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  78تا  61.       صفحه 1390 زمستانوم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران

مطالعه موردي زنان مناطق ( رابطه بين هويت اجتماعي و احساس امنيت زنان
 )1389) شهر  تهران در سال 20و  19) و جنوب (2و  1شمال (

  دكترمحسن نيازي
  ياسمن فرشادفر

 چكيده

 اين مقاله بر اساس پژوهشي تنظيم شده است كه،رابطه بين هويت اجتماعي و احسـاس امنيـت اجتمـاعي، بـه عنـوان     
مفاهيم اساس علوم انساني و اجتماعي، مورد بررسي قرار گرفته است. هويت اجتماعي به عنـوان بخـش اساسـي حيـات     
اجتماعي و محصول تجارب زندگي اجتماعي است. از سوي ديگـر، امنيـت اجتمـاعي ريشـه در فراينـد هويـت سـازي        

عي و بازتوليد هويت،نقش بارزي در امن سازي و هاي فردي و اجتمااجتماعي داشته و عناصر و نهادهاي اجتماعي با كنش
هـاي  كند. با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل داده و نسبت به آسيباحساس امنيت اجتماعي ايفا مي

پذيري بيشتري دارند، در اين مطالعه رابطه بين هويت اجتمـاعي و  هويت اجتماعي و امنيت اجتماعي، حساسيت و آسيب
حساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال و جنوب تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اين مبنا، هدف اساسي ا

باشد.اين مطالعـه از نـوع پيمـايش    اين مقاله تبيين چگونگي ارتباط و پيوند اين دو متغير در جامعه آماري مورد بررسي مي
آوري شـده اسـت. اعتبـار و روايـي     ه از تكنيك پرسشنامه توأم با مصاحبه جمعهاي تحقيق با استفاداجتماعي بوده و يافته

هاي تحقيق با توجه به نتايج ضريب آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق عبارت است مقياس
باشـند. بـا اسـتفاده از    مـي سال) ساكن در مناطق جنوب و شمال شهر تهـران   15- 64از كليه زنان واقع در سنين فعاليت (

نفر) به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسـي   262نفر (از هر منطقه  1044گيري كوكران مجموعاً تعداد فرمول نمونه
دار بين دو متغير هويت اجتماعي و احساس امنيـت اجتمـاعي در بـين زنـان     هاي پژوهش رابطه معنياند. يافتهقرار گرفته

دهد، ليكن در بين زنان مناطق جنوب تهران، همبستگي بين دو متغير فوق مشـاهده شـده   را نشان نميمناطق شمال تهران 
داري رابطه دو متغير فوق از طريق ضريب همبستگي پيرسـون مـورد بررسـي و بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون         است. معني

)335/0=r درصد تأييد گرديده است. 95) در سطح اطمينان  
  

  هويت، امنيت، زنان، امنيت اجتماعي، هويت اجتماعي.  كليدي:هاي واژه
                                                 

   niyazi_m@yahoo.com  دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه كاشان* 
  y_farshadfar@yahoo.com  كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسالمي رودهن** 
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  62  .........................  1390زمستان وم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره رانفصلنامه مطالعات جامعه شناختي اي

  مقدمه
هـاي  ي هويت، به عنـوان يكـي از مهمتـرين ويژگـي هـا و خصوصـيات افـراد و گـروه        در علوم اجتماعي مقوله

ها و نظريات مختلفي در مورد آن ارائـه شـده اسـت. بـه اعتقـاد      اجتماعي، از جايگاه خاصي برخوردار بوده و ديدگاه
هاي فرهنگـي  ) هويت اجتماعي به وسيله گروهي كه به آن تعلق دارد، تعيين گرديده و تابعي از ويژگي1981تاجفل (

هـا روابـط   داند كه به واسـطة آن افـراد و جماعـت   هايي مي) هويت اجتماعي را شيوه1381آن گروه است. جنكينز (
ل آن برقـراري روابـط و پيونـدهاي هـويتي و     سازند و حاصهاي ديگر متمايز مياجتماعي خود را از افراد و جماعت

شباهت و تفاوت "ها است. وي معتقد است هاي شباهت و تفاوت ميان افراد و جماعتمند نسبتمتمايز ساختن نظام
). از نظر وي، هويت جمعي ذاتي نيست، 7: 1381(جنكينز، "با هم اصول پوياي هويت و كنه زندگي اجتماعي هستند

  توان درباره آن به چون و چرا پرداخت. عدم توافق است و ميبلكه محصول توافق و 
شناسـاند، بـا عنـوان    ها و معيارهايي كه افراد را از يكديگر باز مـي نظران علوم انساني از حد و مرزامروزه صاحب

-هيز مـي كنند. اينكه ما كيستيم؟ به چه كسي تعلق داريم؟ با چه كساني همراه هستيم؟ از چه كساني پرهويت ياد مي

توان توانايي حفـظ هويـت واحـدهاي اجتمـاعي تعريـف كـرد       كنيم؟ با توجه به بحث هويت، امنيت اجتماعي را مي
). آگاهي فرد از اينكه عضوي از يك گروه يا جامعه است، نخستين گام در تكوين هويت گروهـي  63:1385(نويدنيا،

ميان مردم آن و نيز ميان نهادها و تأسيسات آن همبسـتگي و  اي كه رود. بر اين مبنا، جامعهيا اجتماعي او به شمار مي
  ). 63:1381ارتباط الزم براي تداوم زندگي وجود داشته باشد، داراي هويت اجتماعي خواهد بود (رباني،

از سوي ديگر، امنيت از يك سو به دنبال كسب يك مفهوم استقاللي مستقل و از سوي ديگـر در ذيـل مفـاهيمي    
صلح، به عنوان مباحث موردتوجه علوم سياسـي، علـوم اسـتراتژيك و مطالعـات بـين المللـي        چون قدرت، جنگ و

، امنيت عبارت از تضمين رفـاه آتـي اسـت (ربيعـي،     2مارتين ). از ديدگاه الروني3: 1378، 1تعريف شده است(بوزان
). از 13سـت (همـان،  معتقد است امنيت به معني رهايي نسـبي از تهديـدهاي زيـان بخـش ا     3). جان مورز10: 1383

هاي اقتصـادي مـردم   ي ديگران و مصون داشتن فعاليت، امنيت، پشتيباني و حمايت يك ملت از حمله4ديدگاه هافمن
كند امنيت در معناي عيني، فقدان تهديـد در برابـر   ). ولفرز بيان مي1981هاي ويرانگر بيروني است (هافمن،از جريان

ها معادل برقراري امنيت است. در اين تعريف، تحقـق و برقـراري   ظ ارزشهاي كسب شده است. در واقع، حفارزش
). در ديدگاه صاحبنظران، امنيت، از يك سو وسـيله و  29:  1382امنيت در پرتو حفظ ارزشها متصور مي باشد(لرني، 

