فصلنامه علمی  -تخصصی دانش انتظامی ،سال  /6شماره  / 14زمستان  ،1394ص  19الی 37

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت
(مورد مطالعه :شهروندان شهر کرمان)
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تاریخ پذیرش1394/11/20 :

زمینه و هدف :احساس امنیت ،احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که

نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تأثیر خود قرار میدهد.
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دینداری با احساس امنیت صورت گرفته است.

مواد و روشها :دادههای تحقیق از طریق اجرای یک پیمایش مقطعی در بین افراد 15

ساله و بیشتر شهر کرمان گردآوری شد .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند

مرحلهای 385 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتیجه :یافتههای تحقیق نشان میدهد میزان احساس امنیت در بین مردان بیشتر از زنان

بوده و از این حیث بین احساس امنیت و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج
حاصل از آزمون رابطهی بین متغیرهای تحقیق نشان داد بین دینداری با ابعاد مختلف

احساس امنیت (احساس امنیت جانی ،مالی ،جمعی و شغلی) رابطه معنیداری وجود

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

از جانب کنشگران دولتی و غیر دولتی جان ،مال ،فکر و توانایی افراد را برای شرکت

دارد .بدین ترتیب هر چه میزان دینداری در جامعه بیشتر باشد به همان میزان انواع

احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به
گام نشان داد سه متغیر دینداری ،جنسیت و وضعیت تاهل 0/31درصد از تغییرات متغیر

مالک (احساس امنیت) را تبیین میکنند.

واژگان کلیدی :دینداری ،احساس امنیت ،شهر کرمان.

-1دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد ،آدرس :ایران ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم اجتماعی .ایمیلmhadjizadeh@yazd.ac.ir :
 -2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد ،آدرس :ایران ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم اجتماعی .شماره تماس09333099719 :
 -3کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد ،آدرس :ایران ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم اجتماعی( .نویسنده مسئول)
شماره تماس09391430511 :
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مقد مه

امنیت و احساس امنیت یکی از نیازهای فطری انسان بوده و با ذات او آمیخته شده

است .شواهد تاریخی نشان میدهد که انسانها همواره در تالش برای تأمین امنیت پایدار

در زندگی خود بوده و تمایل جوامع انسانی به اسکان در روستاهای قلعهای در مجاورت
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کوهها و تجمع روستاییان در کنار هم از همین غریزه ذاتی انسانها ناشی میشود .انسانها
برای تسلط بر طبیعت ،فرار از ناامنی و تهدید ،تأمین نیازهای اساسی خود و در یک

کلمه برای دستیابی به امنیت و احساس ایمنی ،زندگی اجتماعی را برگزیدند .اما به
موازات گسترش اجتماعات و با پیچیدهتر شدن روابط و تعامالت اجتماعی وارد روابط

گوناگونی شد که عرصههای زندگی را تحت عناوین اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و

فرهنگی از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت شعاع قرار داد .بنابراین انسان با تشکیل
جامعه بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی

میشد .انسانها برای فرار از ناامنی و دستیابی به احساس امنیت ،جامعه را تشکیل دادند اما
به زودی دریافتند که در زندگی اجتماعی امنیت نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی،
بلکه از سوی انسانها و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی نیز تهدید میشود،

از این رو دغدغه احساس امنیت در مقوله جدید تحت عنوان احساس امنیت ظهور کرد
(نبوی و همکاران.)74 :1388 ،

به اعتقاد بوزان اکثر تهدیداتی که متوجه افراد است ناشی از این حقیقت است که

افراد در محیط انسانی به سر میبرند و این محیط موجد انواع فشارهای غیرقابل اجتناب

اجتماعی -اقتصادی و سیاسی است .تهدیدات موجود در جامعه به اشکال بسیار متنوعی
رخ میدهند ولی اصوالً میتوان این تهدیدات را به سه دسته تقسیم کرد :تهدیدات

فیزیکی یا جسمی (درد ،صدمه ،مرگ) تهدید اقتصادی (تصرف یا تخریب اموال ،عدم
دسترسی به کار یا منابع ،تهدیدات نسبت به حقوق در زندانی شدن ،از بین رفتن

آزادیهای مدنی) همراه با (تهدیدات موقعیت یا وضعیت تنزل رتبه تحقیر در انظار
عمومی) غالب ًا این تهدیدات با هم همبستگی دارند یعنی وقوع یکی از آنها ممکن است

به بروز عواقبی در دیگری منجر شود (بوزان.)54 :1378 ،

دورکیم معتقد است در جامعهای که فرهنگ مشترک و قوی در مورد اعتقاد عمومی

وجود دارد ،همبستگی اجتماعی استحکام و نظم اجتماعی ،عینیت بیشتری خواهد یافت
و این مهمترین عاملی میشود تا نظام اخالقی و نظام باورها ،ارزشها و هنجارهای
مشترک را به مردم یک جامعه هدیه کند که در پرتوی آن نظم اجتماعی برقرار بماند و

جرم ،نابهنجاری و خودکشی کاهش یابد و هرج و مرج رخت بربندد و به طبع آن امنیت
و ثبات اجتماعی برقرار گردد (صدیق اورعی.)149 :1376 ،

از نظر دورکیم امنیت اجتماعی در جامعه جدید بستگی به درک مطالبات افراد جامعه

و پاسخگویی به آنها دارد و برای درک آن مطالبات معتقد است که جامعه نیاز به حضور

گروههای ثانویه داردگروههایی که به شیوه عقالنی واسطه بین فرد و جامعه کل قرار گیرد
و امنیت در روابط قراردادی و اجتماع اخالقی را ایجاد و محافظت کنند(امانت.)1390 ،

وبر در تکمیل بحثهای دورکیم به اهمیت نهادهای مذهبی در جامعه تاکید میورزد.

