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تاريخ پذيرش19/98/91:

چکيده
دین نقش مهمی در تأمین احساس آرامش جمعی و فردی دارد و یکی از سازوکارهای کنترر ییررسرمی
اجتماع از گرایش به نابهنجاری اجتماعی ،بزه و ایجاد ناامنی در اجتماع است .در ایرن ژرهوهش د رر برر ایرن
است که نقش مؤلفههای دینداری در میزان احساس امنیت مورد بررسی درار گیرد.
روش :سازوکار اجرای ژهوهش فراتحلیل-کمی است .هرف این روش ،انسجامبخشی ،مررور نظراممنرر و
یکرستسازی مطالعات صورتگرفته در یک حوزه معین ژهوهشی است .جامعه آماری آن  73ژهوهش اسرت
که  37نمونه سنر ژهوهشی با هرف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شرنر.
يافتهها :یافتههای توصیفی نشان میدهر که در ارتباط با دینداری و امنیرت ،شرشگونره دیرنداری (بعرر
اعتقادی ،مناسکی ،عاطفی ،ژیامری ،تجربی ،فکری) شناسایی شرنر .یافتههای تحلیلری ژرهوهش حراکی از ایرن
است که امنیت بهعنوان متغیر وابسته اصلی تأثیرژذیر از بعر اعتقرادی ( ،) Effect size=57330بعرر مناسرکی
( ،) Effect size=573.0بعر عاطفی ( ،) Effect size=57753بُعرر ژیامرری ( ،) Effect size=573..بُعرر
تجربی ( ) Effect size=57..0و بعر فکری ( ) Effect size=57.33بوده و درمجموع متغیرهای دیرنداری
بهعنوان شاخص کلی توانستهانرر  Z=05730. ،Effect size= 57307و  sig=57550از امنیرت اجتمراعی را
تبیین نماینر.
کليدواژهها:

دینداری ،امنیت اجتماعی ،سرمایه دینی ،سرمایه اجتماعی.

 .0استادیار علوم سیاسری دانشرهاه ژیرام نرور یرزد ،دکترری علروم سیاسری ،دانشرهاه  upmمرالزی (نویسرنره مسرلو ) akbar-
zolfeghari@yahoo.com

 .3دکتری جامعهشناسی ،دانشهاه کاشان ،کاشان ،ایران
 .7کارشناسی ارشر مطالعات فرهنهی ،دانشهاه کاشان ،کاشان ،ایران
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مقدمه و بيان مسئله
نظم اجتماعی از مفاهیم بنیادین جامعهشناسری اسرت (عشرایری .)0703 ،امنیرت بره مفهروم
رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هرگونه تهریر ،یکی از نیازهای اساسی انسانها
از آیاز ژیرایش زنرگی بوده است .امنیت به این معنا ژیونر عمیقی با ساختارهای ادت رادی،
فرهنهی و اجتماعی دارد (سلطانی و سرلطانی .)35 :0700 ،به عبارت دیهر میتوان امنیت را حفر
ذات و صیانت نفس از اساسیترین خطرات دانست (صیری و رهبر.)03 :0703 ،
فیلسوفانى که دیریه عرالت داشتهانر ،امنیت را شرط ضرورى عر دانستهانر و کسرانى
که به رفاه میانریشیرهانر ،آن را عامل اصلى آسرایش شرمردهانرر و آنران کره برر توسرعه
سیاسى یا ادت ادى تکیه کردهانر ،امنیت را عامل و نیرز حاصرل آن تلقرى کرردهانرر و همره
کسانى که برراى حاکمیرت ارزش هرای معنروى تردش دارنرر ،آن را مقرمره ایرن واجبرات
دانستهانر(ربیعی و چاهی.)0.0 :0703 ،
درمجموع سیر تحو مفهوم امنیرت و تعبیرهرای مختلرز از آن نشران مریدهرر ،امنیرت
وابسته به زمان و زمینه مشخ ی است؛ با این حا برداشت جریر از مفهوم امنیت لزومرا بره
معنی فراموشی و عرم بهکارگیری مفاهیم دبلی نیست(هلیلی ،ولوی ،موحریصفت و برادری.)085 :0703 ،
امنیت اجتماعی به معنای توانایی یک جامعه برای حف خ وصریات اساسری خرود در برابرر
تحوالت و تهریرات بالقوه یا بالفعرل اسرت (حبیربزاده .)05 :0708،ایرن نروع امنیرت بره حفر
مجموعه ویهگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشران را برهعنروان عورو یرک گرروه
اجتماعی دلمراد میکننر و مربوط به جنبههایی از زنرگی فرد میشود که هویرت اجتمراعی
او را سامان میبخشر ،یعنی حوزهای از حیات اجتماع که فرد خود را به ضمیر مرا متعلرو و
منتسب می دانر و در برابر آن احساس تعهر و تکلیز مریکنرر (نویررنیا .).0 :0780 ،امنیرت را
می توان مودعیتی خوانر که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حررادل رسرانره
شره باشر .تجربه امنیت به تعاد اعتماد و مخاطره بستهی دارد (گیرنز .)705 :0705 ،دین یکری
از عوامل مهم شکلدهنره ارزشها و باورهای مردم در جوامر مختلرز اسرت و بره دلیرل
دابلیت درونیسازی رفتارها میتوانر برا هنجارسرازی در جامعره ،زمینره ارتقرای رفتارهرای
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شهرونری را فراهم کنر و به افزایش احساس امنیرت کمرک کنرر (برادری و مهرروی.)07 :0703 ،
امنیت اجتماعی مقوله حیاتی در زیست اجتماعی

(موسروی0. :0707 ،؛ صرریو و همکراران7 :0700 ،؛

نوروزی075 :0788 ،؛ صفری شالی )38 :0788 ،و عامرل اصرلی توسرعه و مشرارکت در حیرات نظرم
اجتماعی محسوب میشود .امنیت ازجمله نیازهای انسانی است

(ن

ری .)0705 ،با عن ر دیرن

بهمثابه امر کنتر گر رابطه دارد و به کاهش رفتارهرای ضرر امنیتری (طراهری )30 :0700 ،منجرر
می شود .کارکرد دین ،ایجاد آرامش اجتماعی (گیررنز )03. :0705 ،و جلروگیری از خشرونت و
هرگونه جرم و اختد اجتماعی است (دوله .)030 :350. ،دین نقش التزامبخشی به هنجارها را
دارد (مخلص .)3550 ،امنیت اجتماعی وضعیتی است که به محیط زیست اجتمراعی کنشرهران
مربوط می شود .کنشهران دارای سطوحی هستنر .بازیهران سطح کدن دولتها مریباشرنر،
کنشهران سطح میانی عبارتانر از :احزاب و سازمانهای ملی و بینالمللی .کنشرهران خررد
همان افراد هستنر(صبوری .).5:0780،امیل دورکیم نیز عامل تشریر بحران در جوام امروزی و
افزایش ناهنجاری های اجتماعی که آرامش و امنیت عمومی را مورد تهریر درار میدهنرر را
در این امر میدانر که در مرحله گذار بهترریج از اخرد و هنجارهرای دینری اخرد مررار
فاصله می گیرنر و به جای آن چیزی جرایهزین نمریشرود .درنتیجره در جامعره کنرونی بره
موازات کاهش و ضعز همبستهی ،فردیت تقویت میگردد و بهصورت اصرل ژریشبرنرره
زنرگی اجتماعی درمیآیر .افراد از هم متمایز میگردنر و این تفاوت را احساس میکننرر و
درنتیجه هرکس مایل است آنچه را که حو خود میدانر به دست آورد (رفی

ژرور .)08 :0738 ،بهزعرم

زتومکا ،امنیت اجتماعی دارای ژشتیبان است و منبر ماورالطبیعره مرذهبی دارد ( .)057 :0785دیرن
یکی از نهادهای مهم در تأمین احساس امنیت اجتماعی است .دین ،دیرنداری و ایمران بره
خرا ،انسان را به اجرای دروانین و دوری از بزهکراری و ناهنجراریهرای اخددری دعروت
میکنر .درواد ایمان و دینداری انسان را از درون متحرو مریسرازد و نیرروی محرکرهای
دوی بهسوی خوبیها و ترک زشتیها در نهاد او درار میدهر و هر آن برا هشررار بره او ،از
گرایش و میل به زشتیها و ارتکاب جرم بازمیدارد (سلطانی و سلطانی.)33 :0700 ،
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کینگ و فارو355.( 0م) در یک تحقیو با عنوان «مذهب بهعنوان یک منبر بررای رشرر
مثبت جوانان :مذهب و سرمایه اجتماعی و ژیامرهای اخددی آن» با مطرح کردن تلوریهای
سرمایه اجتماعی به بررسی یک الهروی مفهرومی کره ترأثیرات اجتمراعی مرذهب برر روی
ژیامرهای رفتاری اخددی را دنبا میکنر ،مریژرردازد .یرک الهروی سرهبعرری از سررمایه
اجتماعی ثابت می کنر که چهونه روابط متقابل ،اعتماد و نهررشهرای مشرترک ،ژیونررهای
اجتماعی مرتبط با مذهب را برای تحت ترأثیر دررار دادن رفترار اخددری تقویرت مریکنرر.
دورکیم دین را شیرازه جامعه و ژریرههای دینی را امری اجتماعی تلقی میکنر که از طریرو
تجمعات شعائری و مراسمهای مناسکی ،هماهنهی و انسجام گروهری را تجریرر و تقویرت
میکنر (کوزر.)0705 ،
آلپورت 3اولین کسی بود کره بررای دیرن دو جنبره بیرونری و درونری در نظرر گرفرت.
جهت گیری مذهبی بیرونی را حرکات و حاالت و تفکرات مذهبی دانست که بهمنظور رفر
نیازهای مختلز از آن استفاده میشود ولی جهتگیری مذهبی درونی را حالتی مریدانسرت
که در آن حیات و زیست و زنرگی فرد در دین و مذهب است و هر رفترار و تفکرری کره
دارد در ارتباط با عقیره مذهبی او است (صاددی.)0738،
خ لت و خاصیت اصلی دین از نظر دورکیم ،ایجاد وفا یرا همبسرتهی اجتمراعی از راه
باورهای دینی مشتر ک و نیرز اعمرا دینری مشرترک اسرت .دیرن ،کرامد خ رلتی جمعری و
اجتماعی دارد و یک امر تنها فردی یا شخ ی نیست .دربراره دیرنداری و امینرت اجتمراعی،
ژهوهشهای متعری ازجمله جهرانبخش و حسرینیژرور ( ،)0705برادری و مهرروی (،)0703
احمری و همکراران ( ،)0700حراجیزاده و همکراران ( 0707و  ،)070.دجرری و همکراران
( ،)0703محمری ( ،)070.اسری و همکاران ( ،)0707سلطانی و سرلطانی ( ،)0700رسرتهار
و همکرراران ( ،)070.علیررزاده ادرررم و همکرراران ( ،)0700شرراطریان و همکرراران (،)0700
عبرالمحمری و همکاران ( ،)0700موالیی و همکاران ( ،)0705ولیزاده و ژوسرتچی (،)0700

