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تاریخ دریافت 96/6/21 :
تاریخ پذیرش96/9/29 :

چکیده
امنیــت بــه عــوان پیــش نیــاز توســعه ،برآینــد مجموعــه ای از تعامــات ،تعــاون و ســازگاری بیــن اجــزاء

مختلــف نظــام اجتماعــی اســت .عــاوه بــر امنیــت ،موضــوع احســاس امنیــت کــه بــه روان انســان ها مربــوط اســت،
جایــگاه ویــژه ای در بیــن مــردم دارد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن هویــت دینــی و احســاس
امنیــت انجــام گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-پیمایشــی اســت کــه بــه روش میدانــی اجــراء گردیــد.

جامعــه آمــاری پژوهــش مــردم  15تــا  65ســاله شهرســتان ســاری می باشــند کــه بــه روش تصادفــی طبقــه ای
تعــداد  390نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب گردیدنــد .ابــزار مــورد اســتفاده پرسشــنامه محقــق ســاخته هویــت دینــی
بــا  19گویــه و احســاس امنیــت بــا  18گویــه می باشــد .بــرای مطالعــه پایایــی پژوهــش از روش آلفــای کرونبــاخ

و بــرای روایــی نیــز از روایــی صــوری و محتــوا اســتفاده شــده اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش هــای

آمــاری توصیفــی و ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت ،یافته هــا نشــان می دهــد کــه بیــن ابعــاد
هویــت دینــی و ابعــاد احســاس امنیــت رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن در ارتبــاط بیــن ابعــاد
هویــت دینــی و احســاس امنیــت بیشــترین ارتبــاط بیــن بعــد دینــداری و احســاس امنیــت بــوده اســت.
کلیدواژه ها:دینداری ،هویت دینی ،احساس امنیت ،شهرستان ساری.

 .1دکترای تخصصی مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ساریalireza_4706 @yahoo.com .
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مقدمه
بــی تردیــد هیــچ عنصــری بــرای پیشــرفت ،توســعه و تکامــل یــک جامعــه و همچنیــن
شــکوفایی اســتعداد ها مهمتــر از عنصــر امنیــت و تأمیــن آرامــش الزم در جامعــه نیســت.
هرگونــه توســعه اجتماعــی ،خالقیــت و فعالیــت ارزشــمند بــدون امنیــت امــکان پذیــر
نیســت(مؤذن جامــی .)34 :1384 ،امنیــت از نظــر گیدنــز مخاطــرات بــه حداقــل رســیده ای
اســت کــه ضامــن تعــادل و اعتمــاد می شــود .بــه عــاوه امنیــت مشــمول فضــای تجربــی
اســت کــه در یــک فراینــد جهانی بــا مجموعــه ای از افــراد ارتبــاط دارد(گیدنــز44:1377،
) .بنابرایــن بــا توجــه بــه جایــگاه امنیــت ،اســتفاده از مبانــی و روش هــای ســنتی در
برقــراری نظــم و امنیــت کارآیــی الزم را نداشــته و الزمــه ایجــاد امنیــت پایــدار اســتفاده از
راهبردهــا ،شــاخص ها و مدل هــای جدیــد می باشــد .به عبارتــی ،قــوه قهریــه و قــدرت
پلیــس کــه در گذشــته تنهــا مظهــر اقتــدار دولــت و توانایــی کشــور محســوب می شــد،
اولویــت خــود را از دســت داده و توجــه بــه جنبه هــای نــرم افــزاری بحــث امنیــت ماننــد
مشــروعیت ،مســئولیت پذیری ،فرهنــگ و رفــاه ســیر صعــودی خــود را طــی می کنــد
(مــؤذن جامــی .)33 :1384،باتوجــه بــه جایــگاه غیــر قابــل انــکار امنیــت در جامعــه،
مفهــوم «امنیــت» در ســیر تطــور و توســعه خــود ،در زمینه هــا و عرصه هــای متنــوع و
متعــددی ،مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و صاحــب نظــران علــوم مختلــف ،هــر کــدام
از منظــری متفــاوت ،بــدان می نگرنــد؛ بــه طوری کــه سیاســتمداران ،امنیــت را بــه مثابــه
یــک اصطــاح بیانــی و محــرک و استراتژیســت های (خــط مشــی دهنــدگان) نظامــی،
آن را در جهــت توصیــف و تبییــن اهــداف یــک خــط مشــی و راهبرد(اســتراتژی) نظامــی
بــه کار می برند(لرنــی .)11 :1383،از ســوی دیگــر ،جامعــه شناســان ،بــه ایــن مفهــوم
(امنیــت) ،گاه از منظــر یــک مفهــوم تحلیلــی می نگرنــد و گاه از ورای ایــن مفهــوم،
حــوزه مطالعاتــی خــاص را مدنظرقــرار می دهنــد کــه در برگیرنــده تالش هایــی در
جهــت تحلیــل ،تبییــن و توضیــح وضعیت هایــی اســت کــه در چارچــوپ آن هــا خــط
مشــی های خــود را طراحــی می کننــد .صــرف نظــر از دیدگاه هــای فــوق ،برقــراری
امنیــت و نظــم پایــدار ،تحکیــم اقتــدار و ثبــات اجتماعــی و از میــان بــردن هرگونــه تــرس
و ارعــاب از میــان مــردم ،از مهم   تریــن اهــداف سیاســت های کالن امنیــت اســت.
یکــی از مهم تریــن مباحــث در حــوزه امنیــت ،احســاس آرامــش روحــی و روانــی مــردم
می باشــد کــه از آن بــه عنــوان امنیــت روانــی و یــا احســاس امنیــت نــام بــرده می شــود.

