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کمی و کیفی احساس امنیت اجتماعی را در میان جامعۀ زندانیان
این پژوهش برآن است که وضعیت ّ
مرد زندان دیزلآباد شهرکرمانشــاه مطالعه نموده و برخی از عوامل مؤثر بر احســاس امنیت اجتماعی را
تصریح نماید .درواقع هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطۀ بین تعهد مذهبی و سازشیافتگی ،با احساس
امنیت اجتماعی در میان زندانیان مرد است.
در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 150 ،نفر از زندانیان مرد زندان دیزلآباد
شهر کرمانشــاه به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها روش پرسشنامه به کاربرده
شده است .دادهها با استفاده ازآمارههای توصیفی چون فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و دیگر آزمونهای
آماری چون همبستگی و رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتههای پژوهش نشــان دادند که میزان تعهد مذهبی ،سازشیافتگی و احساس امنیت اجتماعی در بین
زندانیان مرد پایین اســت؛ همچنین بین تعهد مذهبی زندانیان با احساس امنیت اجتماعی ،رابطۀ مثبت
و معناداری یافت شــد؛ اما بین تعهد مذهبی و سازشیافتگی ،رابطۀ معناداری مشاهده نگردید .باتوجه به
نتایج این پژوهش ،توصیه میشــود به آموزش برنامههای مذهبی به زندانیان پرداخته شــود تا به بهبود
احساس امنیت در این افراد و در نهایت ،افزایش امنیت اجتماعی در جامعه بینجامد.
کلیدواژهها :تعهد مذهبی ،احساس امنیت اجتماعی ،سازشیافتگی ،زندانیان مرد.
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مقدمه

دينداري عبارت است از پايبندي و آگاهي از اصول و شعائر يك مذهب ،به گونهاي كه اين پيروي
بر زندگي فردي و اجتماعي تأثيرگذار باشد (.رباني و طاهري .)91 :1388،فرد ديندار كسي است كه با
آگاهي از اصول و شعائر يك مذهب به پيروي از آن ميپردازد؛ به گونهای كه اين پيروي بر زندگي
فردي و اجتماعي وي تأثيرگذار است(شهابي )404:1382،و تعهد مذهبی نشان میدهد که یک فرد
تــا چه حد درگیر امور مذهبی اســت .فردی که تعهد مذهبی دارد بــه ارزشها ،باورها و تکالیف
مذهبی خود پایبند و وفادار اســت و از آنها در زندگــی روزمرهاش بهره میگیرد ،به عبارت دیگر
تعهد مذهبی نشــان دهندۀ میزان زمانی است که فرد به فعالیتهای مذهبی انفرادی میپردازد؛
صرف پیوندجویی مذهبی و شــرکت درفعالیت نهادهای مذهبی میکند و میزان اهمیت باورهای
مذهبی برای فرد است(ورتینگتون و همکاران.)85:2003،
فرد متدین ،از یکســو خود را ملتزم به رعایت فرمانها و توصیههای دینی میداند و از سوی دیگر،
اهتمام و ممارست دینی ،او را به انسانی متفاوت با دیگران بدل میسازد؛ بنابراین به دو طریق یا با دو
ی و دیگری از پیامد دینی
نشانه میتوان او را از دیگران بازشناخت :یکی از طریق پایبندی و التزام دین 
و آثار تدین در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی او .پس دینداری به بیان کلی؛ یعنی داشــتن
اهتمام دینی به گونهای که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متأثر سازد (شجاعی زند.)36 :1384 ،
در فرهنگ اســام -كه برگرفته از روايات معصومين(ع) است ،ايمان الهي ،مبنا و سرچشمۀ اصلي
امنيت اســت كه همة ابعاد وجودي انسانها را پوشش ميدهد و دنيا و آخرت را شامل ميشود .در
اين فرهنگ ،اســاس بر امان الهي و ايمان و ايمني از عذاب و قهرخداوند متعال اســت تا انسان به
اعتماد و اطمينان برسد و صاحب نفس مطمئنه گردد (اخوان کاظمی.)40 :1389،
در قرآن كريم نيز در وصف شــهر مكه ،امنيت به عنوان يكي از ويژگيهاي مهم شــهرها ذكر شده
است و به طرق مختلف اين ويژگي مورد توجه قرار گرفته است .براي نمونه سورة تين آيات ،3-1
سورة عنكبوت آية  ،67سورة قصص آية  ،57سورة ابراهيم آية  37و سورة بقره آيات  125و 126
(ميرزماني.)202 :1382 ،

