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چكيده
اين تحقيق با هدف بسط نظري و مديريتي امنيت در شاخه تخصصي مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،به شناسايي
ت فرهنگي و اجتماعي» در کشور و ارائه الگوي مفهومي براي مديريت آن پرداخته است .اين تحقيق
عناصر «امني ِ
مبتني بر پيمايش و نيز ارائه الگو به روش تبييني است .متغيرها شامل هويت ملي ،هويت قومي ،هويت مذهبي،
هويت مدرن و متغير امنيت اجتماعي-فرهنگي است .در تحليل ثانويه مبتني بر دادههاي اوليه مربوط سنجش هويت
جمعي در ايران با ابعاد فرهنگي ،اجتماعي و سياسي هويت ،روشهاي آماري بهکاررفته شامل تحليل عاملي براي
تأييد سازهها ،روشهاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي تحليل واريانس همراه با آزمون تعقيبي آن ،آزمون ()T
در مقايسه با يک عدد ثابت و آزمون فريدمن است؛ روايي و پايايي ابزار اندازهگيري در سيزده استان به تأييد رسيده
است .بر اساس نتايج اين بررسي در سه قطب قابل دستهبندي است.
ت فرهنگي-اجتماعي با
بهعنوان رويکرد کلي بهرغم دشواريهاي موجود در جمع ميان خرده فرهنگها ،پايش امني ِ
توجه به رکن امنيت که همان هويت است ،ميتواند الگويي کارآمد جهت سوگيري سياستها و استراتژيها را
عرضه کند .اين فرايند به لحاظ روششناسي مبتني بر مسئله يابي و مسئله شناسي در حوزه عمومي با مطالعات
تکميلي کمي و کيفي نظير فرا تحليل يا تحليل ثانويه و ديدگاههاي تخصصي خبرگان است .اين پايش در مقاطع
مختلف زماني ،از ديدگاه عامالن و گروههاي مخاطب و ارزيابي شکافها و حتي فراتر از آن همراه با آيندهپژوهي
بهمنظور شناخت فرصتها و تهديدهاي پيش رو قابل انجام است.
ت امنيت ،الگوي  AGILپارسونز ،مکتب کپنهاک ،نظريه كنش
ت فرهنگي  -اجتماعي ،مديري ِ
واژگان كليدي :امني ِ
متقابل نمادين ،متغيرهاي استراتژيک هويت ،سياست عدم تمرکز

سیدرضا صالحیامیری ،محسن قدمی و فاطمه براتلو

مقدمه

قدرت يا هيئت حاکمه که همان ساختار سياسي است

مسئله امنيت در دو وضعيتِ فرد محوري يا جمع

از يکسو و ملت ،شهروندان و مخاطبان آنان در حوزه

محوري ،در پيوستاري از فقدان حقيقي تهديد تا

عمومي برميگردد؛ در اينجا امنيت فرهنگي-اجتماعي

بهرهگيري از فرصتهاي بيشتر براي مقابلهي ذهني با

برمدار عناصر هويت معنا و مفهوم مييابد .شايان توجه

ناامني قابلفهم تعريف است .در همين رابطه بسياري از

است ،پيش از آ ن که نظريههاي امنيت در سير تکاملي

محققين بهجاي امنيتِ جامعه ،بهدرستي از واژه امنيتِ

خود به بارزتر شدن متغيرهاي هويتي برسند ،اهميت

هويت 1استفاده ميکنند؛ بر اين اساس در هر جامعه

متغيرهاي هويتي در مديريت حکيمانه و ژرف انديشِ

خاصي با هويتِ معين يک مسئلهي مهم در حوزه

جامعه در قرآن کريم مورد التفات نظريهپردازان ديني

امنيت ،وجود دوگانگي ادراکي يا شناختي از مفهوم

چون فارابي و ساير انديشمندان هم بوده است .درک و

هويت و بر اساس آن از معناي امنيت فرهنگي-

شناسايي وضعيت عناصر استراتژيک هويت در جامعه،

اجتماعي ميان دولت  -ملت خواهد بود .عدم تطابق

مقدمهي شناسايي تهديدات امنيتي و مديريت آن در

مرزهاي ادراکي و شناختي نزد دولت -ملتها در عمل

حوزه عمومي است.

منجر به وقوع شرايط تهديد واقعي يا احتمالي است.