1.King & Furrow
2. Allport
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طررالبی و رموررانی ( ،)0705احمررری و همکرراران ( ،)0705حسررنونر ( ،)0700جهررانبخش و
همکاران ( ،)0700هاشمیانفر و همکاران ( ،)0703سفیری و همکراران ( ،)0703من روری و
همکاران ( ،)070.شاد و صالحآبادی ( ،)0705افشانی و همکاران ( ،)0707فتاحی و همکاران
( ،)070.ژوراحمررر و همکرراران ( ،)0700داسررمی و همکرراران ( ،)0703اسررری و همکرراران
( ،)0703جعفری و جعفری ( )0705و شهیری ( )0703صورت گرفته و به بررسری سرنجش
تأثیر دینداری بر احساس امنیت اجتماعی ژرداختهانر .ژهوهشهای تجربری (صرورتگرفتره)،
ضمن داشتن یافتههای مناسب ،از ژراکنرگی و فقران انسجام تجربی و نظرری رنرج مریبرنرر.
این ژهوهش د ر دارد با نهاهی به آثار صرورتگرفتره دربراره دیرنداری و احسراس امنیرت
اجتماعی ،به یک جم بنری مناسب علمی دست یابر ترا بتروان بره ت رمیم جرام دربراره آن
دست یافت .بر این اساس ،مطالعه حاضر د ر دارد با رویکرد فراتحلیرل ژرهوهشهرا ،رابطره
دین داری و احساس امنیت اجتمراعی را برسری کنرر و بره ایرن ژرسرش ژاسره دهرر کره -0
مؤلفههای دینداری چه ارتباطی با احساس امنیت اجتماعی دارنر؟ و  -3در کل به چه میرزان،
احساس امنیت اجتماعی بهوسیله دینداری ،تبیین میشود؟
پيشينه تجربي پژوهش
ژیشینه تجربی ژهوهش دین داری و احساس امنیت در جررو شرماره  0گرزارش شرره
است.
جدول شماره  :9پیشینه تجربي پژوهش دينداری و امنیت اجتماعي
کد

عنوان پژوهش

نویسندگان /سال پژوهش

0

بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی

جهانبخش و حسینیژور ()0705

3

تأثیر خودژنراره دینی بر احساس امنیت و رفتار شهرونری

بادری و مهروی ()0703

7

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن

احمری و همکاران ()0700

.

بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی

حاجیزاده و همکاران ()0707

0

بررسی میزان دینداری (در بعر مناسکی و اعتقادی)

دجری و همکاران ()0703

5

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن

محمری ()070.

3

بررسی نقش عوامل جامعهشناختی مؤثر بر احساس امنیت

اسری و همکاران ()0707

 / 3.ف لنامه علمی امنیت ملی ،سا دهم ،شماره سیوهشتم ،زمستان  0700رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
عنوان پژوهش

کد

نویسندگان /سال پژوهش

8

بررسی تأثیر ابعاد دینداری بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

سلطانی و سلطانی ()0700

0

بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت

حاجیزاده و همکاران ()070.

05

بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و نظارت

رستهار و همکاران ()070.

00

بررسی رابطه بین سبک ژوشش و احساس امنیت اجتماعی

علیزاده ادرم و همکاران ()0700

03

نهاد دین و امنیت

شاطریان و همکاران ()0700

07

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

عبرالمحمری و همکاران ()0700

0.

تجزیهوتحلیل رگرسیون چنرمتغیره عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

موالیی و همکاران ()0705

00

بررسی عوامل نظام زنرانبانی بر بهراشت روانی سربازان وظیفه

ولیزاده و ژوستچی ()0700

05

بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتماعی

طالبی و رموانی ()0705

03

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

احمری و همکاران ()0705

08

مطالعه عوامل فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

حسنونر ()0700

00

بررسی نقش اعتماد اجتماعی و دینداری در ژیشبینی احساس امنیت

جهانبخش و همکاران ()0700

35

تأثیر دینداری و رسانههای جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

هاشمیانفر و همکاران ()0703

30

رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی

سفیری و همکاران ()0703

33

بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی

من وری و همکاران ()070.

37

بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتماعی زنان

شاد و صالحآبادی ()0705

3.

نقش دینداری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی

افشانی و همکاران ()0707

30

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان

فتاحی و همکاران ()070.

35

بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فواهای شهری و روستایی

ژوراحمر و همکاران ()0700

33

رابطه هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشهاه مازنرران

داسمی و همکاران ()0703

38

بررسی رابطه بین دینداری و نهرش نسبت به امنیت اجتماعی

اسری و همکاران ()0703

30

بررسی نقش دینداری در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

جعفری و جعفری ()0705

75

بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با احساس امنیت اجتماعی

شهیری ()0703

مباني و دیدگاههای نظری
امنیت :مفهوم امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در ژی توسعه تحلیرلهرای جریرر
امنیتی و ژس از جنگ سرد در اروژا مطرح شر .ایرن مفهروم نخسرتین برار از جانرب گرروه
مستقلی از محققان در مؤسسه تحقیقات کپنهاک توسعه ژیرا کرد (بیهلین.)300 :3557 ،
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امنیت 0از ریشه التین  ،Securusبه معنای ایمن شرن و در امران برودن (معرین،)70. :0780 ،
م ونیت از تعرض و ت رف اجباری ،رضایت درباره افراد ،نبود هرراس و بریم نسربت بره
حقو و آزادیهای مشروع (صریو سروستانی ،)000 :0735 ،به فقران هرراس از مخراطره افترادن
ویهگیهای اساسی و ارزشهرای انسرانی (افشرار ،)0780 ،رهرایی انسران از اضرطراب ،بریم و
خطر(گروسی و همکراران ،)38 :0785 ،نراشتن دلهره و دیریه ،رهایی از خطرر ،تهریرر ،اضرطراب،
هراس ،ترس ،نهرانی یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش ،تأمین ،ضامن اسرت

(مانرر

.).. :0730 ،

امنیت عبارت است از :رهایی از خطر یا مخاطرات و یا لطمرات ،ایمنری روانری ،رهرایی از
هراس یا تردیر ،مشوش نبودن ،نبودن احتما ناکامی ،چیزی که ایمنی مریدهرر و اطمینران
میبخشر (کلمنتس .)078.،امنیت عبارت از حفاظت در مقابرل خطرر (امنیرت عینری) ،احسراس
ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردیر (اعتماد به دریافتهای شخ ی) است (بوزان.)0. :0738 ،
 آل ويور :از نظر «ویور» امنیت اجتماعی نبایر در کنار مقروالتی نظیرر امنیرت نظرامی،ادت ادی ،سیاسی و زیستمحیطی که نسبت به امنیت ملی فرع محسروب مریشرونر ،دررار
گیرد و جایهاه و اهمیت آن در حر امنیت ملی است .وی معتقر است در شررایط اجتمراعی
و سیاسی کنونی جهان ،امنیت اجتماعی مرج امنیت ملی به حساب میآیرر .در حرالی کره
امنیت ملی به تهریرات مختلز در رابطه با حاکمیت و دولت میژرردازد ،امنیرت اجتمراعی
به هویت اعوای جامعه راج است .بنابراین امنیت اجتماعی با نیراز بره هویرت در ارتبراط
است .هویت عبارت است از آنچه موجب شناسایی شخص باشر (ترابی و گودرزی.)735 :0783 ،
امنیت اجتماعی ناظر بر توانایی ژاسراشت یا دف تهریرر از عن رری اسرت کره افرراد یرک
جامعه را به همریهر مرتبط مری سرازد .ژاسرراری و محافظرت از هویرت جامعره در دالرب
حمایت از گروههایی ممکن میگردد که هویتسازی برای افراد را بره عهرره دارنرر ،ماننرر
گروه های دومی ،نهادی و مذهبی .جامعه در این تعریز مجموعه افرادی است کره در یرک
سرزمین تحت حاکمیت یک دولت -ملت زنرگی میکننر .با توجه بره اینکره افرراد جامعره
صاحب دلمرو جغرافیایی هستنر و در محروده خراص مکرانی زنررگی مریکننرر ،بنرابراین
1. Security
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گروههای دومی ،ملی و مذهبی تنهرا مخاطبران امنیرت اجتمراعی مری باشرنر ،چراکره آنهرا
گروه های بزرگی هستنر که بخشی از دلمرو و سرزمین متعلو به یک دولت -ملت را اشغا
کردهانر که اگر به دلمرو جغرافیایی این گروهها حمله شود یا به جمعیرت آنران صررمه زده
شود و خطری آنان را تهریر کنر ،مقابله با این نوع خطررات در لروای امنیرت ملری سرامان
می ژذیرد و امنیت ملری موظرز اسرت بررای حفر دلمرروی خرویش ،از سررزمین چنرین
گروههایی محافظت نموده و آنها را از تهریرات م ون برارد (نویرنیا.).5 :0780 ،
 آنتوني گیدنز :به زعم گیرنز امنیت وجودی به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشرارهدارد که در آن فرد به فعالیتهای بریهی در محیط آشنا است .امنیت وجودی یعنری معنرا و
مفهومی از عالم و آدم که در همه لحظات و همه روزها کموبیش یکی است

