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 9 بررسى تأثير پايگاه اجتماعى- اقتصادى و هويت قومى بر احساس امنيت اجتماعى  

دكتر سيدعبدالحسين نبوى1
دكتر على حسين حسين زاده2

سيده هاجر حسينى3

چكيده
امنيت اجتماعى يكى  از عناصر بنيادى بعد سياسى نظم اجتماعى به حساب مى آيد و ميزان و ضرايب احساس 
امنيت يا ناامنى، وابسته به سطح برداشت و احساس افراد و مرتبط با تحليل ها و بررسى هاى امنيتى است. اين 
تحقيق در سال 1387 با هدف بررسى جامعه شناختى احساس امنيت اجتماعى و شناسايى پاره اى از عوامل 
اجتماعى و سياسى مؤثر بر احساس امنيت اجتماعى انجام گرفته است. احساس امنيت اجتماعى افراد در اين 
پژوهش به سه بعد احساس امنيت جانى، احساس امنيت مالى و احساس امنيت سياسى بر آن، مورد بررسى قرار 
گرفته است. چارچوب نظرى تحقيق برگرفته از آراى سه تن از صاحب نظران مكتب كپنهاگ (بارى بوزان، 
ال ويور و بايرن موالر) است. اين تحقيق به روش پيمايشى و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته است. 

جمعيت آمارى تحقيق، ساكنان 16 سال و باالتر شهرستان اهواز و حجم نمونه در آن، 600 نفر است.
مهم ترين يافته هاى تحقيق نشان داد كه از مجموع عوامل مطرح شده، پايگاه اقتصادى- اجتماعى و هويت 
ملى تأثير افزاينده و دو متغير احساس محروميت نسبى  و احساس بى قدرتى، اثر كاهنده اى بر احساس امنيت 
بر  معكوس  صورت  به  و  قومى  هويت  بر  مستقيم  صورت  به  بى قدرتى،  احساس  متغير  دارند.  افراد  اجتماعى 
هويت ملى افراد تأثيرگذار است. همچنين، متغيرهاى هويت قومى و جنسيت، به ترتيب بر احساس امنيت جانى 

و احساس امنيت مالى افراد اثرگذارند.

كليدواژه ها
 ،(Socio ـ   economic  status)پايگاه  اجتماعى-اقتصادى،(feeling  societal  security)اجتماعى  امنيت  
 ،(Powerlessness) احساس بى قدرتى ،(Identity) هويت ،(feeling relative deprivation) محروميت نسبى

.(Ethnic identity) هويت قومى ،(Social order) نظم اجتماعى

1. استاديار گروه علوم اجتماعى دانشگاه شهيد چمران.

2. استاديار گروه علوم اجتماعى دانشگاه شهيد چمران.
3. كارشناس ارشد جامعه شناسى.

بررسى تأثير پايگاه اجتماعى- اقتصادى 
و هويت قومى بر احساس 

امنيت اجتماعى
تاريخ دريافت: 87/11/9
تاريخ پذيرش: 88/3/11
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مقدمه
تكاپو براى رسيدن به امنيت از مهم ترين انگيزه هاى انسان در درازاى زندگى اوست. 
تشكيل  و  شدند  گوناگون  مناسبات  وارد  خود،  زيستى  نيازهاى  تأمين  براى  انسان ها 
شدن  پيچيده تر  و  اجتماعات  گسترش  موازات  به   .(82  :1384 (نصيرى،  دادند  جامعه 
روابط و تعامالت اجتماعى، موجود بشرى وارد روابط گوناگونى شد كه عرصه هاى 
زندگى را تحت عناوين اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... از هم متمايز كردند و 
امنيت او را تحت الشعاع قرار دادند. بشر كه براى تأمين امنيت و فرار از ناامنى، جامعه 
را تشكيل داده بود، به زودى دريافت كه اين بار امنيت او نه تنها از سوى طبيعت و 
عوامل طبيعى، بلكه از سوى انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعى، اقتصادى و سياسى 
نيز تهديد مى شود. بدين ترتيب، دغدغة هميشگى او براى تأمين امنيت در مقوله اى جديد، 

با عنوان احساس امنيت اجتماعى ظهور مى كند.
مفهوم امنيت اجتماعى و [احساس ناشى از آن] در پى توسعة تحليل هاى جديد امنيتى 
و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح شد. اين مفهوم، نخست به عنوان يك رويكرد مفهومى 
پيدا  توسعه  كپنهاك1  صلح  تحقيقات  مؤسسه  در  محققان  از  مستقلى  گروه  وسيلة  به 
كرده(Bilgin, 2003: 211) و به صورت توان يك جامعه براى حفاظت از هويت گروهى شان 
در مقابل تهديدات واقعى يا فرضى، تعريف شده است(Wearver, 2000: 5). بدين ترتيب، 
بيشتر تهديدات براى افراد، ناشى از اين حقيقت است كه آنها در محيط انسانى به سر 
مى برند و اين محيط، به وجودآورندة انواع فشارهاى غيرقابل اجتناب اجتماعى، اقتصادى 
و سياسى است. با توجه به اينكه افراد اولين منبع ناامنى يكديگرند، مسئلة امنيت افراد، 
ابعاد گسترده تر اجتماعى و سياسى پيدا كرده است(بوزان، 1378: 54) كه اين ابعاد به نوبة 

خود، احساس امنيت اجتماعى افراد را تحت الشعاع قرار مى دهند.

بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق
فقدان يا اختالل در امنيت، پيامد و بازتاب هاى نگران كننده و خطرناكى براى افراد و 
دولت ها به دنبال دارد. در همين رابطه، دولت ها و نظام هاى سياسى، ساالنه بودجه هاى 
هنگفتى را هزينه مى كنند (ترابى و گودرزى، 1384: 265). تحقيقات و نظر سنجى هايى 
كه همه ساله از سوى دولت در سطح كشورى به اجرا در مى آيد، نمونه اى از آن است. 
كه 81  است  آن  مبّين  (ايسپا)  ايران  دانشجويان  افكارسنجى  مركز  خواهى  نظر  نتيجة 
1. Copenhagen peace research institute
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درصد از ايرانيان به گونه اى احساس ناامنى مى كنند (كالهچيان، 1384: 154). 
در  (ناجا)  ايران  اسالمى  جمهورى  انتظامى  نيروى  سوى  از  كه  ديگرى  نظرسنجى  در 
ميزان  سنجش  خصوص   در  دوم)  (پيمايش   1384 و  اول)  (پيمايش   1383 سال هاى 
امنيت اجتماعى مراكز استان هاى كشور صورت گرفته است، نشان مى دهد كه ميانگين 
احساس ناامنى در مركز شهرستان مورد مطالعة تحقيق حاضر (شهر اهواز) برابر با 
84/83 است كه در مقايسه با ميانگين احساس ناامنى كل مراكز استان هاى كشور، رتبة 

دوم را به خود اختصاص داده است (ناجا: 1383).
بى ترديد در ايجاد امنيت و احساس امنيت، عوامل گوناگونى دخالت دارند كه فقدان 
ضرورت  است.  شده  آن  تحقق  از  مانع  يا  كرده  كند  را  امنيت  احساس  برقرارى  آنها 
مطالعه و تحقيق در خصوص مسئلة مطرح شده نيز از آنجا ناشى مى شود كه تهديدات 
داخلى بالفعل و بالقوه در كشورهاى كمترتوسعه يافته، اغلب، امنيت اجتماعى اين جوامع  
عناصر  و  عوامل  شناسايى  اساس،  همين  بر  مى اندازد (خوشفر، 3:1387).  خطر  به  را 
تأمين امنيت اجتماعى و احساس ايمنى از پيش شرط هاى اساسى در جهت برنامه ريزى 
براى ارتقاى سطح امنيت اجتماعى به شمار مى رود و نقش بااليى در برنامه ريزى هاى 
شناسايى  همين منظور و در پى  تحقيق حاضر به  برخوردار است.  راهبردى دولت ها 
عوامل تأثيرگذار بر احساس امنيت اجتماعى صورت گرفته است. عوامل مورد نظر اين 

تحقيق، پاره اى از عوامل مهم مربوط به حوزه هاى اجتماعى و سياسى زندگى افرادند.