نظـران در تعريـف كـاربردي امنيـت     ). برخـي از صـاحب  16: 1374شـود (روشـندل،   از سوي ديگر هدف تلقي مـي 
). از ديدگاه 253:1998اند(آندرو،اجتماعي، آن را برابر با سطح توسعه انساني و سطح نابرابري اقتصادي در نظر گرفته

مفهوم امنيت مبتني بر تحقق انواع عدالت اجتماعي بوده و اين امر براي نيل به صلحي پايـدار كـامالً ضـروري     5بوث
  ). 324:1991است (

                                                 
1. Buzan 
2. Martin 
3. Moorse 
4. Hafman 
5. Booth 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  رابطه بين هويت اجتماعي و احساس امنيت زنان  .....................................................................................................................   63

در اهميت و تعامل هويت اجتماعي شهروندان و احساس امنيت اجتماعي آنـان،  نظران با توجه به مباحث صاحب
-در اين پژوهش، رابطه بين هويت اجتماعي و احساس امنيت در بين زنان كه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مـي 

ت اجتماعي دهند مورد بررسي قرار گرفته است. در واقع، هدف اساسي اين پژوهش، مطالعه رابطه بين دو متغير هوي
  باشد.و احساس امنيت اجتماعي در جامعه آماري مورد مطالعه مي

به شرح زيـر   مفهوم هويت اجتماعي به عنوان متغير مستقل و سپس امنيت اجتماعي به عنوان متغير وابسته تحقيق
  مورد بحث قرار ميگيرند:

  الف) هويت اجتماعي
يف مفهوم وجدان جمعي پرداخته و آن را مجموعه باورها ) معادل با واژه هويت اجتماعي به تعر1369( 6دوركيم

هويـت   7). گراهـام 16:1382كنـد (حسـيني،  و احساسات مشترك در بين حد وسط اعضاي يك جامعـه تعريـف مـي   
-). جـي 2-1:1998كند (گراهام،هاي بين گروهي تعريف ميهاي برون گروهي و شباهتاجتماعي را بر مبناي تفاوت

كند كه به مناسبت رابطه خود و ديگـري بـه   ها جستجو ميهويت اجتماعي را درون تفاوت گيري) شكل1385( 8دان
  وجود آمده است.

از ديگر نظريه پردازان در زمينه مفهوم هويت اجتماعي، جرج هربرت ميد، از دانشمندان مكتب كنش مقابـل نمـادين   
يگران مهم يا كل اجتماع پنداشـته و دريافـت   همان قسمت از وجود فرد است كه از ديدگاه د "خود"است. به نظر وي، 

سازد، امـا در  هاي سازمان نيافتة اجتماع را منعكس ميشود. اين جنبه از فرد، قوانين، اخالقيات و آداب و چشمداشتمي
، همان واكنشي است كه يك فرد در برابر رويكردهـاي ديگـران نسـبت بـه رويكـرد خـودش و در هنگـام        "من"مقابل 

هاي سازمان يافته اجتمـاعي و  هاي فردي و نگرشدهد. او هويت اجتماعي را تعامل ميان نگرشها نشان ميبرخورد با آن
دانـد كـه جمعـي از    ) هويت جمعي را تالشـي مـي  1377). افروغ (119:1389كند (قاسمي و نگيني،گروهي تعريف مي

) هويت اجتمـاعي را  1382دوران و محسني ( دهند.انسانها به منظور تداوم و تمايز حيات مادي و معنوي خود بروز مي
كنند كه شخص و اجتماع در دو قطب اين پيوستار قـرار دارنـد. گـل محمـدي     گروهي تعريف مي - پيوستاري شخصي

) هويـت  1386كند. از نظـر بهزادفـر (  ) هويت اجتماعي را چيستي و كيستي افراد در رابطه با ديگران تعريف مي1381(
آداب و رسوم اجتماعي، راه و رسم ادب و نزاكت و شيوه لبـاس پوشـيدن شايسـته اسـت تـا       اجتماعي به معني رعايت

) 1386كنـد، تطـابق دهـد. اختـر شـهر (     هاي مرسوم اجتماعي كه در آن زيست مـي بدين وسيله شخص خود را با شيوه
آن دانسـته و در مقابـل آن   خود را متعلق بـه   "ما"داند كه فرد با ضمير هويت اجتماعي را قسمتي از حيات اجتماعي مي

دانند كه فرد از خـودش  ) هويت اجتماعي را تعريفي مي1383جاه (كند. ساروخاني و رفعتاحساس تعهد و تكليف مي
) در تكوين هويت اجتماعي بـه  254:1385كند. شعباني (هاي گوناگون اجتماعي ميها و گروهبر اساس عضويت در رده

هـاي خـانوادگي، دينـي، شـغلي،     ي اجتماعي اشاره داشته و بر اين باور است كـه گـروه  ها و نهادهاجريان تعاملي گروه
  شوند.    ها به تعامل و تبادل با يكديگر پرداخته و هويت آفرين ميها و سنتآموزشي بر اساس ارزش

                                                 
6. Durkhiem 
7. Graham 
8. Jeidan 
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  ب) امنيت اجتماعي
به توليد امنيت از بستر جامعه به معني امنيت اجتماعي شده يا امنيت جامعگي، ناظر » Societal security«واژه 

گيرند باشد، اما از آنجا كه امنيت جامعگي واژه متداول نيست، از واژه امنيت اجتماعي در تبيين اين مفهوم مدد ميمي
شناسي به مقوله امنيت توجه دارنـد  ). نويسندگان و پژوهشگران به ويژه آنان كه از منظر جامعه137:1382چيان،(كاله

دانند، در اين باره داراي اجماع نظر هستند. آنان بر اين باورند كه امنيـت اجتمـاعي شـده    رجع امنيت ميو جامعه را م
ترين رسد نزديكدر حقيقت امنيت اجتماعي تعميم داده شده و به نوعي امنيت تعمداً اجتماعي شده است. به نظر مي

توان گفت مراد ).در مجموع، مي1386و  1385اري،مفهوم به امنيت اجتماعي، مفهوم امنيت اجتماعي شده باشد (افتخ
از امنيت اجتماعي، امنيتي است كه خاستگاه آن جامعه فروملي بوده و ريشه در فرآيند هويت سـازي اجتمـاعي دارد؛   

هاي فردي و اجتماعي خود در بسـتر جامعـه بـه توليـد و     به نحوي كه عناصر و نهادهاي اجتماعي با كنش و واكنش
  ).69:1386دهند (زماني،ت و همبستگي جمعي پرداخته، نقش بارز خود در امنيت سازي را بروز ميبازتوليد هوي