(حاجیرانی:0700 ،

 . )38این مفهوم اشاره به استمرار و ژیوستهی هویت شخ ری در راسرتای زمران و مکران و
اعتمادژذیری زنرگی اجتماعی دارد .این احساس امنیت که ریشه در رابطه نوزاد برا والررین
دارد ،بیشتر امری عاطفی است تا شناختی و زمینه آن ناخودآگاه است (تراکی .)87 :0008 ،گیرنز
دو وجه از زنرگی را در راستای دو وجه از امنیت مطرح میکنرر .امنیرت در وجره عینری بره
شیوه زنرگی نظر دارد؛ یعنی امکان زنرگی برای تمامی افراد بهگونرهای کره در جوامر مرررن
تعریز میشود ،فراهم گردد و افراد جامعه از سرطح دابرل دبرولی بررای گذرانررن زنررگی و
انتخاب شیوه زنرگی بهرهمنر باشنر ،اما امنیت در وجه ذهنی به خشرنودی و رضرایت فررد از
خویش نظر دارد که با نحوه انتخاب راه و روش زنرگی محقو میشرود

(صرالحی امیرری و فشراری

نادری .)0705 ،بر اساس الهوی تحلیلی گیرنز ،اعتماد و اطمینان به دیهران در بستری از روابط
اولین ،در گروههای نخستین ژریر میآیر .همچنین اعتماد و ژایبنرری بره اصرو اخددری و
استفهام آن در شرایط گوناگون توسط ضمانتهای متقن از سوی افراد فراهم میشود

(گیرنز،

 . )0738گیرنز امنیت اجتماعی را شامل تمهیراتی جهت حف زنررگی اعورای یرک جامعره
(شانس زنرگی) و سپس حف راه و روش زنرگی آنان (شیوه زنرگی) میدانر

(گیررنز:0785 ،

 .)533چنانکه شانس زنرگی ،دبل از شیوه زنرگی در دستور کار امنیت اجتماعی دررار دارد.
درواد امنیت اجتماعی در وهله او بایر زنررگی افرراد را تورمین نمروده و خطراتری کره
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امکان زنرگی اعوای یک جامعه را به مخاطره میانرازد ،از میان ببرد و در وهلره دوم کمرر
به حف راه و روش زنرگی آنان ببنرد .به نظر وی ،بر مبنای شناختی که از نیازهای انسرانی
وجود دارد ،چهار نوع د بستهی اصلی و عام وجود دارد .چلبی ایرن چهرار د بسرتهی یرا
علقه و نیاز عمره را اینچنین بیان میکنر -0 :د بستهی شناختی -3 ،د بستهیهای مادی،
 -7د بستهی ارتباطی -. ،د بستهی امنیتی :در این بعر انسان بهعنوان موجودی هرفمنر و
بالقوه موطرب جهت حف آرامرش و صریانت خرود در ارتبراط برا محریطهرای اثبراتی و
اجتماعی درصرد تحقو اهراف خود است .نیاز به ایمنی و د بستهی امنیتی نیز شامل چهار
بعر امنیت جانی ،امنیت مالی ،امنیت فکری و امنیت اجتماعی میشود (چلبی.)73 :0780 ،
 چلبي :یکی از مفهومسازیهای دیهر که در حوزه امنیت صورت گرفته ،تقسیمبنرریچهاربعری چلبی از امنیت است که چهار علقه شناختی ،مرادی ،اجتمراعی و امنیتری

(چلبری،

 )57 :0707را از هم تفکیک کرده است .در این حر انسان بهعنوان موجودی هرفمنر و برالقوه
موطرب ،جهت حف آرامش و صیانت خود در ارتباط با محریطهرای اثبراتی و اجتمراعی،
درصرد تحقو اهراف خود است .وی برای علقه امنیتی چهار بعر اساسی  -0امنیرت مرالی،
-3امنیت جانی و بهراشرتی -7،امنیرت جمعری و گروهری و -.امنیرت فکرری دائرل شرره
است(همان . )73 :چلبی ،ناامنی را ناشی از توعیز اعتماد اجتماعی فرض کرده که خود ریشه
در سیاسی شرن نظم اجتماعی دارد .به نظر او در صورتی که نظرم اجتمراعی در جامعرهای
بیشتر سابقه سیاسی به خود بهیرد و ابعاد اجتمراعی  -فرهنهری آن ضرعیز شرونر ،یعنری
ضعز در اجتماع عام و وفا اجتماعی عام ،به همان نسبت نیرز روابرط برین کنشرهران در
تمام سطوح بر اساس سوگیریهای عاطفی و خاصگرا بهصورت دوست و دشمن تعریرز
می شود و به همان نسبت میزان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته ،توعیز گشرته و علقره
امنیتی آنها برجسته میگردد .در چنین نظمی ،افراد و گروهها احساس امنیت مرالی ،جرانی،
فکری و جمعی نمریکننرر .در چنرین وضرعیتی در ییراب طرراوت فرهنهری و اجتمراعی،
انسانها جهت ژاسخهویی به نیازهای خود ،به اجبار بهصورت حیوانات سیاسی با یکرریهر
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رابطه بردرار مینماینر .رابطه ای که به بیان ههلی ارباب و نوکری است و مردک حرو نیرز،
زور است (همان.)35 :
دين :دین عبارت است از نظامی همبسته از باورها و اعما مربوط بره امرور الهروتی و
ماورایی ،این باورها و اعما  ،همه کسانی را که ژیرو آنها هستنر در یرک اجتمراع اخددری
واحر به نام کلیسا یا امت ،متحر میکننر (دورکیم .)57 :0787 ،دورکیم دیرن را عبرارت از یرک
نظام مشترک و الزام آور از اعتقادات و اعما که به امور مقرس ،یعنی آن چیزهایی که جررا
و مجزا و محترم هستنر ،مربوط میشود؛ میدانر و اعتقادات و اعمالی کره همره آنهرایی را
که از اینها ژیروی می کننر ،در یک اجتماع اخددی که کلیسا خوانرره مریشرود ،گررد هرم
میآورنر (ویلم .)30 :0785 ،در این تعریز دورکیم از دین ،میتوان سه جزء برههرم مررتبط را
تشخیص داد .0 :یک نظام یکپارچه عقایر و اعما درباره  .3امور مقررس کره بره  .7ظهرور
یک اجتماع اخددی منجر می شود .در این تعریز از دین بر سه مؤلفه اشاره شره است .او
آنکه در این تعریز بر مؤلفه های دین (عقایر و مناسک) ،دوم برر عن رر ذاتری و مقروم آن
(جراسازی میان امر مقرس و نامقرس) و باالخره به وجه کارکردیاش (ظهور یک اجتمراع
اخددی) اشاره شره است (شجاعیزنر .)308:0788 ،همچنین نزد ماکس وبر دین عبارت است از
«نوع خاصی از رفتار در یک زنرگی اجتماعی که بایر به مطالعه و بررسی شرایط و نیز آثرار
آن ژرداخت» (ویلم .)70:0785 ،تایلور (0030م) دین را « اعتقاد به موجودهای معنوی» میدانر.
رادکلیز براون (00.0م) بر این نظر است که دین در جایی حوور دارد که معنای ژیوسرتن
به دررتی مافو انسانی احساس میشود .چنین دررتی را مریتروانیم نیرویری معنروی و یرا
اخددی بنامیم .یینهر (0030م) نیز دین را نظامی از اعتقادات و اعمالی میدانر که برهوسریله
آن گروهی از مردم علیه مسائل حاد زنرگی بشری به نبرد برمیخیزنر .این نظام اعتقرادی از
ژذیرفتن مرگ بهمثابه ژایان حیات سرباز میزنر و تسرلیم شررن بره محرومیرتهرا و مجراز
شمردن تفرده و اختدفات میان جماعتهای انسانی را مردود میشمارد (توسرلی.)58-33:0785،
هورتون نیز در تعریز دین بر این نظر است که ایمان ،نظامهای اعتقادی و عملکردهرایش،
فلسفههای زنرگی و آیینهای رمزآمیزی را در برمیگیرنر که مستلزم کرنش متقابرل برا ییرر
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انسانها بر مبنای الهوی انسانی نیستنر (همیلترون .)75:0733،ابعاد دین از نظر اسمارت هفت ترا
بعر مناسکی یا عملی دین؛ بعر آموزهای یا فلسفی دین؛ بعر اسطورهای یا داستانی دین؛ بعر
تجربی یا عاطفی دین؛ بعر اخددی یا حقودی دین؛ بعر تشکیدتی یرا اجتمراعی دیرن؛ بعرر
مادی یا هنری دین است.
كاركردهای اجتماعي دين :دین بره عنروان یرک عن رر مرؤثر و مهرم ،نقرش دیرینره و
گستردهای را در زنرگی اجتماعی انسرانی برازی کررده اسرت .برر همرین اسراس نیرز نظرر
انریشمنران مختلفری را بره خرود جلرب کررده و جایهراه مهرم و اساسریای را در آثرار و
انریشه های آن ها داشته و دارد .عنوان «کارکردهای دیرن» صربغهای «جامعرهشناسرانه» دارد.
منظور جامعهشناسان از مفهوم کارکرد اثری است که ژریرههای اجتمراعی از خرود برجرای
می گذارنر و نقش مثبتی است که در جامعه و زنرگی اجتماعی دارنر .چنرین رویکرردی بره
باورها و اعتقادات دینی از منظر جامعهشناسی کارکردگرایی دینی ،م طلح است .کارکرد در
معانی فعالیت سودمنر ،کار ،وظیفه ،فایره ،انهیزه ،یایت ،نیت ،نیاز ،نتیجره و ژیامرر بره کرار
میرود؛ اما جامعهشناسان بیش از همه بر سه معنای کار ،وظیفه و نقش تأکیر دارنر .کرارکرد
دین در اصطدح جامعهشناسی شامل خرمات ،یایرات و ایرراض ،آثرار و تبعرات ژنهران و
آشکار و مق ود و ییر مق ود دین به جامعه میشود که دروام ،بقرا و تعراد آن را در ژری
دارد (اسکیرمور.)0.3:0733 ،
 .9دين و يكپارچهسازی :کنت بهعنوان بنیانگذار علم جامعهشناسی از نخستین افررادی
بود که بره نقرش و جایهراه دیرن در اجتمراع نظرر داشرت .کنرت بره ضررورت و کرارکرد
انسجامبخشی دین که میتوانر وفا و اشتراک اخددی را در جامعه ژریرر آورد اذعران دارد
و معتقر است که حتی در دوره اثباتی ،بنیاد نظم اجتماعی از دین است (شجاعیزنر .)0785 ،بره
نظر وی ادترار و نفوذ معنوی وظیفه ای دارد تا نظم اجتماعی را حف کرده ،آحاد جامعره را
متحر ساخته و دررت عریان و مادی را تقریس و تلطیز نمایر .نهرش و تلقی دورکیم نیرز
از دین «یک ژریره سراسر جمعی» و وسریلهای اسرت کره انسرانهرا را بره یکرریهر ژیونرر
میدهر .دین از طریو آیینهرا ،امنیرت عراطفی ،هویرت و نقطره اتکرای ثرابتی در بحبوحره
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ناسازگاریهای آراء و عقایر برای انسان به بار میآورد .ایرن همران کرارکرد کشیشری دیرن
است و آموزش آموزه های مذهبی و اجرای مراسم مذهبی را در برمیگیرد .این کارکرد دین
به نظم اجتماعی استواری می بخشر و ایلب به حف وض موجود کمک مریکنرر

