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Abstract 
A sense of belonging to a single collective mass in various dimensions forms a kind of 

harmony and solidarity in order to implement order and the absence of danger, and to 
create a safe society,and the creation of a secure society, and leads social life to comfort 
and tranquility. The present study deals with the role of dimensions of social identity 
with a sense of security;and Giddens' theory has been used to explain the relationship 
between variables.A quantitative survey-based approach (descriptive and correlation), 
using a researcher-made questionnaire, selecting 374 teachers from seven education 
districts as a sample based on Cochran's formula and random multi-stage sampling done. 
In this regard, The total alpha value is 0.879 and the convergence validity is 0.601. The 
results showed that among the dimensions of the independent variable, family identity 
was more important than other dimensions and among the dependent variable, the Sense 
of life security was more important than other dimensions.;and among the criterion 
variables, the sense of life security was the most important compared to other 
dimensions,Finally, the mean of social identity and sense of security variables is slightly 
higher than average. In a general view, the results of the hypotheses have shown that 
there is a significant relationship between the research hypotheses; and the dimensions 
of historical-national identity, family and social identity variable had a significant 
relationship with the intensity of average with the intensity of security at the level of 
0.05, respectively. According to the beta model of regression, the components of the 
variables of national-historical, religious, urban-neighborhood, family identity at the 
level of error less than 0.01 had a significant relationship with the dependent variable; 
and the independent variable and its dimensions have explained about 39.3% of the 
changes of the dependent variable. Finally, social identity and its dimensions in three 
layers, similarity, belonging to a social group, commitment and responsibility can 
strengthen the sense of security and its dimensions through operational planning can lead 
to increased commitment, harmony, solidarity and social order. 
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37890/0540/0

 7 690/0656/0

771/0308/3459 378000/0667/60

6747/0661/0

5786/0667/0فکري

5775/0815/0

5786/0642/0

امنیت

28797/0662/0

2KMOبین.

یلیتحليمورديهای

تیدرنها60/0

KMO771/0آمدهدستبه

8دستبه308/3459000/0
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%667/60اندتوانسته28

KMO

454/3351نیهمچناست.آمدهدستبه735/0

هیگو1137تیدرنهاآمدهدست000/0

825/69اندتوانسته

 

 ها

یتجمعرهایمتغ

زانیمسابقه

مشاهدهقابل3شدهگرفتهزمینه

پاسخ

80کنزداند.هاگروه

.اندداشته3040اندبودهانیپاسخگو

%70وپرورشآموزش20شیب

دارند.ماه35/5

3

جنسیت
2155/57مرد

1595/42

191/5دیپلم

2455/65

652/26یلفوق

122/3دکتري

791/21

2959/78

30393/6

30404018/64

405016727
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50117/17

10751/20

102010127

201989/52

درآمد

3735/19

35/52618/69

7407/10تا5/5

.شودیم4

4 

  میانگین ابعاد  میانگین ابعاد

 92175/0 46/2 انقالبی 51022/0 03/3ملی

 69699/0 716/2 امحلهشهري 62137/0 89/2 دینی

41/359541/090/250166/0

  میانگین ابعاد  میانگین ابعاد

91/2 71799/0  15/3 70591/0 

 85111/0 23/2 امنیت 70572/0 08/3

23/2 85111/0 90/2 46518/0 

5/2داستیجیهمان

اند.

اندداشته

52
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5

F002/0

عدمSig(963/005/0(يآمدهدستبه

شودیرفتهیيبراهایواريبرابر

یگانیيیt)532/3نتیجهنیابرشودیم

ینییدأیی9860/28035/2(

مندبهرهنیانگ95%

مطالعه

6

 df 

 
F 

Sig 

 122133740

73911590 592793702150

71480373

 389134630

85211370 483923702500

87293373

FSig 
 
t

df Sig.
(2-tailed)

میانگین

002/0963/0
532/3

532/3

372

962/340

000/0

000/0

18254/0

شود.می18254/0

2159860/249425/0مرد

1598035249395/0
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Fمشخص6جدولجنتا