، امنيت به لحاظ مفهـومي، نمـاد   9مفهوم امنيت به لحاظ پيچيدگي مفهومي جدال برانگيز است. از ديدگاه ولفرز   
نامه دهخدا امنيت بـه معنـي   در لغت). 46:1962(ولفرز، ابهام آميزي است كه ممكن نيست داراي معنايي دقيق باشد

). نـاامني حـالتي اسـت    2894:1385بيمي، ايمني، ايمن شدن و در امان بودن آمده است (دهخدا،خوفي، و امن، بيبي
كند و امنيت عبارت است از حالتي كه از تهديد و خطـر مصـون باشـد    تهديدآميز كه در معرض خطر بودن را القا مي

بـيم شـدن اسـت    رهنـگ معـين امنيـت بـه معنـي ايمـن شـدن و در امـان بـودن و بـي          ). در ف1375(صديق اورعي،
، 10). در فرهنگ آكسـفورد 275:1359). در فرهنگ عميد، ايمني به معني آرامش و آسودگي است (عميد،1354(معين،

تمـاعي  امنيت اجتماعي به معناي ارتباط امنيت با جامعه و نوعي سازماندهي و يا امنيتي است كه شكل و سـاخت اج 
  ).1227:2000يافته است (آكسفورد،

معتقد است امنيت اجتماعي بر تهديدات عليه هويت فرهنگي بيش از حق حاكميـت دولـت متمركـز اسـت      هايزمن
) معتقد است امنيت اجتماعي بر تهديدات عليـه هويـت يـك جامعـه متمركـز شـده       2000( 11ويور ).127:1370(ايوب،

دست بدهد، آن جامعه نخواهد توانست به عنوان يك جامعه، بقاي خود را تضـمين  اش را از اي هويتاست. اگر جامعه
  شود كه جوامع مشاهده كنند هويت هايشان به مخاطره افتاده است.  نمايد. از نظر وي، امنيت اجتماعي زماني تهديد مي

در يـك قلمـرو و   توان گفت امنيت اجتماعي توانايي حفظ و استمرار يكپـارچگي اجتمـاع جامعـه    در مجموع مي
سرزمين معين، جهت اعتال و بسط الگوهاي هويت، مشاركت، قدرت و توسعه نظامات اجتماعي در فرآيند تغييـرات  

  محيطي با پشتوانه كشش هاي متقابل انديشه اي، عاطفي، اقتداري و مبادله اي با ماهيت عقالنيت است.

  رويكردهاي نظري امنيت
و » افالطـون «صه امنيت را شايد بتوان در گفتمان هاي فالسفه اي چـون  نخستين مباحث فلسفي و سياسي در عر

-يافت. اين انديمشندان بر ايجاد و حفظ امنيت به مثابـه يكـي از اهـداف و وظـايف حكومـت اصـرار مـي       » ارسطو«

                                                 
9. Wolfers 
10. Oxford 
11. Weavers 
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حكـومتي   ترين وسـيله و ابـزار  ، آن را به عنوان بنيادي»عدالت«ورزيدند. ارسطو بطور تلويحي و افالطون با تأكيد بر 
اند. چند قرن بعد، نظريه پردازان عصر روشـنگري، از جملـه: هـابز، الك، روسـو، و     جهت نيل به امنيت معرفي كرده

)، مـردم  1378تر بخشيدند. به نظر هـابز ( سياسي خود به مفهوم امنيت، منزلتي رفيع -هاي فلسفيمنتسكيو در گفتمان
د كه آنها را در مقابل تجاوز خارجيان و صدمه يكـي بـر ديگـري    به ايجاد و تأسيس حكومت از آن رو عالقمند شدن

مصون و محفوظ مي نمايد. تاريخ انديشه ها و تفكرات فالسفه و انديشمندان اجتماعي نيز نشان مي دهد كـه توجـه   
  به امنيت و قانون براي تحقق عدالت اجتماعي از محورهاي اساسي انديشه هاي اجتماعي آنان به شمار مي رود. 

هاي اخير، در دنياي بعد از جنگ سرد مفهوم جديدي از امنيت متولد شده است كـه بـا مفهـوم امنيـت در     ر دههد
هاي اساسي دارد. بدين معني كه امنيت چندجانبه، تجزيه ناپذير و يكسان در حال شـكل گيـري   هاي قبل تفاوتدوره

اي از افـراد،  در تحصيل اين امنيـت مجموعـه   است. به عبارت ديگر، امنيت يكي با امنيت ديگري يكسان شده است.
نمايد. با تأكيد بر اين نكته كه ابعاد نظامي، سـرزميني،  ها نقش ايفا ميها و سازمانهاي فراملي و فروملي و دولتگروه

هاي آينده بعد ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي امنيت نقـش  اقتصادي و تجاري امنيت همچنان معتبر است، ولي در دهه
). در اين ميان، احساس 161: 1380كند(بصيري،ري در برقراري امنيت ملي و در نهايت امنيت بين المللي ايفا ميبيشت

امنيت عبارت از نوعي ذهنيت و جهت گيري رواني مثبت (رضايت بخش، قانع كننده و آرامـش بخـش) شـهروندان،    
تي در شـرايط فعلـي و آتـي در حـوزه هـاي      نسبت به عدم تأثير گذاري حضوري و بروز رويدادها و وقايع ضد امني

). امنيـت  28: 1384امنيت اجتماعي، ثبات سياسي، انسجام هويتي، يكپارچگي و امنيت سـرزميني اسـت (حاجيـاني،    
داراي دو بعد ذهني و عيني است. در بعد عيني امنيت به معني فقدان تهديد براي ارزشهاي كسـب شـده اسـت و در    

  ).76: 12،1377باشد(ماندلها مورد حمله قرار بگيرند، مينكه آن ارزشبعد ذهني بر عدم هراس از اي
امنيت اجتماعي و احساس امنيت نخستين بار و به صورت منسجم توسط باري بوزان مطـرح شـد. بـه عقيـده        

بوزان، امنيت بشري به پنج دسته امنيت نظامي، امنيت سياسي، امنيـت اقتصـادي، امنيـت اجتمـاعي و امنيـت زيسـت       
). بطور كلي آنچه موجب رضايت خاطر و خشنودي و يا احساس امنيت 74: 1379فر، شود (خوشيطي تقسيم ميمح
شود، تأمين حقوق و آزادي هاي مشروع افراد جامعه است. به عبارت ديگر، احساس امنيـت يـا امنيـت روانـي را     مي

برخوردار باشد و » آرامش«و » اعتماد«، »كفايت«اي از احساس هنگامي مي توان مورد اشاره قرار داد كه فرد يا جامعه
  ).:138522رها شود (كرامتي، 14»ترس«و  13»اضطراب«، »دلهره«از احساس 