به عقیده وی ،مذهب باعث جاری شدن ارزشها میشود و ارزشها نهادینه شده،
افراد میگردد .احساس امنیت مقوله مرتبط با ویژگیهای درونی افراد است؛ اما شرایط

شکلگیری این احساس هم به عوامل عینی و هم به عوامل ذهنی بستگی دارد .اگر افراد

جامعه از لحاظ روانی احساس امنیت داشته باشند ،کمتر دچار مشکالت مختلف خواهند
شد .بنابراین ،یکی از نهادهایی که در تأمین احساس امنیت اجتماعی نقش بسزایی دارد،

نهاد دین است .دین ،دینداری و ایمان به خدا ،انسانها را به اجرای قوانین و دوری از

بزهکاری و ناهنجاریهای اخالقی دعوت میکند .در واقع ایمان و دینداری ،انسان را
از درون متحول میسازد و نیروی محرکه قوی به سوی خوبیها و ترک زشتیها در نهاد
او قرار میدهد و هر آن با هشدار به او از گرایش و میل به زشتیها و ارتکاب جرایم باز

میدارد (ابراهیمزاده آملی .)57 :1384 ،به نوعی میتوان گفت ،امنیت اجتماعی و اعتماد
عمومی و مسئولیت پذیری از آثار دینداری است (همان .)60 :بر این اساس ،احساس

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

نظم اجتماعی را شکل میدهند و نظم اجتماعی نیز باعث امنیت و احساس امنیت در

امنیت از وجود دینداری در بین افراد به وجود خواهد آمد.

با توجه به اینکه احساس امنیت جزو ابتداییترین نیازهای انسانی است ،به نظر

میرسد که این نیاز اولیه تأثیر بسزایی در تعیین سطح کیفیت زندگی افراد داشته باشد و
از آنجایی که دین به عنوان یک منبع و نیروی آسمانی نقش اساسی در توسعه فرهنگی و
اجتماعی جوامع دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در کاهش بزهکاری و ترغیب انسانها

به مسائل اخالقی ،این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین دینداری و میزان احساس امنیت
در شهر کرمان است و هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا رابطهای بین
سطح دینداری مردم و میزان احساس امنیت وجود دارد؟
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چارچوب نظری
امنیت

امنیت از ریشه التین  Securusاست که در لغت به معنای "نداشتن دلهره و دغدغه"

است .بنابراین معنای لغوی امنیت ،رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب ،اضطراب ،هراس،
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ترس ،نگرانی یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش ،اعتماد ،تأمین است (ماندل.)44 :1379،

امنيت منوط به رهايي نسبي از تهديد و بهره گيري بهينه از فرصتهاست (خلیلی)1381 ،
و به دفاع يا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و اموال گفته ميشود (کلمنتس:1384 ،
 .)75رويكردهاي متفاوتي به موضوع امنيت وجود دارد .يكي از مهمترين آنها ،رويكرد
اجتماعي يا مدرن است .در اين رويكرد امنيت و احساس امنيت در بستر زمينههاي

اجتماعي و فرهنگي تبيين و تعريف میشوند .در حوزة جامعه شناسي ،احساس امنيت
در يك نظام اجتماعي بر بستر عامل -ساختار تبيين شده است و از اين حيث احساس

امنيت به عنوان احساس ذهني كنشگر مورد توجه قرار گرفته است (بیات.)10 :1388 ،
زمينه اجتماعي -فرهنگي در سه بعد قابل طرح است :رفتاري ،ساختاري و زمينهاي.

در بعد رفتاري تمركز بر كنش متقابل ميان افراد ،گروهها و سازمانها در راستاي

حفظ و توليد نظم اجتماعي است؛ نظمي كه منشأ اصلي احساس امنيت است .در بعد

ساختاري ،سازمانها و نهادها ،قوانين ،ارزشها و هنجارهاي حاكم بر جامعه به عنوان
ضرورت كاركردي براي توليد نظم و امنيت در نظر گرفته ميشوند .بعد زمينهاي به

شرايط محيطي ،تاريخي ،فرهنگي و تمدني جامعه مرتبط است .ارزشهاي ديني در بعد

رفتاري و تأثير بر كنش ميان افراد و دين به عنوان يك نهاد توليد نظم در بعد ساختاري،
ميتوانند بر ايجاد امنيت و احساس امنيت مؤثر واقع شوند.