پيشينة نظرى تحقيق
نحوة تأمين امنيت كه از ديرباز موضوع مورد بحث پژوهشگران عرصة مسائل راهبردى 
بوده، به طور مشخص در دو ايدة رئاليستى و ايدئاليستى تجلى مى يابد(بوزان، 1378: 
16). به طور كلى، تا دهة 1980 ميالدى، اين دو نحوة برداشت بر همة تفكرات مربوط به 

مسئلة امنيت ملى حاكم بوده است (ربيعى، 1382: 127- 126).
نظريه هاى  و  رويكردها  ايدئاليسم)،  و  (رئاليسم  كالسيك  رويكردهاى  نقد  اثر  در 
مدرن در حوزة امنيت پژوهى ظهور كردند. انديشة انتقادى، در حوزة مطالعات امنيت از 
حدود سال 1980 و دورة پايان جنگ سرد مطرح شد. نگرش انتقادى، به ويژه به عدم 
كفايت فرض هاى مطالعات كالسيك مربوط بود و بيش از همه به جايگاه برتر رئاليسم 
و ايدئاليسم حمله برد و بر لزوم مطالعات جايگزين در عرصة امنيت پژوهى تأكيد كرد 

.(Bilgin; Booth; Jones, 1998: 152)
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پس از پايان جنگ سرد، بارى بوزان به همراه ال ويور، جاب دوويلد و... در مكتب 
كپنهاگ، در پى گسترش مفاهيم امنيت، تحليل هاى ظريفى ارائه داده و ايدة امنيت اجتماعى 
را مطرح كردند. آنها اين كار را از طريق توجه به ابعاد اجتماعى، اقتصادى، محيطى، 
سياسى و نظامى ـ امنيتى انجام دادند (Bilgin, 1998: 38). موضوعى كه نخستين بار در 
آنجا مطرح شد، اين بود كه اوًال؛ امنيت- ناامنى1، فقط به عوامل نظامى بستگى ندارد، 
بلكه امروزه مسائل اجتماعى، فراتر از عوامل نظامى ايفاى نقش مى كنند. ثانيًا؛ متصدى 
امنيت فقط دولت ها نيستند، بلكه نيروهاى اجتماعى نقش برجسته اى دارند (افتخارى و 
نصيرى، 1383: 238). بدين سان، آنها جامعه را مرجع امنيت2 مى دانند و معتقدند با ظهور 
به   .(Bilgin, 2003: 211)مى شوند مطرح  امنيت  موضوع  عنوان  به  جوامع  احساس «ما»، 
عالوه، صاحب نظران مكتب كپنهاگ، امنيت را در دو بعد عينى و ذهنى مطرح مى كنند 
و اظهار مى دارند تهديدهاى امنيتى در دامنه اى وجود دارند كه به طور ذهنى نيز قابل 
تصميم  بر  مبتنى  و  ذهنى  را  امنيت  آغازين  نقطة  بوزان،   .(Buzan, 1998: 1)تجربه اند
بازيگران معرفى كرد و بيان داشت كه مسئلة امنيت در اجتماع شناخته مى شود، زيرا 
كنند  نگاه  تهديد  عنوان  به  را  پديده ها  برخى  و  كنند  رجوع  آن  به  مى توانند  بازيگران 

(ابراهيمى، 1386: 446).
و  دولت ها  «مردم،  كتاب  در  را  اجتماعى  امنيت  اصطالح  بار  نخستين  بوزان  بارى 
هراس» به كار برد. اين مفهوم تنها يكى از ابعاد رويكرد پنج بعدى او به مقولة امنيت 
و  اقتصادى  سياسى،  نظامى،  امنيت  از:  عبارت اند  وى  رويكرد  بخش هاى  ديگر  بود. 
امنيت  از  بخش هايى  همگى  اجتماعى،  امنيت  جمله  از  و  ابعاد  اين  تمام  زيست محيطى3. 
ملى4 هستند (Roe, 1996: 3). امنيت اجتماعى از نظر بوزان به حفظ ويژگى هايى اشاره 
دارد كه بر اساس آن، افراد خود را به عنوان عضو يك گروه اجتماعى قلمداد مى كنند، 
يا به عبارتى، با جنبه هايى از زندگى فرد ارتباط پيدا مى كند كه هويت گروهى او را شكل 
مى دهند (Buzan; Wearver, 1998: 4-5). به عقيدة بوزان، عواملى كه مى توانند هويت يك 
جامعه را تهديد كنند، ممكن است از سركوب آزادى بيان تا مداخله در قابليت هاى آن 
شامل   است  ممكن  عوامل  اين  بوزان،  عقيدة  به  باشند.  متغير  خود،  هويت  ابراز  براى 
ممنوعيت به كارگيرى زبان، نام ها، لباس ها، بستن مكان هاى آموزشى و دينى يا تبعيد و 

1. Security- Insecurity
2. Refrence of security
3. Military, Politica, Economical & Environmrntal security
4. National Security
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كشتار اعضاى يك اجتماع باشند. بنابراين، برخى از تهديداتى كه متوجه امنيت اجتماعى 
جامعه مى شوند، ممكن است نظامى باشند، مانند كشتن اعضاى گروه و فتح قلمرو تاريخى 
كردن از حقوق،  محروم  مانند  باشند،  نظامى  غير  است  ممكن  نيز  ديگر  برخى  اما  آنها. 
زبان و آزادى دينى و شيوة پرستش(Buzan, 1993: 43 به نقل از Roe, 1996: 4). در هر حال 
تهديدات تأثيرگذار بر امنيت اجتماعى زمانى روى مى دهند كه جوامع به اين نتيجه مى رسند 

كه در شرايطى  كنونى، هويت «ما» مورد تهديد و تعرض واقع شده است(همان منبع).
ال ويور1 در كتاب «هويت، مهاجرت و منشور جديد امنيت در اروپا» (1993) دست 
(نصرى،  است  زده  امنيت  دربارة  بوزان  بعدى  پنج  رهيافت  از  مجدد  مفهوم سازى  به 
امنيت  و  دولت  امنيت  دوگانگى  نوعى  حسب  بر  را  امنيت  حوزة  وى   .(136  :1378
به  دولتى  امنيت  از  بخشى  ويور  نظرية  در  اجتماعى  امنيت  مى گيرد.  نظر  در  اجتماعى 
شمار مى رود، اما به عنوان يك بخش مستقل هم (كه بوزان از آن غفلت ورزيده) به آن 
ارجاع داده شده است(Roe, 1996: 11). با چنين نگرشى امنيت اجتماعى تنها با كاربرد آن 
براى بررسى گروه ها يا واحدهاى جمعى كه به عنوان واقعيت هاى سياسى و اجتماعى 
اجتماع  خاص  شكل  هر  با  اجتماعى  امنيت  مفهوم  و  مى شود  فهميده  شده اند،  شناخته 
سياسى مانند گروه هاى ملى، گروه هاى قومى يا اجتماعات مذهبى ارتباط پيدا مى كند. از 
آنجا كه همة جوامع يك تعداد از گروه هاى با هويت خاص خود را دارند، بنابراين، اين 
گروه ها، واحدهاى ابتدايى تحليل امنيت اجتماعى به حساب مى آيند (واتسوون، 2004: 4 

به نقل از صمدى بگه جان، 1384: 63).
موالر، صاحب نظر ديگرى است كه در باب امنيت اجتماعى با الهام از نظرات بوزان 
(يعنى  امنيت  مرجع  هدف  باب  از  را  آنها  و  است  كرده  طرح  را  ناامنى  اشكال  ويور،  و 
تأمين امنيت براى چه كسى؟) و نوع تهديدات (خطرات و آسيب هايى كه مبارزه با آنها، 
وى  (نويدنيا، 1385: 43).  است  كرده  متمايز  يكديگر  از  مى آيد)  حساب  به  امنيت  هدف 
او  مى كند.  آغاز  امنيت  متفاوت  اشكال  شرح  با  را  اجتماعى  امنيت  باب  در  خود  بحث 
پاسخ  كه  دارد  وجود  و«انسانى»  «اجتماعى»  «ملى»،  شكل  سه  در  امنيت  است  معتقد 
اين  از  يك  هر  در  امنيت  مرجع  ديگر  بيان  به  يا  كسى؟»  چه  براى  «امنيت  سؤال  به 
اشكال، متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنيت، تهديدات نيز متفاوت خواهند 
«هويت  موضوع  عنوان  به  اجتماعى  امنيت  موالر  عقيدة  به   .(57  :1382 (نويدنيا،  بود 

1. Ole Wearver 
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ايمن»1 براى گروه هاى اجتماعى مانند ملت ها، گروه هاى قومى و مذهبى  به شمار مى آيد
(Moller, 2000: 10). به عقيدة او امنيت اجتماعى، مقوله اى است كه افراد و دولت به همراه 

يكديگر در تأمين آن سهيم و شريك اند و از اين رو به تدريج و همراه با غيرقابل تفكيك 
مصداق پيدا  ناامنى آن دو  يكديگر، همين حالت در خصوص  شدن دولت و جامعه از 

مى كند (نويدنيا، 1382: 61).