  ي هويت اجتماعي و امنيت اجتماعيج) رابطه
نظران علوم اجتماعي از هويت اجتماعي به عنـوان پايـه و اسـاس امنيـت     هاي اخير، دانشمندان و صاحبدر دهه

يابـد.  رده و معتقدند كه به موازات تقويت ميزان هويت اجتماعي، امنيت اجتماعي نيز قوام بيشتري مـي اجتماعي نام ب
هاي هويتي جامعه مورد تهديد قرار گيرند. او داند كه شاخصبوزان اختالل در امنيت اجتماعي را مربوط به زماني مي

ي و قومي و رسوم مربوط به آن دانسته بر اين هاي هويتي را شامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، هويت مذهبشاخص

                                                 
12. Mandel 
13 .Anxiety 
14. Fear 
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-). برخـي ديگـر از صـاحب   147: 1387گيرند(ها اغلب از داخل كشور مورد تهديد قرار ميباور است كه اين ارزش

كنند كه امنيت اجتماعي، فارغ شدن از تهديدهاي ناشي از بحـران هويـت،   نظران با نگاهي سلبي اين گونه تحليل مي
هاي اقتصادي، معيشتي و فرهنگي و مسايل مربوط به بقا و باال رفتن نظـم  معه و كاهش ناهنجاريضعف نهادهاي جا

). اين مباحث ناظر بر تقدم قوام يا زوال هويت 287: 1383شود(ربيعي، هاي اجتماعي تلقي ميعمومي و حفظ هويت
ري هويت اجتمـاعي، انتظـار اسـتقرار    گياجتماعي بر ارتقاء يا كاهش امنيت اجتماعي است. بدين معنا كه بدون شكل
گيري هويت اجتماعي است. لذا رسالت امنيت اجتماعي پايدار بيهوده بوده و توليد امنيت، نتيجه اجتناب ناپذير شكل

عملي اعضاي جامعه در تأمين و ارتقاي امنيت اجتماعي، پاسداري از شاخص هاي هويت اجتماعي در بستر نهادهاي 
  باشد.اده مياجتماعي به ويژه خانو

هاي هويت اجتماعي و اثرات آن بر كاهش احساس امنيت اجتماعي، در اين بخش با توجه به اهميت نقش آسيب
  گيرند.هاي هويت اجتماعي مورد بحث قرار ميبرخي از تهديدات و آسيب

ر طبيعـي فـرد   با وقوع بزهكاري و به دنبال آن طرد عنصر بزهكار از جامعه و خـانواده، بـه طـو   وقوع بزهكاري؛ 
هـاي  تواند شدت ارتكاب بـه بـزه  كند. و اين روند ميدچار آشفتگي هويتي شده، خود را از جمع بيگانه احساس مي

  تر را به دنبال داشته و نقش تخريبي آن در تأمين اجتماعي افزايش يابد. بيشتر و بزرگ
جتماعي را دروني ساخته و در اجتمـاعي كـردن   اي كه نخواهند يا نتواند هنجارهاي ادر مواردي خانوادههنجارشكني؛ 

كاركردي و احياناً  ضد كاركردي  شود، به طور طبيعـي از انجـام اعمـال خـالف     اعضاي خود به داليل گوناگون دچار بي
پذيري عناصـر هويـت اجتمـاعي و    شود. ادامه اين روند موجب آسيبهنجار ابايي ندارد. در نتيجه دچار هنجار شكني مي

هـاي  ). عالوه بر آن، در شرايط عدم دستيابي به اهداف و ارزش80: 1386شود( زماني، ب امنيت اجتماعي ميكاهش ضري
كند. نتيجه ابتدايي چنين وضعي، ضعف علقه اجتماعي مردم نسبت به نظم موجـود،  اجتماعي، احساس نارضايتي بروز مي

ر زيادي از مردم شرايط حاكم را در راسـتاي امنيـت   عدم احساس هويت اجتماعي  و هنجار شكني خواهد بود؛ زيرا اقشا
رفاهي و رواني خود ندانسته، خواستار تغيير وضع مي شوند. در اين فضا شاخص هاي هويت ساز فاقد كاركرد مؤثر بوده 

  و تضاد منافع در جامعه رخ مي دهد كه به طور طبيعي در تضعيف امنيت اجتماعي نقش دارد.
هايي كه نقش مستقيم در ساخت هويت و امنيـت اجتمـاعي دارد،   يكي از مؤلفه ؛تضعيف نقش گروه هاي مرجع

كند كه فرد، رفتار خود هاي مرجع اين واقعيت را بيان ميدر تبيين نقش گروه 15هاي مرجع هستند. رابرت مرتنگروه
هـاي مرجـع   . اگر گروه)72: 1377كند كه خود به آنها تعلق ندارد(دارندوف، را براي تأييد يا نفي گروهي هدايت مي

گيرنـد، در كـاركرد خـود    ها در مباحث اجتماعي به ويژه در تقويت هويت اجتماعي از آن الگو ميبومي، كه خانواده
دچار ضعف شوند و از عهده الگو بودن و هنجارسازي متناسب با شرايط متحول جهاني بر نيايند، هويـت اجتمـاعي   

اي هنگامي كه در كنار توانايي گرو هاي مرجع خـارجي كـه حضـور رسـانه     شود. اين ناتوانيجامعه دچار بحران مي
ي كاذبي دارند قرار گيرد، چه بسا مقبوليت بيشتري به گروه مرجع خارجي بدهد. در نتيجـه،  قوي و قدرتمند و جاذبه

بـا رسـوخ    ). در اين صـورت 82: 1381ها هدايت خواهد شد(رباني،فرايند بازتوليد هويت اجتماعي توسط اين گروه
گـردد. لـذا جامعـه    ناپذير ميهاي بين نسلي اجتنابها و الگوهاي بيگانه در اجتماع بومي، ايجاد شكافخرده فرهنگ

                                                 
15. Merton 
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هاي اندك تعارضات اجتماعي رو به فزوني مي گذارد و امنيـت اجتمـاعي لـرزان،    دچار بحران هويت شده و به بهانه
  محصول چنين وضعيتي است. 

