
 

Investigating the Effectiveness of Social Variables 

on Social Security Indicators 
 

(The Comparative Comparison between Iran and Turkey) 

 
Shahamat Jafari

1
 

Samad Abedini (Ph.D.)
2 

Samad Rasoulzadeh Aghdam (Ph.D.)
3
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of social variables on 

social security indicators (comparative comparison between Iran and Turkey). This 

research is descriptive; it is inductive in terms of execution method and cross-
sectional in terms of time. The present study was performed by documentary and 
secondary analysis using simple and multiple regression in a statistical population 
including Iran and Turkey and its data from a database, including Global Value 
Survey (WVS) data from 2000 to 2020 was collected. Due to the fact that the data 
from 2010-2016 have not been uploaded on the site and are not available, the data 
for the mentioned period have not been selected as the title of the analysis. The data 
collection tool is a questionnaire. In this study, a type of questionnaire was 
developed based on the Likert scale. The results showed that the level of social 
security in Iran and Turkey is not significantly different (p> 0.05) and the average 
social security for both countries is close to each other. Also components of social 

participation (p <0.05, t = 44.72, B = 0.25), civic behavior (p <0.05, t = 40.88, 

b = 0.22), social trust (p <0.05, t = 33.13, b = 0.21), social tolerance (p <0.05, t = 27, 
b = 0.19) and social identity (p <0.05, t = 23.36, β = 0.17) have the greatest impact 
on Iran's social security index. In Turkey, the components of social class (p <0.05, 
t = 26.93, β = 0.23), social identity (p <0.05, t = 22.07, β = 0.20), institutional trust 
(p <0.05, t = 22, β = 0.18) and civic behavior (p <0.05, t = 19.15, β = 0.16) have the 
greatest impact on the social security index. It should be noted that the component of 
social participation in Turkey is non-significant and has not affected the country's 
social security index. 
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 اجتماعی متغیرهای اثرگذاری بررسی

 اجتماعی امنیت های شاخص بر
 تركیه( و ایران بین تطبیقی یسه)مقا

 

 زاده اقدم رسولصمد ، دکتر صمدعابدينيدکتر ، جعفري شهامت

 55/99/9911 دریافت: تاریخ

 22/59/9055 پذیرش: تاریخ

 چکیده
بذین   تطبیقذی  اجتمذاعی )مقایسذ    امنیذت  هذای  شذاص   بذر  اجتمذاعی  متغیرهذای  میزان اثرگذذاری  این پژوهش با هدف بررسی

ترکی ( انجام گرفت  است. این تحقیق از نوع توصیفی؛ از نظر روش اجرا، استقرایی و از نظر زمانی از نوع مقطعذی   و رانای کشورهای
 کشذورهای  شذامل  آمذاری  و در جامعةساده و چندگان   یونرگرس از استفاده با اسنادی و تحلیل ثانوی  و شیوة حاضر ب  است. مطالع 
( در فاصذل   WVSجهانی ) های پیمایش ارزش های داده شامل ای،داده اطالعات بانک یک از ی آناه انجام شد و داده ایران و ترکی 

در سذایت بارگذذاری نشذده و قابذل دسذترت نیسذتند،        2592ذذ 2595ها از سذال   آوری شد. با توج  ب  اینک  داده جمع 2525تا  2555
 یذک  پژوهش، این در ک است  پرسشنام  آوری اطالعات، جمع ارهای بازه زمانی مذکور برای عنوان تحلیل انتخاب نشدند. ابز داده
تدوین شد. نتایج نشان دادک  میزان امنیذت اجتمذاعی در کشذورهای ایذران و ترکیذ  تفذاوت        مقیات لیکرت اسات پرسشنام  بر نوع

هذای مشذارکت    ن مؤلفذ  ( و میانگین امنیت اجتماعی نیز برای هر دو کشور نزدیک ب  هم اسذت. همننذی   p>0.05معناداری ندارد )
 p<0.05  ،99299(، اعتمذاد اجتمذاعی )  p<0.05  ،05244 t= ،5222 =β(، رفتار مذدنی ) p<0.05  ،t=44.72 ،5225 =βاجتماعی )

t= ،5229 =β( مدارای اجتماعی ،)p<0.05  ،22t= ،5291 =β( و هویت اجتماعی )p<0.05  ،29292 t= ،5292 =β بیشترین تأثیر )
(، هویذت  p<0.05  ،t=26.93 ،5229 =βهای طبق  اجتماعی ) اجتماعی ایران دارند. در کشور ترکی  نیز مؤلف  را در شاص  امنیت

، =p<0.05  ،91295t( و رفتذار مذدنی )  p<0.05  ،22t= ،5294= β(، اعتمذاد نهذادی )  p<0.05  ،22252 t= ،5225 =βاجتماعی )
5292 =βند. الزم ب  ذکر است ک  مؤلف  مشارکت اجتماعی در ترکیذ  يیرمعنذادار   ( بیشترین تأثیر را در شاص  امنیت اجتماعی دار

 بوده و بر شاص  امنیت اجتماعی این کشور تأثیر نداشت  است.
 

 رفتار ، اجتماعی یمدارا، نهادی اعتماد، یاجتماع اعتماد، اجتماعی هویت، اجتماعی امنیت های شاص  ها: کلیدواژه
 ی.ماعاجت طبق  و یاجتماع مشارکت، یمدن

 

.  :دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد صلخال، دانشگاه آزاد اسالمی، صلخال، ایراننویسنده مسئول 

. د اسالمی، صلخال، ایراناستادیار گروه علوم اجتماعی، واحد صلخال، دانشگاه آزا 

  .شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شیار جامع دان 
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 مقدمه
و  9192 9؛ هذورنی، 9140 2لینگ،؛ 2555 9از نیازهای مهم و اساسی بشر بوده )الدریج،امنیت 

 5و مرتفع شدن بسیاری از نیازهای کنشگران بذ  تذأمین امنیذت وابسذت  اسذت )کاهذ ،       (9119 0بوزان،

از  کذ  یکذی از عوامذل مهذم و تأثیرگذذار در تحقذق اهذداف واالی انسذانی پذ           (؛ ب  طذوری 9940

(. شذکوفایی اسذتعدادها در   9945برآوردن نیازهذای فیزیولذوکیکی، نیذاز بذ  امنیذت اسذت )نویذدنیا،        

منذو  بذ  تحقذق امنیذت اسذت.       اولیذ ،  نیازهذای  ارضذای  از پ ( 9111)2مراتب نیازهای مازلو سلسل 

ری را تمام ابعاد زندگی بش ،منیت( و ا2552 2زندگی اجتماعی نیز از امنیت سرچشم  گرفت  )اونیل،

 هذر (. 9912)جهذانگیری و مسذاوات،   ( فراگرفت  است اجتماعی و فردی، ملی) های مختلف جنب در 

 4گیذدنز دهذد.   مذی  اصتصذا   جامعذ   برقذراری امنیذت در   بذ   را صذود  اول اولویت اجتماعی نیز نظام

 است. الزامی و محسوت اجتماعی امنیت ب  تکامل، نیاز و بقا برای( هم اعتقاد دارد ک  9922)

 در اجتمذاعی  یذت امن یذزان است کذ  م  ینا یانگرمختلف ب یگرفت  درکشورهاانجام های یبررس

(. در گذزارش شذاص    9940پذور،  ی)رجبذ  اسذت  تذری  یینرقم پذا  هاکشور سایربا  یس در مقا رانیا

است  یدر حال ینا ؛گزارش شده است 955از  25 یراندر ا یتنمره امن ،2554 سال زندگی یفیتک

 یذران بذاالتر از ا  یتذی از سذط  امن  یهمگذ  یذوپی و ات الجزایر یمن، سومالی، یرنظ ییاکشوره یک  حت

 اسذت  شذده  داده نشذان  بیشذتری  وضذو   با واقعیت همین نیز داصلی یقاتاند. در تحق برصوردار بوده

و همکذاران   یبذ یدر مطالعذات هزارجر  (.9919 ،و همکذاران  یو مختذار  9919 ،و همکاران ی)ضراب

 04و  95 بیذ مذردم بذ  ترت   نیدر بذ  یاجتماع تیامن زانیم زی( ن9919زاده )ییحیو  یصدر( و 9919)

 عوامذل و  شناسذای  مطالع  بیشتر دربارة مفهوم امنیذت اجتمذاعی و   لزوم  .است آمده دست  درصد ب

بذ    اساسذ   هذا     شذر  پذیش  اند ذ را ب  عنذوان   مؤثر در آن ذ ک  تاکنون مورد يفلت واقع شده  عناصر