مدل روابط بين متغيرهاى مستقل و متغير وابستة تحقيق  (احساس امنيت اجتماعى)

پيشينة تجربى تحقيق
در زمينة امنيت اجتماعى در داخل و خارج از كشور مطالعاتى صورت گرفته است. در 

اين قسمت به برخى از مهم ترين مطالعات انجام گرفته اشاره مى كنيم.
منظور «بررسى  به  سال 1383  در  ايران (ناجا)  اسالمى  جمهورى  انتظامى  نيروى 
ميزان احساس امنيت در بين حاشيه نشينان تهران بزرگ به تفكيك مناطق» وبررسى 
عملكرد نيروى انتظامى از ديدگاه آنان، اقدام به نظرسنجى كرد. جامعة آمارى تحقيق، 

1. Secured Identity

قوميت جنس سن

احساس امنيت جانى

ارزيابى ذهنى فرد از پايگاه 
اجتماعى - اقتصادى 

بعد عينى پايگاه اجتماعى - 
اقتصادى

احساس محروميت نسبى

هويت قومى

هويت ملى

احساس 
بى قدرتى

حوزة 
اجتماعى

حوزة 
سياسى

احساس 
امنيت 
احساس امنيت مالىاجتماعى

احساس امنيت سياسى
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كلية شهروندان باالى 15 سال حاشيه شهر تهران بوده اند. نتايج نظرسنجى نشان داد 
كه سن، جنس، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت و درآمد افراد بر احساس امنيت آنان 

تأثيرگذار است (ناجا، 1383).
بين  در  اجتماعى  امنيت  احساس  ميزان  «بررسى  خصوص  در  ديگرى  نظرسنجى 
 1384 و  اول)  (پيمايش   1383 سال هاى  در  كشور»  استان هاى  در  مراكز  شهروندان 
(پيمايش دوم) از طرف ناجا براى كلية شهروندان باالتر از 15 سال ساكن در مراكز 
استان هاى كشور به عمل آمده است. اهداف اصلى نظرسنجى در پيمايش دوم عبارت 
بود از: سنجش ميانگين ناامنى در جامعه كه 93/1 نشان داده شد؛ سنجش ميزان احساس 
ناامنى كه 56/9 بود؛ ارزيابى عملكرد نيروى انتظامى، كه ميانگين نمرات پاسخگويان به 
عملكرد ناجا 28/7 بوده است؛ بررسى نقش سازمان هاى مختلف در امنيت شهروندان، 
وزارت  و  نقش،  بيشترين  فوريتى،  مراكز  و  قضائيه  قوة  انتظامى،  نيروى  آن،  طبق  كه 
اموراقتصادى و دارايى، سازمان تأمين اجتماعى و شوراى شهر، كمترين نقش را در 

تأمين و حفظ امنيت شهروندان داشتند (كرامتى، 1385).
جميل صمدى بگه جان در سال 1384 «امنيت اجتماعى در سنندج» را بررسى كرد. 
جامعة آمارى تحقيق، كلية شهروندان 18 سال به باالى ساكن در مناطق مركز و حاشية 
سنندج بودند. روش پژوهش، مصاحبة مفّصل بوده كه اين مصاحبه با 60 نفر انجام 
مالى،  امنيت  اجتماعى،  اقتصادى-  پايگاه  همچون  متغيرهايى  تأثير  محقق  است.  شده 
بررسى  ساكنان  اجتماعى  امنيت  بر  را  سياسى  امنيت  و  قومى  هويت  گذارى،  سرمايه 
كرده است. مهم ترين نتيجة تحقيق اين است كه افراد و خانواده ها، هر كدام تهديدات و 
ناامنى خاص خود را دارند، اما مركز ثقل تهديدات، تهديدهاى اقتصادى است. در واقع، 
امنيت اجتماعى افراد و خانواده ها از سوى عوامل موجود در حوزة اقتصادى سلب و 

تهديد مى شود (صمدى بگه جان، 1384). 
كشورهاى  در  امنيت  و  «مشروعيت  عنوان  با  مطالعه اى  در  السعيد  كامل  مصطفى 
عربى» به سنجش و مقايسة امنيت عمومى (شامل امنيت رژيم و جامعه) در كشورهاى 
مصر، الجزاير، عراق، ليبى  و عربستان سعودى در فاصلة سال هاى 1989 تا 1996 اقدام 
كرد. روش مطالعه اسنادى بوده و داده هاى آن بر اساس آمار و اطالعات منتشر شدة 
سازمان هاى حقوق بشر وساير منابع رسمى جمع آورى شد. يافته ها نشان داد كه از 
ميان كشورهاى بررسى شده، عربستان سعودى بيشترين ميزان امنيت و مشروعيت 
رتبة  شان،  سياسى  ساختار  در  تفاوت  وجود  ليبى  با  و  مصر  كشور  دو  داراست.  را 
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دوم را دارند. الجزاير به دليل جنگ هاى داخلى و عراق به دليل جنگ دوم خليج [فارس] 
چهارمين و پنجمين مقام را به خود اختصاص داده اند (كامل السعيد، 1381). 

«هويت جمعى به عنوان عامل و ساخت دهندة اجتماع» عنوان پيمايشى است كه در 
سال 1997 كميرلينگ و مور در اسرائيل انجام دادند. هدف تحقيق، مقايسة بين دو سنت 
مجّزاى جمعيت يهود اسرائيلى و جمعيت عرب مسلمان ساكن در اين منطقه بود و در آن 
محققان به اين نتيجه رسيدند كه در مقايسة بين دو گروه، هر گروه نيازهاى فردى شان 
رفاه،  مثل  مادى  منابع  آنها  براى  و  مى كنند  جست وجو  جمعى شان  نيازهاى  در  نيز  را 
سالمتى و... ارزش پايين ترى نسبت به آسايش و نيازهاى جمعى شان دارد. به طور كلى 
در اين مطالعه مشخص شد كه هويت هاى جمعى، نقش مركزى را در ساخت اين نظام 

.(Kimmerling, Moor, 1997) دارند

اهداف تحقيق
سياسى بر  اجتماعى و  عوامل  از  برخى  تأثير  شناخت  تحقيق،  اين  انجام  از  كلى  هدف 

احساس امنيت اجتماعى است كه به اهداف جزئى زير تقسيم مى شود:
شناخت تأثير عوامل جمعيت شناختى بر احساس امنيت اجتماعى. 1 -

شناخت تأثير عوامل اجتماعى بر احساس امنيت اجتماعى. 2 -
شناخت تأثير عوامل سياسى بر احساس امنيت اجتماعى. 3 -

فرضيه هاى تحقيق
اكثر  در  اغلب  كه  سوم)  و  دوم  اول،  (فرضيه هاى  زمينه اى  فرض هاى  از  نظر  صرف 
تحقيقات اجتماعى در نظر گرفته مى شوند، در اين تحقيق فرضيات به دو حوزه تقسيم 
كه  سياسى  حوزة   -2 پنجم؛  و  چهارم  فرضيات  شامل  اجتماعى  حوزة   -1 شده اند: 
فرضيات ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم را در بر مى گيرد. مجموع فرضيات مطرح شده 

در اين تحقيق عبارت اند از:
فرضية اول: به نظر مى رسد بين سن و احساس امنيت اجتماعى، رابطة معنادارى 

وجود دارد.
فرضية دوم: به نظر مى رسد بين جنس و احساس امنيت اجتماعى، رابطة معنادارى 

وجود دارد.
فرضية سوم: به نظر مى رسد بين قوميت و احساس امنيت اجتماعى، رابطة معنادارى 
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وجود دارد.
امنيت  احساس  و  اجتماعى  اقتصادى-  پايگاه  بين  مى رسد  نظر  به  چهارم:  فرضية 

اجتماعى، رابطة معنادارى وجود دارد.
امنيت  احساس  نسبى  و  محروميت  احساس  بين  مى رسد  نظر  به  پنجم:  فرضية 

اجتماعى، رابطة معنادارى وجود دارد.
فرضية ششم: به نظر مى رسد بين احساس بى قدرتى و هويت قومى، رابطة معنادارى 

وجود دارد.
فرضية هفتم: به نظر مى رسد بين احساس بى قدرتى و هويت ملى، رابطة معنادارى 

وجود دارد.
فرضية هشتم: به نظر مى رسد بين هويت قومى و احساس امنيت اجتماعى، رابطة 

معنادارى وجود دارد.
رابطة  اجتماعى،  امنيت  احساس  و  ملى  هويت  بين  مى رسد  نظر  به  نهم:  فرضية 

معنادارى وجود دارد.
اجتماعى،  امنيت  احساس  و  بى قدرتى  احساس  بين  مى رسد  نظر  به  دهم:  فرضية 

رابطة معنادارى وجود دارد.