05/0تربزرگپژوهشمورديرهایمتغ

هاگروهنیابردشوینمدأییتهاگروههانیانگی

گروهیمعنقیمورد

تواندی

افتهیانجام

Fپژوهشمورد

دستبه05/0

هاهگرو

هاگروهکهیدرحالهاگروه

معنادارFشودی

دشوینمهاگروه05/0

.دی7شدهمطرحهاهیفرض

7

متغیر

همبستگیمستقل

 

 

472/0000/0 

000/0کم358/0 

 000/0کم351/0 

 000/0کم342/0امحله

454/0000/0 

418/0000/0 

000/0کم332/0 

000/0کم397/0 

 420/0000/0

000/0کم316/0 

 425/0000/0
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رايهاریانی

تر99/0یيهاهیهیدهدی

7.داشته01/0

40/0600

ي

20/040/0امحله

قیتحقموردتدرنهاو

رگذاریتأث

رانی

8

 T مع مع 

B  Beta

488/1 143/0 - 425/10 000/0 

290/0 060/0 318/0 831/4 000/0 

016/0032/0031/0493/2622/0هویت

198/0047/0264/0235/4000/0

160/0037/0240/0304/4000/0امحله

188/0 046/0 240/0 051/4 000/0 

R

نییتع

)2R(

)Rsquare

بضر

 

)adj
2R

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of 

Esimate 

F

)Sig1واتسون 

550/0302/0393/039124/0859/31000744/1

8

:دآیمدستهبگونهنیا

 
ینیمتوالیهمبستگماندهیباقنیاست.04یی1

ینشانباشدینزد4نشانباشدیکنزد2

ستیيجا،باشد5/15/2یی
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692/0188/0+160/0+198/0+016/0+290/0

)Beta(دهدیم

دهدیمامحله

شودیم

باحساسابارگرسیونیمدل

امحله

01/0تر

.است

نیبیدستبه550/0رهایمتغنی)R(یبیضرمقدار

ی،ری

2R(302/01(نییتعبیضرمقدار

اندتوانسته

393/0لیتعدیهمچن

%3/39اندتوانسته

010يF)859/31مقدار(

ریيهایونیینتتوانیکه

ییانبیبایهمچن

دنیمتوالیهاماندهینی04نیب

کینزد4یکیکینزد2

ی5/15/2نینییمنفیبستگنشان

774/1قیینیا1397،ییستین

یییارینیبنابرادستبه

گریيریتأث،شاهدهمی
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ریگینت

توانندیاجامعهمند

یترسدرهانقش

مندبهرهکندیمپرمخاطرهکندیشانعملکردها

بهرهاحساسبا

تواندیم

وط""باشد.مؤثر

پردازدی،مؤثر""

هاهیالتواندیمی؛

دهد.

نبلییی

بابرهیناشیماامنیتاحساس

یيهاافته،ق

است.شدهآورجمعخوشهریگنمونهوپرورشآموزشگانههفت

به

اندبوده

امحلهـ

مورد

آمدهدستبه

انهی

مطالعه

اسهییدرحال

موردانهیتیدرنهااست.

.اندنداشتهسهیمقابحث
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اثرگذارعنوانبه

نا.حاصلکم

یمستوف1393(یبلوطری1397(یرجبحمیديهاافته،رابطه

1385(یدنینو1390(1392(

بُ،اجتماعی

1394(،هاافته

1392(خوراسگانی

393/0شدهلیتعد

ریتأث%39آمدهدستبه

ازینشیپعنوانبه

تیهوی

زندگ

عنوانبه

داتوانندیم،دارندبرخور

کهیدرحالتوانندیمکنند

ینشگوشه

شودی

ازجملهیم
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بحثهاهینظر

استبه

هاکنش

احساسباشودیییوتعدجرح

استشدههاافتهدیأیت

شهاندییأیتنیز

خود

انسانهاکنشبه.ستهاکنش

صورتبهدهدیم

شویمردیگیآموززبان

یمهاگروه

""کپارچهاحساس

.ادکردعنوانبهتوانییم

ریپژوهشیونیرگرسبتاجبا

--(ابعادنیجینتا،

گذارندبیافزاتوانندیبیترتيامحله

نفساعتمادبه.شودی

يتیتواندیم

تیدرنهاشودمی

.ابدیمکلدگاهیهاتیموفق

کندیگفتیبای

کهیتیشخصکسانهماهنگ

یمعمعناستهمی

دادارد.عاطفتیباارزش
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هیوظایففايیتی