سذازند.   ( در ایران مطر  مذی 9921رشیدی، (اجتماع   سط  امنیت برای ارتقا  ریز  منظور برنام 

 

1. Eldridge 

2. Ling 

3. Horny 

4. Buzan 

5. Kahe 

6. Maslow 

7. Onil 

8. Giddens 
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( و اجتمذاعی  9122 9تیذر،   اقتصذادی )مکذین   متغیرهذای  از تذابعی  امنیذت  در ايلب مطالعات موجود،

( و در 9919؛ حیذدری و آقذایی،   9925در نظر گرفت  شده است )بشذیری ،   (9915و سرور،  )کارگر

 نذوعی  فرهنگ، در شده پذیرفت  هنجارهای و ها ارزش ب  نهادهای جامع  و افراد ندیپایبادام  مسیر، 

 (. 9941شود )یزدانی،  می پایدار امنیت موجب بالطبع، ک  کند می اجتماعی ایجاد مصونیت

های ساالن   مطالعات متعددی با تحلیل دادهبرای اثربخشی متغیرهای مرتبط با امنیت اجتماعی، 

 ب  منظور مقایس  کشورهای مختلذف انجذام شذده اسذت     ،های گوناگون و مؤلف  ها حسب شاص بر 

های کشور مدنظر و نقا  احتمالی ضعف و قذوت آن، در مقایسذ     ( تا تفاوت9941)موسوی صامن ، 

همین منظور، در پژوهش حاضذر   تری مورد ارزیابی قرار گیرد. ب  صورت مطلوب با سایر کشورها ب 

از لحاظ امنیت اجتماعی و عوامل تأثیرگذذار در آن، بذا کشذور ترکیذ  مذورد      نیز در نظر است ایران 

 مقایس  قرار گیرد.

یکسذانی دارنذد و    ایران و ترکی  هر دو در یک منطق  قرار دارنذد، جمعیذت تقریبذا    کشورهای 

ولذی در فراینذذد توسذع  توفیذذق یکسذذانی    ،تولیذد ناصذذال  داصلذی دو کشذذور نزدیذک بذذ  هذم اسذذت    

ایران از نظر توسع  در جایگاه بهتری نسذبت بذ  ترکیذ  قذرار      ،9112ر حالی ک  در سال اند. د  نداشت 

انذداز،   معکوت شده است. با آنک  هدف اصلی سند چشم ،ب  بعد 2555داشت ، این وضعیت از سال 

وضذع   [هذا  از شذاص   در بعضذی ]، ولی ترکی  است 9050تبدیل ایران ب  اولین کشور منطق  در افق 

  (.9915 عباسپور، و یمیب  ایران دارد )کربهتری نسبت 

 و اجتمذاعی  متغیرهذای  اثرگذذاری  بررسذی »با توجذ  بذ  مطالذب فذود، هذدف تحقیذق حاضذر        

است و دستاورد ایذن  « ترکی  و ایران بین تطبیقی مقایس  اجتماعی و امنیت های شاص  در اقتصادی

 ماعی در ایران صواهد بود.مطالع ، کسب راهکارهای عملی و کاربردی برای توسع  امنیت اجت

کشذورهای  های اصیر از سذوی   در سال تهدیدات فرامرزیبا عنایت ب  مطالب فود و همننین 

های اجتماعی جامع  و احسات عدم امنیذت   ذ ک  نابود کردن زیرساصتصصو  آمریکا    يربی و ب

اصت بیشذتر ایذن   اجتماعی در بین آحاد ملت را هدف قرار داده است ذ مفهوم امنیت اجتماعی و شذن   

هذای مطالعذاتی کشذور     های مختلف تأثیرگذار در آن، ب  یکی از اولویت پدیده و نیز عوامل و مؤلف 

 تبدیل شده است.

 

1. Macin Tair 
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 کذ  یطذور  ب  است، کشور در یاجتماع تیامن زانیم بودن نییپا از یحاک زین یدانیم مطالعات

 از درصذد  49 کذ   اسذت  آن نمبذی  )ایسذ((   ایذران  دانشذجویان  افکارسذنج   مرکذز  نظرصواه  نتیج 

 (.9949)کالهنیان،  کنند م  ناامن  احسات ا  گون ب  ،[9949]در سال  ایرانیان

گرفت  دربارة امنیت اجتماعی، در بین  ( در فراتحلیل تحقیقات انجام9915فاطم  ) سلیمی و بنی

نذد. در جذدول   ا درصد ب  دست آورده 90تحقیقات مورد مطالع ، میانگین امنیت اجتماعی را حدود 

 های مختلف مقایس  شده است. زیر، میانگین احسات امنیت اجتماعی در بین مردم ایران در سال

 
 ( )منبع: مطالعات محقق(1ـ911بین مردم ايران )دامنهمیزان احساس امنیت در  .9جدول 

 اجتماعيامنیت درصد  محقق و تاريخ

 90225 (9942) تحقیق موسوی

 99222 (9944) تحقیق بهرامی

 9522 (9944سپهر ) نوروزی و فوالدی

 01 (9944) نبوی و همکاران

 9222 (9919ضرابی و همکاران )

 9424 (9919مختاری و همکاران )

 95 (9919هزارجریبی و همکاران )

 04 (9919زاده ) صدری و یحیی

 

ای مذورد  ه ما ]در سالدر کشور  اجتماعیامنیت  پایینوضعیت  نگاه کلی ب  جدول فود مؤید

 امنیذت  اسالمی نیز همواره ایجذاد  جمهوری دولت اصلی ديدي مطالع [ بوده است. در همین زمین ، 

 از برصذورداری  بذرای  اساسذی  و بنیذادی، ضذروری   نیذازی  بوده اسذت؛ زیذرا امنیذت    شهروندان برای
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د گیذر   دربرمذی  را ملذت  آن ملذی  منذافع  اسذت و  ملتذی  و بذرادری هذر   آزاداندیشی، آزادگی، برابذری 

نظذر اهمیذت   مشناصتی، امنیت اجتمذاعی از دو   در مطالعات جامع (. از سوی دیگر، 9942)محسنی، 

در کذم و   ،دومآن؛ بذرای بقذای    (دلیل ضرورت حیات اجتمذاعی   ب )در سط  جامع  ، دارد: نخست

هذا و مسذایلی    بذا بحذران   ای کذ   جامعذ  آن هذم در  کیف امور اجتماعی، سیاسی، دولتی و حکومتی )

 یامنیذت اجتمذاعی در راسذتای وفذاد و همبسذتگی اجتمذاعی جامعذ ، ارتقذا        . بنابراین، (سترو  روب

های مختلذف جامعذ     هویت و با توج  ب  ها، های اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی گروه سرمای 

 ینذوع  یاجتمذاع  تیذ امن .در راستای استمرار نظام اجتماعی و توسع  پایدار جامع  بسیار اهمیت دارد

کهذن،   )افشذار  ابذد ی بهبذود  یاجتماع اتیدر جامع  و ح دیک  با است یحالت انگریب و ی  اجتماعلمسئ

9942.) 

 

 تحقیق پیشینه
ضذمن مذروری    ،تاکنون مطالعات متعددی در حیط  امنیت انجام گرفت  است. در ایذن قسذمت  

د شد. بیشتر این کلی بر این مطالعات، بر تحقیقاتی ک  بر امنیت اجتماعی تمرکز دارند، تأکید صواه

همننذین، نقذش    اسذتوار بذوده،  اقتصذادی   ذ  مطالعات بر رابطذ  امنیذت اجتمذاعی و عوامذل اجتمذاعی     

بنذدی تحقیقذات داصلذی و     در جمذع  شذده اسذت.   بررسذی  نهادهای نظم و قانون )با تأکید بذر پلذی (  

اریف، توان گفت اکثر تحقیقات داصلی، تعذ  گرفت  دربارة موضوع پژوهش حاضر می صارجی انجام

اند و مقایس  نتذایج ایذن تحقیقذات، بذ  علذت نداشذتن        کار برده های متفاوتی را ب  ها و معرف شاص 

تقریبا  مشکل است. در نگاهی کلی باید گفت در تحقیقات پیشذین سذرمای     ،گیری واحد ابزار اندازه

وان متغیذر  اجتماعی، پایگاه اقتصادی ذ اجتماعی، جنسیت، هویت و احسات محرومیت بیشذتر بذ  عنذ    

اند و تحقیقات صارجی نیز عموما  امنیذت   مستقل در ارتبا  با امنیت اجتماعی مورد توج  قرار گرفت 