ازآنجا متغيرهاي نهايي در اِعمال مديريت بر امنيت

در اين حالت نهتنها اِعمال حاکميت و يا تصدي

جامعه مبتني بر ويژگيهاي موجود در جغرافياي

دولتها در سياستها و يا برنامههاي آنان از نگاه ناظر

فرهنگي جوامع است ،بنابراين مديريت امنيت

بيروني ،تهديد عليه هويت محسوب ميشود ،بلکه

فرهنگي-اجتماعي بهعنوان علم و هنر مسئله يابي،

سطح انتظار جامعه از نياز آنان به امنيت فرهنگي –

پيشبيني و تدبير انديشمندانه براي وضع موجود در

اجتماعي تأمين نشده و احساس ناکامي در عدم پاسخ

راستاي تأمين و پيشبرد جامعه بهسوي وضع مطلوب،

کافي و مطمئن به چنين نيازي ،خود زمينه بروز

مديريتي متمايز زماني – مکاني است که ميتواند به

احساس ناامني را فراهم خواهد ساخت.

دور از هر نوع تجويزي يکسان و مبتني بر متغيرهاي
استراتژيک بومي هويت (در اينجا در چهار شاخه ديني،

مفهوم امنيت فرهنگي-اجتماعي در اينجا همانگونه

قومي ،ملي و مدرن) در نظر گرفته شود.

که در شکل باال نشان داده شده به وجود و يا عدم
وجود تهديد و يا احساس تهديد در فضاي ميان دولت،

امنیتِ فرهنگی -اجتماعی

شکل ( :)1هرم فرضي از سازمان جامعه و شکاف ادراکي از امنيت فرهنگي-اجتماعي
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هويت مشترك» است .پس «جامعه به هويت باز

 -3ادبيات پژوهش
براي چارچوب نظري در اين تحقيق از موارد ذيل
به صورت ترکيبي و به اقتضاء بهره گرفته شده است:

ميگردد ،به برداشت جوامع و افراد از خود بهعنوان
اعضاي يك جامعه» ويور و همكارانش بيهيچ ترديدي

 .0-1مديريت فرهنگي 2،يک مقوله جديد مديريتي

اذعان دارند ارزشي كه بايد تحت عنوان «امنيت

است که در اواخر قرن نوزدهم مطرح شده و به

اجتماعي» محفوظ بماند ،هويت اجتماعي است .بر اين

شناسايي نيازها و از آن مهمتر اجماع بر نيازها و

اساس« ،امنيت اجتماعي به توانايي يك جامعه براي

دستيابي به معيارهاي مشترک در رابطه ميان فرهنگها

تداوم بخشيدن به سرشت گوهري خود تحت شرايط

و دولتها ميپردازد.

متحول مربوط است».

 .0-0اتخاذ عنوان فرهنگي-اجتماعي براي امنيت،

 .0-4در ميان نظريههاي موجود در حوزه هويت،
7

8

بر اساس الگوي  AGILپارسونز بوده که اذعان دارد،

مکتب کنش متقابل نمادين يا ( )SITکه بر تركيبي

نيازهاي ضروري جهت اثربخشي و کارآمدي تمامي

بودن ،تنوع و وجود هويت يا خودهاي 9متكثر تأکيد

سيستمها و جامعه بهعنوان يک سيستم ،براي اجتناب از

دارد ،مورد توجه بوده است.

چالش و يا بحران در کليت نظام و يا سيستم شامل
موارد زير است:

روش پژوهش

) 3:(Aانطباق بين خود با محيط و محيط با نيازهايش

اين تحقيق با هدف توسعه امنيت فرهنگي و

) 4:(Gدستيابي به اهداف

اجتماعي در کشور ،به شناسايي عناصر امنيت فرهنگي

) 5:(Iانسجام در روابط بهطور کلي و روابط بين سه

– اجتماعي و ارائه الگوي مديريتي آن پرداخته است.

كاركرد ضروري ديگر
) 6:(Lبقاء و مشروعيت يا تمهيد ،حفاظت و احياي

روش تحقيق پيمايشي است ،متغيرهاي تحقيق شامل
هويت ملي (با ابعاد اجتماع ملي ،فرهنگ ملي و

انگيزههاي افراد و الگوهاي فرهنگي

سياست ملي و خود برچسبزني) ،هويت قومي (با

در ميان اين موارد دو خرده نظام اجتماعي و

ابعاد اجتماع قومي ،فرهنگ قومي ،سياست قومي و

فرهنگي با انسجام و بقاي جامعه نقشي اساسي در

قوممداري) ،هويت مذهبي (با چهار بعد فرهنگي،

تأمين امنيت دارند .بقا و انسجام يا امنيت فرهنگي-

اجتماعي ،هويت ديني ،رفتار ديني) ،هويت مدرن (با

اجتماعي در حوزه فرهنگ و مديريت فرهنگي مورد

ابعاد گرايش به ارزشهاي بنيادي مدرنيته در بعد

تأکيد اين تحقيق است.