تغييرات اجتماعي پرشتاب ناشي از فرايند جهاني شدن، آثار زيانباري بر ساخت سنن اجتماعي؛ توجهي به آداب و بي
كنند كه احترام بـه سـنن خـانوادگي از آن جملـه     اجتماعي خانواده و كاركردهاي آن بر جاي گذاشته است. برخي بيان مي

هاي اعتقادي بزرگـان خـانواده از مـواردي    زشمراسمي كه خانواده در ايام سوگواري يا جشن برپا مي دارد و پيروي از ار
). ادامه فرض مذكور در ميـان مـدت، حاصـلي    55: 1379است كه نزد نسل حاضر  مورد ترديد قرار گرفته است(عصاره، 

جزء تضعيف آداب و سنن اجتماعي، تقليل قدرت هنجارسازي و بروز بحران هويت اجتماعي به دنبال نـدارد. لـذا رونـد    
  گذارد، قابل پيش بيني است.بعدي و آثار مخربي كه بر امنيت اجتماعي از خود به جاي مي مزبور پيامدهاي

هايي است كه در درون افراد، دين و نمادهاي مذهبي به ويژه در جوامع ديني، يكي از مؤلفهتضعيف نمادهاي مذهبي؛ 
چنانچه نهاد خانواده  در جريان اجتماعي  احساس تعهد اخالقي براي هواداري از انتظارات اجتماعي را به وجود مي آورد.

هايي اقتدار ترين مؤلفهكاركردي و ضد كاركردي شود، يكي از مهمكردن اعضاء در بهره گيري از نمادهاي مذهبي اسير بي
خود را در هويت بخشي و امنيت اجتماعي، از دست خواهد داد. در اين زمينه، دوركيم در بررسي كاركردهاي دين، معتقد 

تشريفات مذهبي، مردم را گردهم مي آورند و بدين سان، پيوندهاي مشتركشان را دوباره تصـديق مـي كننـد و در    "ت اس
  ).200و 197: 1369(كوزر، "نتيجه، همبستگي اجتماعي را تحكيم مي بخشند

تمـاعي  با توجه به مباحث فوق، در اين تحقيق رابطه بين ميزان هويت اجتماعي زنان و ميزان احسـاس امنيـت اج  
  آنان در دو منطقه شمال و جنوب تهران به عنوان فرضيه تحقيق انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. 

  روش 
بوده و اطالعات تحقيق با استفاده از تكنيك پرسشـنامه تـوأم بـا مصـاحبه      16اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي

هاي مربوطه در متغيرهاي اصلي پژوهش از گويه جمع آوري گرديده است. در اين پژوهش، براي سنجش هر يك از
هاي طيف در آزمون مقـدماتي و نهـايي بـا اسـتفاده از     قالب طيف ليكرت استفاده گرديده است. اعتبار و روايي گويه

  ضريب آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفته است. 

  تعريف متغيرهاي اساسي تحقيق
احساس امنيت به عنوان متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته تحقيـق مـورد       در اين تحقيق، دو متغير هويت اجتماعي و

  اند.بررسي قرار گرفته
ي گروهي كه به آن تعلق دارد تعيـين  ، هويت اجتماعي افراد به وسيله17ي تاجفلهويت اجتماعي: بر اساس نظريه

-گـروه و بـرون گـروه مـي    هاي فرهنگي آن گروه است، مبتني بر تفسير درون شود و اين هويت تابعي كه ويژگيمي

  ). 77:1993، 18باشد(اسميت

                                                 
16. Social survey  
17. Tajfel 
18. Smith 
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هاي اجتماعي احساس امنيت: احساس امنيت به مفهوم احساس آرامش خاطر و نداشتن ترس و نگراني در عرصه
  ). 57:1390باشد (كمالي،و فرهنگي مي

  گيري و حجم نمونه جامعه آماري، شيوه نمونه
) 2و  1سال) ساكن در منطقه شمال تهران (مناطق  15- 64فعاليت (جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه زنان در سن 

اي چنـد  گيـري خوشـه  باشد. روش نمونـه  مي 1389) شهر تهران در سال 20و  19و زنان ساكن در منطقه جنوب (مناطق 
ر داخـل  ها در هر منطقه شناسايي شده است، در مرحله دوم واحدهاي مسكوني دباشد. در مرحله اول، بلوكاي ميمرحله
سال بـا روش تصـادفي سـاده انتخـاب      15- 64ها مشخص گرديده و نهايتاً در مرحله سوم در هر منزل از بين زنان بلوك

در مناطق ياد شده باستناد سرشماري عموم و نفوس مسكن  15- 64گرديده است. در اين مطالعه تعداد زنان در گروه سني 
گيـري   برآورد گرديده است. بر اساس فرمول نمونـه  1389تهران سال  جمعيت 6/1و با توجه به نرخ رشد  1385در سال 

به عنوان حجـم نمونـه تعيـين     20و  19نفر از هر يك از مناطق  262و  2و  1نفر از هر يك از مناطق  262كوكران تعداد
  است. گيري تصادفي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته گرديده و به شيوه نمونه

  هايافته
، ابتدا متغيرهاي تحقيق ارايه و توصيف گرديده است. پس از آن، رابطه بين متغيرهاي ميزان هويـت  در اين بخش

  اجتماعي و ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

  هاالف) توصيف يافته
ـ  در اين بخش، ابتدا مشخصات فردي پاسخگويان ارايـه و پـس از آن، يافتـه    وط بـه متغيرهـاي هويـت    هـاي مرب

  اجتماعي و احساس امنيت زنان ارايه گرديده است.
  مشخصات فردي پاسخگويان -1

درصد را به  37/25بوده كه  21-25در شمال تهران، بيشترين فراواني در گروه سني  2و  1در مطالعه زنان مناطق 
درصد مجرد  56درصد متأهل و  43 اند. همچنين،قرار گرفته15تا  30درصد در گروه سني 60خود اختصاص داده و 

درصد را بـه خـود اختصـاص     53باشد كه باشند. بيشترين فراواني تحصيلي مربوط به مقطع تحصيلي ليسانس ميمي
درصد از زنان فاقد اشتغال هسـتند.   82اند. درصد از گروه مورد مطالعه داراي تحصيالت ليسانس بوده 88داده است. 
هاي مربوط به مشخصات فردي زنان مورد مطالعه در جنوب شهر اند. يافتهتهران بوده درصد متولد شهر 68همچنين، 

 باشـند. درصد از آنان متأهل مـي  54سال و  25تا  15درصد آنان داراي سنين  50دهد ) نشان مي20و  19تهران (مناطق 
درصد محصـل يـا    15دار و د خانهدرص 34باشند. درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم و يا باالي ديپلم مي 75

  .درصد از زنان گروه مورد مطالعه در منطقه جنوب شهر تهران فاقد درآمد هستند 2/78باشند. همچنين، دانشجو مي
  هويت اجتماعي -2

ـتفاده از   در اين تحقيق هويت اجتماعي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است. جهت سنجش متغير هويت اجتماعي با اس
  اند.اى سنجيده شدهگويه در قالب طيف ليكرت استفاده و در سطح مقياس فاصله 5) از 75:1386پژوهش نيازي و كاركنان (
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 هاي سنجش هويت اجتماعي هاي پاسخگويان به گويه: توزيع فراواني و درصدي پاسخ1جدول شماره 

خيلي كم كمتاحدودي زيادخيلي زياد مناطق هاگويه
ملي احسـاس خوشـايندي از شنيدن سرود

 كنم.مي

 5/11 4/13 2/22 5/17 1/34 شمال

 6/10 8/38 5/28 6/15 5/6 جنوب

موسيقي اصيلي ايراني به ديگر موسيقي هـا
 دهم.ترجيح مي

 5/10 2/10 5/27 4/19 3/31 شمال

 8 9/35 8/34 1/14 3/7 جنوب

 به فرهنگ و رسوم جامعه عالقه دارم.
 1/11 4/10 4/25 7/21 5/30 شمال

 9/5 1/27 1/40 20 8/6 جنوب

هركــاري از دســتم برآيــد بــراي ســربلندي
 دهم.كشورم انجام مي

 8/8 8/11 9/25 4/20 8/31 شمال

 3/2 8/21 6/42 7/25 6/7 جنوب

ــين ــروزي در مســابقات ب المللــي باعــثپي
 افتخار من است.