امنيت اجتماعي از نگاه بوزان ،به قابليت الگوهاي سنتي زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هويت

و عرف ملي مربوط است (نویدنیا .)1383 ،از اين منظر با حفظ عناصر اصلي انسجام
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اجتماعي جامعه ،تحقق شرايط امن براي بقا و تداوم جامعه ميسر ميشود.

بوزان معتقد است كه امنيت اجتماعي به مقابله با خطرهايي ميپردازد كه به صورت

نيروي بالقوه يا بالفعل هويت افراد جامعه را تهديد میکنند .امنیت اجتماعي از نظر بوزان

به حفظ مجموعه ويژگيهايي ارجاع دارد كه بر مبناي آن افراد خودشان را به عنوان عضو

يك گروه اجتماعي قلمداد مي كنند ،يا به بيان ديگر ،مربوط به جنبههايي از زندگي فرد
ميشود كه هويت اجتماعي (گروهی) او را سامان ميبخشند؛ يعني حوزهاي از حيات

اجتماع كه فرد خود را به ضمير ما متعلق و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد
و تكليف مي كند .مثل ما ايرانيان ،زنان و مسلمانان .هر عامل و پديدهاي كه باعث اختالل
در احساس تعلق و پيوستگي اعضاي گروه گردد ،در واقع هويت گروه را به مخاطره

انداخته ،تهديدي براي امنيت اجتماع محسوب ميشود .بدين جهت است كه بوزان مفهوم

ارگانيك امنيت اجتماعي را هويت دانسته ،امنيت اجتماعي را مترادف با امنيت هويت
تلقي مي كند (نویدنیا .)1382 ،درواقع اين احساس وابستگي و تعلقي كه ميان اعضاي

گروه وجود دارد ،باعث ميشود گروه اجتماعي سامان گيرد .گروه اجتماعي آن كليتي
است كه به دليل اشتراك اعضاي گروه در انديشه و باور ،احساسات و عواطف ،كردار و

کنند.

تالکوت پارسونز از جامعه شناسان معروف ،امنیت را از رویکردی جامعه شناختی

مورد تحلیل قرار داده است .پارسونز جامعه را به خرده سیستمهایی تقسیم مینماید که

هرکدام دارای کارکردی خاص هستند و میزان توانمندی آنان در ایفای کارکردها ،عامل
دوام و بقای جامعه است و بالعکس .به میزان کاستی در انجام کارکردها ،به انسجام و

یگانگی و در نتیجه امنیت جامعه خدشه وارد شده و خطر فروپاشی و زوال ،آن را تهدید
مینماید (نوید نیا.)39 -38 :1385 ،

از آنجا که در نظریه پارسونز ،نهادهای قانونی و حقوقی از تحقق کارکردها در جامعه

خبر میدهد و یگانگی مورد نظر پارسونز را فراهم میکنند ،؛ لذا جامعه با تثبیت نهادهای
حقوقی و قانونی ،نظم ،امنیت و دوام خود را تضمین میکند (بشیریه.)89 :1379 ،
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اعمال به وجود آمده است و باعث ميشود آنها بتوانند به اين كليت با عنوان "ما" نگاه

روشن است که حفظ نظم و امنیت در نظریهی پارسونز تنها به ابزارهای نظارت و

کنترل بیرونی خالصه نمیشود ،بلکه ابزار درونی کنترل و عنصر اجتماعی کردن را نیز در

بر میگیرد .مفهوم سوگیری یا گرایش اشاره به همین موضوع دارد .به عقیدهی پارسونز،
متغیرهای الگویی ،دو شیوهی متفاوت گرایشات ارزشی در نقشی است که از فرد انتظار

میرود در هر نظام اجتماعی ایفا کند(ازکیا .)95 :1383 ،بدین معنی در موقعیتهایی
که تهدید و ناامنی متوجه اجتماع میشود ،از فرد انتظار میرود گرایشاتی در جهت
تأمین امنیت اجتماع و محیط ،از خود نشان دهد .این امر به عنوان ابزار کنترل درونی در

اجتماع عمل کرده و تنها به واسطهی اجتماعی شدن صحیح ،صورت پذیر خواهد بود.

بدین سان ،حفظ نظم و امنیت اجتماعی در نظریه پارسونز ،مبتنی بر دو عنصر :اجتماعی
کردن و ابزار درونیِ کنترل ،نظارت اجتماعی و ابزار بیرونی کنترل است(ریتزر:1383 ،
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.)136 -137

احساس امنيت پديدهاي روان شناختي -اجتماعي است و داراي ابعاد گوناگوني است.