اجتماعي و معرفتي ،گرايش به غرب و هويت جهاني يا

 .0-1از ميان نظريههاي موجود در حوزه امنيت،
مکتب کپنهاک يا «مطالعات امنيت كپنهاك» که توسط

بينالمللي گرايي) و متغير امنيت اجتماعي-فرهنگي
بوده و نيز ارائه الگو با روش تبييني است.

بوزان و همكاران او در پي انتشار چندين اثر درباره

سؤال اصلي در اين تحقيق عبارت است از :الگوي

موضوع امنيت شکل گرفته است ،مورد نظر ميباشد.

مطلوب مفهومي و مديريتي امنيت فرهنگي ـ اجتماعي

اين مکتب به اصطالحشناسي مفهوم امنيت اجتماعي

در ايران چيست؟ و در سؤاالت فرعي ابعاد و

پرداخته و با طرح بعد اجتماعي امنيت جايگاه جديدي

مؤلفههاي مؤثر در مديريت امنيت فرهنگي ـ اجتماعي،

به موضوع مستقل امنيت داده است .در رويكرد اخير

به تفکيک شامل هويت ديني ،هويت مدرن ،هويت

امنيت« ،مجموعهاي از نهادها همراه با نوعي احساس

ملي ،هويت قومي مورد بررسي قرار گرفته است.
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جدول ( :)1توصيف آماري متغيرها
حجم نمونه

ميانگين

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

گرايش به ارزشهاي بنيادي مدرنيسم -هويت مدرن

446

3.3229

.51023

.02416

جهاني شدن يا جهانگرايي -هويت مدرن

446

3.6216

.51701

.02448

گرايش به مدرنيسم -هويت مدرن

446

3.1283

.76089

.03603

بعد فرهنگي -هويت ملي

446

4.0814

.46703

.02211

بعد اجتماعي -هويت ملي

446

2.9234

.71244

.03373

بعد سياسي -هويت ملي

445

3.8334

.45807

.02171

بعد هويت مدني -هويت ملي

446

2.8777

.37763

.01788

بعد فرهنگي و اجتماعي -هويت قومي

444

3.6651

.48037

.02280

بعد سياسي قوميت -هويت قومي

442

3.0637

.71769

.03414

بعد قوم مداري -هويت قومي

444

2.9364

.63886

.03032

بعد فرهنگ مذهبي -هويت مذهبي

445

3.6166

.72942

.03458

بعد رفتار مذهبي -هويت مذهبي

445

3.3613

.79340

.03761

بعد هويت مذهبي -هويت مذهبي

445

3.7082

.76631

.03633

دادههاي اوليه موجود از پرسشنامه مربوط به

همانطور که مشاهده ميشود کليه متغيرها در

بررسي و سنجش هويت جمعي در ايران بوده که مبتني

نمونه باالتر از سه در طيف ليکرت ميباشند؛ و تنها

بر فرض تركيبي و چند بعدي بودن هويت است.

بعد اجتماعي -هويت ملي ،بعد هويت مدني -هويت

روايي و پايايي اين ابزار که در سيزده استان به روش

ملي ،بعد قوم مداري -هويت قومي از ميانگين کمتر از

خوشه گيري اجراشده ،قبالً مورد اندازهگيري و تأييد

سه برخوردارند .در مرحله بعد براي تعميم نتايج نمونه

قرار گرفته است .از تحليل عاملي براي تأييد سازهها و

به جامعه آماري از آزمون ( 10)Tدر مقايسه با عدد ثابت

از روشهاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي استفاده

(سه) استفاده شده است.

شده است .روشهاي آماري در اين تحقيق شامل

طبق جدول شماره ( )0ميتوان نتيجهگيري کرد که

تحليل واريانس ،همراه با آزمون تعقيبي آن و آزمون T

بعد سياسي از هويت قومي حذف ميشود و در سطح

در مقايسه با يک عدد ثابت براي تعميم نتايج به جامعه

اطمينان  9۹درصد ميانگين سه متغير بعد اجتماعي-

آماري و آزمون فريدمن است.

هويت ملي ،بعد هويت مدني -هويت ملي ،بعد قوم
مداري -هويت قومي در جامعه آماري کمتر از عدد
ثابت (سه) است .رتبههاي ابعاد هويت چهارگانه

يافتههاي پژوهش
جدول شماره  1آمارهاي توصيفي مربوط به
ميانگين متغيرها در نمونه استان تهران را نشان ميدهد.
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مربوط به جدول شماره ( )0به ترتيب در جدول زير
آمده است.
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جدول ( :)0آزمون  Tتک نمونهاي مربوط به متغيرهاي استان تهران
عدد ثابت = 1
آماره آزمون  tدرجه سطح معنيداري

اختالف

فاصله اطمينان در سطح ٪5

آزادي

دوطرفه

ميانگين

حد پايين

حد باال

گرايشبهارزشهايبنياديمدرنيسم-هويت مدرن

13.364

445

.000

.32288

2754.