 5/9 4/12 2/19 8/19 38 شمال

 1/2 6/22 7/36 3/30 3/8 جنوب

  
) مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت. بـا      a=78/0هاي طيف با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ (اعتبار و روايي گويه

بندي آن در قالب سه مقوله كم، متوسـط و زيـاد بـا فواصـل     ها و طبقهتقسيم مجموع نمرات اين طيف به تعداد گويه
  اجتماعي پاسخگويان بدست آمده است.برابر، جدول توزيع فراواني و درصدي ميزان هويت 

  : توزيع فراواني و درصدي ميزان هويت اجتماعي پاسخگويان به تفكيك مناطق شمال و جنوب تهران2جدول شماره 

 هويت اجتماعي
 زنان جنوب تهران زنان شمال تهران

 درصد فراواني درصد فراواني

 5/22 117 9/23 125 كم

 9/54 286 9/51 271 متوسط

 6/22 118 2/24 127 زياد

 0/100 521 0/100 523 جمع

دهد ميزان هويت اجتماعي در حد كم در بين زنـان منـاطق شـمال و جنـوب     نشان مي 2هاي جدول شماره يافته
درصد زنـان   6/22درصد زنان مناطق شمال و  2/24باشد. همچنين، درصد مي 5/22و  9/23تهران به ترتيب به ميزان 

  اند.تهران داراي هويت اجتماعي در حد زياد بودهمناطق جنوب شهر 
  احساس امنيت اجتماعي -3

در اين مطالعه احساس امنيت اجتماعي زنان به عنوان متغير وابسته تحقيق در نظر گرفته شـده اسـت، در جـدول    
  است.هاي طيف احساس امنيت اجتماعي ارايه گرديده هاي پاسخگويان به هر يك از گويهزير توزيع درصدي پاسخ
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  هاي طيف احساس امنيت اجتماعي هاي پاسخگويان به هر يك از گويه: توزيع درصدي پاسخ3جدول شماره 
  به تفكيك مناطق شمال و جنوب

 موارد
 هاگويه

 مناطق
تعداد
پاسخ

خيلي 
 زياد

 كمتاحدودي زياد
 خيلي
 كم

 احساس امنيت هنگام تنها ماندن در منزل در روز
 6 8/8 1/232/21 8/40 532 شمال

 5/229/0 2/419/15 5/9 529 جنوب

 احساس امنيت هنگام تنها ماندن در منزل در شب
 8/152/22 8/195/23 8/18 532 شمال

 6/549/5 2/109/23 3/5 527 جنوب

احساس امنيت هنگام تردد در مسـيرهاي خلـوت
 در روز

 7/227/14 2/195/32 9/10 532 شمال

 7/352/8 2/29 22 9/4 527 جنوب

احساس امنيت هنگام تردد در مسـيرهاي خلـوت
 در شب

 9/254/47 8/15 7 9/3 532 شمال

 1/12 38 7/126/34 6/2 529 جنوب

 3/235/30 31 2/9 8/5 531 شمالاحساس امنيت هنگام تردد با ماشينهاي مسافركش

 6/4111 9/124/30 2/4 527 جنوب

كـودك بـه مدرسـه در احساس امنيت و فرستادن
 مسير طوالني

 9/261/36 2/24 6/8 1/4 532 شمال

 5/457/14 4/115/26 9/1 525 جنوب

احساس امنيت و سوار شدن در آسانسور با افـراد
 ناشناس

 5/19 28 4/158/31 7/4 529 شمال

 9/435/12 8/30 3/8 5/4 529 جنوب

 احساس امنيت در مترو در هنگام شب
 5/231/26 2/157/26 7/7 528 شمال

 7/391/18 6/102/28 4/3 529 جنوب

 احساس امنيت در مسافرت با قطار و در شب
 3/206/24 7/167/29 3/8 530 شمال

 8/422/18 9/26 6/7 5/4 528 جنوب

 احساس امنيت هنگام برخورد با موتورسوارها
 6/252/43 6/21 6/6 6/2 530 شمال

 8/17 43 3/137/23 3/2 528 جنوب

احساس امنيت و آراستن كودكان به زيورآالت در
 بيرون از منزل

 5/237/45 1/20 5/5 9/4 530 شمال

 5/413/24 6/125/18 3 530 جنوب

 احساس امنيت در سينما و مراكز تفريحي
 5/115/7 1/278/34 8/18 530 شمال

 5/288/13 9/223/33 5/1 523 جنوب

 امنيت در  ترمينال هاي مسافربرياحساس 
 6/226/24 8/1134 4/6 529 شمال

 2/7 30 9/2138 3 474 جنوب

 4/283/35 3/27 1/5 6/3 530 شمالاحساس امنيت و سپردن سرمايه به ديگران جهت 
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 2/322/10 8/2035 8/0 491 جنوب سرمايه گذاري