1. Vulnerability
2. Threat
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درعصرحاضــر کشــورهایی هســتند کــه از امنیــت نســبی برخوردارنــد امــا مــردم آن
امنیــت روانــی مناســبی ندارنــد و همــواره در ناامنــی روانــی قــرار دارنــد؛ در مقابــل
ممکــن اســت مــردم یــک ســرزمین بعضــا در معــرض تهدیــد و خطــر باشــند لیکــن از
نظــر روانــی احســاس آرامــش دارنــد .بنابــر ایــن آنچــه کــه می توانــد بــرای یــک ملــت
از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار باشــد ،بعــد روانــی امنیــت یــا احســاس امنیــت می باشــد.
پژوهش هــای علمــی حاکــی از آن اســت کــه هــر زمــان میــزان احســاس امنیــت در
جامعــه ای نوســان یابــد ،امنیــت نیــز بــه همــان میــزان تضعیــف یــا تقویــت می گــردد .بــر
ایــن اســاس احســاس امنیــت نقــش مهــم و حیاتــی در کاهــش یــا افزایــش امنیــت دارد و
بــا توجــه بــه اینکــه «امنیــت روانــی» یــا «احســاس امنیــت» متأثــر از افــکار عمومــی اســت،
پــس بدین جهــت می تواننــد به طــور مســتقیم در بی ثباتــی یــا ثبــات امنیــت جامعــه،
مؤثــر باشــند .دربــاره احســاس امنیــت ،کافــی اســت کــه اشــاره نمــود :مخــرج مشــترک
تمامــی آســیب های اجتماعــی و انحراف هــای رفتــاری در ســطح جامعــه ،همانــا «احســاس
ناامنــی» اســت(باقری .)66 :1391،تعریــف امنیــت و ترســیم عرصــه و دامنــه آن از ســویی
1
پیونــدی عمیــق بــا تفکــر و ادراک نخبــگان و مــردم یــک جامعــه از آســیب پذیــری
و تهدیــد 2دارد .یعنــی بعــدی کــه بــه طــور عمیــق بــا فلســفه سیاســی ،اجتماعــی و ارزشــها
و باورهــا پیونــد دارد و بی شــک از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر متفــاوت اســت .وجــود
امنیــت در یــک جامعــه ،بــه همــان انــدازه از اهمیــت و حساســیت برخــوردار اســت کــه
«احســاس امنیــت» و «امنیــت روانــی» در آن جامعــه .احســاس امنیــت فرآینــدی روانــی-
اجتماعــی اســت کــه صرفــاً بــر افــراد تحمیــل نمی شــود ،بلکــه اکثــر افــراد جامعــه
براســاس نیازهــا ،عالیــق ،خواســته ها و توانمندی هــای شــخصیتی و روانــی خــود در
ایجــاد و از بین بــردن آن نقــش اساســی دارند(بیــات .)32 :1388 ،احســاس امنیــت،
نمایشــی از تــاش همگانــی بــرای اداره جامعــه بــه شــیوه صحیــح و اصولــی اســت(قربان
حســینی .)1376،بــا ایــن وجــود هــر گونــه ضعــف در حفــظ نظــم و انجــام هرگونــه اقــدام
و برخــورد نــا مناســب ،همانــا تهدیــدی در جهــت کاهــش احســاس امنیــت اســت .بنابــر
ایــن وجــود احســاس امنیــت ،ســبب گسســته شــدن هــر گونــه وابســتگی و ایجــاد اســتقالل
و رفتارهــای مولــد و ابتکارآمیــز و بالنــده در جامعــه می شــود.
بررســی ها نشــان می دهــد دینــداری و اعتقــادات دینــی می توانــد نقــش قابــل
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مالحظــه ای در ارتقــاء امنیــت روانــی داشــته باشــد .بــه عقیــدة پترســون( )1990فــرد
باایمــان بــه ایــن دلیــل کــه خداونــد را حامــی و مراقــب خــود می دانــد ،احســاس
رهاشــدگی ،پوچــی و تنهایــی نمی کند(عابــدی و همــکاران .)47 :1387 ،ازایــن رو ،فــرد
دیــن دار بــا الهــام از آموزه هــای دینــی احســاس امنیــت زیــادی در مقابــل رخدادهــا
و خطرهــا دارد کــه فــرد غیردیــن دار فاقــد آن اســت (پوراحمــد و همــکاران:1391 ،
 .)10دیــن بــا خصلــت اجتماعــی پیــروان خــود را دور هــم جمــع می کنــد و بــا ایجــاد
پیوندهــای مشــترک و انســجام اجتماعــی موجبــات احســاس ســعادت و خوشــبختی را
فراهــم مــی آورد .بررســی ها نشــان می دهــد احســاس امنیــت در کشــور ایــران در شــرایط
مناســبی قــرار داشــته و مــردم از وجــود امنیــت پایــدار احســاس مثبتــی دارنــد؛ امــا اساســا
امنیــت صرفــا بــه تهدیدهــا و خطــرات جــرم و ناامنــی اجتماعــی خالصــه نمی شــود ،بلکــه
امنیــت شــغلی و داشــتن شــغل مناســب در جامعــه بــا توجــه بــه خیــل گســترده جوانــان
بیــکار ایجــاد خدشــه در احســاس امنیــت مشــکالت فراوانــی را متوجــه مــردم می کنــد.
بــا توجــه بــه مباحــث فــوق ،انجــام پژوهش هــای مرتبــط بــا احســاس امنیــت و ارتقــاء آن
بــه شــیوه های علمــی از نیازهــای اساســی کشــور اســت؛ لــذا پژوهــش حاضــر بــه دنبــال
بررســی تأثیــر هویــت دینــی بــر احســاس امنیــت در شهرســتان ســاری می باشــد.
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
احســاس امنیــت بــا طــرح مســائلی چــون جامعــة خطرپذیــر ،امنیــت وجــودی ،امنیــت
ذهنــی و رفــاه اجتماعــی پــس از دهــة  60میــادی در قــرن بیســتم وارد مطالعــات تجربــی
شــد .احســاس امنیــت پیش نیــاز پیشــرفت و دســتیابی بشــر بــه نیازهــای توســعه ای
اســت .امنیــت گذشــته از اینکــه فی نفســه یکــی از ضروری تریــن نیازهــای بشــر اســت،
عامــل مهمــی بــرای رشــد و توســعة فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی ،علمــی و اقتصــادی
اســت(ذاکری هامانه .)17 :1390 ،در تحلیــل گیدنــز در رابطــه بــا مخاطــره و رهایــی از
مخاطــره و امنیــت ،امنیــت وجــودی یکــی از صــور مهــم احســاس امنیــت تلقــی می شــود؛
ایــن اصطــاح اطمینانــی اســت کــه بیشــتر اشــخاص بــه تــداوم هویــت خــود و دوام
محیط هــای اجتماعــی و مــادی کنــش در اطــراف خــود دارنــد .از ایــن منظــر ،ایــن
امنیــت پدیــده ای عاطفــی اســت (گیدنــز .)148 :1388،احســاس امنیــت در واقــع احســاس
مصونیــت فــرد در برابــر تهدیدهایــی اســت کــه از جانــب کنشــگران دولتــی یــا غیردولتــی
جــان ،مــال ،فکــر و توانایــی افــراد را بــرای شــرکت در اجتماعــات دلخــواه و یــا حفــظ
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ایــن اجتماعــات تهدیــد می کنند(طاهــری .)25 :1391،برحســب ایــن تعریــف چهــار بعــد
احســاس امنیــت عبارتنــد از :امنیــت مالــی ،امنیــت جانــی و بهداشــتی ،امنیــت جمعــی و
گروهــی و امنیــت فکری(چلبــی .)76 :1385،احســاس امنیــت مالــی بــه احســاس فــرد
بــرای برخوردارشــدن از توانایــی مالــی در مقابــل حــوادث و جرایــم مالــی چــون ســرقت،
ارتشــا و غیــره اســت .احســاس امنیــت جانــی ،احســاس فــرد بــرای حفاظــت از ســامت
جســمی و زندگــی اش در مقابــل انــواع خطــرات محیــط پیرامونــی بــوده کــه ســامتی اش
را بــه خطــر می انــدازد .احســاس امنیــت جمعــی بــه احســاس فــرد بــرای گــردش آزادانــه
در خیابان هــا ،پارک هــا و مجالــس عمومــی اشــاره دارد؛ بــه گونــه ای کــه از ســوی
افــراد و یــا دیگــر گروه هــای اجتماعــی مــورد تهدیــد و تعــرض قــرار نگیــرد .در نهایــت
احســاس امنیــت فکــری بــه برخوردارشــدن فــرد یــا افــراد از آرامــش روحــی و روانــی
در برابــر انــواع نامالیمــات و ناســازگاری های زندگــی روزمــره و آینــده پیــش رو اشــاره
می نمایــد.
بررســی ها نشــان می دهــد پایبنــدی بــه ارزش هــای دینــی تأثیــر فراوانــی بــر آرامــش
روانــی انســان ها دارد .الــوود معتقــد اســت دیــن ارزشــی واال اســت کــه بــر روحیــات
و نــوع عملکــرد افــراد در زندگــی اثــر گذاشــته و مهم تریــن پیامــد دیــن در جامعــه،
نحکیــم روابــط اجتماعــی افــراد جامعــه اســت(الوود .)307 :1993،همچنیــن کیشــی موتــو
مذهــب را یکــی از جنبه هــای فرهنــگ دانســته و معتقــد اســت دیــن بــر فعالیت هایــی
تمرکــز دارد کــه بــه عقیــده رهــروان آن ،ایــن اعمــال معنایــی غایــی را بــرای زندگــی
بــه ارمغــان آورده بــه حــل مشــکالت می انجامــد .ایــن فعالیت هــا بــه نوعــی بــا تقــدس
و حرکــت بــه ســوی خــدا همــراه است(کیشــی موتــو .)240 :1961،1دیــن بــاوری
2
و اعتقــادات دینــی را بایــد در رفتارهــای افــراد مالحظــه نمــود .تیلــور و همــکاران
( )1988بــه نقــل از کوئینــگ و همــکاران )1995( 3معتقدنــد رفتارهــای مذهبــی همچــون
نمازخوانــدن ،صداقــت ،اعتقــاد بــه خــدا یــا خوانــدن کتاب هــای مذهبــی ممکــن اســت
ازطریــق ایجــاد امیــد و تشــویق در جهــت احــراز دیــدگاه مثبــت بــه وضــع موجــود و
بیرون  کشــیدن فــرد از بحرانــی مأیوس کننــده کــه تســلط چندانــی هــم بــر آن نــدارد،
4
ســبب ایجــاد نوعــی احســاس امنیــت و آرامــش درونــی شــود .بــه عقیــده دورکیــم