3704

جهانيشدن يا جهانگرايي -هويت مدرن

25.390

445

.000

.62158

.5735

.6697

گرايش به مدرنيسم -هويت مدرن

3.560

445

.000

.12825

.0574

.1991

بعد فرهنگي -هويت ملي

48.900

445

.000

1.08139

1.0379

1.1249

بعد اجتماعي -هويت ملي

-2.271

445

.024

-.07661

-.1429

-.0103

بعد سياسي -هويت ملي

38.382

444

.000

.83345

.7908

.8761

بعد هويت مدني -هويت ملي

-6.841

445

.000

-.12232

-.1575

-.0872

بعد فرهنگي و اجتماعي -هويت قومي

29.175

443

.000

.66510

.6203

.7099

هويت قومي – بعد سياسي قوميت

1.867

441

.063

.06373

-.0034

.1308

بعد قوم مداري -هويت قومي

-2.099

443

.036

-.06363

-.1232

-.0040

بعد فرهنگ مذهبي -هويت مذهبي

17.832

444

.000

.61658

.5486

.6845

بعد رفتار مذهبي -هويت مذهبي

9.606

444

.000

.36127

.2874

.4352

بعد هويت مذهبي -هويت مذهبي

19.496

444

.000

.70824

.6368

.7796

جدول ( :)1اولويت ابعاد هويتهاي چهارگانه

جدول ( :)4طبقهبندي مربوط به هويتهاي چهارگانه

 1بعد فرهنگي -هويت ملي

48.900

 0بعد سياسي -هويت ملي

38.382

 1بعد فرهنگي و اجتماعي -هويت قومي

29.175

 4جهانيشدن يا جهانگرايي -هويت مدرن

25.390

 ۹بعد هويت مذهبي -هويت مذهبي

19.496

4

 6بعد فرهنگ مذهبي -هويت مذهبي

17.832

۹

بعد هويت مذهبي -هويت مذهبي

 7گرايشبهارزشهايبنياديمدرنيسم-هويت مدرن

13.364

6

بعد فرهنگ مذهبي -هويت مذهبي

۹570

 8بعد رفتار مذهبي -هويت مذهبي

9.606

7

بعد رفتار مذهبي -هويت مذهبي

45۹0

 9گرايش به مدرنيسم -هويت مدرن

3.560

8

گرايش به مدرنيسم -هويت مدرن

4511

 12هويت قومي – بعد سياسي قوميت

1.867

9

بعد قوم مداري -هويت قومي

4522

 11بعد قوم مداري -هويت قومي

-2.099

 10بعد اجتماعي -هويت ملي

-2.271

 11بعد هويت مدني -هويت ملي

-6.841

با انجام آزمون فريـدمن 11بـراي ابعـاد مختلـف از
متغيرهاي هويت چهارگانه نتايج زير حاصل شده است.
همان طـور کـه جـدول  4نشـان مـي دهنـد ،نتـايج

1

بعد فرهنگي -هويت ملي

85۹0

0

بعد سياسي -هويت ملي

7511

1

بعد فرهنگي و اجتماعي -هويت قومي

7526

جهانيشدن يا جهانگرايي

7521
6582

12

بعد اجتماعي -هويت ملي

1587

11

بعد هويت مدني -هويت ملي

1548

تعداد

1789

Chi-Square

451۹8

D.F.
Asymp.sig

12
2/222

رتبهبندي در سطح اطمينان  9۹درصد مورد تأييد است.
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اين متغيرها عنصر اساسي در تبيين مسائل استراتژيکِ

نتيجهگيري و پيشنهادات
در بحث از امنيتِ فرهنگي-اجتماعي هويتها

حوزه فرهنگ هستند.