احساس امنيت و پارك اتومبيل براي زمان طوالني
 در خيابان

 4/281/21 9/32 12 3/5 530 شمال

 5/273/11 9/211/38 2/1 520 جنوب

احساس امنيت در خروج از بانك پس از دريافت
 وجه

 1/291/24 7/109/29 8/5 530 شمال

 7/313/12 5/222/33 4/0 530 جنوب

 احساس امنيت و سرقت اعم از ماشين و منزل
 3/276/31 5/108/25 1/4 528 شمال

 1/426/12 8/134/30 1/1 530 جنوب

احساس امنيت و خـالي گذاشـتن منـزل در چنـد
 روز

 4/276/22 6/159/25 1/8 530 شمال

 6/396/19 4/1030 4/0 530 جنوب

احساس امنيـت و كمـك بـه سرنشـينان اتومبيـل
 خراب در شب

 1/302/34 1/21 7/7 5/5 524 شمال

 6/443/23 2/27 2/4 8/0 529 جنوب

 احساس امنيت هنگام ارتباط با افراد غريبه
 8/257/26 9/108/27 5/7 525 شمال

 7/424/24 7/28 8/3 4/0 529 جنوب

 احساس امنيت هنگام معامله از طريق روزنامه
 3/279/28 9/29 1/8 9/4 522 شمال

 1/482/20 7/25 3/5 8/0 530 جنوب

بدست آوردن شـغل  دراحساس امنيت در هنگام
 مدت كوتاه

 9/232/28 8/113/26 1/7 518 شمال

 3/456/20 8/25 8 4/0 528 جنوب

احساس امنيت در اعمال نظر در كار بدون هراس
 از اخراج

 5/236/24 7/139/25 10 520 شمال

 4/508/16 27 8/5 - 530 جنوب

احساس امنيت هنگام پوشيدن لباسهاي نامناسـب
 اماكن عموميدر

 4/2637 5/20 6/7 7/5 512 شمال

 5/515/17 7/25 9/4 4/0 530 جنوب

  
) مورد تأييـد  a=85/0هاي طيف احساس امنيت اجتماعي با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ (اعتبار و روايي گويه

در قالب سه مقوله كم، متوسـط   بندي آنها و طبقهقرار گرفته است. با تقسيم مجموع نمرات اين طيف به تعداد گويه
  و زياد با فواصل برابر، جدول توزيع فراواني ميزان احساس امنيت زنان بدست آمده است.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  72  ........................  1390زمستان وم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره رانفصلنامه مطالعات جامعه شناختي اي

  : توزيع فراواني و درصدي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان به تفكيك مناطق شمال و جنوب تهران4جدول شماره 

  
دهد ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال تهـران بـه   هاي تحقيق در جدول فوق نشان مييافته

درصد زياد بوده است. همچنين، ميزان احساس امنيت اجتماعي  16و درصد متوسط  55درصد در حد كم،  29ميزان 
  باشد.درصد در حد زياد مي 6/12درصد متوسط و  5/47درصد در حد كم،  8/39زنان جنوب تهران به ميزان 

  هاج) تجزيه و تحليل يافته
جنـوب تهـران پرداختـه    در اين بخش ابتدا به مقايسه ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال و 

شده است. پس از آن رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان مورد تجزيـه و تحليـل   
  قرار گرفته است.

  مقايسه احساس امنيت اجتماعي زنان در مناطق شمال و جنوب تهران -1
امنيت در بـين زنـان منـاطق شـمال و جنـوب      داري تفاوت بين احساس معني tدر اين بخش با استفاده از آزمون 
  تهران مورد بررسي قرار گرفته است.

  T: خالصه محاسبات آزمون 5جدول شماره
 معني داري درجه آزادي t انحراف معيار ميانگين تعدادگروه شاخص

 65483/15 2669/61 532 شمال 000/0 1060 364/9 62109/16 9887/51 530 جنوب

  
درصد  99بزرگتر است، لذا با  01/0بحراني آلفاي  t) از مقدار t=  364/9محاسبه شده ( tدر جدول فوق از آنجايي كه 

داري وجود اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه  بين  امنيت اجتماعي  زنان  شمال و جنوب شهر مورد بررسي تفاوت معني
  شود. ل باالتر از زنان جنوب بوده و فرضيه  صفر رد ميدارد، به طوري كه ميانگين احساس امنيت زنان شما

  مقايسه ميزان هويت اجتماعي زنان در مناطق شمال و جنوب تهران -2
داري تفاوت بين ميزان هويت اجتمـاعي در بـين زنـان منـاطق شـمال و      معني tدر اين بخش با استفاده از آزمون 

  جنوب شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است.

 احساس امنيت اجتماعي
 تهرانزنان جنوب  زنان شمال تهران

 درصد فراواني درصد فراواني

 8/39 211 29 154 كم

 5/47 252 55 293 متوسط

 6/12 67 16 85 زياد

 100 530 100 531 جمع
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  T: خالصه محاسبات آزمون6 شمارهجدول 
 معني داري درجه آزادي t انحراف معيار ميانگين تعدادشاخص گروه

 86391/5 2049/18 532 شمال 000/0 1060 - 702/10 86668/3 9415/14 530 جنوب

  
 99بزرگتر اسـت، لـذا بـا     01/0بحراني آلفاي  t) از مقدار t=  -702/10محاسبه شده ( tبا توجه به جدول فوق، 

داري وجـود دارد بـه   توان نتيجه گرفت كه بين هويت اجتماعي زنان شمال و جنوب تفاوت معنـي درصد اطمينان مي
  شود. طوري كه ميانگين هويت اجتماعي زنان شمال باالتر از زنان منطقه جنوب بوده و فرضيه  صفر رد مي

  و احساس امنيت اجتماعي رابطه بين هويت اجتماعي -3
در اين تحقيق، رابطه بين ميزان هويت اجتماعي به عنوان متغير مستقل و احساس امنيت اجتماعي به عنوان متغير 

  وابسته تحقيق به تفكيك زنان مناطق شمال و جنوب تهران مورد بررسي قرار گرفته است.
  (شمال تهران) 2و  1زنان مناطق رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي  -3- 1

(شـمال) شـهر تهـران     2و  1در اين بخش، رابطه هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق 
هاي آماري مربوطه در ارتباط با همبستگي دو متغير فوق در جـدول زيـر نشـان داده    بررسي شده است. نتايج فعاليت

  شده است.
 محاسبات آزمون همبستگي مربوط به رابطه هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي: خالصه 7جدول شماره 

 همبستگي پيرسون هويت اجتماعي

 احساس امنيت اجتماعي -0,048

 معني داري 0,269

 تعداد 522

  
داري بـين دو متغيـر هويـت    )، رابطـه معنـي  269/0) و سـطح  اطمينـان (  r=048/0 با توجه به مقدار همبستگي (

  شود.اجتماعي و احساس امنيت مشاهده نمي
  (جنوب تهران)  20و  19رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان مناطق  -2-3

 20و  19در اين مطالعه، به رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و احسـاس امنيـت اجتمـاعي در بـين زنـان منطقـه       
رفته است. نتايج محاسبات آماري مربوط به رابطـه دو متغيـر فـوق در زيـر     (جنوب) شهر تهران مورد بررسي قرار گ

  ارايه گرديده است.
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  : خالصه محاسبات آزمون همبستگي مربوط به رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي8جدول شماره 
 همبستگي پيرسون هويت اجتماعي

 احساس امنيت اجتماعي 0,235

 داريمعني  0,002

 تعداد 530

توان نتيجه گرفت بين هويـت اجتمـاعي   ) مي002/0داري () و سطح معنيr=235/0 با توجه به مقدار همبستگي (
داري وجـود دارد. نـوع   درصد رابطـه معنـي   95زنان جنوب تهران و احساس امنيت اجتماعي آنان در سطح اطمينان 