154

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،52زمستان 96

دیــن وســیله اســتحکام و دوام اجتماعــی اســت و بــا ایجــاد پیونــد میــان پیــروان خــود
به وســیله انجــام مراســم گوناگــون و ایجــاد ارزش هــا و باورهــای مشــترك میــان آن هــا،
وحــدت اجتماعــی را تأمیــن می کند(جاللــی مقــدم .)75 :1379،بــرای شــناخت دیــدگاه
اســام دربــارة اهمیــت امنیــت رجــوع بــه منابع اولیــة اســامی از بهتریــن راه هاســت .اولین
و مهم تریــن منبــع معــارف اســامی قــرآن کریــم اســت .از دیــدگاه قــرآن امنیــت یکــی
از اهــداف اســتقرار حاکمیــت خداونــد و خالفــت صالحــان اســت .تأمیــن امنیــت نیــز از
اهــداف جهــاد قلمــداد شــده اســت و احســاس امنیــت از ویژگی هــای مؤمــن اســت(قابل،
 .)241 :1380پاســداری از امنیــت به منزلــة یکــی از مؤلفه هــای تفکــر سیاســی قــرآن ،از
یک ســو ،نظــم متکــی بــر عدالــت را هــدف می گیــرد و ازســوی دیگــر ،ظلــم ،تجــاوز
بــه حقــوق دیگــران و فســاد را از ریشــه های ناامنــی می دانــد (زاهدی اصــل.)53 :1385 ،
برایــن اســاس ،هویــت مذهبــی زمانــی کــه احســاس ایمنــی و امنیــت فــرد فرســایش یافتــه
1
و تحلیــل رفته اســت ،می توانــد بســیار مهــم و تأثیرگــذار باشد(یســلدکی و همــکاران
 .)61 :2010 ،هویت یابــی از طریــق گروهــی مذهبــی ،در مقایســه بــا گروه هــای
اجتماعــی دیگــر ،احســاس ثبــات و اطمینــان بیشــتری به دســت می دهــد؛ حتــی بیشــتر
از شــبکه های اجتماعــی ســازمان یافته (گراهــام .)145 :2010 ،2ازایــن رو ،مذهــب بــا
هویت ســازی مانــع ایجــاد احســاس واماندگــی و ناامنــی در فــرد می شــود.
هویــت دینــی :هویــت ،مفهومــی كام ـ ً
ا پیچیــده اســت كــه نمی تــوان بــه شــكل
درســتی معنــای آن را درك كــرد .بــه همیــن دلیــل ،از نســبیت خاصــی برخــوردار اســت.
در پاســخ بــه پرســش در مــورد چیســتی هویــت یــا ارائــه تعریــف مشــخصی از آن ،از
منظرهــای متفاوتــی دیدگاه هــای گوناگونــی بیــان شــده اســت .می تــوان هویــت را
آگاهــی فــرد نســبت بــه خــود دانســت كــه در نتیجــه ی تــداوم كنش هــای فــرد بــه او
واگــذار نمی شــود؛ بلكــه فــرد بایــد آن را بــه طــور پیوســته در زندگــی روزمــره ایجــاد
كنــد و نیــز در فعالیت هــای خویــش مــورد پشــتیبانی قــرار دهــد (گیدنــز.)81 :1378 ،
پــس از ایــن منظــر ،هویــت چیــزی نیســت كــه دفعــی و آنــی به وجــود آمــده باشــد ،بلكــه
هویــت امــری اســت كــه در گــذر زمــان هــر شــخص آن را كســب نمــوده و بخشــی از
شــخصیت خــود را بــه وســیله ی آن در معــرض نمایــش و دیــد عمــوم قــرار می دهــد یــا
بــه عبــارت روشــن تر ،بخشــی از شــخصیت خــود را در معــرض قضــاوت عمومــی قــرار
1. Yesseldky & et.al
2. Graham
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می دهــد .هویــت دینــی ،بــه دلیــل ماهیــت و محتوایــی كــه دارد ،تقریب ـاً مهم تریــن بعــد
هویــت اســت كــه نقــش بســیار تعیین كننــده ای در هویت یابــی افــراد یــك جامعــه بــازی
می كند(شــرفی .)95 :1374،مذهــب از گذشــته تاكنــون عامــل بــه وجــود آوردنــدة
هویــت مشــخص بــرای معتقــدان خــود و تمایــز میــان آن هــا بــوده کــه اعتقــادی بــه
آن نداشــته اند .یعنــی هویــت انســان ها بــا مذهــب و دیــن آن هــا شــناخته می شــد .بــه
ایــن ترتیــب دیــن و مذهــب کارکردهــای اجتماعــی مختلفــی از قبیــل :اجتماعی کــردن
اعضــای جامعــه ،کاهــش بحران هــا ،تحکیــم ارزش هــای مشــترک ،یکپارچه ســازی
جامعــه و حفــظ ثبــات اجتماعــی ،تنظیــم منابــع و تقویــت نظــارت اجتماعــی را برعهــده
داشــته اند .بــا توجــه بــه ایــن کــه یکــی از ویژگی هــای هویــت ،چنــد بعــدی و مرکــب
بــودن آن اســت ،بــرای هویــت دینــی نیــز ابعــادی در نظــر گرفتــه شــده اســت:
بعــد اجتماعــی :ایــن بعــد بــا مجموعــه ای از معرف هــای اجتماعــی و نمادیــن ســر
وکار دارد کــه مــرز گروه هــای دینــی را تعریــف می کنــد و بــه شــخص اجــازه می دهــد
تــا میــان« درون گــروه» و « بــرون گــروه» تمایــز قائــل شــود :مثــل عمــل کــردن بــه اصــول
اســام یــا غســل تعمیــد.
بعــد تاریخــی :بعــد تاریخــی را می تــوان آگاهــی و دانــش نســبت بــه پیشــینه
تاریخــی و احســاس تعلــق خاطــر و دلبســتگی بــدان دانســت .بعــد تاریخــی هویــت دینــی
بــه آگاهــی مشــترك تاریخــی افــراد یــک جامعــه از گذشــته تاریخــی دیــن خــود و
احســاس دلبســتگی بــه آن و اهتمــام بــه حفــظ و زنــده نگــه داشــتن آن داللــت دارد.
بعــد فرهنگــی :ایــن بعــد حــاوی مجموعــه ای از عناصــر شــناختی نمادیــن و عملــی
اســت کــه میــراث ســنتی خــاص را تشــکیل می دهنــد .ماننــد آموزه هــا ،کتــب ،تاریــخ
اندیشــه ها و ....در واقــع ،بعــد فرهنگــی نگــرش مثبــت بــه میــراث فرهنگــی -مذهبــی
مســلمانان و اهتمــام بــه حفــظ و نگهــداری آن را نشــان می دهــد.
بعــد دینــداری و نگــرش بــه دیــن :ایــن بعــد شــامل اجــزای مهمــی از جملــه
بعداعتقــادی ،بعــد شــعائری ،بعــد مناســکی ،بعــد تجربــی ،بعــد دانــش دینــی و بعــد
پیامــدی اســت(چیت ســاز.)194-196 :1383 ،
اعتقــادات مذهبــی بــه افــراد کمــک می کنــد تــا باورهــای خــود را بــه شــیوة صحیــح
ســازماندهی کننــد و بــا افراد جامعه ارتباط صحیح داشــته باشــند .بســیاری از مــردم به دلیل
همیــن روحیــة معنــوی می تواننــد بســیاری از فعالیت هــای غیرممکــن را به راحتــی انجــام
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دهنــد و بــر مشــکالت غلبــه کننــد .بســیاری از خانواده هــا برمبنــای عقایــد معنــوی جامعــة
خــود از یکدیگــر حمایــت می کنند(شــریفی درآمدی و همــکاران .)1388 ،انســان بــرای
کنارآمــدن بــا احســاس ناامنــی و بحران هــای بیرونــی و تعــارض روانــی ،ممکــن اســت
1
بــه عنــوان شــیوه ای از کنارآمــدن بــه مذهــب روی آورد .فروید(بــه نقــل از پارگامنــت
 )1997 ،بــر ایــن بــاور بــود کــه ایمــان بــه خالــق مهربــان و اعتقــاد بــه لــزوم کنتــرل
غرایــز پرخاشــگری و جنســی نوعــی ســبک کنارآمــدن ضــروری بــرای رســیدن بــه
تمــدن اســت .مذهــب یــک ســامانة باورداشــت منســجم بــه وجــود مــی آورد کــه بــه
افــراد امــکان می دهــد بــرای زندگــی معنــا پیــدا کننــد و بــه مصیبت هــا ،فشــار های
روانــی و ازدســت دادن  های گریز ناپذیــری کــه در چرخــة زندگــی رخ می دهنــد معنــا
ببخشــند .عبــادت و کنارآمــدن مذهبــی زمانــی کــه مــردم در رویارویــی بــا فشــارهای
روانــی زندگــی خــدا را یــار و مــددکار خــود می بیننــد افســردگی را تســکین و میــزان
خودکشــی را کاهــش می دهــد .در بــاب تأثیــر مذهــب بــر احســاس امنیــت ،فــروم معتقــد
اســت کــه در قــرون اولیــه ،انســان ها از اســطوره ها و مذهــب بــرای برقــراری پیونــد بیــن
طوایفشــان اســتفاده می کردنــد .زندگــی سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی آن هــا بــا کلیســا
پیونــد یافتــه بــود .کلیســا بــه آن هــا امنیــت مــی داد و عشــق بــه خــدا نیــز امنیــت را بــه آنهــا
عرضــه می کرد(الندیــن .)299 :1378 ،بنابــر ایــن هویــت دینــی یــا مذهبــی یکــی از ابعــاد
مهــم هویــت اجتماعــی اســت کــه تأثیــر فراوانــی در انســجام و یکپارچگــی گروه هــا
دارد .رابطــه آدمــی و دیــن و نســبتی کــه بــا آن پیــدا می کنــد ،در مقولــه هویــت دینــی
قابــل تبییــن و توضیــح اســت.
شــاطریان و همــکاران( )1395در تحقیقــی بــه بررســی و ســنجش ارتبــاط بیــن میــزان
دینــداری و احســاس امنیــت اجتماعــی در کاشــان پرداختنــد .ایــن تحقیــق کــه در مناطــق
حاشــیه نشــین شهرکاشــان و بــا 384نفــر نمونــه گیــری شــد نشــان داد رابطــه مثبــت و
معنــاداری بیــن میــزان دینــداری و احســاس امنیــت اجتماعــی وجــود دارد .محرمــی و
ابراهیم نیــا( )1394در تحقیقــی بــه بررســی رابطــه بیــن ابعــاد دینــداری و احســاس امنیــت
اجتماعــی در بابــل پرداختنــد .ایــن تحقیــق کــه از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش،
توصیفــی -تحلیلــی می باشــد ســعی شــده بــا اســتفاده از روش مطالعــه کیفــی و پیمایشــی
بــه بررســی رابطــه بیــن دو متغیــر در بیــان ســاکنان مناطــق حاشــیه ای شــهر بابــل پرداختــه
1. Pargament