(همیلترون،

 .)305 :0733همانطور که دورکیم اظهار می کنر این کارکرد دین موجب گسرترش و تقویرت
شور و شو و احساسات مذهبی شره ،حس وابستهی به یک درررت خرارجی روحرانی و
اخددی را تشریر می کنر و موجب حف و تحکیم همبستهی و انسجام اجتماعی میگرردد.
بنابراین این کارکرد دین در ژیونر میان اعوای جامعه و همبسرتهی اجتمراعی نقرش مثبتری
دارد .هاری آلپرت 0ژهوهشهر دورکیمی چهار کارکرد عمره دین را از نظر دورکیم بهعنروان
نیروهای اجتماعی طبقهبنری کرده است .این کارکردها عبارتانر از:
 .0انوباطبخش؛
 .3انسجامبخش؛
 .7حیاتبخش؛
 ..خوشبختیبخش.
آیینهای مذهبی از طریو تحمیل انوباط بر نفس و درری خویشتنداری ،انسان را برای
زنرگی اجتماعی آماده میسازنر .تشریفات مذهبی مردم را گرد هم میآورنر و به این سران
ژیونرهای مشترکشان را دوباره ت ریو میکننر و درنتیجره همبسرتهی اجتمراعی را تحکریم
می بخشنر .اجررای مراسرم مرذهبی ،میررات اجتمراعی گرروه را ابقراء و احیراء مریکنرر و
ارزشهرای ژایررار را بره نسرلهرای آینرره انتقرا مریدهرر .سررانجام دیرن یرک کررارکرد
خوشبختیبخش نیز دارد ،زیرا که با برانهیختن احساس خوشربختی در مؤمنران و احسراس
اطمینان به حقانیت ضروری جهان اخددیای که خودشان جزئی از آننر ،با احساس ناکرامی
و فقران ایمان در آنها مقابله میکنر .رابرتسون اسمیت 3،یکری از روانشناسران کرارکردگرا
معتقر است؛ دین را نبایر وسیله ای برای تکریم و نجات ارواح تلقی کررد بلکره بایرر آن را

1. Harry Alpert
2. Robertson Smith
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طریقه ای در صیانت و رفاه جامعه دلمراد نمود .وی مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزنرر
هراس و وحشت نمی دانر بلکه آن را حاف مقررات ،نوامیس و نظرم اخددری جامعره نیرز
میدانر و آنچه برای او مهم است ،عملکردهای دین است و نه باورداشتها .بهطور کلی بره
ادعررای رابرتسررون اسررمیت ،دیررن دو کررارکرد عمررره دارد :یکرری تنظرریمکننررره و دیهررری
برانهیزاننره؛ تنظیم کننره رفتار فردی برای خیر همهان و یا بره سرخن دیهرر بررای گرروه و
برانهیزاننره احساس مشترک جهت وحرت اجتماعی کره از طریرو مناسرک مرذهبی انجرام
میشود (همیلترون .)035 :0733 ،کینهیزلی دیویس بهعنوان یک نظریهژرداز نوکارکردگرا برر ایرن
نظر است که «دین احساساتی را که به جامعه انسجام میبخشر ،توجیه عقدنری و ژشرتیبانی
میکنر» .به نظر میرسر که بیان باورداشتهرای همهرانی از طریرو مناسرک دسرتهجمعری،
د بستهی افراد را به هرفهای گروهری تشرریر مریکنرر .دیرن عرزم افرراد را بره رعایرت
هنجارهای گروهی تقویت میکنر و این هنجارها را باالتر از مناف تنها خ وصی درار مری-
دهر .دین یهانهی افراد جامعه را با اعورای دیهرر تقویرت مریکنرر و جررایی آنهرا را از
اعوای دبایل ،اجتماعات یا ملتهای دیهر تشریر میکنرر .دیرویس برخری از ژریررههرای
نامحسوسی را که باورداشتها و عملکردهای مذهبی به آنها ارجاع دارنر را وادعیرتهرای
فراتجربی مینامر .وی معتقر است که ایرن ژریررههرای فراتجربری در نههراشرت انسرجام
اجتماعی نقش مهمی را بازی میکننر (همان .)357 ،رادکلیز براون بهعنروان یکری از ژیرروان
دورکیم و مکتب کارکردگرایی گرچه تحت تأثیر دورکیم بود ولی از چنرین جهرت برا وی
تفاوت داشت و شایر مهم ترین تفاوت وی با دورکیم این باشر کره بررخدف دورکریم کره
معتقر بود انریشههای مذهبی حقیقتی را به شیوهای نمادین بیان میکننر ،او معتقر به خطا و
نادرست بودن بیشتر باورداشت های مذهبی برود .برا وجرود ایرن وی معتقرر برود کره ایرن
باورداشتهای مذهبی بیان نمادین احساساتیانر که بررای ثبرات و بقرای جامعره ضررورت
دارنر .بره نظرر وی باورداشرت هرا و احساسرات نادرسرت برا وجرود نادرسرت بودنشران،
کارکردهای اجتماعی ارزشمنری دارنر « .ما دستکم بهعنوان یک امکان ،میتوانیم بره ایرن
نظریه توجه داشته باشیم که دین ماننر اخد و دانون بخش مهم و حتری اساسری دسرتهاه
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اجتماعی و جزئی از آن نظام ژیچیرهای است که انسانهرا برا آن مریتواننرر در یرک تنظریم
سامانمنر روابط اجتماعی باهم زنرگی کننرر» .وی برر ایرن نظرر اسرت کره برهعنروان یرک
جامعه شناس کارکردگرا به دنبا منشأ دین نیسرت ،بلکره برر آن اسرت ترا بره کارکردهرای
اجتماعی دین دست یابر « ،یعنی میخواهیم برانیم که دین در شکلگیری و نههراشت نظم
اجتماعی چه نقشی را بازی میکنر (همیلتون .)008 :0733 ،با توجه به دوایا و انریشههرایی کره
در مورد دین توسط انریشمنران مطرحشره ارائه گردیر ،میتوان این را استنباط کرد که دین
بهعنوان یک نیروی نظمدهنره و کنتر کننرره عمرل مریکنرر .دیرن هنجارهرا و ارزشهرای
نخستین جامعه را مهم میدانر و ژذیرش آنها را برای انسانها آسان میکنر،سبب تقویت و
حمایت از نظام اجتماعی شره و از نهادها و سازمانهای اجتماعی که در معررض تحروالت
درار میگیرنر ،جانبداری میکنر،از طریو شرکت دادن افراد در مراسم مذهبی و احترام بره
مقرسات،اسباب همبستهی اجتماعی را فراهم میآورد ،بر رفتار انسانهرا و برر کارکردهرای
اجتماعی آنان نظارت میکنر و بهصورت رفتاری جمعی بر روابط اجتماعی ترأثیر دارد و در
شکلگیری این روابط و نهادی شرن آنها بین گروههای اجتماعی تأثیر عمیو دارد .کنت از
دین به عنوان نیرویی که آحاد جامعه را متحر ساخته و دررت عریان و مرادی را تقرریس و
تلطیز میکنر نام می برد .دورکیم به کارکرد مناسکی دین ژرداخته و معتقر است که دین از
این طریو باعث جوشش یلیان وجران جمعی و روح جمعی در افرراد مریشرود و از ایرن
طریو بر انسجام و انوباط اجتماعی مؤثر است .وبر نیز بر بعر ژیامری دین و نیز تأثیری که
اعتقادات دینی در اجتماع و بهویهه تأثیر آن بر روی رفتار ادت ادی را مطرح سراخته اسرت.
مارکس نیز دین را افیون تودهها دانسته و معتقر بر ایرن اسرت کره طبقره حراکم در جامعره
سرمایهداری از این طریو به مهار شورشهای طبقه کارگر ژرداخته و از این طریو بره دنبرا
حف وضعیت موجود میباشنر .اسمیت نیز بر کارکرد مناسکی و از این طریرو برر درررت
دین در برانهیزانرن احساس مشترک جهت وحرت اجتماعی تأکیر دارد .دیویس نیز دین را
ژریرهای فراتجربی دانسته که کنشهای فردی را با اهراف جمعی همهام میکنر.
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 .2دين و معنابخشي :یکی از کارکردهای عمره دین که در آراء انریشمنران ایرن حروزه
نیز دیره میشود ،معنیسازی و توجیه مشکدت زنرگی انسان است .دین بهعنوان یک نهراد
اجتماعی به گرفتاری وجودی معنای خاصی میبخشرر زیررا فررد را بره دلمررو فرافرردی