اين احساس ناشي از تجربههاي مستقيم و غير مستقيم افراد از شرايط و اوضاع محيط

پيرامون است كه افراد مختلف به صورتهاي گوناگون آن را تجربه مي  كنند(بیات:1388 ،
 .)15براي بيشتر مردم ،امنيت يعني اهتمام بر حمايت در برابر تهديد بيماريها ،گرسنگي،
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بيكاري ،جنايت ،مناقشات اجتماعي ،فشارهاي سياسي و بالياي طبيعي است(باچپایی،

 .)38 :1384اجزاي امنيت انساني براساس گزارش توسعه انساني  1994عبارتند از:

امنيت اقتصادي ،امنيت غذايي ،امنيت سالمتي ،امنيت زيست  -محيطي ،امنيت فردي،
امنيت اجتماعي و امنيت سياسي .امنيت اقتصادي به برخورداري افراد از درآمد پايه ،يا از

طريق اشتغال درآمدزا يا به وسيله شبكه سالمت (تأمین) اجتماعي ،اطالق ميشود .امنيت

غذايي به دسترسي افراد به غذا به واسطه دارايي ،شغل يا درآمد فردي گفته ميشود.
امنيت سالمتي به رهايي انسان از امراض مختلف و بيماريهاي كشنده و دسترسي وي
به خدمات درماني اطالق ميشود .امنيت زيست محيطي بر پاكي زمين ،هوا و آب داللت

مي كند كه بقاي زندگي را ممكن ميسازد .امنيت فردي به رهايي انسان از جنايت و
خشونت و به ويژه به رهايي زنان و كودكان كه آسيب پذيرتر هستند ،اطالق ميشود.
امنيت اجتماعي به حرمت فرهنگي و آرامش و صلح درون جامعه كه انسان در آن زندگي
و رشد مي كند ،اطالق ميگردد .باالخره ،امنيت سياسي به حمايت از انسان در برابر نقض

حقوق بشر تعبير ميشود(باچپایی.)42 -41 :1384 ،

د ین د اری

دينداري عبارت است از پايبندي و آگاهي از اصول و شعائر يك مذهب ،به گونهاي كه

اين پيروي بر زندگي فردي و اجتماعي تأثيرگذار باشد(ربانی و طاهری .)1390 ،يك فرد
ديندار كسي است كه با آگاهي از اصول و شعائر يك مذهب به پيروي از آن ميپردازد،

به نحوي كه اين پيروي بر زندگي فردي و اجتماعي وي تأثيرگذار است(شهابی.)1382 ،
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به عبارتي ديگر ،دينداري عبارت است از ميزان عالقه و احترامي كه پيروان يك دين براي
آن قائل هستند(سراجزاده.)1377 ،

آگوست کنت معتقد است ،دین همان اصل وحدت بخشی است که زمینه مشترکی را

فراهم میسازد و اگر نبود ،اختالفات فردی جامعه را از هم میگسیختند .دین به انسانها
اجازه میدهد تا بر تمایالت خودخواهانهشان فایق آیند و به خاطر عشق به همنوعانشان،

فراتر از این خودخواهی عمل کنند .وی از اعتقادات دینی به عنوان یکی از مؤلفههای
اجماع اجتماعی یاد میکند و آن را سنگ بنای سامان اجتماعی میداند که همان شیرازه

نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترک به همدیگر پیوند
میدهد (کوزر.)34 :1386 ،

الوود معتقد است كه دين ارزشي واالست كه بر روحيات و نوع عملكرد افراد در

زندگي اثر گذاشته و مهمترين پيامد دين در جامعه ،تحكيم روابط اجتماعي افراد جامعه

است (الوود .)37 :1993 ،همچنين ،كيشي موتو مذهب را يكي از جنبههاي فرهنگ

دانسته و معتقد است دين بر فعاليتهايي تمركز دارد كه به عقيده رهروان آن ،اين اعمال،

به نوعي با تقدس و حركت به سوي خدا همراه است (کیشیموتو .)204 :1961 ،برگرن

و برونسکی ( )2011معتقدند مذهب تأثيرات مختلفي بر رفتارهاي اجتماعي ميگذارد.

ايشان با اشاره به تحقيقات كمپل مبني بر اينكه آمريكاييهاي مذهبي همسايگان بهتري
هستند ،بر اين اعتقادند كه چنين نتايجي ناشي از آموزه هاي ديني است .به عبارتي ،ناشي
از آن است كه دينداري مستلزم داشتن تعامالت اجتماعي است (برگر و برونسکی،
.)461 :2011

دوركيم دين را عامل همبستگي ميداند (همیلتون .)178 :1377 :دیویس دین را

عامل انسجام بخش و تقویت همکاری اعضا و ادای دین را هنجار بخش و نظم آفرین

میداند(پناهی و شایگان .)1386 ،وبر در پي يافتن مناظرههايي ميان تمايالت فردي و

ساختهاي اجتماعي است ،بدون آنكه يكي را بر ديگري مقدم بداند .اساس بحث او

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

معنايي غايي را براي زندگي به ارمغان آورده ،به حل مشكالت ميانجامد .اين فعاليتها،

در كتاب اخالق پروتستان و روح سرمايهداري تحليل تمايالت و رفتارهاي فردي بر

محور ايستارهاي ديني است .حاصل سخن وبر آن است كه "بین ساختهای اجتماعی
و ماهيت تمايالت فردي ،روابط نظام یافتهای وجود دارد" (ورسلی .)38 :1379 ،وبر بر
آن است كه تمايالت انساني در درون جامعه شكل ميگيرد .فرد با قرار گرفتن در متن

جامعه خويش و با دروني كردن ارزشها و ايستارهاي آن تمنّياتي متناسب با نيازهاي
خويش پيدا مي كند .بنابراین ،نظم اجتماعي در سازمان جامعه و ايستارها و ارزشهاي آن
ريشه دارد .اين منافي تمايالت و تمنيّات فردي نيست ،زيرا ميان اين دو تناظر و ارتباطي

سازمان يافته وجود دارد (ورسلی .)38 :1379 ،به طور كلي ،ميتوان گفت وبر پايه و
اساس نظم و امنيت را عوامل فكري ،ديني و مشروعيت سياسي در نظر می گیرد.

