همسر بر اثر
  1,27  4,38  15  يا طالق

  0,92  5,12  384  كل
  

   

 ميانگين جنس 
  4,9 زن اجتماعياحساس امنيت

  5,4 مرد



  سال شهر تهران 18اجتماعي در ميان شهروندان باالتر از بررسي رابطه هويت ملي و احساس امنيت 
 

53 

  تأهل وضع حسب بر اجتماعي احساس امنيت شفه آزمون نتايج -9 جدول
  اختالف ميانگين  

  مطلقه يا همسر فوت شده  متاهل  مجرد
       مجرد
      -   متاهل

    *  *  مطلقه يا همسر فوت شده
  

و در سطح  6,778اجتماعي برابر براي احساس امنيت F، نمره آماره 9با توجه به جدول 
درصد معنادار است و اين به معناي وجود اختالف معنادار در ميانگين نمرات احساس  95اطمينان 

گروه متأهل، مجرد و بدون همسر بر اثر فوت يا طالق است. نتايج آزمون شفه  3امنيت در ميان 
انگين افراد بدون همسر بر اثر فوت و يا طالق با هر دو دهد كه اختالف معناداري ميان مينشان مي

  گروه مجرد و متأهل وجود دارد.
اقتصادي ديگر متغير مورد بررسي ما است كه به بررسي رابطه آن با  –متغير پايگاه اجتماعي 

اجتماعي احساس امنيت اجتماعي پرداخته شده است. آماره پيرسون بين متغيرهاي احساس امنيت
دهنده همبستگي مستقيم و متوسط ميان اين دو متغير است و اقتصادي نشان –اجتماعي  و پايگاه

اقتصادي باالتري داشته باشند، احساس امنيت  –به اين معناست كه هرچه افراد پايگاه اجتماعي 
  كنند.اجتماعي باالتري را تجربه مي

  
  آن ابعاد و اجتماعيامنيت احساس با اقتصادي - اجتماعي پايگاه پيرسون همبستگي آزمون نتايج - 10 جدول

امنيت  
  فكري

امنيت
  مالي

امنيت
  جاني

امنيت 
  جمعي

احساس 
  اجتماعيامنيت

  0,234**  0,009  0,292**  0,115*  0,062  اقتصادي- پايگاه اجتماعي

siسطح معناداري ( g(  0,236  0,026  0,000  0,862  0,000  

  
اقتصادي با امنيت  - همبستگي پايگاه اجتماعي شود،  مشاهده مي 10طور كه در جدول  همان

درصد نيز معنادار است؛ به اين معنا  99تري دارد كه در سطح اطمينان  جاني افراد همبستگي قوي
كنند. متغير  كه افراد هر چه پايگاه باالتري دارند، از جانب تهديدات جاني كمتر احساس خطر مي

اقتصادي است البته اين رابطه در حد  –مالي نيز داراي رابطه معنادار با پايگاه اجتماعي  امنيت
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توان گفت كه هر افراد پايگاه باالتري دارند كمتر احساس  درصد اطمينان مي 95ضعيف است و با 
  ناامني مالي دارند. 

بعاد آن در نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان احساس امنيت اجتماعي و هويت ملي و ا
دهد كه حافظه تاريخي بلند مدت  آورده شده است. نتايج آزمون پيرسون نشان مي 11جدول شماره 

به عنوان يكي از ابعاد هويت ملي، به جز بعد احساس امنيت جاني با ديگر ابعاد داراي رابطه معنادار 
  نيست و همين رابطه هم در حد ضعيف است.

اي كه در خصوص اين بعد از هويت  ريخي انقالبي است. نكتهبعد ديگر از هويت ملي، حافظه تا
تواند  ها با سه نوع احساس امنيت منفي است و اين بعد مي حايز اهميت است اين است كه رابطه

كاهنده احساس امنيت در شهروندان باشد. به غير از بعد احساس امنيت جمعي كه داراي رابطه 
ار معكوس است. قوي ترين رابطه اين بعد از هويت ملي با مستقيم و ضعيف است، باقي روابط معناد

شود. به اين معنا كه تعلق  امنيت مالي شهروندان است. اين رابطه تقريبا در حد متوسط ارزيابي مي
  شود. به هويت ملي در اين بعد، با عث كاهش احساس امنيت اجتماعي مالي در افراد مي

ملي در اين پژوهش است. همبستگي اين بعد از  وفاداري به آرمان هاي ملي بعد آخر هويت
هاي ملي در  تر از ساير ابعاد است. تعلق به آرمان هويت ملي با ابعاد احساس امنيت اجتماعي قوي

  شهروندان داراي همبستگي مستقيم با امنيت جمعي، امنيت جاني و احساس امنيت اجتماعي است. 
  