اند. در پژوهش حاضر، تذالش بذر ایذن     و ب  مسئل  امنیت اجتماعی کمتر پرداصت   را مد نظر قرار داده

متغیرهذای مذالب بذا اتکذا بذر       گیری متغیر امنیت اجتماعی و همننین ها و ابزار اندازه است ک  مؤلف 

هذای عملیذاتی    ک  دربرگیرنده مؤلف 9های جهانی ارزش های انفرادی از بانک اطالعاتی پیمایش  داده

ابطذ   ر( 9912تحقیقات پیشین است، مورد کنکاش قرار گیرد. برای مثال، محمذدزاده و همکذاران )  

 

1. World Value Surveys (WVS) 

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3182-fa.pdf
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مذورد بررسذی قذرار     را های اجتماعی در کشورهای منتخب اجتماعی و آسیب ذبین عوامل اقتصادی  

تذا   9112جملذ  ایذران( طذی دوره     کشور جهان )از 22های  با استفاده از دادهمذکور مطالع  اند.  داده

م پذیرفتذ   ( انجذا GMMیافتذ  )  و با استفاده از رویکرد پانذل پویذا و روش گشذتاورهای تعمذیم     2599

های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکی  پ  از    گذاری جایگاه سیاست( 9912. صارمی و صنایی )است

 و اجتماعی ذ امنیتذی    ( مسایل9912زاده ) همننین نجفی و مهدی اند. را مورد مطالع  قرار داده 2552

 اند.  ترکی  را بررسی کرده و ایران مرزی

 
 اجتماعي در مطالعات پیشینبندي عوامل امنیت  طبقه .2 جدول

 پیشین مطالعات بندي عوامل طبقه

 قتصادیا ذ اجتماعی  عوامل

، کامران و عبادتی (9944)سپهر ، نوروزی و فوالدی(9944)سحابی و دیگران 

، (9941)، رسذذولی و صذذالحی  (9942)، نبذذوی و همکذذاران  (9944 )نظرلذذو

 (9910زاده )( و صدری و یحیی9915)سیدمیرزایی و دیگران 

نقش نهادهای نظم و قانون با 

 تأکید بر پلی 

، (9944)، باباصذذانی (9944)، قذذدرتی و دیگذذران (9942)عبذذدی و همکذذاران 

، نجذذات و یذذاوری  (9915)، رودانذذی و دیگذذران  (9944)پنذذاهی و دیگذذران  

پورمذون   (و9944)، کریمایی و همکذاران  (9945)، ترابی و همکاران (9944)

(9941) 

 (9941)آهی و دیگران  ( و9941)آقایی و تیمورتاش  عیهای اجتما آسیب

 سرمای  اجتماعی

، جعفری، نادری و (9941)، نیازی و همکاران (9915)نژاد  ساروصانی و هاشم

(، 9915)، نیذذذازی و شذذذادفر  (9915)، دالور و جهانتذذذاب (9944)دیگذذذران 

ن همکذارا  و ( و الیندسذتروم 2552(، جکسون )9912میرزاصانی و همکاران )

(2559 ) 

عوامل جغرافیایی )فضا، محل 

 های شهری( سکونت و نابرابری

نذذژاد و دیگذذران  ، عبذادی (9940)حسذذینی  ، شذاه (9945)سذاروصانی و نویذذدنیا  

 (2552( و اولسن)2550متانی ) و (، لوبووا9941)، کارگر (9944)

 (9941)نژاد  ضرابی و جمال ( و9944)صالحی و افشاری نادری  نقش مدیریت

 (9944)پوریان  ( و9942)فرد ، سلطانی (9944)قاسمی  أثیرات وسایل ارتبا  جمعیت

 (9942)نبوی و همکاران  هویت قومی

 (9915)منی ؤم ( و9915)، تشکری (9915)، امانت (9941)احمدی مقدم  ارای  الگو یراهکارهای ارتقا

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3182-fa.pdf
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 سؤاالت پژوهش
 کی  تفاوت دارد؟آیا میزان امنیت اجتماعی در کشورهای ایران و تر

 اند؟ و ترکی  کدام ایران اجتماعی امنیت های های اجتماعی تأثیرگذار در شاص  مؤلف 

 

 مدل مفهومي
اجتماعی، اقتصذادی و  های  ای و تطبیقی، شاص  حاضر، با اتخاذ رویکردی مقایس  تحقیقدر 

 هذا  این شذاص   جهت و شدت اثرگذاری هرکدام ازاز نظر تطبیقی، و مطالع  شده  امنیت اجتماعی

هذا در دوره   ای، روند تغییر در این شاص  بررسی و از منظر مقایس ایران و ترکی  در بین کشورهای 

 شده است. ابزار سنجش ب  شر  جدول ذیل است:سنجش  2555ذ2525

 

 
 

(، عوامذل  9922های امنیت اجتمذاعی بذوزان و گیذدنز )    برای بررسی متغیرهای تحقیق از نظری 

تصذادی مذارک  و منذذدرات و نظذارت، هویذت و امنیذذت اجتمذاعی تاجفذل و سذذرمای        تأثیرگذذار اق 

 اجتماعی و امنیت اجتماعی پارسونز استفاده صواهد شد.

 عوامل اجتماعی امنیت اجتماعی

 طبق  اجتماعی

 هویت اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 اعتماد نهادی

 مدارای اجتماعی

 طبق  اجتماعی

 رفتار مدنی

 اجتماعیمشارکت 
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 ـ امنیت اجتماعي )گیدنز و بوزان(

( بذذرای تحلیذذل عوامذذل مذذؤثر در امنیذذت  9922در ایذذن تحقیذذق از نظریذذ  سذذاصتاریابی گیذذدنز )

نظری ، امنیت اجتماعی تحت تأثیر دو عامل قواعد و منابع است؛  اجتماعی استفاده شد. بر اسات این

شذوند. ترنذر    ک  کنشگران برای دستیابی ب  امنیذت اجتمذاعی بذ  ایذن دو عامذل متوسذل مذی        ب  طوری

هذای   های دینذی( کذ  راه   ( قواعد را ب  دو دست  هنجاری )مانند قوانین( و تقسیری )مانندآموزه2559)

شذناصتی   کنذد. بذرای مثذال، از دیذدگاه جامعذ       دهنذد، تقسذیم مذی    ارایذ  مذی  دیدن و تفسذیر وقذایع را   

متغیرهایی از قبیل پایگاه اجتماعی ذ اقتصادی ب  عنوان منابع و متغیرهای اعتماد اجتمذاعی و سذرمای      

اجتماعی ب  عنوان قواعد هنجاری و نگرش ب  عملکرد پلی  ب  عنوان قواعد تفسیری در نظر گرفتذ   

 شوند. می

بر این نکت  تأکید دارند کذ  دانسذتن نکذاتی در مذورد اسذات      9شمندانی چون بوزان و والتزاندی

بندی آن توسط رهبران و شهروندان و اطالع از کذارکرد  فیزیکی امنیت و چگونگی درب و مفهوم

نهادهذذای کلیذذدی آن، از اهمیذذت بسذذیاری برصذذوردار اسذذت. درب جهذذان بذذ  مثابذذ  موجذذودیتی      

آیذد )کلمنذت ،    المللذی عنصذری حیذاتی بذ  شذمار مذی       ساب امنیت مشترب بذین ناپذیر در اکت تقسیم

کند و معتقد  (. گیدنز در بحث صود از امنیت ب  رابط  آن با موضوع اعتماد اجتماعی توج  می9940

 و صذود  تیهو  یتشخ تداوم ب  هاآدم شتریک  ب گردد یبرم ینانیب  اطم 2«یوجود تیامن»است ک  

 یریاحسذات اعتمادپذذ   ،یو نظذر  از. دارند صود اطراف در کنش یماد و یاعاجتم یهاطیمح دوام

. این امنیت، ن  یک پدیدة شناصتی، بلک  دارد یادیبن تیاهم ،یوجود تیاحسات امن یاشخا  برا

ای عاطفی است ک  در ناصودآگاه ریش  دارد. بر اسات مدل تحلیلی گیدنز، اعتماد و اطمینان  پدیده

آیذد. همننذین اعتمذاد و پایبنذدی بذ        های نخستین پدید مذی  از روابط در گروه ب  دیگران در بستری

هذای مذتقن از سذوی افذراد فذراهم       اصول اصالقی و استفهام آن در شرایط گوناگون توسط ضذمانت 

تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای یک جامعذ  )شذان     شود. گیدنز امنیت اجتماعی را شامل می

 داند. ش زندگی آنان )شیوة زندگی( میزندگی( و سپ  حفظ راه و رو

  