0

ارزشهای متعالی وابسته میسازد ،همان ارزشهایی که درنهایت امر ریشه در جامعه دارنر.
درواد میتوان گفت دین از طریو اعتقادات خاص که میتوانر تقریرگرایی ،خیر برودن یرا
شر بودن یک امر باشر ،ودای ناگوار را برای افراد توجیه کرده و آنها را دان به مرارا کررده
و اعتمادبهنفس و صبر آنها را افزایش دهرر .ازجملره انریشرمنرانی کره در مرورد کرارکرد
معنابخشی دین بحث کردهانر میتوان از یینهر ،برگر ،گیرتس و ازجمله سرآمرتر از ایرنهرا
وبر را نام برد .وبر نخستین فردی است که به این کارکرد دین اشارهکرده و معتقر است کره
در بسیاری از سنتهای مذهبی ،آنهایی که از شوربختی رنج میبرنر،ت رور مریکننرر کره
خشم خرایان کیفرشان داده است و یا شیاطین آنها را تسخیر کردهانر ،زیرا گناهی مرتکرب
شرهانر که آسیبژذیرشان ساخته است .دین با یک چنین توجیهی که از رنج میکنرر ،یکری
از نیازهای ژرف و عام بشر را برآورده میکنر (همیلتون.)3.0 :0733 ،
گیرتس به بعر فرهنهی دین میژردازد و بر این نظر است که دین بهمنزله بخشی از یرک
فرهنگ ،با نمادهای مقرس و کارکردهای آن سروکار دارد .گیرتس در تعریرز دیرن چنرین
میگویر که دین نظامی از نمادها که کرارش اسرتقرار حالرتهرا و انهیرزشهرای نیرومنرر،
دان کننره و ژایرار در انسانهرا ،از طریرو صرورت بنرری مفراهیمی از نظرم کلری جهران و
ژوشانرن این مفاهیم با چنان هالهای از وادعیت بودگی 3است که این حالتها و انهیزشهرا
بسیار واد بینانه به نظر آیر(همیلتون.)33.-330 :0733،
در یک چشمانراز کلی نمادهای مقرس سرمشو (خ ی ه و کیفیت زنررگی و شریوه و
مشرب معنوی و زیباییشناختی) ،مردم را با جهانبینی آنها هماهنگ میکنر .دیرن طریقری
از زنرگی را ارائه میدهر که به خوبی با وضرعیت امرور ،آنگونره کره جهرانبینری آنهرا را

1.Transpersonal Realm
2.Factuality
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توصیز میکنر در هماهنهی است و به این ترتیب سرمشو به لحاظ فکرری معقرو جلروه
داده میشود (عربستانی .)300 :0783،نخستین چیزی که گیرتس مطرح میکنر این است که دیرن
مجموعهای از نمادها است .دین از طریو صورت بنری مفاهیمی درباره نظم کلی وجود ،این
کارها را انجام میدهر .به نظر او آدمیان به چنرین مفراهیمی نیازمنرنرر (یوسرززاده.)0. :0788،
آنها نیاز به این دارنر که جهان را معنیدار و سامانمنر بیننر ،آنها نمیتواننر این را تحمرل
کننر که جهان را بهعنوان یک مجموعه با هرجومرج و بینظمی ببیننر .برگر نیرز کرارکردی
معنابخشی برای دین دائل بوده و بر این معتقر است کره دیرن کوشرش جسرورانهای اسرت
برای آنکه سراسر گیتری انسران معنرادار شرود .دیرن از ایرن طریرو برر بریهنجراریهرا و
نامدیمتهایی چون رنج ،مرگ،شر و بیعرالتی فائو میآیر.
روششناسي
0

ژهوهش حاضر از نوع فراتحلیل (کمری) اسرت .فراتحلیرل ،ترکیرب ،انسرجامبخشری و
یکرستسازی مطالعات صورتگرفته در یک زمینه مشخص اسرت .فرن آمراری اسرت کره
برای مرور نظاممنری استفاده می شرود کره نترایج حاصرل از تعرراد زیرادی از مطالعرات را
بهصورت کمی ترکیب می کنر تا متوسط اثر یک فن خراص را تعیرین کنرر کره دارای ژرنج
مرحله  .0تنظیم سؤا  .3 ،جستوجروی ادبیرات .7 ،انتخراب تحقیقرات واجرر شررایط.. ،
استخراج دادهها و ارزیابی کیفیت و اعتبار آن و  .0ترکیب ،تعبیرر و تفسریر گرزارش اسرت.
جامعه آماری ژهوهش حاضر ،کلیه ژهوهشهای انجامشره در ایران در سرا هرای  0700ترا
 0703با موضوع دین داری و امنیت اجتماعی است که در ژایهاههای اطدعات علمی جهراد
دانشهاهی ، 3ژایهاه مجدت تخ

ی نورمهز ،7بانک اطدعات نشریات کشور مرگ ایرران

.

ثبت شرره اسرت .از میران بریش از  .7مطالعرات ژهوهشری در براب «دیرنداری و امنیرت

1. Meta-Analysis Method
2. Sid
3. Noormags
4. Magiran

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مقاله ژهوهشی :فرا تحلیل نقش مؤلفههای دینداری در احساس امنیت اجتماعی 80 /

اجتماعی» شناسایی و درنهایت  75سنر ژهوهشی متناسرب برا مردکهرای فراتحلیرل کمری
(ضریب همبستهی ،حجرم نمونره ،سرطح معنری داری ،کیفیرت ژرهوهش ،اعتبرار و ورایری
ژهوهش ،ژیمایش) انتخاب شرنر .بعر از دستهبنری اولیه مطالعات ،سنهشناسری و توصریز
آن ،درنهایت متغیرهای ژهوهش که بیش از دو بار در مطالعات تکرار شرهانر ،بررای تعیرین
انرازه اثر و ضریب همبستهی آن وارد  CMA2شرنر.
یافتههای پژوهش
الف .يافتههای توصیفي
جدول شماره  :2سنخشناسي روشي مطالعات تجربي
کد

جامعه

نمونه

روش +ابزار

شيوه نمونهگيری

مکان

0

-

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای

شهر تهران

3

 7.3085نفر

705

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی

شهرستان ساری

7

-

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

شهر تبریز

.

 70353نفر

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای

شهرستان کامیاران

0

000555

385

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

شهر یزد

5

33580

738

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

طبقهبنری ت ادفی

شهرکرد

3

3038

77.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی طبقهای

آشتیان

8

380873

.73

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

سننرج

0

735358

755

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی ساده

خرمآباد

05

5.

5.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

تمام شماری

ایدم

00

530505

780

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

کرمان

03

073375

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی خوشهای مرحلهای

شیراز

07

050000.

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

تبریز

0.

 8555نفر

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی

کاشان

00

0030555

555

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

تهران

05

-

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی طبقهای

لرستان

03

-

755

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

اهواز

08

-

 30نفر

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی ساده

خوزستان
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کد

جامعه

نمونه

روش +ابزار

شيوه نمونهگيری

مکان

00

000853

055

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی ساده

کاشان

35

.05053

.55

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی

سننرج

30

-

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

خرمآباد

33

00555

733

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی ساده

تهران

37

87.3

.55

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی طبقهای

مازنرران

3.

08503

735

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی طبقهای

تهران

30

-

703

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی ساده

کرمان

35

-

738

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای چنرمرحلهای

بجنورد

33

-

3.5

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای

یزد

38

-

78.

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

خوشهای دومرحلهای

کرمانشاه

30

3000..

.55

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

ت ادفی

کوه دشت

75

05555

785

ژیمایش (کمی)+ژرسشنامه

طبقهبنری

مازنرران

جرو شماره  :7اطدعات عمومی ژهوهش دینداری و امنیت اجتماعی
جزیيات

فراواني

درصد فراواني

موارد

مقاله ژهوهشی

75

055

رساله دانشهاهی

-

-

0700

3

5/5

0703

.

07/7

0707

0

05/5

070.

.

07/7

0700

3

37/7

0705

5

35

0703

3

5/5

تهران

.