اصليترين نقش را بر عهده دارند؛ در مديريت و

در رويکرد مديريت مسائل استراتژيک که با نام انسف

برنامهريزي امور فرهنگي ،توجه به حضور سازگار

همراه بوده و در بخش دولتي به ايدي ( )1986نسبت

هويتها منجر به احساس امنيتِ فرهنگي-اجتماعي

داده ميشود ،تأکيد اصلي متوجه تشخيص و حل

بوده و هرگونه خروج از تعادل طبيعي ميان اين

مسائل استراتژيک است (برايسون )1۹ ،1170؛ مسائل

هويتها جامعه را با مسئله احساس ناامني فرهنگي-

استراتژيک از سه ويژگي بلندمدت بودن ،رقابتي بودن

اجتماعي مواجه خواهد کرد .در اينجا متغيرهاي

و داراي نقش حياتي داشتن برخوردارند (احمدي

استراتژيک براي مديريت امنيت فرهنگي -اجتماعي در

 .)1174،1۹برخورد آگاهانه ،محققانه و هوشيارانه با

مجموع شامل آن دسته از متغيرهاي هويت در ابعاد

اين مسائل با توجه به چالشهاي بسيار موجود پيرامون

چهارگانه خواهند بود که به قضاوت جامعه که هدف و

فعاليتهاي فرهنگي نيازمند رصد مستمر اين عناصر

مخاطب اِعمال مديريتها و نيز داراي حق مرجعيت

مربوط به امنيتِ فرهنگي – اجتماعي است.

در حوزه امنيتاند ،داراي کمترين ميزان فراواني است.
هویت مدرن

()+

( )+بعد فرهنگی

( )-بعد اجتماعی
هویت ملی
( )+بعد سیاسی

( ) -بعد هویت مدنی

هویت قومی

امنیتِ فرهنگی-اجتماعی

( )+بعد فرهنگی واجتماعی

( ) -بعدقوم مداری

( )+بعد فرهنگ مذهبی
هویت دینی
( )+بعد هویت مذهبی

نمودار مفهومي شماره ( :)0مؤلفههاي استراتژيک در مديريت بر امنيتِ اجتماعي -فرهنگي در کشور

6
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ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی -اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

در رصد انجام گرفته در اين تحقيق ،ابعـاد هـويتي کـه

سنجش همگني ميانگينها در مجموع استانها نشان

داراي بــاالترين ميــزان فراوانــي هســتند بــهعنــوان

داده که بين نظرات گروههاي نمونهاي در استانهاي

توانمندي ها يا نقاط قوت در کليت امنيـت فرهنگـي –

مختلف (سيزده استان) تفاوت معنيدار وجود دارد .اين

اجتماعي جامعه ميتوانند ايفـاي نقـش کننـد ،بنـابراين

به آن معني است که سياست تمرکز براي الگوي

متغيرهايي هستند که بايد مورد توجه مديريت و هـدف

مديريتِ امنيتِ فرهنگي – اجتماعي کارآمد نخواهد

سياست هـا قـرار گيرنـد .مجموعـهي ايـن متغيرهـا در

بود .همانگونه که در جدول شماره ( )۹نشان داده شده

نمــودار مفهــومي شــماره ( )0تحــت عنــوان «عناصــر

است ،متغيرهاي استراتژيک همسان در مديريتِ «امنيت

استراتژيک در مديريت بر امنيتِ اجتماعي -فرهنگي در

فرهنگي -اجتماعي» به تفکيک در سه قطب جاي

کشور» با توجه به وجه قوت که بـا عالمـت ( ) و يـا

گرفتهاند .اگرچه استانهاي سيستان و بلوچستان ،تهران

وجه ضعف که با عالمت (ـ) نشان داده شده است.

و کردستان در هر سه قطب ميتوانند قرار گيرند ،اما

تفکر استراتژيک درباره تحوالت پيش روي در آينده

استانهاي يزد ،آذربايجان شرقي و غربي ،مرکزي و

چه در وجه دروني و چه در وجه بيروني تأثيري مهم

گيالن تنها در يک قطب قرار دارند.

بر توانايي مجموعه براي نيل به اهداف خود را دارد؛ بنا

بنابراين:

به نتايج اين تحقيق ،در مديريتِ امنيتِ فرهنگي-

امنيت جدا از معناي طبيعي و بهعنوان يک پديده ،با

اجتماعي هر يک از عناصر مربوط به الگوي پيشنهادي

همه مؤلفهها ،عناصر ،اقسام و سطوح تحليلي متعددي

در زمان اجرا ،عنصري کليدي در تدوين استراتژي

که دارد ،در حقيقت اصطالحي پنهان ،با ويژگيهاي

است .همانگونه که هافر 12و شندل 13نيز اذعان دارند،

انسانشناختي و معرفتي است ،به همين ترتيب مفهوم

استراتژيها فعاليتهايي تعيين کننده و پراهميت براي

امنيت فرهنگي که در اينجا با توجه به دو ويژگي ذاتي

هماهنگي بين منابع دروني و قابليتها با فرصتها و

انسجام و بقا در دل مفهوم امنيت بهعنوان امنيت

تهديدات بيروني بوده (ناظمي  )1187،02و نقشي

فرهنگي-اجتماعي نام برده شده ،در جغرافياي فرهنگي

حياتي در مديريت موفق فرهنگي دارند.