1. Jackson
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شــود .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را افــراد بــاالی  15ســال ســاکن در ایــن محــات
مــورد قــرار تشــکیل دادنــد .نتایــج حاصــل از تحقیــق بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه بــا
افزایــش پایبنــدی بــه اصــول وارزش هــای دینــی در بیــن مــردم در ســوی دیگــر احســاس
امنیــت اجتماعــی در بیــن آنهــا نیــز افزایــش می یابــد .پوراحمــد و همــکاران ( )1391در
تحقیقــی بــا هــدف بررســی روابــط ابعــاد دیــن داری بــا متغیرهــای احســاس امنیــت در
ســطح شهرســتان کوهدشــت بــا روش توصیفــی -تحلیلــی  400نفــر را تحــت مطالعــه
قــرار دادنــد .یافته هــای تحقیــق حاکــی از همبســتگی معنــادار اکثــر ابعــاد دیــن داری بــا
متغیرهــای احســاس امنیــت اســت .نتایــج بررســی های آنهــا نشــان دهندة ایــن نکتــه نیــز
هســت کــه ابعــاد دیــن داری بیشــترین ارتبــاط را بــا متغیــر تــرس از انــواع فضاهــای شــهری
و روســتایی دارنــد .محققــان بــا اســتناد بــه نتایــج تحقیــق ضــرورت توجــه بــه اصــول و
شــعائر اســامی و گســترش برنامه هــای مذهبــی و فرهنگــی را به منظــور افزایــش ســطح
احســاس امنیــت مــردم پیشــنهاد کرده انــد .قربــان زاده ســوار( )1387تحقیقــی بــا عنــوان
بررســی تأثیــر دینــداری بــر احســاس امنیــت جوانــان قــم انجــام داد .جامعه آمــاری تحقیق
کلیــه جوانــان دانشــجوی اســتان قــم می باشــد کــه از بیــن ســه دانشــگاه اصلــی اســتان قــم:
دانشــگاه قــم ،آزاد اســامی واحــد قــم و پیــام نــور مرکــز قــم  300نفــر بــه عنــوان نمونــه
آمــاری انتخــاب شــدند .یافته هــای پژوهــش رابطــه متجانســی را بیــن میــزان دینــداری و
میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی نشــان می دهــد .بدیــن معنــی که هر چــه میــزان دینداری
افزایــش یابــد میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت .علیجانــی()1385
تحقیقــی بــا عنــوان رابطــه بیــن هویــت دینــی و ســامت روانــی در بیــن دانشــجویان
دانشــگاه آزاد اســامی تهــران جنــوب انجــام داد .بــر ایــن اســاس تعــداد  500دانشــجوی
دختــر و پســر  20تــا  30ســال از کلیــه دانشــکده های دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران
جنــوب بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند و بــه وســیله دو پرســش نامــه هویــت دینــی
و ســامت عمومــی گلدبــرگ( )GHQمــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .نتایــج بــه دســت
1
آمــده نشــان داد کــه بیــن هویــت دینــی و ســامت روان رابطــه وجــود داشــت .جکســون
( )2004دریافــت کــه بعضــی از مــردم محرک هــای ابهام آلــود معینــی را عامــل
تهدیــد تلقــی می کننــد ،حــال آنکــه دیگــران در همــان محیــط همــان محــرک را
غیرتهدیدآمیــز ارزیابــی می کننــد .داده هــای حاصــل از پیمایشــی دربــارة جرم هــای
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محلــی نشــان داده اســت پاســخ دهندگانی کــه دیــدگاه اقتدارگرایانه تــری دربــارة
قانــون و نظــم دارنــد و دربــارة انحــراف درازمــدت جامعــه هــم احســاس نگرانــی
می کننــد ،احتمــاالً بیشــتر از دیگــران بی نظمــی در محیــط را درک می کننــد.
همین طــور بیشــتر احتمــال دارد کــه ایــن افــراد چنیــن نشــانه های فیزیکــی را بــه
مشــکالت مربــوط بــه اجتمــاع و انســجام اجتماعــی و نیــز بــه کیفیــت روبــه زوال
1
پیوندهــای اجتماعــی و کنتــرل اجتماعــی غیررســمی ربــط دهنــد .مطالعــة لــورن و کارل
( )2003دربــارة مذهــب کاتولیــک نشــان دهندة ایــن اســت کــه عبــادت مکــرر منجــر بــه
افزایــش ســامت روانــی و جســمی فــرد می گــردد .درنتیجــه ســامت روانــی -اجتماعــی
افــراد هــم در احســاس امنیــت آنهــا تأثیرگــذار خواهــد بــود .گالنتــر و همــکاران ()2000
در کارولینــای شــمالی نشــان دادنــد کــه هرچــه افــراد در فعالیت هــای مذهبــی مشــارکت
2
منظم تــری داشــته باشــند از ســامت بیشــتری برخوردارنــد .ســعودیه و همــکاران
( )1991در تحقیقــی بیــان داشــتند عبــادت بــا روحیــة بــاال ،آشــفتگی کــم ،احســاس
تنهایــی کــم و نارضایتــی کــم از زندگــی و توانایــی بیشــتر ســازگاری بــا فشــارها رابطــه
دارد.
مدل مفهومی
از آنجایــی كــه هــر پژوهــش میدانــی و پیمایشــی نیازمنــد نقشــه ذهنــی و مــدل
مفهومــی اســت كــه در قالــب ابــزار تحلیلــی مناســب ،متغیر هــا وروابــط بیــن آنهــا ترســیم
شــده باشــند ،بــا اســتفاده از مبانــی نظــری پژوهــش و مطالعــات اســنادی و بــه خصــوص
دیدگاه هــای تئوریــک چلبــی( )1385و چیــت ســاز( )1383مــدل مفهومــی ذیــل پیشــنهاد
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3.3بین بعد فرهنگی هویت دینی و ابعاد احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.
4.4بین بعد دینداری هویت دینی و ابعاد احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