تعريف مفاهيم و عملياتى كردن متغيرهاى تحقيق
با تكيه بر آراى صاحب نظران مكتب كپنهاگ (بوزان، ويور و موالر) كه نقطة آغازين 
كنشگران  تصميم  بر  مبتنى  و  امنيت)  فقدان  يا  وجود  از  فرد  (احساس  ذهنى  را  امنيت 
شده  گرفته  نظر  در  اجتماعى»  امنيت  «احساس  تحقيق،  وابستة  متغير  مى كنند،  معرفى 
افتادن  مخاطره  به  يا  شدن  تهديد  از  هراس  فقدان  به  اجتماعى  امنيت  احساس  است. 
آزادى هاى  و  حقوق  تهديد  از  ترس  نبود  و  انسانى  ارزش هاى  و  اساسى  ويژگى هاى 
به  مطالعه  اين  در  اجتماعى  امنيت  احساس  (افشار، 1385: 61).  مى شود  گفته  مشروع 
سه بعد احساس امنيت مالى1، احساس امنيت جانى2 و احساس امنيت سياسى3 تقسيم 
شده است. صاحب نظران مكتب مزبور با الهام از عقايد جان الك به تحليل ابعاد امنيت 
پرداخته اند. بوزان در جمله اى از جان الك نقل مى كند كه «هدف اصلى انسان ها از اين 
كه خود را در اختيار دولت قرار مى دهند، حفظ دارايى آنهاست». منظور از دارايى در 
1. property security
2. life security
3. political security
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و «مايملك»[  سياسى]،  امنيت  جانى]،«آزادى» [احساس  امنيت  اينجا، «حيات» [احساس 
احساس امنيت مالى] است كه در حالت عادى فاقد امنيت اند. به عالوه بوزان تهديدات 
را به سه نوع فيزيكى يا جسمى (درد، صدمه و مرگ)، تهديدات اقتصادى (تصرف يا 
همراه با  حقوق،  تهديدات نسبت به  نداشتن به كار يا منابع)،  دسترسى  اموال،  تخريب 
تهديدات موقعيت يا وضعيت (زندانى شدن، از بين رفتن آزادى هاى عادى، تنزل رتبه 
و تحقير در انظار عمومى) تقسيم مى كند (بوزان، 1378: 55- 54) كه بيانگر ابعاد سه 
گانة متغير وابسته در تحقيق كنونى است. براى عملياتى كردن اين ابعاد، در مجموع از 
25 گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شده و در مقياس فاصله اى مورد سنجش قرار 
گرفته اند. تعاريف مفهومى و عملياتى هر يك از ابعاد احساس امنيت اجتماعى به شرح 

زير است:
احساس امنيت جانى: هر گونه تهديدى كه عليه جان انسان ها وجود داشته باشد، 
امنيت جانى آنها را از بين مى برد. بنابراين شرايط احساس امنيت جانى شرايطى است 
كه هيچ گونه تهديدى عليه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد. نمونه اى از گويه هاى 
استفاده شده براى ساخت اين شاخص، عبارت است از: ترّدد زنان خانواده به تنهايى؛ 

به طور كلى از نظر جانى تا چه حد احساس امنيت مى كنيد؟و... .
احساس امنيت مالى: منظور از احساس امنيت مالى اين است كه دارايى و اموال 
افراد تا چه حد در امنيت است، تا جايى كه اين دارايى ها مورد تهديد قرار نگيرد. اين 
بگه  (صمدى  باشند  داشته  آرامش  و  امنيت  احساس  آن  صاحبان  مى شود  باعث  امر 
پول  داشتن  همراه  همچون  معرف هايى  از  شاخص  اين  ساخت  براى  جان، 1384:73). 
و لوازم قيمتى، سپردن سرمايه به ديگران و... استفاده شده است.معرف هاى دو بعد 
احساس امنيت جانى و مالى از تحقيقات ناجا (1383) و صمدى بگه جان (1384) اخذ 

شده است.
احساس امنيت سياسى: يعنى افراد جامعه تا چه حد احساس مى كنند كه مى توانند 
باورهاى خود را آزادانه بيان كنند و فعاليت هاى سياسى، پيامد منفى براى آنها نداشته 
باشد (همان: 74). براى عملياتى كردن اين بعد، عمدتًا از تحقيقات كامل السعيد (1380) و 
صمدى بگه جان (1384) الهام گرفته شده است. نمونه اى از شاخص هاى مورد استفاده 
عبارت است از: شركت كردن در جلسات سخنرانى فعاالن سياسى و پخش و توزيع 

نشريه هاى منتقد. به طور كلى از نظر سياسى تا چه حد احساس امنيت مى كنيد ؟و... .
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متغيرهاى مستقل تحقيق در دو حوزه مطرح شده اند. متغيرهاى حوزة اجتماعى، شامل 
سياسى  حوزة  متغير هاى  و  نسبى   محروميت  احساس  و  اقتصادى  اجتماعى-  پايگاه 
شامل احساس بى قدرتى، هويت قومى1 و هويت ملى2، به عالوه برخى متغيرهاى جمعيت 
و  (زنان  جنسى  گروه  سال)،   85 تا   16 بين  (سنين  سنى  گروه  آن  طبق  كه  شناختى، 
مردان)، گروه قومى (عرب، فارس، ترك، لر و كرد) و گروه (ايرانى) به عنوان گروه هاى 

داراى هويت مورد بررسى قرار گرفته اند.
در دسته بندى متغيرها به دو حوزة اجتماعى و سياسى، اگرچه نهايت دقت به عمل 
نمى توان  انسانى  پديده هاى  تنيدگى  درهم  و  متقابل  وابستگى  علت  به  اما  است،  آمده 

انتظار داشت كه هر يك از عوامل به طور كلى در حوزه هاى ديگر دخيل نباشند.
حسب  بر  را  افراد  اجتماعى،  قشربندى  نظام   :(S.E.S) اقتصادى  اجتماعى-  پايگاه 
ميزان برخوردارى شان از كيفيت هاى مطلوب، رتبه بندى مى كند و آنها را در طبقات 
خوشفر، 1384:  از  نقل  به  (كوئن، 178  مى دهد  جاى  وضعيتشان  با  متناسب  اجتماعى 
275). متغير فوق در آراى بوزان و ويور در مباحث گوناگون بيان شده است. از ديدگاه 
اين انديشمندان، برخوردارى افراد از امكانات جامعه، احساس خشنودى و همبستگى و 
در نتيجه احساس امنيت را افزايش خواهد داد. به عالوه، بارى بوزان و ال ويور در نقد 
ليبراليسم بر وجود فاصلة طبقاتى بين افراد و جوامع تأكيد كرده كه ناامنى اقتصادى از 
رهاوردهاى ليبراليسم است كه هم اصل ناامنى و هم احساس ناامنى را در حيات بشرى 
ميان  مثبت  رابطة  آنها  ترتيب  اين  به   .(Buzan; Wearver, 1998: 23) است  كرده  افزون 

پايگاه اجتماعى اقتصادى و احساس امنيت اجتماعى را بيان مى دارند.
دو  از  حاضر  تحقيق  در  اقتصادى  اجتماعى-  پايگاه  متغير  كردن  عملياتى  براى 
شيوة عينى و ذهنى3 بهره گرفته شده است از مجموع10 گوية استفاده شده، 4 گويه 
مربوط به شيوة عينى و 6 گويه مربوط به شيوة ذهنى است. اين متغير در سطح معيار 
مقياس فاصله اى سنجيده شده است. شاخص هاى مربوط به شيوه عينى، شامل سطح 
تحصيالت، نوع شغل، ميزان درآمد و نوع مسكن است. منظور از ارزيابى ذهنى فرد از 
پايگاه اجتماعى- اقتصادى، خود پنداشت پاسخگو از جايگاه وى در ساختار اجتماعى 
1.  Ethnic identity
2.  National identity

3. در خصوص دو سؤال مربوط به مسكن (در شيوة ذهنى سنجش پايگاه اجتماعى- اقتصادى)، بايد 
خاطرنشان كرد پاسخگو فقط به يكى از اين دو سؤال پاسخ مى دهد؛ به اين صورت كه اگر (خود يا 
خانواده اش) مسكن ملكى داشته باشد، به سؤال نخست و چنانچه (خود يا خانواده اش) مسكن ملكى 