جوامع معنا مييابد.
در مديريتِ امنيتِ فرهنگي-اجتماعي ،فهم امنيت

همچنين بازنگري تطبيقي متغيرهاي استراتژيک به

در يک افق معناگرايانه و تفهمي که عمدهترين ويژگي

دست آمده از نمونه استان تهران با استفاده از روش

آن بسنده نکردن به ظواهر امور است ،امکان مديريتي

تحليل واريانس در سيزده استان نمونه ،تبيين دقيقتري

کارآمد و مؤثر را فراهم ميآورد .بنابراين ازآنجا که

از متغيرهاي استراتژيک در کشور به دست داده است.
جدول ( :)5متغيرهاي استراتژيک همسان در مديريت امنيت فرهنگي -اجتماعي به تفکيک استانها
بعد هويت مدني -هويت ملي سيستان
و بلوچستان
تهران کردستان لرستان
آذربايجان غربي
مرکزي
هرمزگان خراسان جنوبي

بعد اجتماعي -هويت ملي
سيستان و بلوچستان
تهران
کردستان
يزد
آذربايجان شرقي
خراسان جنوبي
هرمزگان
گيالن
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بعد قوم مداري -هويت قومي
سيستان و بلوچستان
تهران
کردستان
لرستان
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نوع دستيابي به الگوي شناختي در فرهنگهاي

 -1تفاوت و تمايز جزء جداييناپذير حيات فردي و

ت امنيتِ فرهنگي-
مختلف متفاوت است ،الگوي مديري ِ

اجتماعي نوع انسان و بنابراين ،سطوح فردي

اجتماعي نيز نميتواند از الگوي واحد و غير بومي

(خرد) و اجتماعي – ملي (کالن) آن است.

تبعيت کند .بهعنوان نمونه سهم و وزن هويت ديني و

تفاوتها و تمايزات حذف شدني نيستند.

هويت مدرن و هويت قومي  ...نزد جوامع يکسان

 -0وحدت در سطح اجتماعي آن همواره امري نسبي

نيست ،حتي ممکن است معادله امنيتي آنها از ترکيب

است و ميان همگوني در خصال فردي تا همگوني

متفاوتي برخوردار باشد.

در سطوح فرهنگي ،زيستي ،اعتقادي ،آرماني و

در ايران و در زمان انجام تحقيق هردو متغير

ساختاري سياسي نوسان دارد.

هويت قومي و هويت ملي ،بهعنوان عناصري پرقدرت

 -1تعارضات درون و ميان اجتماعات ضرورتاً ناشي از

در برقراري امنيتِ فرهنگي-اجتماعي محسوب شده و

تفاوتهاي درون و ميان آنها نيست که تصور شود

ميتوانند بهعنوان متغير استراتژيک و تأثيرگذار در

با حذف و يا تقليل تفاوتها تعارضات کاهش

الگوي کارآمد و اثربخش مربوط به مديريت «امنيت

مييابد.

فرهنگي-اجتماعي» ايفاي نقش نمايند .متغيرهاي
استراتژيک در مديريت امنيت فرهنگي -اجتماعي در
استان تهران به ترتيب عبارت خواهد بود از:

 -4بهرغم وجود تفاوتهاي بسيار ساختار و جهت
کلي اجتماعات انساني بهسوي وحدت است.
 -۹سياستهاي انسجام و وحدت اجتماعي و ملي به

 -1بعد هويت مدني -هويت ملي

جاي توجه به يکسانسازي صفات و خصال ذاتي

 -0بعد اجتماعي -هويت ملي

و اکتسابي افراد ،گروهها و اجتماعات انساني بايد

 -1بعد قوم مداري -هويت قومي

به وحدت به معناي انسجام در کليت و همسويي

در جدول شماره ( )۹به امکان تناظر در اعمال مديريت

در جهتگيري آن معطوف گردد.

بر اساس استراتژيهاي همسان ميان استانها اشاره

 -6تنوع ويژگي ذاتي هستي يا جهان بهطور عام و

شده است؛ اين جدول مؤيد ضرورت عدم تمرکز در

موجود انساني بهطور خاص است .در پس و ظاهر

مديريت فرهنگي در ايران است .مديريت فرهنگي-

تنوع نوعي پيوستگي و همبستگي ميان اجزاي عالم

اجتماعي در ايران که بنا به نتايج تحقيق از عدم تمرکز

مشاهده ميشود که اين پيوستگي نشانگر نظم عام

پيروي ميکند ،بر اساس نتايج اين بررسي در سه قطب

منتشر در اجزاي هستي است (صالحي اميري

قابل دستهبندي است.