07/7

ساری

0

7/7

مکان و دلمرو

تبریز

3

5/5

ژهوهش

کامیاران

0

7/7

یزد

3

5/5

شهرکرد

0

7/7

نوع ژهوهش

سا اجرای
ژهوهش
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موارد

روش

جزیيات

فراواني

درصد فراواني

آشتیان

0

7/7

سننرج

3

5/5

خرمآباد

3

5/5

ایدم

0

7/7

کرمان

3

5/5

شیراز

0

7/7

کاشان

3

5/5

لرستان

0

7/7

اهواز

0

7/7

خوزستان

0

7/7

مازنرران

3

5/5

بجنورد

0

/7/7

کرمانشاه

0

/7/7

کوهرشت

0

7/7

کمی

75

055

کمی +کیفی

-

-

جدول شماره  :1جامعه آماری مورد بررسي پژوهش
گروه موردی بررسي

فراواني

درصد فراواني

دانشجویان

8

35/5

شهرونران

07

.7/7

جوانان

3

5/5

کارکنان ژلیس

0

7/7

معلمان

0

7/7

سالمنران

0

7/7

زنان

7

05

سرژرست خانوار

0

7/7

جمع

99

988
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جرو شماره  .نشان میدهر که  3575درصر از جامعه آماری دانشجویان .777 ،درصر
شررهرونران 575 ،درصررر جوانرران 777 ،درصررر اعوررای انتظررامی 777 ،درصررر معلمرران
آموزشوژرورش 05 ،درصر زنان و  0درصر سرژرست خانوارها بودهانر.
جدول شماره  :5سطح دينداری و امنیت اجتماعي
سطح متغير

دینداری

امينت اجتماعي

باال

70

75

متوسط

77

75

ژایین

38

7.

جم

055

055

جرو شماره  0نشان میدهر که دینداری در سرطح براال ( )70درصرر ،متوسرط ()77
درصر و ژایین ( )38درصر و امنیت اجتمراعی در سرطح براال ( )75درصرر ،متوسرط ()75
درصر و ژایین ( )7.درصر است.
 سنخشناسي انواع دينداری در پژوهشهای ايراني در ارتباط با امنیت اجتماعيجدول شماره  :9سنخشناسي انواع دينداری در پژوهشهای ايراني در ارتباط با امنیت اجتماعي
مؤلفه

منبع تجربي متغير

دینداری

فراواني
تکرار

عبرالمحمررری و همکرراران ( ،)0700فترراحی و همکرراران ( ،)070.جعفررری و جعفررری
 .0بُعر
اعتقادی

( ،)0705سررلطانی و سررلطانی ( ،)0700احمررری و همکرراران ( ،)0705حسررنونر (،)0700
افشانی و همکاران ( ،)0707ژوراحمر و همکراران ( ،)0700داسرمی و همکراران (،)0703

07

اسررری و همکرراران ( ،)0703شرراطریان و همکرراران ( ،)0700طررالبی و رموررانی (،)0705
هاشمیانفر و همکاران ()0703
جعفررری و جعفررری ( ،)0705اسررری و همکرراران ( ،)0703داسررمی و همکرراران (،)0703

 .3بُعر
مناسکی

ژوراحمر و همکاران ( ،)0700فتراحی و همکراران ( ،)070.افشرانی و همکراران (،)0707
هاشمیانفر و همکاران ( ،)0703حسنونر ( ،)0700احمری و همکراران ( ،)0705طرالبی و
رموررانی ( ،)0705عبرالمحمررری و همکرراران ( ،)0700شرراطریان و همکرراران (،)0700
سلطانی و سلطانی ( ،)0700شهیری ()0703

0.
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مؤلفه

منبع تجربي متغير

دینداری
 .7بُعر
عاطفی

افشانی و همکاران ( ،)0707سلطانی و سلطانی ( ،)0700اسری و همکاران ()0703

فراواني
تکرار
7

طررالبی و رموررانی ( ،)0705عبرالمحمررری و همکرراران ( ،)0700شرراطریان و همکرراران
 ..بُعر
ژیامری

( ،)0700جعفررری و جعفررری ( ،)0705اسررری و همکرراران ( ،)0703داسررمی و همکرراران
( ،)0703ژوراحمر و همکاران ( ،)0700سرلطانی و سرلطانی ( ،)0700فتراحی و همکراران

07

( ،)070.افشانی و همکاران ( ،)0707هاشمیانفر و همکراران ( ،)0703حسرنونر (،)0700
احمری و همکاران ()0705

 .0بُعر
تجربی
 .5بُعر
فکری

شرراطریان و همکرراران ( ،)0700جعفررری و جعفررری ( ،)0705عبرالمحمررری و همکرراران
( ،)0700طررالبی و رموررانی ( ،)0705احمررری سررربزره و همکرراران ( ،)0705حسررنونر

8

( ،)0700ژوراحمر و همکاران ( ،)0700داسمی و همکاران ()0703
ژوراحمر و همکاران ( )0700افشانی و همکاران ()0707

3

شراطریان و همکراران ( ،)0700جهرانبخش و حسرینیژرور ( ،)0705سرلطانی و همکرراران
.3
دینداری
کلی

( ،)0707احمررری همکرراران ( ،)0700حرراجیزاده وترکرری ( ،)0707دجررری و همکرراران
( ،)0703محمری ( ،)070.اسری و همکاران ( ،)0707سلطانی و سلطانی ( ،)0700موالیی
و همکاران ( ،)0705طالبی و رموانی ( ،)0705اسری و همکراران ( ،)0703جهرانبخش و

03

همکاران ( ،)0700هاشمیانفر و همکاران ( ،)0703شاد و صالحآبرادی ( ،)0705افشرانی و
همکاران ( ،)0707فتاحی و همکاران ()070.

نتایج حاصل از جرو فو نشان میدهر که در ایران بهصورت تجربری در ارتبراط برا
امنیت اجتماعی ،شش سنه مؤلفره دیرنداری ( .0بُعرر اعتقرادی .3 ،بُعرر مناسرکی .7 ،بُعرر
عاطفی ..،بُعر ژیامری .0،بُعر تجربی و  .5بُعر فکری) شناسایی شره که در امنیت اجتمراعی
دارای تأثیر معنیداری بوده است.
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ب .يافتههای استنباطي
جدول شماره  :7نتايج ضريب همبستگي دينداری با امنیت اجتماعي
نوع

فرض ناهمگوني

گزارش آماری

متغير

تعداد

بُعر اعتقادی

07

ت ادفی

بُعر مناسکی

0.

ت ادفی

573.0

بُعر عاطفی

7

ت ادفی

57753

57053

بُعر ژیامری

07

ثابت

573..

57005

573.3

بُعر تجربی

8

ت ادفی

57.70

57005

57577

007383

3

ت ادفی

57.33

-57008

5830

307033

بعر فکری
اثر دینداری
کلی

03

اثر

ثابت

Effect
size
57330

57380
57753

57030
57380

07733
07750

57555
5755.

70705.

57557

307733

57307

شدت

lower

upper

Z

sig

Q

sig

اثر

57.50

37503

57555

7370.0

57555

کم

03703.

57555

08705.

57555

کم

57553

737337

57555

متوسط

0705.

57503

کم

57555

زیاد

57550

زیاد

57030

57370

05730.

57550

07335

57535

کم

نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه:
 متغیر بعر اعتقرادی در سرطح  P-Value = 57555دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  57330درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
 متغیر بعر مناسکی در سرطح  P-Value = 57555دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  573.0درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
 متغیر بعرر عراطفی در سرطح  P-Value = 57553دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  57753درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
 متغیر بعر ژیامرری در سرطح  P-Value = 57555دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  573..درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
 متغیر بعرر تجربری در سرطح  P-Value = 5755.دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  57.70درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
 متغیر بعر فکرری در سرطح  P-Value = 575557دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرتاجتماعی بوده و توانسته  57.33درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
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 دینداری بهعنوان مؤلفه کلی در سطح  P-Value = 57550دارای تأثیر معنراداری بررامنیت اجتماعی بوده و توانسته  57307درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.
بحث و نتيجهگيری
امنیت یکی از ارکان مهم تراوم حیات اجتماعی و توسرعه اسرت .امنیرت و دیرن امرری
درهم تنیره و ژیوستهی دوطرفه باهم دارنر .مطالعه نظرری دورکریم ،کنرت ،برگرر ،هیرشری،
رکلس و همیلتون به کارکرد اجتماعی دیرن در امنیرت و حفر نظرم تأکیرر داشرته اسرت.
ژهوهش فعلی با هرف بررسی تأثیر دینداری بر امنیت اجتمراعی 75 ،ژرهوهش را برا روش
فراتحلیل ،تجزیهوتحلیل نموده تا به رابطه بین دینداری و امنیت اجتماعی دسرت یابرر .برر
این اساس نتایج نشان میدهر که دینداری و مؤلفههای آن دارای ارتباطی معنیدار با امنیت
اجتماعی بوده و امنیت اجتماعی تحت تأثیر میزان و گونرههرای دیرنداری دررار مریگیررد.
دین داری درمجموع در مر  30 ،درصر از تغییرات امنیرت اجتمراعی را ژریشبینری نمروده
است .برحسب نتایج ژهوهش میتوان گفت کره همبسرتهی و وفرا  ،اسراس یرک زنررگی
اجتماعی است و زوا آن موجب فروریزی ساخت جامعه و ازهمژاشیرگی حیات اجتماعی
میشود .دین عامل حف جم بودگی و ژیونر اجتماعی گروهها با یکریهر اسرت .دیرنداری
جامعه ،عن ر اصلی در ترمیم ژیونرهای اجتمراعی و ایجراد دفراع جمعری در برابرر جررائم
اجتماعی و ناامنیها است .دین در ذات خود ،اجتماعمحور بوده و بهصورت باطنی افرراد را
به حوور در عرصههای عمومی برحسب وظیفره ،تکلیرز و مسرلولیت اجتمراعی ترییرب
نموده و از گرایش آنها به گریز از اجتماع و تنهایی ممانعت میکنر.
کاهش میزان دین داری ،ازکارافتادن ادترار اخددری جامعره و آزادی رفتراری در حروزه
اخد  ،تخطی از دواعر و هنجارهای اجتماعی را آسانتر میسازد .فررد موجرودی اخددری
است که بر اثر درستیها و نادرستی کنشها از خود واکنش نشان میدهر و اخد او را بره
اعتقاد درونی ژایبنری به نظم و عرف وامیدارد؛ یعنی ارتباط برین فررد و جامعره منروط بره
ارتباط بین انسان ،تعهر و هنجار اخددی و دینی اسرت .در اصرل عن رر اساسری اسرتمرار
حیات اجتماعی ،نظم اخددی حاکم است که آن را دین بر عهره دارد .دیرن عن رر کنترلری
مهم در اجتماع است .کنتر اجتماعی به نظارت بر افراد و جامعه اطرد مریشرود ،کنترر
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اجتماعی ،بسترهای کجروی را از بین میبرد ،با ضعز سطح دینداری اجتماع و امر کنترر
اجتماعی ،کنارهگیری نظارتهای اجتماعی (سرنتی و مرررن) و زوا نظرارت همسرایهی و
مرنی ،ناامنی نیز افزایش می یابر .نقش اصلی کنترر اجتمراعی ،حفر مسرتمر شربکههرای
اجتماعی و الزام آوری ژایبنری به هنجار ،سنت ،دواعرر و عررف بروده و هررف آن کراهش
نابسامانی اجتماعی است.