 

1. Kenneth Waltz 

2. Ontological Security 
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 ـ نظارت و امنیت )پارسونز(

 کنتذرل  و نظذارت  ابزارهذای  بذ   تنهذا  نظریذة پارسذونز،   در امنیذت  و نظذم  حفظ ک  است روشن

 گیذرد.  دربذر مذی   نیذز  کذردن را  اجتمذاعی  عنصر و کنترل درونیِ ابزار شود، بلک صالص  نمی بیرونی

 رود مذذی انتظذذار فذذرد شذذود، از مذذی متوجذ  اجتمذذاع  نذذاامنی و هدیذذدت کذذ  هذذایی موقعیذذت در بنذابراین، 

 ابذزار  بذ  عنذوان   امذر  این .دهد نشان صود محیط، از و اجتماع امنیت جهت برقراری در هایی گرایش

 صواهذد  پذیر صحی ، صورت شدن اجتماعی ب  واسطة تنها و کند می عمل اجتماع در درونی کنترل

 عنصذر  دو کذردن  اجتمذاعی  بر پارسونز، مبتنی نظری  در اجتماعی امنیت و نظم سان، حفظ بدین .بود

 (.9920است )ریتزر،  کنترل بیرونیِ ابزار و اجتماعی نظارت و درونیِ کنترل ابزار

 صبذر  در جامعذ   کارکردهذا  تحقذق  از حقوقی و قانونی نظری  پارسونز، نهادهای در ک  آنجا از

 و حقذوقی  نهادهذای  تثبیذت  بذا  جامعذ   کننذد، لذذا   م میفراه را پارسونز نظر مورد یگانگی و دهند می

 این از الهام با (، تحقیق حاضر9929شد )بشیری،  صواهد موجب را صود دوام و قانونی، نظم، امنیت

 کنتذرل  و نظارت عنوان ابزارهای ب  پلی  و قانون عملکرد از افراد تلقی میان تحلیل ارتبا  تفکر، ب 

 .است در درون پرداصت  امنیت اجتماعی احسات و بیرونی
 

 ـ هويت و امنیت اجتماعي )تاجفل(

 باعذث  داند. ایذن تمذایز   می سایرین از بین یک گروه تمایز ایجاد برای عاملی را هویت تاجفل

 تقویذت  را بذین آنذان   شکلی، ارتبا  هم ح ِ این و شود می گروه افراد بین مشترب احساسی ایجاد

 اسذات  بذر  .شذود  می گروهیبرون تمایزات تشدید و گروهی های برتری برای عاملی گاه، و کند می

 نظذر  (. از9949اسذت )علیخذانی،    اجتمذاعی   هویت گیری شکل بین ما و آنها مبنای نظری ، تمایز این

 در یک گروهی درون عضویت از ناشی صودمفهومیِ از یک عبارت است تاجفل، هویت اجتماعی

احسذات   ایذن  اعضذا، کذ    سذایر  با عاطفی های تمات وها  احساسات، ارزش با همراه اجتماعی گروه

گذروه   بذ   اجتمذاعی، وابسذت    های بندی دست  در را صود شود می شده، سبب گروه ب  فرد تعلق باعث

 کذذ  اسذذت معتقذذد همننذذین تاجفذذل کنذذد و احسذذات امنیذذت اجتمذذاعی تقویذذت شذذود. معرفذذی صذذود

 هذای  پایگذاه  هذا بذا   گذروه  از تذر  قوی ن،در گروهشا باالتر پایگاه دارای های گروه اعضای یابی هویت

 کسذب  صود گروه داصل در مثبت هویت یک باالتر دارای پایگاه  گروه اعضای زیرا است؛ تر پایین

 (.9915رستمی،  و اند )شایگان کرده
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 )پارسونز( رابطه سرمايه اجتماعي و امنیت اجتماعي بارةهاي نظري درديدگاهـ 

گی در روابط اجتماعی دارد. وجود سرمای  اجتماعی در کنند سرمای  اجتماعی ویژگی تسهیل

امنیذت بیشذتری وجذود داشذت       ،شود محیطی ب  وجود آید ک  در آنهای اجتماعی باعث میساصتار

ها از آرامش برصوردار باشذند و در روابذط متقابذل بذا کمتذرین اصذطکاب       ب  نحوی ک  انسان ؛باشد

ثیر أ(. سرمای  اجتماعی ب  نوعی بر میزان جرایم نیذز تذ  9940)متولی،  های صود را برطرف کنندتنش

هایی کذ  مذانع از وقذوع رفتذار مجرمانذ       ها و ارزشتواند با ترویج و تقویت هنجارمی همننیندارد. 

ل  ئتذرین مسذ  مهم ،(. ب  اعتقاد آیزنشتاد9940)متولی،  را در جامع  کاهش دهد جرمد، میزان نشومی

و تا حدودی تونی ، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ بدون انسذجام  نظم اجتماعی برای دورکیم 

بذا توجذ  بذ  ابعذاد     « کالوت اوفذ  »(. 5: 9945ازکیا، ) و اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست

گیرنده روابط انجمنی، اطمینان ب  نهادها و اعتماد بین اشخا  و اقذوام  برآن را در ،سرمای  اجتماعی

داند و عوامل تاریخی، فرهنگذی، سیاسذی و اقتصذادی را در کذم و کیذف سذرمای        میصواهی و صیر

سرمای  اجتماعی را ب  عنوان یکی از عوامل کارایی و توسع  اقتصذادی،   صودِ ،اجتماعی مؤثر دانست 

 (. 9945اللهی، )عبد نظم و صل  جهانی، احسات امنیت و توسع  معرفی کرده است

ای الزم بذرای حفذظ نظذم در هذر جامعذ      و نظام اصذلی  چهار صرده پارسونز اجتماع را یکی از

داند. اجتماع حوزه تعامالت اجتماعی در جهت رشد و شکوفایی احساسذات، عواطذف و تولیذد     می

هاسذت. پیذدایش   پذیری الزم بذرای بذ  هذم وصذل کذردن افذراد و گذروه       تعهد، وفاداری و مسئولیت

نظذام اجتمذاع   اجتمذاعی از کارکردهذای صذا  صذرده    دوستی، مودت، اعتماد، همبستگی و انسجام 

هذای سذایر   المللذی( و ویژگذی  بین یااست. کم و کیف کارکرد اجتماع ب  نوع اجتماع )محلی، ملی 

ک   یدر جوامع سنت .بستگی دارد ،های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نوع تعامل آنها با همنظام صرده

 و یذذیگرارابطذ   ،یذی گراعاطفذ   ،یذی گرا صذا  اسذت،  يالذب کوچذک   یدر آنهذا اجتماعذات محلذ   

و... رواج دارد. در دیذدگاه   یذی گراضذابط   ،ییگراصرد ،ییگراعام مدرن جوامع در و ی،دارجانب

عام و وحذدت ملذی اسذت. مطالذب      ینماد انسجام جمع و ای در سط  کالناجتماع جامع  ،پارسونز

 شذده  جدید مباحث منبعی برای او الگویی یهامتغیرباره انواع اجتماعات صا  و عام و پارسونز در

 .است
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 تحقیق متغیرهاي عملیاتي تعريف. 3 جدول

 ها مؤلفه و ابعاد
 مايشیپ ةپرسشنام در ها هيگو وها  معرف

 يجهان يها ارزش

 منبع

 داده

ص
خ

شا
 

ي
ها

 
ت

منی
ا

 
ي

اع
تم

ج
ا

 

آزادی در ابعاد 
 مختلف اجتماعی

Q48-V55-V46-V82 

Q243-V133-V154 

Q246-V136-V157 

WVS 

جرم و ناامنی در 
 جامع 

Q132 V171 
Q133 V172 
Q135 V174 
Q136 V175 
Q140 V177 
Q141 V178 
Q144 V179 

Q52 V189 

WVS 

تلقی از عملکرد 
ونیروهای  پلی 

 نظامی

I_TRUSTARMY I_TRUSTARMY
 I_TRUSTARMY I_TRUSTARMY 

Q65 V109 V132 V148 
Q69 V113 V136 V152 

WVS 

ص
خ

شا
 

ها
ي

 