توکویل نیز دين را كليد نيرو بخش كمك كردن مردم به یکدیگر و گذشتن از منافع
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خودشان به خاطر دیگران میداند (پناهی و شایگان .)1386 ،برخي نهادها مستقيم ًا در

امنيت سازي و اعمال تدابير پيشگيري وضعي دخالت دارند ،مانند نگهبان محله و ستاد

امر به معروف در بسيج محلهها و يا ستاد حفاظت اجتماعي كه مشاركت مردم در حفظ
امنيت خود را بر میانگیزد .دستهای ديگر از نهادها اگر چه مستقيم ًا با موضوع پيشگيري
در ارتباط نيستند ،اما توسعه فعاليتهاي آنان به كاهش بزهكاري منتهي ميشود ،مانند
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مساجد ،هيأتهاي مذهبي ،كتابخانهها ،كانونهاي فرهنگي  -هنري ،آموزشگاههاي كار و

هنر ،باشگاههاي ورزشي و ساير نهادهايي كه ميتوانند در پر كردن اوقات فراغت جوانان

و كاستن فرصتهاي بزهكارانه سازماندهي شوند (میرخلیلی .)1387 ،به عقيده پترسون
( )1990فرد با ايمان به اين دليل كه خداوند را حامي و مراقب خود ميداند ،احساس

رها شدگي ،پوچي و تنهايي نمي كند (عابدی و همکاران .)1387 ،اتكا به نيروي الهي
در اين افراد و عدم احساس تنها ماندگي ،مانع از بروز احساس ناامني در آنها میشود.

كتابي معتقد است كه مذهب مي تواند حس اعتماد ،پيوند ،هويت مشترك ،همبستگي

اجتماعي و روحيه همكاري و تعاون را در افراد ايجاد كند (کتابی .)180 :1383 ،بنابراين،

فرد با بهرهمند شدن از اين عناصر بيش از پيش احساس امنيت خواهد كرد .در نهايت،
ميتوان گفت كه دين از عوامل مهم و تأثيرگذار در سالمت ذهن است ،دين چهرة جهان

را در نظر فرد ديندار دگرگون ميسازد و طرز تلقي او را از خود ،خلقت و رويدادهاي
پيرامون تغيير ميدهد .فرد ديندار خود را سخت در حمايت و لطف همه جانبة خداوند،

بزرگترين نيروي موجود ميبيند و بدين ترتيب ،احساس اطمينان و آرامش و لذت معنوي

عميقي به وي دست ميدهد .چنین فردی به واسطه ناماليمات و ناكاميهاي زندگي
دچار نااميدي واضطراب نميگردد؛ زيرا خداوند را حامي خويش ميداند ،او اطمينان
دارد كه اين حوادث و رويدادها گذرا هستند و او پاداش صبر خود را خواهد گرفت

(کروز2003 ،؛ به نقل از چراغی و مولوی.)1385 ،

پیشینه پژوهش
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بهیان و فیروزآبادی ( )1392در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت

اجتماعی در شهر کرمان پرداختند .یافتهها حاکی از آن بود که بین متغیرهای فضای
فیزیکی شهر ،فضای اجتماعی شهر ،مشاهده تلویزیون داخلی ،گوش کردن به رادیو

داخلی ،استفاده از اینترنت ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،سن و جنس با میزان احساس
امنیت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین وضعیت بومی یا غیر بومی بودن شهروندان و

احساس امنیت رابطه معناداری مشاهده نشد.

عریضی و همکاران ( )1391در مقاله خود به بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی

و فردی مؤثر بر احساس امنیت زنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد بین متغیرهای آگاهی از حوادث و جرائم ،اعتماد نهادینه ،نگرش نسبت

به عملکرد پلیس ،نوع پوشش زنان ،و فضای کالبدی شهر با میزان احساس امنیت رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین بین اعتماد عام و تجربه قربانی شدن با میزان احساس

امنیت رابطه معناداری وجود نداشت.

احمدی و اسمعیلی ( )1389به بررسی سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل

احساس امنیت اجتماعی زنان از نمره متوسط پایینتر است .مهمترین عوامل مؤثر بر

احساس امنیت اجتماعی عبارت بودند از :استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،نگرش به
حجاب ،طراحی شهری ،تصور فرد از خود و حمایت اجتماعی.

پور احمد و همکاران ( )1391به بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای

شهری و روستایی پرداختند .در این تحقیق دینداری در پنج بعد فکری ،اعتقادی،

مناسکی ،تجربی و پیامدی و احساس امنیت در سه بخش احساس امنیت عمومی،

رضایت از مسؤوالن امنیتی و ترس از انواع فضاهای شهری و روستایی سنجیده شد.