نداشته باشد، به سؤال دوم پاسخ خواهد داد. 
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از ديدگاه خود اوست كه مى تواند متغير اثرگذار به حساب آيد. ُبعد ذهنى طبقة اجتماعى 
با ابعاد چهارگانة درآمد، تحصيل، شغل و مالكيت- مسكن به عنوان متغير تركيبى در 
قالب طيف ليكرت 5 گزينه اى اندازه گيرى مى شود. چنانكه پاسخگو تحت تكفل باشد، اين 
پرسش شامل حال عهده دار تكفل و در غير اين صورت، متوجه خود او است. گويه هاى 

اين مقياس به قرار زير است:
1ـ فكر مى كنيد مردم جامعه وضعيت تحصيلى شما (چه باسواد، چه بى سواد) را چگونه 

ارزيابى مى كنند؟
چگونه  را  بيكار)  چه  شاغل،  (چه  شما  شغلى  وضعيت  جامعه  مردم  مى كنيد  فكر  2ـ 

ارزيابى مى كنند؟ 
پس از ارائة هر يك از دو سؤال فوق، گزينه هاى جواب در يك طيف پنج قسمتى از 
«خيلى با ارزش»، «با ارزش»، «كم ارزش» تا «خيلى كم ارزش» در اختيار پاسخگو قرار 

گرفت.
3ـ فكر مى كنيد درآمد شما (يا خانواده شما) به چه ميزان براى هزينة زندگى تان كفايت 

مى كند؟ 
«تا  «كافى»،  كافى»،  از«خيلى  قسمتى  پنج  طيفى  در  سؤال،  اين  به  پاسخ  گزينه هاى 

حدى كافى»، «ناكافى» تا «خيلى ناكافى» در اختيار پاسخگو قرار گرفت.
4ـ اگر شما (يا خانواده تان) مالك مسكن هستيد، قيمت مسكن خود را چگونه ارزيابى  

مى كنيد؟
خريد  براى  را  خود  مالى  توانايى  نيستيد،  مسكن  مالك  تان)  خانواده  (يا  شما  اگر  5ـ 
مسكن در چه حد مى دانيد؟ پس از ارائه هر يك از دو سؤال فوق، گزينه هاى جواب 
«خيلى  تا  «پايين»  باال»،  حدى  «تا  «باال»،  باال»،  «خيلى  از  قسمتى  پنج  طيف  يك  در 

پايين» در اختيار پاسخگو قرار گرفت.
6ـ اگر مردم را به 5 طبقة اقتصادى (خيلى باال، باال، متوسط، پايين و خيلى پايين) تقسيم 
كنند، شما خود را در كدام طبقة اقتصادى جاى مى دهيد؟ پس از ارائه اين سؤال، 
گزينه هاى جواب در يك طيف پنج قسمتى از «خيلى باال»، «باال»، «متوسط»، «پايين» 

تا «خيلى پايين» در اختيار پاسخگو قرار گرفت.
احساس محروميت نسبى: محروميت نسبى به صورت احساس بازيگران بر وجود 
داشتن اختالفات ميان انتظارات ارزشى خود و توانايى ارزشى محيط مشخص مى شود 
(ُگر، 1968: 352 به نقل از قائمى فر، 124:1385). اين متغير از نظريه هاى بوزان و ويور 
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برابر  منافع  معرض  در  افراد  گرفتن  قرار  انديشمندان،  اين  نظر  از  است.  شده  گرفته 
شاخص  مى رود.  شمار  به  امنيت  و  نظم  برقرارى  براى  عاملى  مساوى،  مخاطرات  و 
محروميت نسبى از تركيب نسبى از تركيب سه سؤال در قالب طيف ليكرت سنجيده شده 
و در سطح مقياس فاصله اى ساخته شده است. اين معرف ها كه تدرابرت گر 1 آنها را 
مطرح كرده است، عبارت اند از:  مقايسة (برابرى يا نابرابرى) امكانات رفاهى خانواده، 

منطقة محل سكونت و وضعيت اقتصادى فرد با ديگران.
يا  خود  توانايى  از  فرد  باور  ميزان  اساسًا  بى قدرتى  احساس  بى قدرتى:  احساس 
جمعى از افراد نظير خود در كنترل كافى پيامدهاى رويدادهاى سياسى و اقتصادى را 
اندازه گيرى مى كند (Miller, 1969: 318). نيل و سيمن 2 بى قدرتى را به معناى انتظارات 
پايين، براى كنترل وقايع مى دانند، مانند فقدان كنترل بر نظام سياسى، نظام اقتصادى 
و همچنين امور بين المللى (ibid). اين متغير از نظرات تحليلگران مكتب كپنهاگ قابل 
استخراج است . بوزان امنيت را تابعى از شيوة آرايش قدرت و (والبته بى قدرتى) مى داند. 
بوزان و همكارش ويور در تحليل منطقه اى امنيت از وجود قدرت هاى متعدد يا قطب هاى 
قدرت ياد كرده و معتقدند مى توان هريك از آنها را يك مجموعة امنيتى ناميد (بوزان 
و ويور3، 344:1388و346). اين دو معتقد به توزيع قدرت در مناطق مختلف جهان اند و 
نسبت به مقولة قدرت، نگرشى پويا دارند و «ساختار اجتماعى» را در ميزان قدرت هر 
كشور دخيل مى دانند (همان: 347- 346). از سوى ديگر، در اين تلقى، نگرش به امنيت و 
قدرت به مسائل عينى تقليل نمى يابد (همان: 358)؛ بدين معنا كه امنيت و قدرت مقوالتى 
ذهنى به شمار مى آيند. به همين دليل مى توان مسئلة قدرت (و بى قدرتى) را در سطوح 
حكومت هاى  در  تحليلگران،  اين  عقيدة  به  همچنين  كرد.  بررسى  نيز  فردى  و  اجتماعى 
كالسيك، دولت به منزلة لوياتانى است كه قدرت و  ارائه شده از سوى رئاليست هاى 
البته سرنوشت افراد را به دست مى گيرد. الگوى اينكه انسان قادر نيست بر سرنوشت 
و  مى دهد  نشان  را  فرد  بى قدرتِى  ميزان  گيرد،  دست  در  را  آن  و  باشد  مسلط  خويش 
بديهى است كه اين امر بر احساس امنيت وى نيز اثر كاهنده خواهد داشت. در پژوهش 
سطح  در  و  شده  گرفته  كار  به  دين4،  وسيلة  به  شده  تدوين  بى قدرتى  مقياس  حاضر، 
مقياس فاصله اى سنجيده شده است. اين مقياس شامل 9 گويه (داراى بار سياسى) به 

1. Gurr, Ted Robert
2. Neal and Seeman
3. Barry Buzan and Ole Weaver.
4. Dean
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سبك ليكرت 5 گزينه اى است كه خود بخشى از مقياس كلى تر از خودبيگانگى به حساب 
مى آيد. دو نمونه از گويه هاى مورد استفاده عبارت اند از: براى جلوگيرى از جنگ، كارى 
از كسى ساخته نيست؛ ما چنان اداره و تنظيم مى شويم كه چندان اختيارى براى انتخاب، 

حتى در امور شخصى باقى نمى ماند و... .
هويت: در اين تحقيق، متغير هويت، جزء عوامل تأثيرگذار بر احساس امنيت اجتماعى 
در حوزة سياسى زندگى افراد، در نظر گرفته شده است. بوزان تهديد نسبت به هويت 
را در زمرة مالحظات سياسى قرار داده و معتقد است مسائل مربوط به زبان، مذهب، 
و فرهنگ محلى، همگى در تفكر نسبت به دولت مؤثرند (بوزان، 1378: 147). در بحث 
از هويت، دو نوع هويت را از هم جدا مى كنيم: هويت قومى، هويتى است كه همبستگى 
كه  است  هويتى  ملى،  هويت  مى آورد؛  وجود  به  قومى  گروه هاى  اعضاى  بين  خاصى 
همبستگى بين مردم را در سراسر يك كشور ايجاد مى كند (ربانى؛ پورافكارى؛ كريمى 
كيا، 1386: 86). هر دو نوع اين هويت ها در آراى هر يك از اعضاى مكتب كپنهاگ  به 
صورت  به  كه  گويه  شش  از  قومى،  هويت  متغير  سنجش  منظور  به  مى خورد.  چشم 
طيف ليكرت تنظيم يافته، استفاده شده و در سطح مقياس فاصله اى مورد سنجش قرار 
گرفته اند. شاخص هاى اين متغير عمدتًا از تحقيق تقوى نسب (1386) اخذ شده است. 
دو نمونه از گويه هاى مورد استفاده عبارت اند از: وجود و هستى من با قومم آميخته 
شده است؛ ايجاد مراكزى كه در آن شعر و موسيقى قومى ام آموزش داده مى شود 

الزم است.
جهت سنجش متغير هويت ملى، از ده گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شده و 
تحقيق  از  عمدتًا  متغير،  اين  شاخص هاى  شده اند.  سنجيده  فاصله اى  مقياس  سطح  در 
عليزاده اقدم (1386) گرفته شده است. برخى از گويه هاى استفاده شده عبارت اند از: 
اگر برايم امكان داشت كشور ديگرى را براى زندگى انتخاب مى كردم؛ اگر امنيت كشور 

و سرزمينم به خطر بيفتد از آن دفاع مى كنم و... .