ما
جت

ا
ع

 ي

 Q254-V211-V209-V216 WVS هویت اجتماعی

 سرمایة
 اجتماعی

 اعتماد

 اجتماعی

Q60-V104-V127 

Q61-V105-V128 

Q57-V24-V23-V25 
WVS 

 اعتماد
 نهادی

Q67-V111-V134 V150 

Q71-V115-V138 V153 
WVS 

 مدارای
 اجتماعی

Q23-V41-V39-V77_03 

-V77_04 Q19-V37-V35-V69 

 
WVS 

 یمدن رفتار

Q181-V202-V201-V207 

Q40-V53-V100 

Q191-V210 

Q178-V199-V199 V205 

WVS 

 مشارکت
 اجتماعی

Q101-V32-V31 

V105-V33 

Q103-V34 
WVS 

 Q287-V238-V252-V235 WVS طبق  اجتماعی

 پیشین  نظری و تجربی تحقیقب   با استنادهای محقق  منبع: یافت 
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 شناسي روش
ساده و چندگان  از طریذق   رگرسیون از استفاده با ی و تحلیل ثانوی  واسناد شیوة ب  مطالع  این

اجذرا درآمذد.    بذ   2525تذا   2555 هذای سذال  فاصلة ( درWVSجهانی ) هایپیمایش ارزش های داده
 از هذا  تمذام شذاص    در دو کشور هر های است و داده ایران و ترکی  کشورهای شامل آماری جامعة

پیمذایش   هذای  داده اطالعذات  ( از بانذک 2525تذا   2555هذای   سال صلةفا مورد بررسی )در سالِ نظر
در سذایت   2592ذ2595ها از سال  ( اصذ شده است. )با توج  ب  اینک  دادهWVSجهانی ) های ارزش

های بازه زمذانی مذذکور بذرای عنذوان تحلیذل انتخذاب        بارگذاری نشده و قابل دسترسی نیستند، داده
 نشدند.(

 اسذات  پرسشذنام  بذر   نوع یک پژوهش، این در ک است  پرسشنام  عاتآوری اطال جمع ابزار
 تدوین شد. مقیات لیکرت

 

 پايايي و روايي
ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضذریب   گیری پایایی پرسشنام  برای اندازه

ب  طذور میذانگین    باشد، آزمون از روایی قابل قبول برصوردار است. نتایج نشان داد 2/5آلفا بیشتر از 

 است. 5249میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش 

 

 نتايج
 شده  هاي ثبت . توزيع فراواني تعداد نمونه2جدول 

 هاي جهاني پیمايش ارزش اطالعات در بانک

 نام کشور

 سال انجام دادن نظرسنجي
 ترکیه ايران

2550-2555 2592 9059 

2551-2555 2222 9902 

290-2595 - 9255 

2592-2595 - - 

2525-2592 9011 2095 

 4222 2214 جمع
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یک از دو مذورد   از مردم دو کشور سؤال شده است ک  کدام 2592ذ2525در دوره نظرسنجی 

 زیر برای شما اهمیت زیادی دارد؟ امنیت یا آزادی.

 
 . توزيع فراواني دغدغه امنیت و آزادي 2جدول 

 ترکیه ايران ها گويه

 درصد 51 درصد 4025 یتامن

 درصد 9129 درصد 9021 آزادی

 درصد 921 درصد 522 دانم/ عدم پاسخ/نمی

 2095 9011 تعداد پاسخگو

 2525: ایران، 2594: ترکی 

شذان   تذرین ديديذ    درصد مردم ترکی ، مهذم  51درصد مردم ایران و  4025دهد  نتایج نشان می

 است.« امنیت»
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 . شاخص امنیت اجتماعي2جدول 

 دوره بررسي
ابعاد شاخص 

 امنیت اجتماعي
 ايران

شاخص امنیت 

 اجتماعي ايران
 ترکیه

شاخص امنیت 

 اجتماعي ترکیه

2550-2555 

 9299 جرم و ناامنی

9222 

9222 

 2222 9299 آزادی 9294

 9292 9255 پلی 

2551-2555 

 9220 جرم و ناامنی

9295 

9229 

 9249 9214 آزادی 9210

 029 2245 پلی 

2525-2592 

 9291 جرم و ناامنی

9249 

922 

 9252 9244 آزادی 9225

 022 0202 پلی 

 9251 میانگین کل 9202 میانگین کل

 

 است.« 9251»و ترکی  « 9202»دهد شاص  امنیت اجتماعی ایران  نتایج نشان می
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 . شاخص آزادي اجتماعي2جدول 

 
 t Sig ترکیه ايران

2550-2555 2222 5220 1205 52555 

2551-2555 2212 2222 9209 52550 

2525-2592 2222 2290 9294 52215 

 52555 2/90 2/24 2205 میانگین

 

هذای نظرسذنجی، میذزان اعتقذاد بذ  وجذود        دهد در تمذام دوره  ارقام مندرج در جدول نشان می

زیاد است و  2555ذ2550 آزادی در بین مردم ایران بیش از مردم ترکی  است و این شکاف در سال

( 2224بیش از مردم ترکیذ  )بذا    2205در مجموع، میانگین اعتقاد ب  وجود آزادی در بین مردم ایران 

 است.  95از نمره 
 

 
 

 . شاخص جرم وناامني2جدول 

 
 t Sig ترکیه ايران

2550-2555 9221 9229 5214 52450 

2551-2555 9222 9221 5242 52295 

2525-2592 9249 9245 5250 52529 

 52109 9221 9209 9225 میانگین
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ولذی   شود،نمی مشاهده آماریتفاوت معناداری از لحاظ  اگرچ  ک حاکی از این است  نتایج

 .است بیشتر کمی( 9209) ترکی  از ،(9225 میانگین)با  ایران در ناامنیشاص  جرم و 

 

 
 

 . نگرش به عملکرد پلیس1جدول 

 
 کل 2112-211 2111-2112 2121-2192

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 0222 92 2425 21 2522 2920 02 2525 صیلی راضی

 99 92 95 92 9125 9524 94 24 راضی

تا حدودی 

 راضی
225 95 9420 224 99 24 2525 9525 

 525 0 2 025 529 922 0 925 اصال 

 9 9 524 9 925 522 229 521 دانمنمی

 525 525 522 525 5 5 524 525 پاسخ نداده

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع

 

میزان 

رضايت از 

عملکرد 

 پلیس

2121-2192 2111-2112 2112-211 

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

4425 40 52 42 29 2925 
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روهذای انتظذامی صذوب    در مجموع، در هر دو کشور نگرش ب  عملکذرد پلذی  و مجموعذ  نی   

در نگرش مردم ایران نسبت بذ  عملکذرد پلذی      2555ذ2551است؛ با این تفاوت ک  در بازه زمانی 

بذا    یبذا برصذورد تنذد پلذ     زمانهم دوره نیا(؛ 9941تا  9940های  شود )سال سیر نزولی مشاهده می

 .استحجاب در جامع   مقول 
 

 
 

 . شاخص سرمايه اجتماعي91جدول 

 
 کل 2111ـ2112 2112ـ2111 2192ـ2121

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

اعتماد 
 اجتماعی

92 9525 9921 2529 0122 9422 05 2022 

اعتماد 
 نهادی

20 51 52 91 02 04 50 0425 

مدارای 
 اجتماعی

2129 5224 2225 2425 4925 5025 2225 25 

 2525 51 22 2224 2522 0222 2924 2920 رفتار مدنی

مشارکت 
 اجتماعی

29 229 2922 222 9425 222 29 925 

سرمای  
 اجتماعی

55210 09220 02292 05 52244 94290 0425 0525 
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نتایج حاکی از آن است ک  در مجموع، شاص  سرمای  اجتماعی در ایران نسبت ب  ترکی  در 

شذاص  سذرمای     2555ذذ 2551ل وضعیت بهتری قذرار دارد و نکتذ  مهذم اینکذ  در بذازه زمذانی سذا       

 اجتماعی در ایران افت کرده است.
 

 
 

 . اعتماد اجتماعي پاسخگويان99جدول 

 
 کل 2112-2111 2111-2112 2121-2192

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 بیشتر ب 

 مردم

 توان می

 اعتماد

 کرد

92 9525 9921 2529 0122 9422 0525 2025 

 سیارب باید

 مراقب

 بود

2225 24 2521 2022 2229 2124 5925 2025 

 525 025 522 9922 529 529 524 5 دانم نمی

 بدون

 پاسخ
525 522 529 5 9525 521 925 525 

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع

0

10

20

30

40

50

60

2004-2000 2009-2005 2020-2017

ايران

تركيه



 اجتماعي امنیت هاي شاخص بر اجتماعي متغیرهاي اثرگذاري ررسيب

231 

در  درصد( 2025درصد( نسبت ب  ترکی  )با  0525میزان اعتماد اجتماعی در بین مردم ایران )با 

 وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 

 . اعتماد نهادي پاسخگويان92جدول 

 
 کل 2111ـ2112 2112ـ2111 2192ـ2121

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 90 9125 92 95 99 91 95 20 صیلی زیاد

 9025 9025 92 99 24 99 00 05 زیاد

 2225 2125 9525 04 2925 22 21 90 تا حدودی

 25 9925 91 5 9925 95 9525 25 اصال 

 9 225 225 525 525 2 9 525 دانم نمی

 9 225 525 525 525 5  925 پاسخ بدون

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع

 

درصذد( در   0425درصذد( نسذبت بذ  ترکیذ  )بذا       50میزان اعتماد نهادی در بین مردم ایران )بذا  

 وضع مطلوبی قرار دارد.
 