یافتههای تحقیق حاکی از وجود همبستگی معناداری بین اکثر ابعاد دینداری با متغیرهای

احساس امنیت بود .همچنین ،نتایج بررسیها نشان داد که ابعاد دینداری بیشترین ارتباط
را با متغیر ترس از انواع فضاهای شهری و روستایی دارند.

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

چند بعدی و میان رشتهای در شهر مشهد پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که میانگین

شایگان و رستمی ( )1390در مقالهای با عنوان "هویت اجتماعی و احساس امنیت"

مطالعه موردی زنان تهران به بررسی عوامل مؤثر بر امنیت از جمله دینداری پرداختند.

آزمون فرضیات آنها نشان داد که افرادی که از تعلقات مذهبی باالتری برخوردارند،

احساس امنیت بیشتری دارند.

علوی و همکاران ( )1387با بررسی نقش مذهب در کاهش پرخاشگری در شهر

اصفهان ،به این نتیجه رسیدند که بین دو گروه مسجدی و غیر مسجدی در میزان

پرخاشگری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،بین دفعات حضور در مسجد و میزان

پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان دفعات مراجعه به مسجد
بیشتر باشد ،از میزان پرخاشگری کاسته میشود.

بروتان و جکسون ( )2012در تحقیق خود نشان دادند که بین تجربه فرد از جرم
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یا تماشای وقوع جرم در محله یا شهر و احساس امنیت رابطه وجود دارد .همچنین اگر
فرد احساس کند که در محل زندگی او نظم و مقررات و قانونمرتب ًا شکسته میشود،
احساس امنیت او کاهش مییابد.

مطالعه مذهب کاتولیک توسط لورن و کارل ( )2003نیز نشان دهنده ی این است

که عبادت مکرر ،روی سالمت فرد تأثیر می گذارد و این نوع عبادت سالمت روان فرد
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را تحت تأثیر قرار می دهد(لورن و کارل .)20 -14 :2003 ،همچنین مطالعه دیگری که

گالنتر و همکاران ( )2000در کارولینای شمالی انجام دادند ،نشان داد که هر چه افراد

در فعالیت های مذهبی مشارکت منظم تری داشته باشند ،از سالمت بیشتری برخوردارند.

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت

متفاوت و متنوع هستند و هنوز نمی توان آنها را به مکان های مختلف تعمیم داد .عناصر

فردی ،محیطی و فرهنگی در این مسأله دخیل هستند و هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری
وجود دارد تا مشخص شود که کدام یک از این متغیرها تأثیرگذاری بیشتری دارند.

روش تحقیق

مطالعه حاضر ،به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی ،به لحاظ معیار زمان ،مقطعی ،به لحاظ

ماهیت ،کاربردی و از نظر وسعت ،پهنانگر است .جمعیت آماری تحقیق را کلیه افراد
 15ساله و بیشتر شهر کرمان در زمان مطالعه تشکیل میدهند که بر اساس برآوردهای
جمعیتی از سرشماری سال  ،1390تعداد کل آنها  679650بوده است .روش نمونهگیری

در این تحقیق ،خوشهای چند مرحلهای بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم

نمونه  386نفر تعیین گردید.

ابزار مورد استفاده در این مطالعه ،پرسشنامه بوده است .برای بررسی اعتبار پرسشنامه

تحقیق از اعتبار صوری و اعتبار محتوا استفاده شد .بدین منظور مقیاس مورد نظر به

تعدادی از اساتید صاحبنظر و متخصص داده شد تا اعتبار آن محرز گردد .پرسشنامه پس
از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق ،برای جمعآوری دادههای مورد
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نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت .پایایی دادههای جمعآوری شده نهایی نیز

دوباره با استفاده از سنجهی آلفای کرونباخ محاسبه شده که در مجموع پایایی محاسبه
شده برای هر کدام از طیفها به شرح جدول شماره  1آمده است.

ابزار پژوهش

کالرک و استارک در کتاب ماهیت تعهد مذهبی اذعان نمودهاند که با وجود تفاوتهایی

در ادیان ،میتوان وجوه اشتراکی را بین آنها یافت .این وجوه یا عرصهها در حقیقت

ابعاد دینداری را تشکیل میدهند و عبارتند از :ابعاد اعتقادی ،مناسکی ،پیامدی ،عاطفی،
فکری .در این پژوهش بر مبنای برخی از شاخصهای مناسب جهت سنجش دینداری

مسلمانان جمعا  25گویه طراحی شده است.

همچنین به منظور سنجش میزان احساس امنیت در بین پاسخگویان ،با عنایت به مبانی

تئوریکی و مرور تعداد زیادی از تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور درباره این

مفهوم انجام شده است(بهیان و فیروزآبادی1392،؛ عریضی و همکاران1391 ،؛ پور احمد

و همکاران1391 ،؛ احمدی و اسمعیلی1389 ،؛ بروتان و جکسون )2012 ،مهمترین

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

برای سنجش دینداری در این تحقیق ،از مدل کالرک و استارک استفاده شده است.