تتقوي

یهاانبنییهادهیپد

اييزیربرنامهدهالزامفرهنگـیهايزیر

تیکاهشواجتماعیهمبستگنییپا

:دشویمپیشنهاد

هاگروههاپژوهش •

 

ياستهیرانیاتیت،یتیتقو •

 آموزشلهیوسبه

سطحعنوانبهوپرورشآموزش •

 ختارهایآگاه

وپرورشآموزشنهادها •

هابرنامه

 توانیهاحوزه
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ریرکبیامتهران1388(-

1394(چاردیر،زیجنک-

یصالحهترجم1385دان،یج-

سی

تهران).1386(مسعودی،-

"تیبررسيبرا".)1384(یابراه،انیحاج-

،2-325-40.

SPSS).1390حبیب-

[پیوسته]".SPSSSPSS").1397ییحب-

https://parsmodir.com/db/spss.php 10091400

یتیییبشی"1397(فاطمهحمیدي-

"ییتیهو

7،197-111

-1395

مشهد:.

یبررس".)1391يعسگررضا؛یعلیس،ه؛یيذاکر-

."زدیییزانییهیسرما

110-383زدهم،یس

رسانه".)1388ی؛رسول،ی؛،ربان-

.93-5865ش16"ملتییجمع

نین.).1385(رجایی-
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").1394(افسانه،کمالیعلی،رجبلو-

18"

16،436-59.

ملتیهوتیییتحل").1392؛اسری،رستگار-

24"یشش

20-1تابستان):(2

افتگیزیماتزانیمتیهونیبرابطهمطالعه"1399-

.111-3101"يفرد

:").1390(فاطمهرستمی-

".،39149-182.

")1384(یشر-

ی.دجامعهارشدکارشناسانی"

").1396(خسرو-

"66255-289

تیرییمبان".)1390ينادريافشارسيریامصالح-

76-49(تابستان59ستم،ی"ییی

ی".)1395(عل،یخوزانمیدرضاسيریامصالح-

.18-11111،."یی

تهران:..)1390-

کارشناسنامانیپا"اجتماعتیامن".)1384(لیبگهصمد-

جامعهارشد

")1388(يطاهر-

یشناسکارشناسنامهانیپا."

.اصفهاندانشگاهاقتصادي،
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نیاجتماعییمی".)1391ی-

اجتماعی،ی،جامعهانیپا."ی

یی.طباطبا

دییجتاتیریتأثیبررس").1389سم،ییگنید؛وح،یق-

"امحلهتی

2،7113136

ملتیهونیییتب").1398(ي،رصی؛ي،نورونسی،کاکاوند-

-1059131دوره،."تیامن

155

1383(راجِیاکوهن،-

تهرانمیردامادي.

یدانشجویتی"1399(نبیزترکان؛ی،انی-

(1،."یيها

27-48.

)1378(یآنتوندنز،گ-

یان

..یحسن)1388(-

"ن"1392(اکرممستوفی

7،1955-77.

1390(لیی-

یتیهونی").1393(محمدی،بلوطریپیرالنسایخي،-

2،"19یال15دانشتیامن

.104-87(زمستان8ش
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زانییبررس").1391(محمدرضادی،بهلول؛میابراهی،اناجحمهرداد،نوابخش-

42،"یيامحلهتیهو

27-15)تابستان(

-15اجتماعییبررس".)1388(يفوالد؛اهللاضی،ينوروز-

29".18،53129-159.

."یرانیاتیاجتماعیل").1385(منیژهنویدنیا-

،3131-156

").1391(نییفرفرشادمحسن-

:"12""1920"1389("

،1،361-78

یبررسـ").1388،ی-

.153-33133."لی

"يی".)1390ییهزارجر-

202121-143.

تییبررس".)1391یبیيار-

"يانیم

1439-58. 
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