.)71-70 ،118۹

اگر نظريات موجود در زمينه مديريت فرهنگ که

وجود عيني اجتماع يا ملتي خالص امکانناپذير

مصداقي از مديريت خرده فرهنگهاست را در دو

است .در جمع دشوار ميان خرده فرهنگها ،همواره

دسته کلي تکثرگرايي فرهنگي و جذب و همانندسازي

عناصر هويتي قدرتمندي وجود دارند که کار انسجام را

بدانيم ،به نظر ميرسد الگوي پيشنهادي ترکيبي از اين

تسهيل ميکنند ،مانند نقشي که دين و مذهب در ايران

دو خواهد بود .اين يافته تأييدي است بر الگوي

انجام ميدهد .با اين پيش فرض که مديريت فرهنگي

وحدت در کثرت صالحي اميري که در موضوع

رسالتي چون صيانت از فرهنگ را بر عهده دارد،

منازعات قومي به کار برده شده است ،در اين باره

بهعنوان رويکرد کلي ،نتايج حاصل از پايش امني ِ
ت

موارد زير قابل بيان است:

فرهنگي-اجتماعي با توجه به رکن امنيت که همان
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ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی -اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

هويت است ،ميتواند الگويي کارآمد از سياستها و

حتي فراتر از آن همراه با آينده پژوهي بهمنظور

استراتژيهاي فرهنگي را عرضه کند .اين فرايند به

شناخت فرصتها و تهديدهاي پيش رو قابل انجام

لحاظ روششناسي از توالي زير پيروي ميکند:

است.

 -1مسئله يابي ،مسئله شناسي در حوزه عمومي بـا

هويت ايرانـي در اصـل جـوهره فرهنگـي داشـته،

مطالعات تکميلي کمي و کيفي ،فـرا تحليـل يـا تحليـل

همزيستي و تعامل عناصر هويـت جمعـي در ايـران بـا

ثانويه و ديدگاههاي تخصصي خبرگان

عامل فرهنگ است .از اين رو در متغيرهـاي چهارگانـه

 -0تعريف مسئله

هويت ،ابعادي که ماهيت فرهنگي دارند از نقاط قـوت

 -1تعريف شاخصهاي تعيين مسئله

بوده و ميتوانند بهعنوان متغيري تأثيرگذار در کارآمدي

 -4معيارهاي اولويتبندي در مسائل.

و اثربخشي مديريت «امنيت فرهنگي-اجتماعي» ايفـاي

اين پايش در مقاطع مختلف زماني ،با ارزيابي

نقش نمايند .همان گونه که در نتـايج نشـان داده شـده،

عملكرد گذشته در حوزههاي مختلف بهمنظور شناخت

هويت مدني (يا شهروندي) و هويـت قـوم مدارانـه دو

نقاط قوت و ضعف ،ارزيابي وضعيت كنوني از ديدگاه

کرانه از وجه اجتماعي از هويت ملي هستند:

عامالن و گروههاي مخاطب و شکاف ميان آنها و

متغیر استراتژیک

متغیر استراتژیک

بعد مدنی از هویت ملی

بعد اجتماعی از هویت ملی

متغیر استراتژیک
قوم مداری از هویت قومی

نمودار مفهومي ( :)1عناصر استراتژيک در امنيت فرهنگي  -اجتماعي
ملتسازي پيامد دولت سازي و پديدهاي متأخر

اين گروه ،بهعنوان اجتماع کوچکي از انسانها در درون

محسوب ميشود ،مفهوم هويت شهروندي يا مدني

جامعهاي بزرگتر به صورت «حقيقي» يا «ادراکي» جاي

يکي از ابعاد هويت ملي است .در هويت شهروندي يا

ميگيرد .در هر دو حالت اعضاء قوم به تعلقات

مدني مردم بهعنوان شهروندان برابر در جامعه و مستلزم

گروهي – قومي خويش آگاهي دارند .الزم به توضيح

احتراماند .پروژههاي همگون سازي در تالش براي

است که مبناي تعريف گروه قومي نژادي ،بيولوژيکي و

ملتسازي «چالش هويت قومي و فرهنگي» را پديد

يا تمايزات فرهنگي است؛ اما در دوره معاصر پايه

آورده و منجر به عدم احساس امنيت فرهنگي-

فرهنگي واقعيت قومي داراي اهميت زيادي شده است.