  آن ابعاد و اجتماعيامنيت احساس و ملي هويت ميان پيرسون همبستگي آزمون نتايج - 11 جدول
امنيت  

  فكري
امنيت
  مالي

امنيت
  جاني

امنيت 
  جمعي

- احساس امنيت

  اجتماعي
  0,093  0,077 0,106* -0,060 0,089 حافظه تاريخي بلند مدت

  sig( 0,083 0,239 0,038 0,135  0,070سطح معناداري (

  - 0,103*  0,109* -0,159** -0,197** 0,082 حافظه تاريخي انقالبي

  sig( 0,107 0,000 0,002 0,033  0,044سطح معناداري (

  0,212**  0,265** 0,182** -0,008 0,053 وفاداراي به آرمان  هاي ملي

  sig( 0,301 0,879 0,000 0,000  0,000سطح معناداري (

  0,184**  0,288** 0,145** -0,082 0,97 مليهويت
  sig( 0,059 0,110 0,004 0,000  0,000سطح معناداري (
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متغير هويت ملي نيز داراي رابطه مستقيم و متوسط با احساس امنيت جمعي و در مجموع 
  داراي رابطه ضعيف و مستقيم با احساس امنيت اجتماعي است. 

تواند به عنوان عاملي در  توان گفت كه تعلق به هويت ملي در شهروندان مي در مجموع مي
امنيت اجتماعي در شهروندان در نظر گرفته شود. براي سنجش ميزان اين اثر از تقويت احساس 

  رگرسيون استفاده شده است.
اقتصادي، - بعد هويت ملي و متغيرهاي زمينه اي؛ پايگاه اجتماعي 3براي معادله رگرسيون،  

عادله )، را وارد م1)، تاهل (بدون همسر بر اثر فوت يا طالق 1)، تأهل (متأهل 1جنسيت (زن 
متغير وارد شده در رگرسيون گام به گام احساس  7رگرسيون به روش گام به گام شد، كه از مجموع 

  متغير در معادله نهايي وارد شده است. 4امنيت اجتماعي، 
بوده و رگرسيون  0دهد كه حداقل يكي از بتاها نامساوي  نشان مي  Fمعنادار بودن آماره 

است، مدل  0,135تعيين خالص به دست آمده كه برابر با معنادار است. با توجه به ضريب 
  درصد از تغييرات متغير احساس امنيت اجتماعي است. 13,5پيشنهادي ما قادر به تبيين 

  
 به گام روش به اجتماعيامنيت احساس  با اي زمينه و مستقل متغيرهاي رگرسيون تحليل نتايج - 12 جدول

  )آخر گام( گام

نتايج 
  همبستگي

همبستگيضريب
ضريب تعيين  ضريب تعيين  چندگانه

سطح معني   F  خالص
  داري

0,381  0,145  0,135  15,536  0,000  

  
 به گام روش به اجتماعيامنيت احساس با اي زمينه و مستقل متغيرهاي رگرسيون تحليل نتايج - 13 جدول

  )آخر گام( گام

يف
رد

  
  متغير

ضريب
استاندارد 

  Bنشده 

ضرايب 
سطح معناداري   Tمقدار آزمون   استاندارد شده

)si g(  

  0,000  13,902  -   35,09  مقدار ثابت  1
  0,000  4,112  0,200  0,100  پايگاه اجتماعي اقتصادي  2
  0,000  - 4,589  - 0,222  - 3,556  )1جنسيت (زن   3
  0,000  3,999  0,195  0,114  وفاداري به آرمان هاي ملي  4
  0,050  1,970  0,095  0,166  حافظه تاريخي بلند مدت  5

  



  1394، زمستان 4انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه
 

56 

  به اين ترتيب معادله رگرسيون احساس امنيت اجتماعي برابر است با: 
)) + 1(جنسيت (زن= 0,222 –اقتصادي) - (پايگاه اجتماعي - 0,200اجتماعي= احساس امنيت

  (حافظه تاريخي بلند مدت) 0,095(وفاداري به آرمان هاي ملي) +  0,195
شهروندان تهراني باالترين تأثر را بر ميزان احساس اقتصادي –به اين معنا كه پايگاه اجتماعي 

اقتصادي وضعيت بهتري داشته باشد، احساس –امنيت اجتماعي آنان دارد و هرچه پايگاه اجتماعي
امنيت اجتماعي باالتري را تجربه خواهند كرد. متغير بعدي موثر بر احساس امنيت اجتماعي 

اجتماعي كمتري را نسبت به مردان تجربه  جنسيت است؛ به اين معنا كه زنان احساس امنيت
هاي ملي ديگر متغيري است كه باعث ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در  كنند. وفاداري به آرمان مي

شود كه  شود و در نهايت نيز حافظه تاريخي بلند مدت به معادله رگرسيون اضافه مي شهروندان مي
  هروندان دارد. اثري مستقيم و ضعيفي بر ارتقاي احساس امنيت ش

  
  بحث و نتيجه گيري

اجتماعي ملي و احساس امنيتهاي ما در اين پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار ميان هويتيافته
اجتماعي را داري پيوند سوييني، هويتسوييني است؛  مكدارد. اين نتايج همسو با نظرات مك