ابعاد متغیر امنیت شناسایی و از  4بعد احساس امنیت (احساس امنیت جانی ،احساس

امنیت مالی ،احساس امنیت جمعی و احساس امنیت شغلی) استفاده شده است.

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی

از مجموع  365پاسخگوی این تحقیق 64/45 ،درصد را مردان و  35/55درصد را

زنان تشکیل دادهاند .دامنهی سنی پاسخگویان بین  15تا  60سال بوده است 37/6 .درصد

افراد مذکور مجرد و مابقی  62/4درصد متأهل بودهاند .در رابطه با وضعیت اشتغال41/2 ،

درصد از پاسخگویان شاغل و  58/8درصد غیر شاغل بودهاند .از نظر سطح سواد 13/88
درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم 18/05 ،درصد دارای تحصیالت
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دیپلم 23/61 ،درصد فوق دیپلم 34/72 ،درصد دارای تجصیالت لیسانس و  9/74درصد
از پاسخگویان دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بودهاند.

یافته های استنباطی

در این بخش به بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق
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پرداخته میشود .فرضیه اصلی تحقیق این بود که :بین دینداری و احساس امنیت رابطه

وجود دارد.

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،رابطه بین دینداری و احساس امنیت

معنیدار است .ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و احساس امنیت برابر 43/2
و سطح معنیداری برابر  p=0/000شده است ،یعنی این رابطه معنیدار است .با توجه
به مثبت بودن ضریب مشخص میشود هرچه میزان دینداری افزایش پیدا کند ،میزان

احساس امنیت نیز افزایش پیدا میکند.

فرضیهی بعدی که از فرضیههای فرعی این تحقیق محسوب میشود بررسی رابطهی

بین دینداری و احساس امنیت جانی بود که نتیجه آن به شرح جدول زیر میباشد.

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،رابطه بین دینداری و احساس امنیت

جانی معنیدار است .ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و احساس امنیت جانی
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برابر  26/7و سطح معنیداری  p=0/000شده است ،یعنی این رابطه معنیدار است .با
توجه به مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هرچه میزان دینداری افزایش پیدا کند

میزان احساس امنیت جانی نیز افزایش پیدا میکند.

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت مالی پاسخگویان فرضیه فرعی دیگر این

مطالعه بود که نتایج آزمون آن به شرح جدول زیر میباشد.

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،رابطه بین دینداری و احساس امنیت

مالی معنیدار است .ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و احساس امنیت مالی برابر
 31/4و سطح معنیداری  p=0/000شده است ،یعنی این رابطه معنیدار است .با توجه

به مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هرچه میزان دینداری افزایش پیدا کند میزان

احساس امنیت مالی نیز افزایش پیدا میکند.

بود که نتایج آزمون آن به شرح جدول زیر میباشد.

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،رابطه بین دینداری و احساس امنیت

جمعی معنیدار است .ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و احساس امنیت جمعی
برابر  35/1و سطح معنیداری  p=0/000شده است ،یعنی این رابطه معنیدار است .با
توجه به مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هرچه میزان دینداری افزایش پیدا کند

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت جمعی عنوان فرضیه بعدی این مطالعه

میزان احساس امنیت جانی نیز افزایش پیدا میکند.

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت شغلی از فرضیههای دیگر این تحقیق

بود که برای آزمون آن از همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آزمون آن به شرح

جدول زیر میباشد.
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شغلی معنیدار است .ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و احساس امنیت شغلی

برابر  19/8و سطح معنیداری  p=0/000شده است ،یعنی این رابطه معنیدار است .با
توجه به مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هرچه میزان دینداری افزایش پیدا کند

میزان احساس امنیت شغلی نیز افزایش پیدا میکند.

فرضیه آخر این مطالعه عبارت بود از اینکه؛ بین احساس امنیت بر حسب جنسیت

تفاوت وجود دارد .به منظور مقایسه میانگین میزان احساس امنیت در بین مردان و زنان،
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از آزمون تی استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،تفاوت معنیداری بین میانگین میزان

احساس امنیت بر حسب جنسیت با سطح معنیداری  p=0/000وجود داشته است .بر

این اساس مردان نسبت به زنان از میانگین نمره بیشتری در احساس امنیت برخوردار
بودهاند.

تجزیه و تحلیل چند متغیره

در یک جمعبندی از آزمونهای مطرح شده ،رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرهای مستقل

بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت .در انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره در این

تحقیق در مجموع  7متغیر جنس ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،میزان
درآمد خانواده و دینداری وارد معادله گردیدند که از بین این متغیرها ،سه متغیر جنس،

وضعیت تأهل ،و دینداری تأثیر معنیداری بر متغیر وابسته داشتهاند.

شکل رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطی است؛

زیرا مقدار آزمون  ،Fبرای تعیین معنیداری اثر متغیرهای مستقل برابر  49/327با سطح

معنیداری  p=0/000میباشد .ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/44و ضریب تعیین
آن برابر با  0/31درصد است که نشان میدهد  31درصد تغییرات متغیر وابسته (احساس
امنیت) را متغیرهای مستقل معادله پیشبینی میکنند .در مجموع با توجه به بتای استاندارد
شده ،میزان اثر دینداری  0/41درصد ،جنس  0/17درصد و میزان اثر وضعیت تأهل
 0/10درصد میباشد.