روش شناسی پژوهش
روش پژوهــش مجموعــه ای از قواعــد ،ابــزار و راه هــای معتبر(قابــل اطمینــان)و نظــام
یافتــه بــرای بررســی واقعیت هــا ،کشــف مجهــوالت و دســتیابی بــه راه حــل مشــکالت
اســت .روش پژوهــش حاضــر برحســب هــدف کاربــردی ،و براســاس نحــوه گــردآوری
داده هــا و تجزیــه و تحلیــل توصیفــی -همبســتگی می باشــد کــه بــه صــورت پیمایشــی بــه
اجــرا درآمــد .ابــزار انــدازه گیــری ایــن پژوهــش پرسشــنامه های محقــق ســاخته هویــت
دینــی و احســاس امنیــت می باشــد کــه بــا مطالعــه مبانــی نظــری و پرسشــنامه های
موجــود ســاخته شــد .بــرای ســازه های اصلــی پرسشــنامه هویــت دینــی  4بعــد و 19
گویــه و بــرای پرسشــنامه احســاس امنیــت  4بعــد و  18گویــه پیــش بینــی گردیــد .جامعــه
آمــاری در ایــن پژوهــش افــراد 15تــا 65ســاله شهرســتان ســاری بــوده کــه نمونــه آمــاری
بــه روش تصادفــی طبقــه ای و از طریــق تقســیم خوشــه ای در ســه منطقــه بــه تعــداد390
نفــر از طریــق فرمــول کوکــران انتخــاب گردیــد .روایــی صــوری پرسشــنامه ها توســط
متخصصیــن مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه و مــوارد ســطح دشــواری ،میــزان تناســب و
ابهام هــای احتمالــی برطــرف گردیــد .روایــی محتــوا بــه گونــه کلــی ،نشــان می دهــد
کــه نمونــه ســؤال ها تــا چــه حــد معــرف مجموعــه کلــی یــا حیطــه ای از محتــوا اســت کــه
قبـ ً
ا تعریــف شــده اســت .تجزیــه و تحلیــل روایــی محتــوا معمــوالً بــر پایــه تئوری هــای
موجــود و توســط متخصصــان ،کارشناســان موضوعــی و صاحب نظــران انجــام می گیــرد.
بــرای تعیــن روایــی پرسشــنامه ها از روش روایــی محتــوا اســتفاده شــد و پــس از قضــاوت
صاحب نظــران محتــوای آن تأییــد شــد .بــرای تعییــن پایایــی پرسشــنامه ها نیــز از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه عــدد  0/92بــرای پرسشــنامه هویــت دینــی و عــدد
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 0/90بــرای پرسشــنامه احســاس امنیــت بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنــده پایایــی مناســب
آن اســت .همچنیــن از روایــی ســازه نیــز اســتفاده گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا
از روش هــای آمــاری توصیفــی و ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد.
یافته های توصیفی پژوهش
براســاس یافته هــای پژوهــش ازنظــر جنســیت مــردان بــا  204نفــر( 52/4درصــد) و از
نظــر وضــع تأهــل متأهلیــن بــا  257نفــر( 65/9درصــد) بیشــترین آزمــون شــوندگان را بــه
خــود اختصــاص داده انــد .در میــان پاســخگویان از نظــر تحصیــات ،بیشــترین آزمــون
شــوندگان دارای مــدرک لیســانس بــا  188نفــر(48 /2درصــد) و کمتریــن آن دارای
مــدرک فــوق دیپلــم و پایین تــر بــا  50نفــر(  13درصــد) می باشــند.
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جدول  .1توزیع درصدی ویژگی های پاسخگویان

جنس

درصد

وضع تأهل

درصد

مرد

52/4

مجرد

34/1

زن

47/6

متأهل

65/9

تحصیالت

درصد

فوق دیپلم و پایین تر
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

13
48/2
23/4
15/4

بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول ذیــل هویــت دینــی در پژوهــش حاضــر در چهــار بعــد
مجــزا ســنجیده شــده اســت کــه درحالــت کلــی میانگیــن هویــت دینــی پاســخگویان در
تمــام ابعــاد باالتــر از ســطح متوســط قــرار دارد .بــه عبــارت دیگــر ،پاســخگویان به لحــاظ
میــزان هویــت دینــی در ســطح باالیــی قــرار گرفته انــد.
جدول  .2توزیع فراوانی ابعاد هویت دینی