بزرگ يا هايگروهنظريات انديشمنداني كه هويتداند و با نقد اجتماعي ميناگسستني با امنيت نظم
ملي و ديگر انواع هويت را يكي از متغيرهايي بر دانند، هويتاجتماعي ميملي را معادل امنيتهويت

ي جمعي و اتخاذ »ما«شود با تقويت  تواند بر امنيت افراد موثر باشد. بنابراين ميشمرد كه ميمي
اجتماعي آنان را امنيتملي در ميان شهروندان تهراني، احساسراهكارهايي در جهت تحكيم هويت 
دهد كه وفاداري به آرمان هاي ملي است كه بيشترين تأثير را  افزايش داد. نتايج رگرسيون نشان مي

رگرسيون، حافظه بر ميزان تغييرات احساس امنيت اجتماعي در افراد دارد. هم چنين بر طبق نتايج 
دهند هر چند كه اين اثر  اثر افزايشي بر احساس امنيت اجتماعي نشان ميتاريخي بلند مدت نيز 

توان اين گونه بيان كرد كه چيزي كه باعث تثبيت و تعلق به هويت ملي  ضعيف است.  بنابراين مي
ها  شود و اثر افزايشي نيز بر احساس امنيت اجتماعي آنان دارد، وفاداري به نمادها، آرمان در افراد مي

  موع افتخارات ملي است. و در مج
اجتماعي با وضع تأهل شهروندان هم رابطه اي معنادار داشت به اين معنا كه احساس امنيت

اجتماعي وضعيت بهتري نسبت به متأهل ها و متأهلين وضعيت بهتري از مجردان در احساس امنيت
امنيت در افراد  افراد بدون همسر بر اثر فوت يا طالق داشتند؛ يعني تأهل باعث كاهش احساس

اي و متغير هاي پژوهش در مورد روابط موجود در ميان متغيرهاي زمينهشود. در ادامه يافته مي
شود به  اجتماعي تاييد مياجتماعي ، معناداري رابطه ميان جنسيت و احساس امنيتاحساس امنيت
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كنند و اين اثر اجتماعي كمتري را نسبت به مردان تجربه مياين معناكه زنان احساس امنيت
شود.  جنسيت بر احساس امنيت اجتماعي در كنار ساير متغير ها در معادله رگرسيون نيز، حفظ مي

تواند باعث كاهش روابط اجتماعي آن ها شود و فعاليت هاي پايين بودن احساس امنيت زنان، مي
موضوع و عوامل  اجتماعي اين گروه بزرگ از جمعيت كشور را محدود كند؛ پس لزوم توجه به اين

  شود.  موثر بر آن در پژوهش هايي ديگر احساس مي
تواند ميزان احساس امنيت  اقتصادي شهروندان به عنوان عاملي است كه مي –پايگاه اجتماعي 

اجتماعي در آنان را افزايش دهد. البته دو بعد احساس امنيت فكري و جمعي در شهروندان و 
نوع رابطه اي تأييد نشد. نداشتن رابطه ميان احساس امنيت وضعيت پايگاه اجتماعي آنان، هيچ 

تواند به اين معنا باشد كه ارتقاي سطح اين نوع از احساس امنيت، به چيزي فراتر از  فكري مي
بينيم كه  برآورده شدن نيازهاي زيستي در افراد دارد. اما در مواردي مثل امنيت جاني و مالي، مي

توانند احساس  اي اوليه شان، بر حسب هرم مازلو، بر طرف شود ميشهروندان در صورتي كه نيازه
گيرد و بيشتر در  امنيت باالتري را تجربه كنند. امنيت فكري در سطحي باتر از اين نيازها جاي مي

شوند، متغيري  شود و چون اين چنين مسائلي در سطوح كالن مطرح مي حوزه سياسي تعريف مي
ح فردي جاي دارد، توانايي تبيين آن را ندارد. حتي تعلق به هويت مثل پايگاه توانايي كه در سط
تواند باعث افزايش احساس امنيت در اين بعد شود يعني افرادي سطح  ملي در ميان افراد هم نمي

  تحكيم هويت ملي در آن ها  بسيار باال هم باشد؛ لزوماً احساس امنيت فكري نخواهند كرد.
معنايي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، كه احساس  احساس امنيت جمعي با توجه به

اقتصادي شهروندان  –تهديد از جانب جرائم سطح كالن در جامعه، نيز رابطه اي با پايگاه اجتماعي 
كند و در سطحي باالتر از سطح فردي قابل تبيين  نداشت زيرا اين نوع تهديد هراس جمعي ايجاد مي

هاي بلند مدت در سطح كالن  است. اين نوع احساس امنيت مانند احساس امنيت فكري نيازمند برنامه
  ي بر آن داشت.توان اثري كاهش هستند و با به بهبود وضعيت معيشتي و پايگاهي، نمي
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