روش تحقيق
پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  با  و  پيمايشى  روش  به   1387 سال  در  حاضر  پژوهش 
صورت گرفته است. از بين كل شهرستان هاى كشور، شهرستان اهواز به عنوان منطقة 
مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. نمونة مورد مطالعه 600 نفر از جمعيت 16 سال 
و باالتر شهرستان است كه با روش نمونه گيرى خوشه اى چندمرحله اى انتخاب شده 
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است. نحوة انتخاب نمونه از طريق نقشة پستى شهرستان اهواز، به اين شكل بوده كه 
از ميان 148 گشت پستى، 25 درصد يعنى 29 گشت پستى به طور تصادفى انتخاب شده 
است. سپس در هر گشت پستى به نسبت تعداد خانوار، يك يا چند جزء پستى به طور 
تصادفى انتخاب شده و پس از آن با توزيع متناسب، حجم نمونة مورد نظر در هر جزء 
به  پستى  جزء  هر  در  موجود  بلوك هاى  از  نقطه اى  مرحله،  آخرين  در  و  است  پستى 

صورت تصادفى انتخاب شده است و منازل موجود درآن در نمونه جاى گرفتند.
در ساخت پرسشنامه، عمدتًا از شاخص هاى استفاده شده در تحقيقات پيشين بهره 
گرفته شده است؛ به اين صورت كه به گزينش معتبرترين شاخص هاى گردآورى شده 
براى  و  كرده  اقدام  قبلى،  شدة  آزمون  پرسشنامه هاى  در  موجود  شاخص هاى  بين  از 
حصول روايى قابل قبول از اين شاخص ها مجدداً اعتبار محتوايى شده اند. براى اطمينان 
آلفاى  ضرايب  است.  شده  استفاده  كرونباخ  آلفاى  ضريب  از  تحقيق،  ابزار  پايايى  از 
كرونباخ براى هر يك از متغيرهاى مستقلى كه در سطح سنجش فاصله اى قرار داشتند 

و متغير وابسته (به طور كلى و به تفكيك ابعاد) در جدول زير آمده اند.

جدول شماره 1ـ ضرايب آلفاى كرونباخ محاسبه شده براى پايايى متغيرها
ضريب آلفاى كرونباخنام متغير

0/71ارزيابى ذهنى فرد از پايگاه اجتماعى- اقتصادى خود
0/88احساس محروميت نسبى

0/89احساس بى قدرتى
0/64هويت قومى
0/86هويت ملى

0/84احساس امنيت جانى
0/86احساس امنيت مالى

0/97احساس امنيت سياسى
0/91احساس امنيت اجتماعى (مجموع ابعاد سه گانه)
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يافته ها
در اين تحقيق، يافته هاى توصيفى با توجه به گروه هاى اجتماعى داراى هويت متمايز 
(گروه هاى سنى، جنسى و قومى) به دست آمده و توصيف شده اند. اين يافته ها نشان 
مى دهند كه ميانگين سن جمعيت نمونه 33/27 سال، حداكثر سن 85 سال و حداقل آن 
17 سال است. 51/7 درصد كل جمعيت نمونه را مردان و 47/5 درصد را زنان تشكيل 
از  نيمى  از  بيش  كه  داد  نشان  قوميت  حسب  بر  نمونه  جمعيت  فراوانى  توزيع  داده اند. 
ساكنان، يعنى 51/3 درصد عرب و 43/6 درصد غير عرب (27/7 درصد فارس، 13/3 

درصد لر، 1/8 درصد ترك و 0/08 درصد كرد) هستند.
ميانگين احساس امنيت اجتماعى جمعيت نمونه 49/1 است. آنچه  در بخش توصيفى 
اهميت به سزايى دارد، تفاوت ميانگين احساس امنيت جمعيت نمونه در هر يك از ابعاد 
احساس  ميزان  كمترين  از  مالى  امنيت  نمونه  افراد  كه  گونه اى  به  است  وابسته  متغير 
امنيت برخوردارند. پس از آن، كمترين ميزان احساس امنيت مربوط به امنيت سياسى 
آنها و بيشترين ميزان احساس امنيت، مربوط به امنيت جانى است. اين نتايج در جدول 

شمارة 2 قيد شده است.

جدول  شماره 2 ـ آمارهاى توصيفى مربوط به احساس امنيت اجتماعى 
و ابعاد سه گانة آن

احساس 
امنيت 
اجتماعى

احساس 
امنيت 
جانى

احساس 
امنيت مالى

احساس 
امنيت 
سياسى

تعداد 
مشاهدات

469581587485معتبر
127159111بى پاسخ

49/0918/4313/2517/47ميانگين

14/930745/928745/490649/22748انحراف معيار
222/9270835/1499330/1470885/14643واريانس

0/220/80/60/8حداقل

0/1020/380/300/48حداكثر
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جدول شمارة 3، رابطة بين سن و احساس امنيت اجتماعى افراد را نشان مى دهد. نتايج 
حاصل از آزمون ضريب همبستگى پيرسون1، مؤيد آن است كه سن افراد تأثير چندانى 
بر احساس امنيت اجتماعى آنها ندارد (sig = 0/378 > 0/05)؛ بدين معنا كه افراد سنين 

مختلف از احساس امنيت اجتماعى نسبتًا يكسانى برخوردارند.

جدول شماره 3 ـ  نتايج آزمون ضريب همبستگى  پيرسون، مربوط به رابطة 
بين سن و احساس امنيت اجتماعى

سطح معنادارىضريب همبستگى  پيرسونمتغير مستقل
0/0140/378سن

جدول شمارة 4، رابطة جنس و احساس امنيت اجتماعى افراد را نشان مى دهد. از 
آنجا كه متغير جنس اسمى (با دو مقوله) و متغير احساس امنيت اجتماعى به صورت 
آزمون  متغير،  دو  اين  ميان  رابطه  بررسى  براى  آزمون  مناسب ترين  است،  فاصله اى 
Test -T با دو نمونة مستقل خواهد بود. آزمون T نشان مى دهد كه جنسيت با احساس 
امنيت اجتماعى فرد رابطة معنادارى ندارد(sig=0/0972 > 0/05 ). اما، در تحليل ارتباط 
متغير جنس با ابعاد سه گانة متغير وابسته، نتايج حاكى از آن است كه جنسيت فرد 
تنها در احساس امنيت جانى (بعد جانى متغير وابسته)، اهميت خود را نشان مى دهد و 
ميانگين احساس امنيت جانى دو جنس با هم متفاوت است (sig  =0/041 > 0/05)؛ به 
اين صورت كه در مقايسة بين دو جنس، زنان نسبت به مردان از احساس امنيت جانى 

كمترى برخوردارند.

جدول شماره 4 ـ نتايج آزمون T با دو گروه مستقل، مربوط به رابطة 
بين جنس و احساس امنيت اجتماعى

سطح معنادارىTدرجة آزادىجنس
1/6650/097-462واريانس هاى برابر

1.  از آنجا كه متغيرهاى مستقِل مطرح شده در فرضيه هاى اول، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم 
و دهم و همچنين متغير وابستة تحقيق در سطح سنجش فاصله اى هستند، مناسب ترين آزمون براى 

تجزيه و تحليل اين روابط، آزمون ضريب همبستگى  پيرسون است. 
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مى دهد.  نشان  را  افراد  اجتماعى  امنيت  احساس  و  قوميت  رابطة  شمارة 5،  جدول 
از آنجا كه در اين پژوهش متغير قوميت به صورت اسمى (عرب و غيرعرب) در نظر 
گرفته شده ومتغير احساس امنيت اجتماعى در سطح سنجش فاصله اى است، از اين رو 
مناسب ترين آزمون براى بررسى رابطة ميان اين دو متغير، آزمون Test-T با دو نمونة 
مستقل است. چنان كه مشاهده مى شود، سطح معنادارى T (sig  =0/762 > 0/05) نشان 
دهندة عدم تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعى در بين قوميت هاى مختلف است. اين 

بدان معناست كه قوميت فرد بر احساس امنيت اجتماعى او اثرگذار نيست.