اجتماعي است (تقي لو .)9-11 ،1186

قوميت منبع قدرتمندي براي تعريف و معنايابي

منظور از هويت قومي (يا هويت محلي) تعريفِ

محسوب ميشود .در ايران يافتههاي تحقيقات که در

خود بهعنوان عضو گروه قومي و احساس تعلق،

قالب پژوهشهاي فردي ،يا پاياننامههاي دانشجويي در

دلبستگي و وابستگي و تعهد به اجتماع و خرده

بين اقوام مختلف انجام شده همگي مؤيد اهميت و

فرهنگ قومي است .گروه قومي جمعي است که در

قوت هويت قومي است (عالمي 1181؛ پور صمد

درون يک جامعه بزرگتر قرار دارد و داراي خاطرات

1186؛ فکوهي 1181؛ امان اللهي 1182؛ تقيلو 1186؛

مشترک و عناصر نمادين  ...از گذشتهاي مشترک است.
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سیدرضا صالحیامیری ،محسن قدمی و فاطمه براتلو

حاجياني 1187؛ صالحي اميري 118۹؛ عبداللهي 1181؛
فكوهي 1181؛ قيصري .)1181

چندفرهنگي و الگوي شهروندي :بررسي موردي

اما در هويت قومي ،بُعد قوم مداري عقيدهاي است
مبني بر اينکه هنجارها ،ارزشها ،ايدئولوژي ،رسوم،
سنتهاي فرهنگ خودي يا خرده فرهنگ خودي
عاليترين موقعيت را داراست .بنابراين مفهوم قوم
14

مداري

تقيلو ،فرامرز ( .)1186تنوع قومي ،سياست حساسيت

بهعنوان وجه افراطي هويت قومي ،عاملي

آسيبزا براي انسجام و در نهايت بقاست؛ هم چنان که
بهطور مشابه افراط در اصول مدرن اداره جامعه
ميتواند زمينهساز تهديد در احساس امنيت فرهنگي –

ايران معاصر ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،سال دهم،
شماره اول ،بهار شماره مسلسل .1۹
حاجياني ،ابراهيم ( .)1187جامعهشناسي هويت ايراني،
تهران ،نشر مرکز تحقيقات استراتژيک.
صالحي اميري ،سيدرضا ( .)118۹مديريت منازعات
قومي در ايران ،تهران ،مركز تحقيقات استراتژيك.
عالمي ،مسعود ( .)1181مطالعه برجستگيهاي هويتي در
ايران ،رساله كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي.

اجتماعي باشد ،اين همان آسيبي است که در دل هويت

عبداللهي ،محمد و حسينبر ،محمد عثمان (.)1181

مدني بهواسطه افراط در معناي منفي فرديت به اذهان

گرايش دانشجويان بلوچ به هويت ملي در ايران،

ايراني خطور ميکند .بنابراين خروج از اعتدال در بعد

مجله انجمن جامعهشناسي ايران ،شماره .4

اجتماعي هويت ملي بهسوي قوم مداري يا فرديت

فكوهي ،ناصر ( .)1181شكلگيري هويت و الگوهاي

يافتگي افراطي ،مسائلي پراهميت در مديريت فرهنگي

محلي ،ملي و جهاني(،مطالعات موردي لرستان)،مجله

کشور است؛ هم چنان که در زمان انجام تحقيق و در

جامعهشناسي ايران ،دوره چهارم ،شماره .4

بعد اجتماعي از هويت ملي ،سازوکارهاي دولت مدرن

قيصري ،نوراله ( .)1181قوميت عرب و هويت ملي در

نظير دموکراسي ،قانون مداري  ...همواره داراي انرژي

جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه مطالعات راهبردي،

خاموش تهديد براي امنيت فرهنگي-اجتماعي است.

پيش شماره اول.
ناظمي ،مهدي ( .)1187مفهوم شناسي مؤلفههاي

منابع و مآخذ

مديريت راهبردي فرهنگي ،دبيرخانه شوراي عالي

احمدي ،حسين ( .)1174برنامهريزي استراتژيک و

انقالب فرهنگي.

کاربرد آن ،تهران ،کانون فرهنگي انتشاراتي سايهنما.
امان اللهي بهاروند ،سکندر ( .)1182پژوهشي درباره

يادداشتها

پيوستگي قومي و پراکندگي جغرافيايي لرها در ايران،
1

تهران ،نشر آگاه.
برايسون ،جان .ام .)1170( .برنامهريزي استراتژيک
براي سازمانهاي دولتي و غيردولتي ( ،)1988ترجمه
عباس منوريان ،تهران ،مرکز آموزش مديريت دولتي.
بوزان ،باري ( .)1178مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه
پژوهشكده

مطالعات

راهبردي،

پژوهشكده مطالعات راهبردي.

10

Identity Security
Cultural management
3
Adaptation
4
Goal Attainment
5
Integration
6
Legitimacy
7
Symbolic Interaction theory
8
Companent.
9
Self
10
T-Test
11
Friedman Test
12
hofer
13
schendel
14
Ethnocentrism
2

تهران،

نشر
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