افزايش ميزان هويت اجتماعي در جامعه آماري مورد بررسي بـر ميـزان   رابطه مثبت بوده و بيانگر اين امر است كه با 
  شود.احساس امنيت اجتماعي آنان افزوده مي

  بحث 
ي بين ميزان هويت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در جامعـه آمـاري زنـان    با توجه به نتايج پژوهش، رابطه

هاي آماري مربوطه بـا اسـتفاده از آزمـون    و نتايج فعاليت(جنوب شهر تهران) مورد تأييد قرار گرفته  20و  19مناطق 
نمايد. نتايج پژوهش در اين بخش با مباحـث  دار دو متغير فوق را تأييد مي) رابطه مستقيم و معنيr=335/0پيرسون (

نظران در بحث هويـت اجتمـاعي و امنيـت اجتمـاعي همخـواني دارد. همچنانكـه، مـك        نظري دانشمندان و صاحب
) امنيت 2000). ويور (1370اند (ايوب،پينا و هايزمن هويت را از عناصر اصلي امنيت اجتماعي قلمداد نمودهسوئيني، 

هاي هويتي در جامعـه را موجـب   ) تهديد شاخص1378داند. بوزان (اجتماعي را با نياز به حفظ هويت در ارتباط مي
م و زوال هويت را موجب ارتقاء يـا كـاهش امنيـت    )، قوا1383اختالل در امنيت اجتماعي تلقي نموده است. ربيعي (

گيري هويت اجتماعي، انتظار استقرار امنيت اجتماعي پايدار بيهوده خواهد اجتماعي دانسته و معتقد است بدون شكل
پذيري عناصر هويت اجتمـاعي  ) به نقش توليد و بازتوليد هويت در امنيت سازي پرداخته و آسيب1386بود. زماني (
) معتقـد اسـت عـدم احسـاس هويـت      1376پـور ( كاهش ضريب امنيت اجتماعي بيان نموده است. رفيـع را موجب 

گـردد. ربـاني   ساز در جامعه موجب تضعيف امنيـت اجتمـاعي مـي   هاي هويتاجتماعي و عدم كاركرد مؤثر شاخص
يـت اجتمـاعي   گيـري امن ) بحران در هويت اجتماعي در جامعه را موجب فزوني تعارضات اجتماعي و شـكل 1381(

  لرزان در جامعه بيان نموده است. 
بر طبق الگوي نظري تحقيق، مسأله اصلي اين است كه هويت اجتماعي با افزايش حس تعلق، اعتماد و وابسـتگي  

هاي مسأله هويت اجتماعي موجب كـاهش  به جامعه موجب ارتقاء احساس امنيت اجتماعي گرديده و متقابالً، چالش
  گردد. روحيه ناامني به ويژه در بين زنان مي احساس امنيت و گسترش

در توضيح وجود رابطه بين ميزان هويت اجتماعي و احساس امنيت زنان مناطق جنوب تهران و عدم وجـود ايـن   
باشد. برخي محققين در بررسي پديده امنيـت  رابطه در بين زنان مناطق شمال تهران، توجه به چند نكته قابل تأمل مي

) 23:1387اند. همچنانكـه نتـايج پـژوهش اميركـافي (    شهرهاي بزرگ به منطقه مسكوني آن تأكيد نمودهاجتماعي در 
 شان است.نشان داده است احساس ناامني و ترس پاسخگويان در شهر تهران بيشتر از منطقه مسكوني
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د نمـود. همچنانكـه   توان به پديده سطح انتظارات دسترسي به امكانـات تأكيـ  از عوامل مؤثر بر احساس امنيت مي
دهد توزيع نامطلوب امكانات بين زنان، موجب پديد آمدن سـطوح بـااليي   ) نشان مي59:1390نتايج پژوهش كمالي (

رسد هر چند زنان مناطق شمال تهران از دسترسي به امكانـات بـاالتري   باشد. در اين ميان، به نظر مياز نارضايتي مي
باشند، ليكن، با توجه به باال بودن سطح انتظارات و توقعات امكانات ردار مينسبت به زنان مناطق جنوب تهران برخو

دار احساس امنيـت آنـان   بين آنان، هر چند بر ميزان هويت اجتماعي آنان افزوده است، ليكن اين امر به افزايش معني
 تـوان گردد. در اين ارتباط، مينميدار بين دو متغير در بين زنان مناطق شمال تهران مشاهده منجر نگرديده و رابطه معني

هاي عيني و ذهنـي آن) و وضـع   به شكاف اساسي بين وضع مطلوب ضريب امنيت، احساس امنيت (با توجه به جنبه
هـاي ذهنـي و   اي از موقعيـت موجود آن اشاره نمود. همچنانكه در رويكرد انتقادي، ساخت اجتماعي تركيب پيچيـده 

آن فرد در موقعيت اجتماعي و فرد در موقعيت دلخواه است. در اين ميان، فضاي عيني زندگي است كه عناصر مقدم 
  ).108:1383شود (افتخاري و نصري،دلخواه به منزله موقعيتي كامالً واقعي محسوب مي

عالوه بر مباحث فوق، طرح احساس امنيت و مطالعه تصور و ذهنيت زنان از امنيت، عـالوه بـر شـناخت ميـزان     
گردد. بـر ايـن مبنـا، بـراي     هاي زنان محسوب ميها و دلهرهاي براي طرح دغدغهان، به منزله شيوهاحساس امنيت زن

هاي زنان در جامعه و روابط مبتني بـر قـدرت در آن را   درك موقعيت شرايط احساس ناامني زنان الزم است موقعيت
هاي زنان تغيير يافته يايي قرار دارد، مطلوبگونه كه جامعه در شرايط حال گذار و پومورد شناسايي قرار داد. به همان
يابد. بدين ترتيب عدم توجه به نيازهاي در حال تغييـر زنـان، موقعيـت آنـان را در     و دائماً به سطوح باالتر ارتقاء مي

) شيوه مناسب حل مسأله نـاامني زنـان را در بـازنگري در    1993( 19دهد. در اين ارتباط، انلوييشرايط ناامني قرار مي
هاي دولتي بيان نموده است. ايـن  هاي اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي نظام اجتماعي به ويژه سياستسياست

توان احساس امنيت در زنـان را  رويكرد بيانگر اين امر است كه صرفاً با بكارگيري نيروهاي فيزيكي حامل امنيت نمي
هاي اجتمـاعي زنـان   ان متضمن فهم و ايمن سازي موقعيتتقويت كرد. در اين راستا، ارتقاء سطح احساس امنيت زن

  باشد.در جامعه مي

                                                 
19. Enloe 
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