ابعاد

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

اجتماعی

390

1

5

3/98

02/62

تاریخی

390

1

5

3/50

0/87

فرهنگی

390

1

5

4/42

0/67

دینداری

390

1

5

4/50

0/73

بــر اســاس اطالعــات جــدول ذیــل احســاس امنیــت در چهــار بعــد مجــزا ســنجیده شــده
اســت کــه درحالــت کلــی میانگیــن احســاس امنیــت پاســخگویان در تمــام ابعــاد باالتــر

از ســطح متوســط قــرار دارد .بــه عبــارت دیگــر ،پاســخگویان به لحــاظ میــزان احســاس
امنیــت در ســطح قابــل قبولــی قــرار گرفته انــد.
جدول  .3توزیع فراوانی ابعاد احساس امنیت
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ابعاد

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

مالی

390

1

5

3/86

0/51

جمعی

390

1

5

3/58

0/63

جانی

390

1

5

4/22

0/52

فکری

390

1

5

4/35

0/68

جدول شماره :4نتایج ضریب همبستگی بین هویت دینی و احساس امنیت
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد داده ها

هویت دینی

احساس امنیت

1/000

0/131
0/000
390

فرضیه اول :بین بعد اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال پژوهــش کــه بــه ارتبــاط بیــن بعــد اجتماعــی و احســاس
امنیــت می پــردازد ،نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج
آن در جــدول ذیــل ارائــه می گــردد.

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

یافته های استنباطی پژوهش
فرضیه اصلی :بین هویت دینی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد.
بــرای پاســخ بــه ایــن فرضیــه پژوهــش و بررســی همبســتگی میــان متغیرهــا از ضریــب
همبســگی پیرســون اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان می دهــد بیــن دو متغیــر هویــت
دینــی و احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/0/131وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی
در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه هویــت دینــی افزایــش
یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.

جدول شماره :5نتایج ضریب همبستگی بین بعد اجتماعی و احساس امنیت
متغیر
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امنیت مالی

امنیت جانی

امنیت جمعی

امنیت فکری

0/98
0/000
390

0/97
0/000
390

)*(0/132
0/000
390

0/85
0/000
390

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد داده ها

بعد اجتماعی
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نتایــج در جــدول فــوق نشــان می دهــد بیــن بعــد اجتماعــی هویــت دینــی و بعــد
جمعــی احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/131وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی
در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت .پــس از آن بعــد مالــی بیشــترین همبســتگی را
داشــته و امنیــت جانــی و فکــری در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد بــه عبــارت دیگــر ،هــر
چــه بعــد اجتماعــی افزایــش یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.
فرضیه دوم :بین بعد تاریخی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال پژوهــش کــه بــه ارتبــاط بیــن بعــد تاریخــی هویــت دینــی
و احســاس امنیــت می پــردازد ،نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت
کــه نتایــج آن در جــدول ذیــل ارائــه می گــردد.
جدول شماره :6نتایج ضریب همبستگی بین بعد تاریخی و احساس امنیت
متغیر
بعد
تاریخی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد داده ها

امنیت
مالی

امنیت
جانی

امنیت
جمعی

امنیت
فکری

)*(0/128
0/000
390

0/91
0/000
390

0/81
0/000
390

0/46
/000
390

نتایــج در جــدول فــوق نشــان می دهــد بیــن بعــد تاریخــی هویــت دینــی و مالــی
احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/128وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح
آلفــای  0/05معنــادار اســت .پــس از آن بعــد جانــی بیشــترین همبســتگی را داشــته و
امنیــت جمعــی و فکــری در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه
بعــد تاریخــی افزایــش یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.
فرضیه سوم :بین بعد فرهنگی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال پژوهــش کــه بــه ارتبــاط بیــن بعــد فرهنگــی هویــت دینــی
و احســاس امنیــت می پــردازد ،نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت
کــه نتایــج آن در جــدول ذیــل ارائــه می گــردد.

جدول شماره :7نتایج ضریب همبستگی بین بعد فرهنگی و احساس امنیت
متغیر
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد داده ها

بعد فرهنگی

امنیت
مالی

امنیت
جانی

امنیت
جمعی

امنیت
فکری

0/83
0/000
390

)*(0/165
0/000
390

0/49
0/000
390

0/142
0/000
390

جدول شماره :8نتایج ضریب همبستگی بین بعد دینداری و احساس امنیت
متغیر

بعد دینداری

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد داده ها

امنیت مالی امنیت جانی
0/66
0/000
390

0/111
0/000
390

امنیت
جمعی

امنیت
فکری

0/78
0/000
390

)*(0/169
0/000
390

نتایــج در جــدول فــوق نشــان می دهــد بیــن بعــد دینــداری هویــت دینــی و بعــد فکــری
احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/169وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح
آلفــای  0/05معنــادار اســت .پــس از آن بعــد جانــی بیشــترین همبســتگی را داشــته و
امنیــت جمعــی و مالــی در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد
دینــداری افزایــش یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

نتایــج در جــدول فــوق نشــان می دهــد بیــن بعــد فرهنگــی هویــت دینــی و بعــد جانــی
احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/165وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح
آلفــای  0/05معنــادار اســت .پــس از آن بعــد فکــری بیشــترین همبســتگی را داشــته و
امنیــت مالــی و جمعــی در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد
فرهنگــی افزایــش یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.
فرضیه چهارم :بین بعد دینداری و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال پژوهــش کــه بــه ارتبــاط بیــن بعــد دینــداری هویــت دینــی
و احســاس امنیــت می پــردازد ،نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت
کــه نتایــج آن در جــدول ذیــل ارائــه می گــردد.
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بحث و نتیجه گیری
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امنیــت پدیــده ای چندبعــدی اســت کــه مؤلفه هــای فراوانــی در شــکل دهی آن

نقش آفرینــی می کننــد؛ یکــی از مهم تریــن مباحــث در حــوزه امنیــت ایــن اســت کــه
مــردم در شــرایط گوناگــون اجتماعــی از آرامــش روحــی و روانــی مناســبی برخــوردار

باشــند کــه از آن بــه عنــوان امنیــت روانــی و یــا احســاس امنیــت نــام بــرده می شــود.
پژوهش هــای علمــی نشــان می دهــد هــر گاه میــزان احســاس امنیــت در جامعــه ای

نوســان یابــد ،امنیــت نیــز بــه همــان میــزان تضعیــف یــا تقویــت می گــردد .احســاس امنیت

فرآینــدی روانــی -اجتماعــی اســت کــه بســیاری از مــردم براســاس نیازهــا ،خواســته ها
و توانمندی هــای شــخصیتی خــود در ایجــاد و از بین بــردن آن نقــش دارنــد؛ از ســویی،
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آگاهــی از میــزان احســاس آســایش ،آرامــش ،و امنیــت شــهروندان و فراهــم آوردن
زمینه هــای شــکل گیری و بســط آن از مهم تریــن اولویت هــای برنامه ریــزان فرهنگــی،

اجتماعــی و امنیتــی خواهــد بــود .بنابرایــن ،توجــه بــه جایــگاه احســاس امنیــت در جامعــه

و نقــش اثربخــش هویــت دینــی در احســاس امنیــت ضــروری می باشــد .بــر اســاس

مطالعــات بــه عمل آمــده در مبانــی نظــری پژوهــش مشــخص گردیــد ابعــاد هویــت دینــی
بــا احســاس امنیــت رابطــه مثبــت و معنــاداری دارد؛ بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده

در مبانــی نظــری ،فرضیه هــای پژوهــش بــه شــرح ذیــل تشــریح می گــردد.