 . مداراي اجتماعي پاسخگويان93ول جد

 ترکیه ايران ها گويه دوره نظرسجي

2550-2555 

 0525 9225 عدم مدارای اجتماعی

 5025 4925 مدارای اجتماعی

 955 955 جمع

2551-2555 

 9925 9025 عدم مدارای اجتماعی

 2425 2525 مدارای اجتماعی

 955 955 جمع

2525-2592 

 0929 0025 عدم مدارای اجتماعی

 5224 2129 مدارای اجتماعی

 955 955 جمع
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نتایج حاکی از این است ک  سط  مدارای اجتماعی در بین مردم ایران نسبت بذ  مذردم ترکیذ     

شود، میزان مدارای اجتماعی در ایذران در   گون  ک  مشاهده می در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همان

 افت کرده است. 2555ذ2551بازه زمانی 

 

 
 

 پاسخگويان . مشارکت اجتماعي92جدول 

 )مشارکت در امور خیريه و بشردوستانه، حفظ محیط زيست و ...(

 
 کل 2111ـ2112 2112ـ2111 2192ـ2121

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 1525 2529 12 49 1224 2522 1229 2122 اصال 

 220 99 9 4 920 9222 021 9421 تا حدودی

 925 99 922 9525 524 9920 922 9921 کامال 

 529 525 522 529 - 529 925 - دانم نمی

 529 529 522 522 - 522 522 - پاسخ بدون

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع
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نتایج گویای این مطلب است کذ  سذط  مشذارکت اجتمذاعی مذردم ایذران بذا ترکیذ  شذکاف          

بیشتر در امور صیریذ  و بشردوسذتان ، حفذظ محذیط زیسذت و... مشذارکت        فاحشی دارد. مردم ایران

 کنند. می

 

 
 

 . رفتار مدني پاسخگويان92جدول 

 
 t Sig ترکیه ايران

2550-2555 9292 9291 5225 52912 

2551-2555 2229 9222 2212 52555 

2525-2592 9290 9295 5290 52529 

 52555 5290 9222 2210 میانگین

 

( بیش 9222ات ارقام مندرج در جدول، میزان رفتار مدنی در بین مردم ترکی  )با میانگین بر اس

عذدم   اسذت؛ های رفتار مدنی، پرداصت کرایذ    از سنج  یکی( است. 2210از مردم ایران )با میانگین 

 پرداصت کرای  در بین مردم ایران درصد بیشتری را ب  صود اصتصا  داده بود.
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 هويت اجتماعي. شاخص 92جدول 

 
 کل 2112-2111 2111-2112 2121-2192

 ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 44 1225 4229 1225 1525 1922 4222 1022 زیاد

 5 0 220 221 224 229 229 224 تا حدودی

 225 2 029 922 522 229 925 924 اصال 

 225 525 925 925 929 522 229 5 دانم نمی

 2 9 925 920 9 522 2 922 پاسخ بدون

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع

 

 شاص  هویت اجتماعی در ایران نسبت ب  ترکی  در وضعیت بهتری قرار دارد.
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 . شاخص طبقه اجتماعي پاسخگويان92جدول 

 
 کل 2111ـ2112 2112ـ2111 2192ـ2121

 ترکیه اناير ترکیه ايران ترکیه ايران ترکیه ايران

 925 925 2 9 225 925 925 525 باال طبق 

 سط 

 متوسط

 باال ب 

95 2425 9225 2225 2225 2525 2225 2525 

 طبق 

 متوسط

 پایینب 

0025 92 9525 92 9422 92 94 9025 

 طبق 

 کارگر
2525 24 92 2025 9029 22 9425 22 

 طبق 

 پایین
99 225 90 4 9925 90 99 95 

 9 9 - 2 525 - 922 524 دانم نمی

 بدون

 پاسخ
522 922 9 925 925 2 925 925 

 955 955 955 955 955 955 955 955 جمع
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 آیا میزان امنیت اجتماعی در کشورهای ایران و ترکی  تفاوت دارد؟

 ای مستقل استفاده شده است. نمون  برای پاسخ ب  این سؤال، از آزمون تی دو 
 

 اي مستقل هنمون  . آزمون تي دو92جدول 

p t تعداد میانگین انحراف از میانگین  

52150 9224 
 ایران 529 9202 5295222

 ترکی  292 9251 5291222

 

تر از  ( بزرگ52150آمده ) شود، سط  معناداری ب  دست گون  ک  در جدول مشاهده می همان

در کشذورهای ایذران و   توان گفت میزان امنیذت اجتمذاعی    (. لذا می p>0.05سط  استاندارد است )
 ترکی  تفاوت معناداری ندارد و میانگین امنیت اجتماعی نیز برای هر دو کشور نزدیک ب  هم است.

 اند؟ کدام ایران اجتماعی امنیت های های اجتماعی تأثیرگذار در شاص  مؤلف 
برای آزمون سؤال فود از رگرسیون استفاده شده ک  نتایج جذداول مذدل رگرسذیون، تحلیذل     

 ریان  و بتا در جدول ذیل آمده است.وا
 

 بیني شاخص امنیت اجتماعي نتايج تحلیل رگرسیون براي پیش .91جدول 

 اجتماعي )ايران( هاي از طريق مؤلفه

P T Beta SE B يبین ر پیشیمتغ 

52555 022250 
 

 مقدار ثابت 22224 52529

 هویت اجتماعی 52154 52509 5294 29292 52555

 اعتماد اجتماعی 52222 52529 29 99299 52555

 اعتماد نهادی 52924 52529 5292 92209 52555

 مدارای اجتماعی 52042 52594 5291 2225 52555

 رفتار مدنی 52215 52592 5222 05244 52555

 مشارکت اجتماعی 52455 594. 5225 00222 52555

 طبق  اجتماعی 52042 52509 5254 99245 52555

ADJ.R2=5255     R2=5252 R=5254       D.Watson=9225 & p=52555 F=9025224 & P=52555 

 شاص  امنیت اجتماعی: مالب هایمتغیر
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. مقدار شود یم دیدهشده  لیتعد نییتع بییا ضر ADJ.R2 زانیم اولدر گام  ،جدول ریتفس از

صواهذد شذد. بذ      55با برابر  ،ضرب شود 955در  دارمق نیا چنانن است ک   5255این آماره برابر با 

 رفتذار ، اجتمذاعی  یمذدارا ، نهذادی  اعتمذاد ی، اعتمذاد اجتمذاع  ، هویت اجتماعیهفت مؤلف   ،عبارتی

  را پذیش  شاص  امنیت اجتماعیدرصد از واریان   55ی اجتماع طبق ی و اجتماع مشارکتی، مدن

 5/9در بذازه   ک ده وب25/9 بر باابر دوربین واتسذون  نموای آزبر حاصل ره ماآهمننین  کند. بینی می

دار  معنذی از سذوی دیگذر،   همبستگی بین متغیرهاست. د صود جوم وعدقذرار داشذت  و بیذانگر     5/2تا 

 555/5بر ابرره ماآین داری ا سط  معنی و محاسذذب  شذذده اسذذت   Fن موآزسیل  وب  ن گرسیودن ربو

 را اجرا کرد.توان مدل رگرسیون   می %11است و با  5255استاندارد  سط  ک  کمتر ازده بو

 شذده در ایذران   شذود ضذرایب رگرسذیون اسذتاندارد    هذای جذدول مشذاهده مذی     با توج  بذ  داده 

 p<0.05 ،05244(، رفتار مدنی )p<0.05  ،t=44.72 ،5225 =βهای مشارکت اجتماعی ) برای مؤلف 

t= ،5222 =β( اعتمذذاد اجتمذذاعی ،)p<0.05  ،99299 t= ،5229 =β( مذذدارای اجتمذذاعی ،)p<0.05  ،

22t= ،5291 =β( و هویت اجتماعی )p<0.05  ،29292 t= ،5292 =β   بیشترین تأثیر را در شذاص )

 امنیت اجتماعی ایران دارند.