جدول شماره 5 ـ نتايج آزمون T با دو گروه مستقل، مربوط به رابطة 
بين قوميت و احساس امنيت اجتماعى

سطح معنادارىTدرجة آزادىقوميت
4460/3030/762واريانس هاى برابر

اطالعات اين جدول، نشان دهندة رابطة بين پايگاه اجتماعى- اقتصادى (با توجه به 
شيوه هاى مختلف عملياتى كردن اين متغير) با احساس امنيت اجتماعى است. اين متغير 
گرفتن  نظر  در  با  هم  و   (sig  =0/001<0/01) ذهنى  شاخص هاى  گرفتن  نظر  در  با  هم 
و  مثبت  تأثير  افراد  اجتماعى  امنيت  احساس  بر   (sig =0/048<0/01)عينى شاخص هاى 
معنادارى دارد. بنابراين مى توان گفت افراد متعلق به طبقة اجتماعى باال از احساس امنيت 
اجتماعى بيشترى نسبت به افراد متعلق به طبقة اجتماعى پايين برخوردارند. اين متغير با 
توجه به شاخص هاى ذهنى با هر سه بعد متغير احساس امنيت اجتماعى، يعنى احساس 
امنيت جانى (**r =0/16 و sig =0/007)، احساس امنيت مالى (**r =0/25 و 0/000= 
sig) و احساس امنيت سياسى (**r=0/15  و sig =0/0107) ارتباط دارد و با در نظر 
گرفتن شاخص هاى عينى، تنها با احساس امنيت سياسى (*r =0/10 و sig =0/017) در 

ارتباط است.
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جدول شماره 6 ـ نتايج آزمون ضريب همبستگى  پيرسون، مربوط به رابطة بين 
تعدادى از متغيرهاى مستقل و احساس امنيت اجتماعى

ضريب همبستگى  متغيرهاى مستقل
پيرسون

سطح 
معنادارى

0/001**0/235ارزيابى ذهنى فرد از پايگاه اجتماعى- اقتصادى خود
0/048*0/079بعد عينى پايگاه اجتماعى- اقتصادى

0/000**0/153-احساس محروميت نسبى
0/030*0/90-احساس بى قدرتى

0/0410/191هويت قومى
0/015*0/102هويت ملى

** sig < 0/01  و   sig* < 0/05       

احساس  و  نسبى   محروميت  احساس  بين  رابطة  آزمون  نتايج  شمارة 6  جدول  در 
احساس  متغير  مى شود،  مشاهده  كه  گونه  همان  است.  شده  قيد  نيز  اجتماعى  امنيت 
اجتماعى افراد  معنادارى بر احساس امنيت  محروميت نسبى، تأثير معكوس (منفى) و 
دارد (sig= 0/000 <0/01). بدين معنا كه هرچه فرد احساس محروميت نسبى بيشترى 
داشته باشد، احساس امنيت اجتماعى كمترى خواهد داشت، در حالى كه با كاهش اين 
نسبى با  محروميت  احساس  يافت.  خواهد  افزايش  فرد  اجتماعى  امنيت  احساس  متغير، 
دو بعد احساس امنيت اجتماعى، يعنى احساس امنيت جانى (**r = -0/11 و 0/005= 
sig) و احساس امنيت سياسى (**r =-0/17 و sig =0/000) رابطه اى معنادار دارد و با 

احساس امنيت مالى رابطة معنادارى ندارد.
با  بى قدرتى  احساس  بين  رابطة  دهندة  نشان  همچنين   6 شمارة  جدول  اطالعات 
احساس امنيت اجتماعى است. مالحظه مى شود كه احساس بى قدرتى نيز، تأثير معكوس 
با  بنابراين   .(sig  =0/030  < دارد (0/05  فرد  اجتماعى  امنيت  احساس  بر  معنادارى  و 
افزايش احساس بى قدرتى در فرد، احساس امنيت اجتماعى او كاهش مى يابد. احساس 
بى قدرتى نيز، با دو بعد احساس امنيت اجتماعى، يعنى احساس امنيت جانى (**0/21- =  
rوsig =0/002) و احساس امنيت سياسى (*r = -0/11 وsig =0/011) رابطة معنادارى 

دارد و با احساس امنيت مالى رابطة معنادارى ندارد.
قومى  هويت  بين  رابطة  آزمون  نتايج  بررسى  به   6 شماره  جدول  اين،  بر  عالوه 
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بر  قومى  هويت  گفت  مى توان  كه  طورى  به  مى پردازد  نيز  اجتماعى  امنيت  احساس  و 
احساس امنيت اجتماعى تأثير چندانى ندارد (sig =0/191 > 0/01). اما با تحليل ارتباط 
احساس  و  قومى  هويت  رابطة  اجتماعى،  امنيت  احساس  ابعاد  تك  تك  با  قومى  هويت 
امنيت مالى با اطمينان زياد (**r =0/11 وsig =0/007) مورد تأييد قرار گرفت؛ بدين 
معنا كه با باال رفتن هويت قومى در فرد، احساس امنيت مالى او نيز باال مى رود. اين 
موضوع، ممكن است به علت ايجاد آرامش و احساس امنيت نسبت به حفظ اموال باشد 
كه خود ناشى از حس همبستگى قومى در فرد است. رابطة بين هويت قومى و احساس 
امنيت سياسى فرد، ولو اين كه معنادار نيست اما منفى و نزديك به معنادارى(0/06- =  
گرويدن  گويا  كه  كرد  تبيين  گونه  اين  مى توان  را  موضوع  اين  است.    (sig و0/09=   r
احساس  ديگر،  زبان  به  است.  سياسى  ناامنى  احساس  از  ناشى  قومى،  گروه  به  فرد 
ناامنى سياسى باعث شده است فرد براى دستيابى به امنيت بيشتر، به سوى گروه قومى 

خويش گرايش داشته باشد و هويت قومى خويش را تقويت كند.
امنيت  احساس  با  ملى  هويت  بين  رابطة  دهندة  نشان   6 شمارة  جدول  همچنين 
اجتماعى است. همان گونه كه مشاهده مى شود، هويت ملى تأثير مثبت و معنادارى بر 
احساس امنيت اجتماعى فرد دارد (sig = 0/015 < 0/01)؛ يعنى، هر چه فرد هويت ملى 
باالترى داشته باشد، احساس امنيت اجتماعى بيشترى خواهد داشت. هويت ملى با دو 
  (sig =0/018و r  = -0/90*) بعد احساس امنيت اجتماعى، يعنى احساس امنيت مالى
با  و  دارد  معنادارى  رابطة   ،(sig و0/004=   r سياسى (**0/12- =   امنيت  احساس  و 

احساس امنيت جانى رابطة معنادارى ندارد.

جدول شماره 7 ـ نتايج آزمون ضريب همبستگى پيرسون 
بين احساس بى قدرتى و هويت ملى

سطح معنادارىضريب همبستگى  پيرسوناحساس بى قدرتى
0/036* 0/077هويت قومى

مى دهد.  نشان  را  قومى  هويت  با  بى قدرتى  احساس  متغير  رابطة  شمارة 7،  جدول 
مالحظه مى شود كه احساس بى قدرتى بر هويت قومى فرد تأثيرى مثبت و معنادار دارد 
(sig = 0/036 < 0/05). اين بدان معناست كه افراد برخوردار از احساس بى قدرتى باال، 
از هويت قومى بااليى نيز برخوردارند. اين موضوع را اين گونه مى توان تبيين كرد كه 
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احتمال يا انتظار ناتوانى فرد در كنترل وقايع گروه كل (جامعة ملى)، او را به سوى گروه 
خويش سوق مى دهد؛ به گونه اى كه فرد، خويش را در كنترل وقايع گروهِ جزء (گروه 
بيشترى  گرايش  خويش  قومى  گروه  طرف  علت، به  همين  مى داند و به  تواناتر  قومى) 

پيدا مى كند.