در ایــن پژوهــش کــه رابطــه دو متغیــر هویــت دینــی و احســاس امنیــت بــه عنــوان

فرضیــة اصلــی مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت نشــان داد بیــن دو متغیــر هویــت دینــی
و احســاس امنیــت رابطــه مثبــت ( )r=0/131وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در

ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه هویــت دینــی افزایــش

یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس .همچنیــن در توزیــع فراوانــی
نمــره میانگیــن پاســخگویان بــر حســب ابعــاد هویــت دینــی کــه شــامل ابعــاد اجتماعــی،

تاریخــی ،فرهنگــی و دینــداری اســت ،بیشــترین نمــره مربــوط بــه بعــد دینــداری و
کمتریــن آن بعــد تاریخــی اســت .در توزیــع فراوانــی نمــرة میانگیــن پاســخ گویان بــر

حســب ابعــاد احســاس امنیــت کــه شــامل ابعــاد مالــی ،جمعــی ،جانــی و فکــری اســت

بیشــترین نمــره مربــوط بــه بعــد فکــری و کمتریــن آن مربــوط بــه بعــد جمعــی اســت.

در فرضیــه اول بــا توجــه بــه اینكــه بیــن بعــد اجتماعــی و امنیــت جمعــی رابطــه مثبــت

( )r=0/132وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت،

ایــن فرضیــه تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد اجتماعــی افزایــش یابــد،
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احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.

در فرضبــه دوم بــا توجــه بــه اینكــه بیــن بعــد تاریخــی و امنیــت مالــی رابطــه مثبــت

( )r=0/128وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح آلفــای  0/05معنــادار اســت،

ایــن فرضیــه تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد تاریخــی افزایــش یابــد،
در بررســی فرضیــه ســوم بــا توجــه بــه اینكــه بیــن بعــد فرهنگــی و امنیــت جانــی رابطــه

مثبــت ( )r=0/165وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح آلفــای  0/05معنــادار
اســت ،ایــن فرضیــه تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد فرهنگــی افزایــش

یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.

در آزمــون فرضیــه چهــارم بــا توجــه بــه اینكــه بیــن بعــد دینــداری و امنیــت فکــری

رابطــه مثبــت ( )r=0/169وجــود دارد و ایــن میــزان همبســتگی در ســطح آلفــای 0/05

معنــادار اســت ،ایــن فرضیــه نیــز تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه بعــد

دینــداری افزایــش یابــد ،احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس .لــذا بــا توجــه
بــه پیشــینه ارائه شــده ،یافته هــای ایــن پژوهــش بــه نوعــی بــا یافته هــای شــاطریان و
همــکاران( ،)1395محرمــی و ابراهیــم نیــا( ،)1394پوراحمــد و همــکاران( ،)1391قربــان
زاده ســوار( ،)1387علیجانــی( ،)1385جکســون ( ،)2004لــورن و کارل ( ،)2003گالنتــر

و همــکاران ( )2000و ســعودیه و همــکاران( )1991کــه پیرامــون رابطه موضــوع دینداری
و مذهــب بــا احســاس امنیــت تحقیقاتــی نموده انــد ،همخوانــی دارد.

بــا توجــه بــه آزمــون فرضیــه اصلــی و فرضیه هــای فرعــی ،بــرای حــذف یــا کاهــش

تبعــات شــکل گیری احســاس ناامنــی و باتوجــه بــه نقــش معنــادار متغیــر هویــت دینــی و
ابعــاد چهار گانــة آن در تبییــن متغیــر احســاس امنیــت ،پیشــنهادهای زیــر ارائــه می شــود:

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

احســاس امنیــت نیــز افزایــش می یابــد و بالعکــس.

■■اســتفاده از قابلیت هــا و تــوان نیــروی انتظامــی و ارگان هــای مســئول دیگــر جهــت
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افزایــش امنیــت و احســاس امنیــت اجتماعــی در جامعــه ازطریــق اجــرای برنامه هــای

فرهنگــی متنــوع و تبلیغــات محیطــی بــه منظورتفهیــم و تعمیــق ارزش هــای دینــی در

بیــن شــهروندان در مناســبت های گوناگــون.

■■ارتقــای ســطح آگاهــی و شــناخت عمومــی به منظــور تحکیــم نظــم و انضبــاط و
اجــرای برنامه هــای آموزشــی و پرورشــی بــرای افزایــش آگاهی عمومــی از عوامــل

مختل کننــدة امنیت اجتماعــی و آمــوزش شــیوه های کاهــش و رفــع تهدیدهــا در

ســطح مدرســه ها و محیــط علمــی از طریــق آموزش هــای بلند مــدت و کوتاه مــدت.

■■آمــوزش آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات عمومــی و رفتــار شــهروندی بــه آحــاد
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جامعــه ،آمــوزش مقابلــه بــا مشــکالت فــردی و اجتماعــی و ســبک زندگــی بــه
کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان ،آمــوزش پیش گیــری از آســیب های اجتماعــی
بــه روش مهارت افزایــی در مدرســه ها ،دانشــگاه ها و مراســم های عمومــی ســطح

شــهر درجهــت افزایــش میــزان احســاس امنیــت در جامعــه.

■■اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی و دانشــی مورخــان بــرای احیــاء هویــت دینــی
نســل های گذشــته و تبییــن پیشــینه تاریخــی ،آداب ،ســنن و شــیوه های برپایــی

آیین هــای مذهبــی بــرای نســل فعلــی و اجــرای اینگونــه مراســم ها در مکان هــای
گوناگــون در قالــب تعزیه هــا و برنامه ریــزی هدفمنــد در جهــت حفــظ و زنــده نگــه

داشــتن آن.

■■اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای فرهنگــی ،مطبوعــات ،رســانه های دیــداری و شــنیداری
بــه خصــوص صداوســیما جهــت تولیــد و پخــش برنامه هایــی بــا محتــوای مذهبــی

و دینــی به منظــور ایجــاد احســاس آرامــش و امنیــت روانــی -اجتماعــی در افــراد

جامعــه.

■■حمایت هــای مــادی ومعنــوی از مســاجد ،تکایــا و ســایر اماکــن مذهبــی در
محله هــای شــهری درجهــت ارائــه برنامه هایــی به منظــور تقویــت بعــد دانشــی و

فکــری دیــن داری.

■■تقویــت و حمایت هــای مــادی و معنــوی تشــکل های مردم نهــاد ،مؤسســه های
خیریــة فعــال در حــوزة امــور دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی و ســرمایه اجتماعی از
ســوی ســازمان های مرتبــط به منظــور فراهــم آوردن دوره هــای آموزشــی بــرای
زنــان خانــه دار و افــراد در معــرض آســیب های اجتماعــی و تمرکــز بــر تقویــت
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روحیــة مذهبــی و دیــن داری بــرای آنهــا.

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

منابع
168

●●باقــری ،علیرضــا( ،)1391بررســی نقــش ســرمایه اجتماعــی در ایجــاد امنیــت اجتماعــی
در شهرســتان ســاری ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی ســاری.