شكل شماره  :9تأثیرگذاری دينداری بر امنیت اجتماعي

پيشنهادهای پژوهش
 تقویت سطح دینداری شهرونران از طریو رسانههای جمعی؛ استفاده از برنامه علمی و سیاحتی در جهت افزایش سطح ژایبنری افراد به دین؛ برگزاری همایشهای ملی و کاربردی درباره کارکرد اجتماعی دین در تأمین امنیت؛ تقویت ژیونر دین با نهادهای اجتماعی در راستای نهادینهسازی امنیت؛ افزایش نقش تعاملی نهادهای دینی با اجتماع و بهبود سرمایه اجتماعی آنها؛ ایجاد سررمایه دینری در شرهرونران و افرزایش نقرش حورور خرانواده برهمثابره امررجامعهژذیرکننره دین در اجتماع.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مقاله ژهوهشی :فرا تحلیل نقش مؤلفههای دینداری در احساس امنیت اجتماعی 07 /

فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


احمری سربزره؛ دربانی ،محسن و رجیمی ،ژوریا ( ،)0705بررسی عوامل اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر
احساس امنیت اجتماعی با تأکیر بر ابعاد مختلز دینداری (مورد مطالعه :شهرونران  08سا به باالی



شهر سننرج) ،ف لنامه دانش انتظامی کردستان ،سا هشتم ،شماره دوم ،ص .37 -.8
احمری ،آرمان؛ عباسی چری ،رضا و احمری ،کاروان ( ،)0700بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی
و عوامل مؤثر بر آن ،مورد مطالعه :زنان  00تا  30سا  ،کامیاران ،ف لنامه علمی -ژهوهشی مطالعرات
امنیت اجتماعی ،شماره  ،.5ص .087-355



اسری داوودآبادی ،محمرحسین و زهرا کار ،مرضیه ( ،)0707بررسی نقرش عوامرل جامعرهشرناختی
مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرمآباد در سا  ،0707ف لنامه علمری -تخ

ری دانرش انتظرامی

لرستان سا دوم ،شماره سوم ،ص .0 – 33


اسری داوودآبادی و محمرحسین و همکاران ( ،)0703بررسی رابطه بین دینداری و نهررش نسربت
به امنیت اجتماعی ،مطالعه مروردی دانشرهاه آزاد آشرتیان در سرا  ، 0703ف رلنامه دانرش انتظرامی



مرکزی ،سا  ،.شماره یک ،ص .30-..
اسکیرمور ،ویلیام ( )0733تفکر نظری در جامعهشناسی ،ترجمه علیمحمر حاضری و دیهران ،تهران،
نشر سفیر.




افشار ،زینالعابرین ( ،)0780امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران ،ژایاننامه کارشناسی ارشر ،دانشکره
علوم اجتماعی ،دانشهاه تهران .
افشانی ،علیرضا؛ ذاکری هامانه ،راضیه و عسهری نروشن ،عباس ( ،)0707نقش دیرنداری در تبیرین
میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعهای در شهر یزد).



بادری ،علیرضا و مهروی ،مطهره ( ،)0703تأثیر خودژنراره دینی بر احساس امنیت و رفتار شهرونری در
شهرستان ساری ،ف لنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ،علمی – ترویجی ،سا  ،07شماره ..3



من وری ،احمر؛ علوی ،سعیر و یادگارنهاد ،امین ( )070.بررسی نقرش اعتقرادات دینری برر امنیرت
اجتماعی (مطالعه موردی :زنان شهر کرمان) ف لنامه علمی-تخ

ی دانرش انتظرامی ،سرا ششرم،

شماره  ، 07ص .038-0.3


بوزان ،باری ،مردم ،دولتها و هراس ( ،)0783ترجمه ژهوهشکره مطالعات راهبردی ،تهران ،انتشارات
ژهوهشکره مطالعات راهبردی.



ژوراحمر ،احمر؛ عیوضلو ،محمود؛ حامر ،محبوبه؛ عیوضلو ،داوود و رضایی ،فرشته ( )0700بررسری
رابطه دینداری و احساس امنیت در فواهای شهری و روستایی (مورد مطالعه :شهرستان کوهرشت)،
ژهوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سا او  ،شماره یک ،ص .0 -35
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ترابی ،یوسز و آیت گودرزی ( ،)0783ارزشها و امنیت اجتماعی .مجموعه مقاالت همایش امنیرت
اجتماعی ،شماره یک ،جلر او  ،تهران ،معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی.
توسلی ،یدمعباس ( )0785جامعهشناسی دینی ،تهران ،سخن.
جعفری ،سلیمان و جعفری ،افسانه ( ،)0705بررسی نقرش دیرنداری در احسراس امنیرت اجتمراعی
دانشجویان.
جهانبخش گنجه ،صاد و حسینیژور ،احمر ( ،)0705بررسی میرزان و عوامرل اجتمراعی مررتبط برا
احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه :مغازهداران شهر تهران) ،ف لنامه علمی -ژهوهشری مطالعرات



امنیت اجتماعی ،شماره ، 00ص .87-003
جهانبخش گنجه ،صاد ؛ بادرینیا ،محسن و جعفری ،نیما ( ،)0700بررسی نقش اعتمراد اجتمراعی و
دینداری در ژیشبینی احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشهاه خوارزمی ،ژهوهشنامه نظم
و امنیت انتظامی ،سا نهم ،شماره چهارم ( ،ژیاژی  ، )75ص  37تا .05





چلبی ،مسعود ( ،)0707جامعهشناسی نظم ،تهران ،نشر نی.
حاجیانی ،ابراهیم ( ،)0700امنیت هویت :مبانی و چهارچوب مفهومی ،مجله جامعهشناسی ایران ،دوره
شانزدهم ،شماره  ،.ص .7-70
حاجیزاده میمنری ،مسعود؛ سعیر ،زهرا و اصغری ژنجه ،وحیر ( ،)070.بررسی رابطه بین دینداری
و احساس امنیت (مورد مطالعه :شهرونران شهر کرمان) ،ف لنامه علمی  -تخ

ی دانرش انتظرامی،

سا ششم ،شماره .0.






حاجیزاده میمنری ،مسعود و ترکی ،سیمین ( ،)0707بررسری میرزان و عوامرل اجتمراعی مررتبط برا
احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد ،ف لنامه مطالعات ژلیس زن ،شماره  ، 35ص .05 -58
حبیبزاده ،داسم ،)0708( ،ابعاد امنیت از منظر امام خامنهای (مرظلهالعالی) ،ف لنامه علمی -ژهوهشی
امنیت ملی.3-73 ،)70(0 ،
حسنونر ،اسماعیل ( ،)0700مطالعه عوامل فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر خرمآباد،
ژهوهشنامه جغرافیای انتظامی ،سا چهارم ،شماره  ، 05ص  000تا .0.3
دورکیم ،امیل ( ،)0787صور بنیانی حیات دینی ،ترجمه بادر ژرهام ،تهران مرکز.
ربیعی ،علی و چاهی  ،رضا ( ،)0708نقش بیمه سردمت در امنیرت ملری جمهروری اسردمی ایرران،
ف لنامه علمی -ژهوهشی امنیت ملی.073-033 ، )70( ،0 ،



رستهار ،خریجه؛ حقیقت ،فهیمه؛ زارع ،حکیمه و حسنزاده ،کاظم ( ،)070.بررسی رابطره احسراس
امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی و ییرطبیعی) با سدمت اجتماعی در میان زنان  08سرا بره براالی
ساکن شهر شیراز ،ف لنامه علمی -ژهوهشی زن و جامعه ،سا ششم ،شماره سوم ،ص .30 -05.



زتومکا ،ژیوتر ( ،)0780اعتماد نظریه جامعهشناختی ،ترجمه یدمرضا یفاری ،تهران ،نشر شیرازه.
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سفیری ،خریجه؛ رجبلو ،علی و دلیزاده ،صرغری ( ،)0703رابطره برین دیرنداری و احسراس امنیرت
اجتماعی در شبکههای مجازی ،نشریه ژلیس زن ،سا دوازدهم ،شماره  ،38ص .0-3.
سلطانی بهرام ،سعیر و احمری ،آرام ( ،)0707بررسی میزان کنتر اجتماعی و عوامل مرتبط برا آن در
بین شهرونران حاشیهنشین شهر تبریز ،ف لنامه دانش انتظامی آذربایجان شرردی ،سرا  ، .شرماره 3
(،ژیاژی  ،)07ص .0 -35



سلطانی ،اختر و سلطانی ،ژرستو ( ،)0700بررسی تأثیر ابعاد دینداری برر احسراس امنیرت اجتمراعی
دانشجویان (مطالعه موردی :دانشجویان رشته روانشناسی دانشهاه آزاد اسدمی واحر ایدم) ،ف لنامه
علمی – تخ



ی دانش انتظامی ایدم ،سا ژنجم ،شماره بیستم.