 اند؟ کدام ترکی  اجتماعی امنیت های های اجتماعی تأثیرگذار در شاص  مؤلف 

لیذل  برای آزمون سؤال فود از رگرسیون استفاده شده ک  نتایج جذداول مذدل رگرسذیون، تح   

 آمده است. 25واریان  و بتا در جدول 
 

 بیني شاخص امنیت اجتماعي نتايج تحلیل رگرسیون براي پیش .21جدول 

 اجتماعي)ترکیه( هاي از طريق مؤلفه

P T Beta SE B يبین ر پیشیمتغ 

52555 592292 
 

 مقدار ثابت 22115 52554

 هویت اجتماعی 52294 52524 5225 22252 52555

 اعتماد اجتماعی 52201 52590 5295 91254 52555

 اعتماد نهادی 52552 52529 5294 2225 52555

 مدارای اجتماعی 52290 52559 5299 92259 52555

 رفتار مدنی 52920 52591 5292 91295 52555
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P T Beta SE B يبین ر پیشیمتغ 

 مشارکت اجتماعی 52091 52520 5292 2245 52525

 طبق  اجتماعی 52249 52521 5229 22219 52555

ADJ.R2=5201     R2=5259 R=5252       D.Watson=9229 & p=52555F=9514290 & P=52555 

 شاص  امنیت اجتماعی: مالب هایمتغیر

 

 جلذب مذا  توجذ    ،شذده  لیتعد نییتع بییا ضر ADJ.R2 زانیب  م اول،در گام جدول  ریتفس از

 01برابذر بذا    ،ضرب شود 595در  دارمق نیا چنانن است ک   5201. مقدار این آماره برابر با شود یم

 یمذدارا ، نهذادی  اعتمذاد ی، اعتمذاد اجتمذاع  ، هویذت اجتمذاعی  مؤلفذ    هفذت  ،صواهد شد. ب  عبارتی

شذاص  امنیذت   درصد از واریذان    01ی اجتماع طبق ی و اجتماع مشارکتی، مدن رفتار ،اجتماعی

 29/9 بر باابر سذون دوربذین وات  نموای آزبر حاصذل  ره ماآهمننذین   د.نذ کن بینی می  را پیش اجتماعی

از سذوی  همبستگی بین متغیرهاست. دصود جوم وعدقرار داشت ، بیانگر   5/2تا  5/9در بازه  ک ده بو

ره ماآین داری ا سط  معنی و محاسب  شده اسذت  Fن موآزسیل  وب  ن گرسیودن ربودار  معنیدیگر، 

توان مدل رگرسذیون را اجذرا     می %11است و با  5255استاندارد  سط  ک  کمتر ازده بو 555/5بر ابر

 کرد.

شده در ترکیذ  بذرای    شود ضرایب رگرسیون استانداردهای جدول، مشاهده می با توج  ب  داده

، =p<0.05  ،22252 t(، هویت اجتمذاعی ) p<0.05  ،t=26.93 ،5229 =βهای طبق  اجتماعی ) مؤلف 

5225 =β( اعتماد نهادی ،)p<0.05  ،22t= ،5294 =β  نی )( و رفتذار مذدp<0.05  ،91295t= ،5292 =

β بیشترین تأثیر را در شاص  امنیت اجتماعی این کشور دارند. الزم ب  ذکر است مؤلف  مشارکت )

 .اجتماعی يیرمعنادار بوده، بر شاص  امنیت اجتماعی ترکی  تأثیری نداشت  است

 

 و پیشنهادات گیري نتیجه
هذر  ذ ک  و ترکی    ایران یکشورهای مردم ديدي  اصل، قیتحق نیا در آمدهدست ب  جینتا طبق

و تولیذد  داشذت ، از آمذار جمعیتذی تقریبذا  یکسذانی برصوردارنذد       قذرار  جغرافیذایی  دو در یک منطق  

در فرایند توسذع   های مورد مطالع   بوده، ولی در طول سالناصال  داصلی دو کشور نزدیک ب  هم 
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است. طبق نتایج این تحقیق و بذا اینکذ  از نظذر    « امنیت اجتماعی»د ذ موضوع  ان  توفیق یکسانی نداشت 

متغیرهای هویت اجتماعی، سرمای  اجتماعی، مشارکت مردم، میزان اعتماد اجتماعی، اعتماد نمادی 

 کشذور  ،یمذدن  رفتار نظر ازو سط  مدارای اجتماعی، کشور ایران در وضعیت بهتری قرار دارد؛ اما 

 در اجتمذاعی  امنیت میزان اول پژوهش مبنی بر اینک  آیادر پاسخ سؤال . دارد یبهتر تیوضع  یترک

آمذده در   ب  دست معناداریِ دارد یا صیر، باید گفت ک  چون سط  تفاوت ترکی  و ایران کشورهای

 در اجتمذاعی  امنیذت  ، لذذا میذزان  (p>0.05)اسذت   اسذتاندارد  سذط   از تر بزرگ ،(52150)این زمین  

 هذم  بذ   نزدیذک  کشذور  دو هذر  برای آن میانگین نداشت ، ریمعنادا تفاوت ترکی  و ایران کشورهای

 اجتمذاعی  امنیذت  هذای  شذاص   در تأثیرگذذار  اجتماعی های است؛ و در جواب این سؤال ک  مؤلف 

، اجتمذاعی  مشذارکت  هذای آمذده، مؤلفذ    اند، باید گفت ک  طبق نتایج بذ  دسذت   کدام ایران و ترکی 

 شذاص   در را تذأثیر  بیشذترین  اجتمذاعی  هویذت  و عیاجتمذا  اجتماعی، مذدارای  اعتماد، مدنی رفتار

اجتمذاعی،   اجتمذاعی، هویذت   طبقذ   هذای  دارند و در مورد کشور ترکی  مؤلف  ایران اجتماعی امنیت

 مشذارکت  مؤلفذ   و دارنذد  اجتمذاعی  امنیذت  شذاص   بر را تأثیر بیشترین مدنی رفتار و نهادی اعتماد

 .است نداشت  ثیریتأ ترکی  اجتماعی امنیت شاص  نیز بر اجتماعی

لذذذا بذذر اسذذات نتذذایج تحقیذذق و بذذا هذذدف بذذاالتر بذذردن شذذاص  امنیذذت اجتمذذاعی در ایذذران،   

هویت اجتماعی، مشذارکت  های مدت و بلندمدت برای بهبود و افزایش مؤلف  های کوتاهریزی برنام 

در سذط  کذالن کشذوری و توسذط     اجتماعی، رفتار مذدنی، اعتمذاد اجتمذاعی و مذدارای اجتمذاعی      

 شود. گذار و اجرایی پیشنهاد می نهادهای قانون
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 منابع فهرست
 فصلنامه .پلی  نقش بر تأکید با امنیت احسات بر مؤثر عوامل بررسی (.9941) فرهاد، باباصانی .9

 .911-949 ص ، 29 ش، اجتماعي امنیت مطالعات

 امنیذت  تاحسذا  میذزان  بررسذی  (.9910) فرزاد، درویشی و صلیل، کمربیگی ؛امیدعلی، باپیری .2

 آمذوزش  مراکذز  و ها دانشگاه دانشجویان موردی مطالع  آن: با مرتبط عوامل برصی و اجتماعی

 .25-15 ص ، تابستان و بهار، 02 و 02 شماره، 92 دوره .ايالم فرهنگ ایالم. استان عالی

 عرفذان  ترجمذ   .انسـاني  پیونـدهاي  ناپايداري باب در :سیال عشق (.9940) زیگمونت، باومن .9

 .ققنوت :تهران ،ثابتی

 تهذران: ، راهبردی مطالعات پژوهشکده ترجم  .هراس و ها  دولت، مردم (.9924) اریب، بوزان .0

 راهبردی. مطالعات پژوهشکده انتشارات

 .منیؤمذ  فریبذا  و منیؤمذ  فرشذاد  ترجم  .سیاست علم در نهادگرايي نظريه (.9942) گای، پیترز .5

 دانشگاهی. جهاد اجتماعی اتمطالع و فرهنگ، انسانی علوم پژوهشگاه تهران:

 محمد ترجم  .اجتماعي هاي تحلیل و نهادها تاريخ زمان بستر در سیاست (.9919) پل، پیرسون .2

 نی. نشر تهران: .فاضلی

 .مرندیز :تهران .شناسي جامعه هاي نظريه و مکاتب (.9920) ابوالحسن، تنهایی .2

 جوانان تجربي )مطالعه ماعياجت امنیت احساس بر مؤثر عوامل بررسي (.9942) علی، صادمی .4