●●بیــات ،بهــرام( ،)1388بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت شــهروندان تهرانی(بــا
تأکیــد بــر رســانه های جمعــی ،عملکــرد پلیــس و بــروز جرایــم) ،انتظــام اجتماعــی،
ســال اول ،شــمارة .55-31 :1

●●پوراحمــد ،احمــد و همــکاران( ،)1391بررســی رابطــة دیــن داری و احســاس امنیــت
در فضاهــای شــهری و روســتایی(مورد مطالعــه :شهرســتان کوهدشــت) ،پژوهش هــای
راهبــردی نظــم و امنیــت اجتماعــی ،ســال اول ،شــمارة .20-1 :1
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●●جاللــی مقــدم ،مســعود( ،)1379درآمــدی بــه جامعــه شناســی دیــن و آراء جامعــه
شناســان بــزرگ دربــاره دیــن ،تهــران :نشــر مرکــز.

●●چلبی ،مسعود ( ،)1385تحلیل اجتماعی در فضای کنش ،نشر نی ،چاپ اول.

●●چیــت ســازقمی ،)1383( - ،گسســت نســلی در ایــران :افســانه یــا واقعیــت در کتــاب
گسســت نســلی ،بــه اهتمــام علــی اکبــر علیخانــی ،تهــران :پژوهشــکده علــوم انســانی

جهــاد دانشــگاهی.

●●خلیلــی ،رضــا( ،)1381مهاجــرت نخبــگان ،پدیــده ای اجتماعــی یــا موضــوع امنیــت
ملــی ،مطالعــات راهبــردی ،ســال پنجــم ،شــمارة .441-423 :2

●●ذاکری هامانــه ،راضیــه ( ،)1390بررســی میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی و عوامــل
اجتماعــی مؤثــر بــر آن (مطالعــة مــوردی :شــهر یــزد) ،پایان نامــة کارشناسی ارشــد،
دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه یــزد.

●●زاهدی اصــل ،محمــد ( ،)1380امنیــت اجتماعــی زیرســاخت ســامت اجتماعــی،
فصلنامــه مــددکاری اجتماعــی ،شــمارة .31-18 :8

●●زاهدی اصــل ،محمــد ( ،)1385امنیــت روانــی اجتماعــی از منظــر مــددکاری اجتماعی،
مجموعــه مقــاالت همایــش بررســی نقــش روان شناســی ،مشــاوره و مــددکاری
اجتماعــی در تأمیــن و توســعة امنیــت روانــی -اجتماعــی ،معاونــت اجتماعــی نیــروی

انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران.84-49 :

●●شــاطریان ،محســن؛ حســینی زاده آرانــی ،ســید ســعید؛ ســخایی ،ایــوب؛ حســینی،
محمدرضــا( ،)1395بررســی ارتبــاط میــان دینــداری و احســاس امنیــت مناطــق حاشــیه
نشــین کاشــان ،دوفصلنامــه جامعــه شناســی نهادهــای اجتماعــی ،دوره ســوم ،شــماره .7

●●شــرفی ،محمدرضــا( ،)1374جــوان و بحــران هویــت .تهــران :انتشــارات ســروش،
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چــاپ ســوم.

●●شــریفی درآمــدی ،پرویــز و همــکاران ( ،)1388خانواده هــا ،متخصصــان و کــودکان
اســتثنایی ،تهــران :فــراروان.

●●طاهــری ،زهــرا و همــکاران( ،)1391بررســی نقــش پلیــس و احســاس امنیــت در شــهر
●●عابــدی ،احمــد؛ شــواخی ،علیرضــا؛ تاجــی ،مریــم( ،)1387رابطــة بیــن ابعــاد دین داری
بــا شــادی دانش آمــوزان دختــر دورۀ متوســطه شــهر اصفهــان ،دوفصلنامــۀ مطالعــات
اســام و روان شناســی ،ســال اول ،ش .45-58 :2

●●علیجانــی ،مریــم( ،)1385رابطــه بیــن هویــت دینــی و ســامت روان در دانشــجویان
دانشــگاه آزاد اسالمی،نشــریه مطالعــات روان شــناختی ،دوره دوم ،شــماره1و.2

●●قابل ،احمد ( ،)1380تأمین اجتماعی در قرآن ،تأمین اجتماعی ،شمارة .55-41 :8

●●-قربــان حســینی ،علــی اصغــر( ،)1377امنیــت و نیــروی انتظامــی ،نشــریه امنیــت ،ســال
اول ،ناشــروزارت کشــور.

●●-قربــان زاده ســوار ،زهــرا( ،)1387بررســی تأثیــر دینــداری بــر احســاس امنیــت
اجتماعــی جوانــان قــم ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه باقرالعلــوم.

●●کلمنتــس ،کویــن ( ،)1384به ســوی یــک جامعــة امن(ترجمــة محمدعلــی قاســمی)،
تهــران :مطالعــات راهبــردی ،ســال هشــتم ،شــمارة .281-310 :2

●●گیدنــز ،آنتونــی( ،)1388راه ســوم و بازســازی سوســیال دموکراســی ،ترجمــه منوچهــر
محســنی ،تهــران :نشــر تیــراژه.

●●گیدنز ،آنتونی( ،)1377پیامد های مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :نشر مرکز.
●●گیدنز ،آنتونی( ،)1378تجدد و تشخص ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران :نشر نی.

●●الندیــن ،رابــرت ویلیــام ( ،)1378نظریه هــا و نظام هــای روان شناســی (ترجمــه یحیــی

تأثیر هویت دینی بر احساس امنیت(مطالعه موردی :شهرستان ساری)

اصفهــان ،فصلنامــه پژوهش هــای راهبــردی نظــم و امنیــت ،ســال اول ،شــماره .1

ســیدمحمدی) ،تهــران :ویرایــش.
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●●لرنی ،منوچهر ( ،)1383آسیب شناسی امنیت ،تهران ،پویا

●●محرمــی ،علیرضــا؛ ابراهیــم نیــا ســماکوش ،ســعید( ،)۱۳۹۴ســنجش رابطــه بیــن ابعــاد
دیــن داری و احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن ســاکنان مناطــق حاشــیه ای شــهر بابــل(
همایــش ملــی نگاهــی نــو بــه شهرســازی ،امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جــرم در

فضاهــای شــهری تبریــز).

●●مک کیــن ،الی؛ آر .لیتــل ( ،)1380فرهنــگ امنیــت جهانــی در امنیــت جهانــی:
رویکردهــا و نظریه هــا (ترجمــه اصغــر افتخــاری) ،تهــران :پژوهشــکده مطالعــات
راهبــردی.
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●●مــؤذن جامــی ،محمدهــادی( ،)1384تأملــی در مفهــوم نظــم و امنیــت عمومــی

و،...فصلنامــه مطالعــات امنیــت اجتماعــی ،معاونــت اجتماعــی ناجــا ،تهــران آشــنایی.

●●نبــوی ،سیدعبدالحســین؛ علی حســین حســین زاده؛ حســینی ،ســیده هاجر(،)1387
بررســی تأثیــر پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی و هویــت قومــی بــر احســاس امنیــت
اجتماعــی ،فصلنامــة دانــش انتظامــی ،ســال دهــم ،شــمارة .38-7 :2

●●نویدنیــا ،منیــژه ( ،)1382درآمــدی بــر امنیــت اجتماعــی ،مطالعــات راهبــردی ،ســال
ششــم ،شــمارة .36-23 :19
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