شاد ،فاطمه و صالحآبادی ،ابراهیم ( ،)0705بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتمراعی زنران
سنین ( ).0-08سا دانشهاه بجنورد ،ف لنامه دانش انتظامی خراسان شمالی ،دفتر تحقیقات کاربردی



فا.ا.خراسان شمالی ،سا چهارم ،شماره .05
شاطریان ،محسن؛ حسینیزاده آرانی ،سعیر؛ سخایی ،ایوب و حسینی ،محمررضا ( ،)0700نهاد دین و
امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیرت اجتمراعی در میران سراکنین



مناطو حاشیهای شهرستان کاشان ،ف لنامه جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ، )3(7 ،ص .030-0.0
شجاعی زنر ،علیرضا (« )0788تبارشناسی تجربه دینی در مطالعرات دیرنداری» ،ف رلنامه تحقیقرات
فرهنهی ،دوره دوم ،شماره  ،5تابستان ،صص .70-7.



شهیری ،عباسعلی ( ،)0703بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با احساس امنیت اجتماعی ،ف لنامه
ژهوهشهای اعتقادی-کدمی ،سا هشتم ،شماره  ،70ص .057-008




صاددی جانبهان ،محمود (  ،)0738تحلیل روانشناختی دین (جایهاه دین در سردمت روان) ،تهرران،
انتشارات طریو کما ..
صالحی امیری ،رضا و افشاری نادری ،افسر ( ،)0705مبانی نظری و راهبردی مریریت ارتقای امنیرت
اجتماعی و فرهنهی در تهران ،ف لنامه راهبرد ،سا بیستم ،شماره  ،00ص ..0-35



صریو سروستانی ،رحمتاهلل ( ،) 0735عوامل و موان اجتماعی امنیرت در ایرران ،مجموعره مقراالت
همایش توسعه و امنیت عمومی ،معاونت امنیتی وزارت کشور ،تهران ،نشر وزارت کشور.




صریو ،مهری ،محمرصریو و اکبری ،مهناز ( ،)0700بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در
آذربایجان یربی ،نشریه علوم و فنون مرزی ،شماره  ،3سا هفتم ،ص .0-33
صفری شالی ،رضا ( ،)0788تأثیر مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتمراعی ،مجموعره مقالرههرای
همایش نظم و دنش ،معاونت اجتماعی ناجا.



صیری ،مهری و رهبر ،فرهاد ( ،)0708راهبردهای دوای سهگانه نظام جمهوری اسدمی برای مقابله با
فساد ادت ادی با تأکیر بر امنیت ملی ،ف لنامه علمی -ژهوهشی امنیت ملی.0-.5 ،)75(8 ،
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طالبی ،ابوتراب و رموانی ،محمر ( ،)0705بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتماعی مرورد
مطالعه :ساکنان شهر کاشان ف لنامه علمی-ژهوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،03صص 030
تا .0.3



طاهری ،زهرا ( ،) 0700بررسی نقش ژلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان ،ف لنامه ژرهوهشهرای
راهبردی نظم و امنیت ،سا او  ،شماره .0



عبرالمحمری ،امیر؛ نوابخش ،مهرداد؛ حقیقتیان ،من ور و رضروی ،محمرر ( ،)0700بررسری عوامرل
اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی برا تأکیرر برر ابعراد دیرنداری (مرورد مطالعره:
شهرونران  08سا به باالی شهر تهران) ،ژهوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ،سا نهم ،شرماره چهرار،




ص  03تا .035
عربستان ،مهرداد ( ،)0783دین بهمثابه یک نظام فرهنهی ،نامه انسانشناسی ،ژاییز و زمستان ،شماره ،.
ص .350-305
عشایری ،طاها ( ،)0703تبیین جامعهشناسی ترس از جررم در برین شرهرونران شرهر اردبیرل ،رسراله
دکتری ،علوم اجتماعی ،دانشهاه کاشان.



علیزاده ادرم ،محمربادر؛ باباخانی ،وحیره و زارعی ،یعقوب ( ،)0700بررسی رابطه بین سبک ژوشرش
و احساس امنیت اجتماعی در بین شهرونران تبریز ،ف لنامه دانش انتظامی آذربایجران شرردی  ،سرا
ششم ،شماره (، 3ژیاژی ، )30ص .0 -07



فتاحی ،شهرام؛ زارعی ،طیبه؛ احمرژور ژرویزیان ،جعفر و امیری ،ژروانه ( ،)070.بررسی ارتبراط برین
دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان (نمونره مرورد مطالعره :جوانران  08ترا  30سرا
کرمانشاه) ،ف لنامه علمی -ژهوهشی علوم اجتماعی دانشهاه آزاد اسدمی واحر شوشرتر ،سرا نهرم،
شماره سوم( ،ژیاژی  ،)75ص .000-0.3



داسمی ،وحیر و همکاران ( ،)0703رابطه هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشرهاه
مازنرران دوف لنامه علمی – ژهوهشی دین و ارتباطات( ،سا  ،)35شرماره ( ، 3ژیراژی  ،)..صرص
.37-00



دجری ،حسینعلی؛ توکلی ،آسیه و رئیسی ،کبری ( ،)0703بررسی میزان دینداری (در بعر مناسرکی و
اعتقادی) و تأثیر آن بر احسراس در برین دانرشآمروزان در خرانواده در شرهرکرد ،ف رلنامه علمری-




تخ

ی دانش انتظامی چهارمحا و بختیاری ،شماره  ،0دوره او .

کوزر ،لوئیس ( ،)0705زنرگی و انریشه بزرگان جامعهشناسی ،محسن ثدثی انتشارات علمی ،تهران.
گروسی ،سعیره؛ میرزایی ،جد و شراهرخی ،احسران (« ،)0785بررسری رابطره اعتمراد اجتمراعی و
احساس امنیت؛ مطالعه موردی :دانشجویان دختر دانشهاه آزاد جیرفت» ،ف لنامه دانش انتظامی ،سا
نهم ،شماره .35-70 ،3
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گیرنز ،آنتونی ( ،)0738تجرد و تشخص ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران ،نشر نی.
گیرنز ،آنتونی ( ،)0705ژیامرهای مررنیت ،ترجمه محسن ثدثی ،تهران ،نشر نی
گیرنز ،آنتونی ( ،)0705جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر ثدثی ،تهران ،نشر نی.
گیرنز ،آنتونی ( ،)0785معنای مررنیت ،ترجمه علیاصغر سعیری ،تهران ،انتشارات کویر.
مانر  ،رابرت ( ،) 0730چهره متغیرر امنیرت ملری ،ترجمره ژهوهشرکره مطالعرات راهبرردی ،تهرران،
انتشارات ژهوهشکره مطالعات راهبردی.



محمری سرواله ،صباح ( ،)070.بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در برین
شهرونران باالی  08سا شهر سننرج ،ف لنامه دانش انتظامی کردستان ،سا ششم ،شرماره بیسرت و
یکم.




معین ،محمر ( ،)0780فرهنگ فارسی معین ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
موسوی ،سیر یوسز ( ،)0707بررسی امنیت نررم و چرایری و اهمیرت آن در ترأمین امنیرت داخلری
جمهوری اسدمی ایران ،ف لنامه مطالعات حفاظت و امینت انتظامی ،سا نهم ،شرماره  ،73ص -00



.07
موالیی ،نرجس؛ محمری ،سرجاد؛ یرزالوی ،علری و رجبری کرربن ،کرریم ( ،)0705تجزیرهوتحلیرل
رگرسیون چنرمتغیره عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه :شرهرونران سراکن شرهر



اهواز) ،ف لنامه دانش انتظامی خوزستان سا ششم ،شماره  ، 30صص .07-..
ن ری ،دریر ( ،)0705درآمری برر امنیرت اجتمراعی ،تهرران :ژهوهشرهاه علروم انسرانی و مطالعرات
فرهنهی.



نوروزی ،فیضاهلل و سپهر فوالد ،سارا ( ،)0788بررسی احساس امنیت زنان  30-00ساله شهر تهران و
عوامل مؤثر بر آن ،ف لنامه راهبرد ،سا هیجرهم ،شماره .07





نویرنیا ،منیهه ( ،)0780تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی ،ف لنامه تخ

ی جامعهشناسی،

سا دوم ،شماره سوم.0.5 ،
نویرنیا ،منیهه ( ،)0780درآمری بر امنیت اجتماعی ،ف لنامه مطالعات راهبردی ،سا ششم ،شماره .00
ولیزاده ،شاهرخ و ژوستچی ،رضا ( ،)0700بررسی عوامل نظام زنرانبانی بر بهراشت روانی سرربازان
وظیفه (مورد مطالعه :سربازان وظیفه زنرانهای خوزستان) ،ف لنامه دانرش انتظرامی خوزسرتان ،دوره
او  ،شماره .3




ویلم ،ژان ژل ( ،)0785جامعهشناسی ادیان ،عبرالرحیم گواهی ،تهران ،تبیان.
هاشمیانفر ،علی؛ دهقانی ،حمیر و اکبرزاده ،فاطمه ( ،)0703تأثیر دینداری و رسانههرای جمعری برر
احساس امنیت اجتماعی دانشجویان ژهوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سرا دوم( ،ژیراژی
 ،)0شماره او .

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر0700  زمستان، شماره سیوهشتم، سا دهم، ف لنامه علمی امنیت ملی/ 08

 درررت،)0703(  مسرعود، محمررضرا و برادری، محمررضا؛ موحرریصرفت، خراداد؛ ولوی،هلیلی



- ف رلنامه علمری،سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فوای سایبر
.037-355 ،)30( 8،ژهوهشی امنیت ملی
. نشر تبیان، تهران، ترجمه محسن ثدثی، جامعهشناسی دین،)0733(  ملکم،همیلتون
 انتشرارات، درم، بررسی تحو آراء ژیتر برگر درباره دین و عرفری شررن،) 0788(  حسن،یوسززاده
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