 اجتماعی. علوم دانشکده، تهران دانشگاه، ارشد کارشناسی نام  پایان، (تهران شهر

 .مرکز نشر :تهران .پرهام باقر ترجم  .ديني حیات بنیادي صور (.9949) امیل، دورکیم .1

 تبیان :تهران، گهر نیک عبدالحسین ترجم  .پارسونز تالکوت شناسي جامعه (.9922) گی، روش  .95

 میذان  رابطذ   بررسذی  (.9915) صلیذل ، کمربیگذی  و زهذرا ، عبذدالهی  ؛حمدم سید، میرزایی سید .99

 .ایذالم(  شذهر  زنذان  مطالعذ :  )مذورد  صذانوار  سرپرسذت  زنان اجتماعی امنیت و اجتماعی عوامل

 .954-21 ص ، 24 ش، اجتماعي امنیت مطالعات فصلنامه

 ثبذات  در اقتصادی های   گذاری سیاست جایگاه (.9912) اردشیر، سنایی و محمدرضا، صارمی .92

 .999-955 ص ، 02 شماره، 99 دوره .الملل بین روابط فصلنامه .2552 از پ  ترکی  سیاسی

 آن. انتشارات تهران: .اجتماعي شناسي آسیب (.9949) اهلل حمتر، سروستانی صدیق .99

http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=668535&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=516635&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1++%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 امنیذت  احسذات  بذر  مؤثر عوامل سنجش (.9919) مهدی، زنگن  و زکی ، شرفی صغر؛ا، ضرابی .90

، اول سذال ، اجتمـاعي  نظـم  و امنیـت  راهبـردي  هاي پژوهش فصلنامه .مشذهد  شهر شهروندان

 .929-955 ص ، 2 شماره

 منذاطق  در انسذانی  توسذع   شذاص   ارزیذابی  (.9945) علینقذی ، امام رفیعی و حسین، نژاد عباسی .95

 .50-99  ص، 22 ش، اقتصادي تحقیقات مجله .ایران روستایی

 کشذورهای  و ایذران  انسذانی  توسذع   هذای  شذاص   ای مقایسذ   بررسی (.9942) علی، زاده فیض .92

 .25-99  ص، 1 مارهش، 2 سال، اجتماعي رفاه فصلنامه .همسای 

 انتشذارات  تهذران: ، اول( )جلذد  اجتماعي امنیت همايش مقاالت مجموعه (.9940) احمد، کاه  .92

 گلپون .

 ترجمذ   .جهـاني  يکپـارچگي  دربـاره  گفتارهـايي  شـده:  رهـا  جهـان  .(9921) آنتونی، گیدنز .94

 ادب. و علم انتشارات، اول چاپ، عبدالوهاب حاجی یوسف و سعیدی اصغر علی

 مرکز. نشر تهران:، ثالثی محسن ترجم  .مدرنیته پیامدهاي (.9922) آنتونی، گیدنز .91

 (.9919) دمعصذوم  سی، اصگذری  حسذینی  و اسذماعیل ، باللذی  اصغر؛، میرفردی ریم؛م، مختاری .25

 فصـلنامه  .یاسذوج  شهر در اجتماعی امنیت احسات بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی

 .05-29 ص ، 2 شماره، اول سال، اجتماعي نظم و امنیت راهبردي هاي پژوهش

 بذر  مبتنذی  انسذانی  توسذع   (.9941) نسذرین ، برزگذر  و ابذوعلی ، ودادهیر مرضی ؛، صامن  موسوی .29

، زنـان(  )پـژوهش  سیاست و توسعه در زن، کشوری( بین ای مطالع  )نتایج زنان آموزش و جنسیت

 .29-59  ص، 0 مارهش، 4 دوره

 تذأثیر  بررسذی  (.9942) هذاجر  سذیده ، حسینی و حسین علی، زاده حسین عبدالحسن؛ سید، نبوی .22

، انتظـامي  دانش فصلنامه، اجتمذاعی  امنیت اسات بر قومی هویت و اقتصادی -اجتماعی پایگاه

 .92-1 ص ، 1 شماره، 95 سال

 عوامذل  بررسی (.9941) هاجر سیده، حسینی و حسین علی، زاده حسین عبدالحسن؛ سید، نبوی .29

 سذال  .کـاربردي  شناسـي  جامعه فصلنامه، اجتماعی امنیت احسات بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی

 .29-12 ص ، زمستان، 0 شماره، 05 پیاپی شماره، 29
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 و ایذران  مذرزی  و امنیتذی  -اجتمذاعی  مسذایل  بررسی (.9912) اکبر، زاده مهدی و مهدی نجفی .20

 .25-49 ص  .92 شماره، 1 دوره .شناسي جامعه مطالعات ترکی .

 شذهر  در زنذان  اجتمذاعی  امنیذت  احسذات  بررسذی  (.9919) علیرضذا ، کلدی و محمد، احمدی .25

، 0 مارهش، 9 سال، جامعه و زن پژوهشي -علمي فصلنامه، آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و سنندج

 .25-9 ص 

 امنیذت  احسذات  بذر  پلذی   عملکذرد  تذأثیر  بررسذی  (.9944) حسذن ، کالکیو عزیزاهلل، تاجران .22

 .0 شماره، انتطامی علوم دانشگاه، انتظامي مديريت مطالعات فصلنامه .تهرانی شهروندان

 .نور آوای تانتشارا :تهران .اجتماعي شناسي آسیب بر اي مقدمه .(9940) اهلل هدایت، ستوده .22

، حریذر  انتشذارات  .شهروندي شناسي آسیب و شهري شناسي جامعه (.9942) محمذدتقی ، شیخی .24

 .تهران

 .هـراس  شناسـي  بـوم  و شهرنشـیني ، اجتمـاعي  امنیـت  (.9945) اهلل رحمذت ، سروستانی صدیق .21

 تذأمین  در اجتماعی مددکاری و مشاوره و شناسی روان نقش بررسی همایش مقاالت مجموع 

 جمهذوری  انتظذامی  نیروی اجتماعی معاونت :تهران، اول جلد، اجتماعی انیرو امنیت توسع  و

 .ایران اسامی

 بـا  قـزوين  شـهر  خیز جرم هاي کانون فضايي تحلیل و شناسايي (.9942) الهام، ورکی عباسی .95

 مخـدر  مواد سوءمصرف و قاچاق بزه موردي نمونه GIS جغرافیايي اطالعات سامانه از استفاده

 .زنجان دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، ارشد کارشناسی نام  انپای .قزوين شهر در

 و اجتمذذاعی اعتمذاد  رابطذذ  مطالعذ   (.9919) الهذام ، حیذذدری و مجیذد ، موحذذد ؛حلیمذ  ، عنایذت  .99

 فصـلنامه  .یاسذوج  و شذیراز  شذهر  سذاکن  سذال  21-95 جوانان میان در اجتماعی امنیت احسات

 .اول هشمار، 29 سال، کاربردي شناسي جامعه

 مطالع  سازمان :تهران .اجتماعي هاي نابرابري شناسي جامعه بر اي مقدمه (.9940) عادل، کمالی .92

 .ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و

 و مذدیریت  (.9944) کذامم ، جبذاری  و یون ، صسروی اکبر؛ علی، قهرمانی ؛محسن، کالنتری .99

 و درونیذابی  هذای  تکنیذک  از استفاده با تهران شهر مرکزی بخش در بزهکاری های داده تحلیل

 .550-042 ص ، 0 سال، انتظامي مديريت مطالعات فصلنامه، جغرافیایی اطالعات سامان 
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 معاونذت ، آموزشذی  جزوه .سازماني وري بهره بر نظارت و مديريت (.9914) مجید، محمدولی .90

 .بزرگ هرانت ف.ا. بودج  و برنام  و طر 

 :تهذران  .اجتمـاعي  تغییـرات  دربـاره  شناسـي  جامعه هاي هديدگا (.9922) مجید، آذر مساواتی .95

 .هادی چاپ سازمان

 21-95 زنان اجتماعی امنیت احسات بررسی (.9944) سارا، سپهر فوالدی و اهلل فیض، نوروزی .92

 .951-921 ص ، 59 مارهش، 94 سال، راهبرد فصلنامه .آن بر موثر عوامل و تهران شهر سال 

 مارهش، 2 سال، راهبردي مطالعات فصلنامه .اجتماعی امنیت بر دیدرآم (.9942) نیژهم، نویدنیا .92
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