جدول شماره 8 ـ  نتايج آزمون ضريب همبستگى  پيرسون 
بين احساس بى قدرتى و هويت ملى

سطح معنادارىضريب همبستگى  پيرسوناحساس بى قدرتى
0/000**0/310-هويت ملى

جدول شمارة 8 مربوط به بررسى رابطه بين متغير احساس بى قدرتى و هويت ملى 
sig = 0/000)، وجود رابطة منفى و  است. نتايج اين آزمون با اطمينان قوى (0/01 > 
معنى دار بين احساس بى قدرتى و هويت ملى را تأييد مى كند. در اين صورت، كاهش در 
يك متغير، افزايش در متغير ديگر را در پى خواهد داشت. به زبان ديگر، هر چه افراد 
احساس بى قدرتى بيشترى داشته باشند، هويت ملى كمترى خواهند داشت، در حالى كه 

با كاهش اين متغير، هويت ملى افراد افزايش خواهد يافت.
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مدل معنادارى بين متغيرهاى مستقل و متغير وابستة تحقيق

جنس

احساس امنيت جانى

ارزيابى ذهنى فرد از پايگاه 
اجتماعى - اقتصادى 

بعد عينى پايگاه اجتماعى - 
اقتصادى

احساس محروميت نسبى

هويت قومى

هويت ملى

احساس 
بى قدرتى

حوزة 
اجتماعى

حوزة 
سياسى

احساس 
امنيت 
احساس امنيت مالىاجتماعى

احساس امنيت سياسى

r = 0/24**

r = 0/80*

r = -0/351***

r = 0/11**

r = 0/102*

T = 2/470

r = 0/80*

r = -0/310**

r = -0/90*
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بحث و نتيجه گيرى
پژوهش حاضر با هدف بررسى عوامل اجتماعى، اقتصادى و سياسى مؤثر بر احساس 
امنيت اجتماعى صورت گرفته است. از بين كل شهرستان هاى كشور، شهرستان اهواز 
به عنوان منطقة مورد بررسى در نظر گرفته شده و 600 نفر از جمعيت 16 سال و باالتر 
شهرستان  انتخاب  دليل  شده اند.  انتخاب  مطالعه  مورد  نمونة  عنوان  به  شهرستان  اين 
اهواز به عنوان منطقة مورد مطالعه، باال بودن ميانگين ناامنى در اين شهرستان است. 
ميانگين امنيت اجتماعى ساكنان شهرستان اهواز با توجه به داده هاى جمع آورى شده 
بودن  اندك  دهندة  نشان  نيز  رقم  اين  كه  شد  محاسبه  با 49/09  برابر  تحقيق،  اين  در 
احساس  ميزان  بين  تفاوت  علت  خصوص  در  است.  ساكنان  اجتماعى  امنيت  احساس 
امنيت اجتماعى در اين تحقيق و تحقيقات پيشين بايد گفت: در مقايسه بين تحقيقاتى كه 
در شهرستان اهواز (تحقيق حاضر) و ساير شهرها انجام شده است، به علت تفاوت 
در بافت جوامع مورد بررسى، متغيرها، ابعاد و شاخص هاى احساس امنيت اجتماعى، 
تفاوت در نتايج، طبيعى و بديهى به نظر مى رسد. اما در خصوص تفاوت بين مقدار به 
دست آمده از اين تحقيق و تحقيقات ناجا در شهر اهواز، مى توان به علل زير اشاره كرد: 
رقم به دست آمده در اين تحقيق، نزديك به نتايج تحقيقات پيشين ناجا در اهواز است 
و اندك تفاوت موجود به داليل زير حاصل شده است: 1- در تحقيقات ناجا فقط شهر 
اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است، حال اينكه در تحقيق حاضر شهرستان اهواز مورد 
مطالعه بوده است؛ 2- تفاوت در متغيرها، ابعاد و شاخص هاى احساس امنيت اجتماعى 
(جمعيت  آزمودنى ها  جايى  جابه  و  تغيير  افت،  حاضر؛ 3-  تحقيق  و  ناجا  تحقيقات  در 

شهرستان) در فاصلة تحقيقات ناجا (1383 و 1384) و تحقيق حاضر (1387) و... 
به عالوه، در تحقيق حاضر احساس امنيت اجتماعى افراد در سه ُبعد احساس امنيت 
جانى، احساس امنيت مالى و احساس امنيت سياسى مورد بررسى قرار گرفت و نتايج 
به دست آمده حاكى از آن است كه ساكنان در امنيت مالى از كمترين ميزان احساس 
امنيت برخوردارند. پس از آن، كمترين ميزان مربوط به احساس امنيت سياسى افراد 

است و بيشترين ميزان احساس امنيت افراد مربوط به امنيت جانى آنهاست.
بررسى روابط بين متغيرها نشان داد كه افراد در سنين مختلف از احساس امنيت 
تنها  مردان  و  زنان  بين  اجتماعى  امنيت  احساس  ميانگين  برخوردارند.  يكسانى  نسبتًا 
در بعد احساس امنيت جانى با هم متفاوت است و معنادار بودن تفاوت ميانگين ها، اين 
امر را تأييد مى كند كه در مقايسة بين دو جنس، زنان از احساس امنيت جانى كمترى 
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برخوردارند. تحقيق نشان داد كه قوميت با احساس امنيت اجتماعى آنها رابطة چندانى 
ندارد.

از ديگر يافته هاى تحقيق، تأثير طبقة اجتماعى افراد است. افراد طبقات اجتماعى باال 
از احساس امنيت اجتماعى بيشترى نسبت به افراد طبقات اجتماعى پايين برخوردارند. 
بر  معكوسى  تأثير  بى قدرتى،  احساس  نسبى و  محروميت  احساس  عامل  دو  همچنين، 
احساس امنيت اجتماعى فرد دارند؛ يعنى، با افزايش اين عوامل، احساس امنيت اجتماعى 

فرد كاهش مى يابد و برعكس.
متغير احساس بى قدرتى از اثرگذارترين متغيرها بر احساس امنيت افراد به شمار 
مى رود؛ زيرا اين متغير از يك سو با اثرگذارى بر دو متغير هويت قومى و هويت ملى، 
احساس امنيت اجتماعى يا الاقل يكى از ابعاد آن را تحت الشعاع قرار مى دهد و از سوى 

ديگر به طور مستقيم بر احساس امنيت اجتماعى فرد تأثير مى گذارد.
از ديگر يافته هاى تحقيق اين است كه هويت قومى تنها در افزايش احساس امنيت 
مالى افراد نقش دارد، در حالى كه هويت ملى بر كل احساس امنيت اجتماعى افراد مؤثر 
است. تأييد رابطة معنادار بين هويت ملى و احساس امنيت اجتماعى و رد رابطة هويت 
قومى با آن ممكن است بيانگر اين مطلب باشد كه باال بودن احساس بى قدرتى و نيز 
پايين بودن هويت ملى در افراد، به كاهش احساس امنيت اجتماعى آنها انجاميده و در 
نتيجه، اين عده از گروه كل (جامعة ملى) به طرف گروه هاى اجتماعى كوچك تر (مانند 
گروه قومى) گرايش پيدا كرده اند؛ به اميد اين كه در اين گروه كوچك تر به احساس 
(يعنى  عمل  اين  داد،  نشان  تحقيق  يافته هاى  كه  چنان  اما،  يابند.  دست  بيشترى  امنيت 
به  فقط  اجتماعى)  امنيت  احساس  افزايش  اميد  به  جزء  طرف  به  كل  گروه  از  حركت 
احساس امنيت نسبت به حفظ اموال و احساس امنيت بيشتر در افراد داراى هويت قومى 

باال انجاميده است. 
نكتة حائز اهميت ديگرى كه در بررسى اين روابط مشاهده مى شود، ارتباط منفى 
بين هويت قومى و امنيت سياسى افراد است. اگر چه اين رابطه به معنادارى نمى رسد، 
براى  و  كل  گروه  در  سياسى  ناامنى  و  هراس  احساس  دليل  به  فرد  مى دهد  نشان  اما 
دستيابى  به امنيت و احساس مطلوب ناشى از آن، به سوى گروه قومى خويش گرايش 

پيدا كرده است.

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 33 بررسى تأثير پايگاه اجتماعى- اقتصادى و هويت قومى بر احساس امنيت اجتماعى  

پيشنهادها
- اين تحقيق نشان داد طبقة اجتماعى افراد با توجه به هر دو شيوة عملياتى و به ويژه 
با در نظر گرفتن شاخص هاى ذهنى (ارزيابى ذهنى فرد از پايگاه اجتماعى- اقتصادى 
خود)، اثر چشمگيرى بر احساس امنيت اجتماعى افراد دارد. بنابراين، توزيع عادالنة 
شاخص هاى پايگاه اجتماعى- اقتصادى و كاهش فاصلة طبقاتى در جامعه، نخستين 
پيشنهاد براى ارتقاى احساس امنيت اجتماعى، به ويژه در بين افراد متعلق به طبقات 

اجتماعى پايين تر است.
و  امكانات  عادالنة  توزيع  طريق  نسبى از  محروميت  احساس  كاهش  براى  - اقدام 
قومى در  گروه هاى  توجه به  بى قدرتى به ويژه با  احساس  كاهش  همچنين  ثروت، 
برنامه ريزى هاى سياسى ـ اجتماعى كشور، ديگر پيشنهاد اين تحقيق براى افزايش 

احساس امنيت اجتماعى و نيز بهبود مشاركت افراد در ايجاد امنيت است.
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