نتیجه گیری

مختلف را به خود اختصاص داده است .بررسی مؤلفهها و مالحظات امنیتی یکی از

سیاستها و برنامههای حیاتی هر کشور محسوب میشود ،از این رو مفهوم امنیت

و درک صحیح آن به منظور تدوین سیاستهای امنیتی ،میتواند در ثبات یک جامعه
تأثیر مطلوبی بگذارد .در واقع ،امنیت مقولهای اساسی در هر نظام اجتماعی است و

هر کشوری اولویت اول ساختار حکومتی خود را به برقراری امنیت در جامعه خود
اختصاص میدهد .عوامل و زمینههای متعددی در شکلگیری و ایجاد آن ،نقش ایفا

میکند که دینداری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن ،در این تحقیق مورد استفاده
قرار گرفته است.

دینداری با معنادار کردن نظام زندگی ،ایجاد احساس خوشبختی ،رفع احساس

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

امروزه حساسیتهای مربوط به امنیت حجم قابل توجهی از پژوهشها و تحقیقات

تنهایی ،هدف جلوه دادن زندگی و افزایش امید به زندگی ،آرامش روحی را درافراد
ایجاد کرده و موجب افزایش احساس امنیت اجتماعی میشود .به زعم ملینوفسکی نیز،
دین ریشه در فشارها و تنشهای عاطفی دارد و در مشکالت به کمک انسانها میآید

و احساس آرامش را برای آنها به ارمغان میآورد(همیلتون1377 ،؛ به نقل از قاسمی و
امیری.)1390 ،

یافتههای این مطالعه نشان داد که بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی بعنوان

فرضیه اصلی این مطالعه رابطه معناداری وجود دارد .یافتههای مربوط به آزمون فرضیههای
فرعی این مطالعه یعنی بررسی رابطهی بین دینداری و انواع احساس امنیت اجتماعی

(امنیت جانی ،امنیت مالی ،امنیت شغلی ،امنیت جمعی) مؤید رابطهی معنیدار بین آنها
میباشد .همچنین نتایج میانگین میزان احساس امنیت در بین مردان و زنان شهر کرمان
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نشان داد که احساس امنیت در بین مردان نسبت به زنان از میزان باالتری برخوردار
است .تفاوت در احساس امنیت مردان و زنان را تحقیقات بسیاری تأیید کردهاند .برای

مثال بهیان و فیروزآبادی ( )1392در پژوهش خود دریافتند که احساس امنیت بر حسب
جنسیت متفاوت است و مردان نسبت به زنان میزان احساس امنیت بیشتری را از خود

نشان میدهند .همچنین نتایج پژوهش احمدی و اسمعیلی ( )89در رابطه با بررسی
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تفاوت میزان احساس امنیت بر حسب جنسیت ،وجود تفاوت معنیداری را بر حسب
جنسیت بین مردان و زنان به نفع مردان نشان داده است.

وجود رابطه معنادار بین دینداری و انواع احساس امنیت اجتماعی بیانگر این مطلب

است که نتایج این پژوهش با نظریهها و دیدگاههای صاحبنظران و همچنین تحقیقات
انجام گرفته در مورد این موضوع همخوانی و قرابت دارد .آگوست کنت از اعتقادات

دینی به عنوان یکی از مؤلفههای اجماع اجتماعی یاد میکند و آن را سنگ بنای سامان

اجتماعی میداند که همان شیرازه نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام

عقیدتی مشترک به همدیگر پیوند میدهد (کوزر .)34 :1386 ،از دیدگاه پترسون ()1990

اتكا به نيروي الهي در افراد موجب عدم احساس تنها ماندگي و مانع از بروز احساس

نا امني در آنها میشود(عابدی و همکاران .)1387 ،الوود ( )1993مهمترین پیامد دین
در جامعه را تحكيم روابط اجتماعي افراد جامعه است (الوود .)307 :1993 ،دیویس

دین را عامل انسجام بخش و تقویت همکاری اعضا و ادای دین را هنجار بخش و نظم
آفرین میداند (پناهی و شایگان .)1386 ،همچنین در این خصوص (رابطه بین دینداری

با احساس امنیت و انواع آن) میتوان به نتایج تحقیقات گالنتر و همکاران (،)2000

عریضی و همکاران ( ،)1391پوراحمد و همکاران ( ،)1391علوی و همکاران ()1387

اشاره کرد ،که نشان دادند افرادی که از تعلقات مذهبی و سطح دینداری باالتری

برخوردارند ،احساس امنیت بیشتری میکنند .به طور مشابه شایگان و رستمی ()1390
نشان دادند که افرادی که از تعلقات مذهبی باالتری برخوردارند ،احساس امنیت بیشتری
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دارند.

آنچه به طور کلی از این پژوهش استنباط میشود این است که با توجه به یافتههای

تحقیق ،ضرورت توجه به اصول و شعائر اسالمی و گسترش برنامههای مذهبی و فرهنگی

به منظور افزایش سطح احساس امنیت مردم بیش از پیش احساس میگردد.
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