امنيت مصدر جعلى يا صناعى فارسى است و به معنى ايمن شدن و در امان بودن است (معين.)179:1379 ،

همچنين به معني ايمنى ،آرامش و آسودگى ( عميد )1376:275 ،و مصونيت از تعرض و تصرف اجباري
برخالف رضايت است (زاده علی .)72 :1388،امنیت منوط به رهايي نسبي از تهديد و بهرهگيري بهينه از
فرصتهاســت (خليلي )428 :1381،و به دفاع يا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و اموال گفته ميشود
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(كلمنتس .)57 :1384،احساس امنیت نیز عبارت از نوعی ذهنیت و جهتگیری روانی مثبت (رضایتبخش،
قانعکننده و آرامبخش) شــهروندان نسبت به نداشتن تأثیر حضور و بروز رویدادها و وقایع ضدامنیتی
(تهدیدات)در شرایط فعلی و آتی است (حاجیانی .)131 :1384 ،در مورد اهميت و جايگاه برجستة امنيت در
اسالم ،همين نكته كافي است كه امنيت در روايتی مشهور در زمرة يكي از دو نعمتي قرار گرفته است كه
انسان قدر آن را نميشناسد؛ مگر اينكه به مصيبتي گرفتار شود «:النعمتان مجهولتان الصحة و االمان»1
امنيت در اين روايت شامل كلية ابعاد اين مفهوم است (اخوان کاظمی.)37 :1389،
دورکیم هم معتقد اســت در جوامعی که فرهنگ مشــترک و قوی در مورد اعتقاد عمومی وجود
دارد ،همبستگی اجتماعی ،استحکام و نظم اجتماعی عینیت بیشتری خواهد یافت و این مهمترین
عاملی میشــود تا نظام اخالقی و نظام باورها ،ارزشها و هنجارهای مشترک را به مردم یک جامعه
هدیه کند که در پرتو آن نظم اجتماعی برقرار بماند و جرم ،نابهنجاری و خودکشــی کاهش یابد و
جومرج رخت بربندد و به تبع آن امنیت و ثبات اجتماعی برقرار گردد (صدیقی اورعی.)149 : 1376 ،
هر 
ابعاد ســازشیافتگي شامل سازشیافتگی اجتماعي ،عاطفي ،جسماني و اخالقي است كه در رأس
همه ،ســازشیافتگی اجتماعي قرار دارد؛ به گونهای كه اين سازشیافتگي پيشدرآمد رسيدن به
سازشیافتگی عاطفي و اخالقي تلقي ميشود (مظاهري و همكاران.)50 :1385 ،
گوداشتاين و النيون (1995؛ به نقل از مظاهري و همکاران ) 50 :1385 ،سازشیافتگی را فرايند پيوستهاي
تعريف كردهاند كه در آن ،تجارب يادگيري اجتماعي شخص توانايي و مهارتهايي را فراهم ميسازد
كه از آن طريق ميتوان به ارضاي نيازها پرداخت( .رحيم نيا و رســوليان (  ) 30 :1385ســازشیافتگی
را مفهومــي عام ميدانند كه همة راهبردهاي ادارهكردن موقعيتهاي تنیدگیزاي زندگي ،اعم از
تهديدات واقعي و غيرواقعي را شامل ميشود.
يكي از منابعي كه به وقوع فرايند ســازشیافتگي كمك ميكند ،حمايت اجتماعي است .حمايت
اجتماعي به مراقبت ،محبت ،ع ّزت ،تسلي و كمكي اطالق ميشود كه ساير افراد يا گروهها به فرد
عرضه ميكنند (ســارافينو .)104 :1384 ،همچنين حمايت اجتماعي شامل منابع اجتماعي است كه
افراد آمادۀ دريافت آن هستند تا روابطشان را بهبود ببخشند (لورا،گراهام و نااُمی .)261 :2007،
به عقيدۀ پترســون( )1990فرد باايمان به اين دليل كــه خداوند را حامي و مراقب خود ميداند،
احســاس رهاشــدگي ،پوچي و تنهايي نميكند (عابدي و همــکاران .)47 :1387 ،اتكا به نيروي الهي
 - 1اين روايت ،بدين صورت نيز نقل شده است« :نعمتان مكفورتان ،األمن و العافيه »:دو نعمت است كه مورد قدرناشناسي و ناسپاسي است؛ يكي نعمت
امنيت و دومي نعمت سالمتي (مجلسي ،بحاراالنوار ،ج.)170 :78
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در اين افراد و نداشــتن احســاس تنه ماندگي ،مانع از بروز احســاس ن امني در آنها ميشــود.
هويتيابي به وســيلة يك گروه مذهبي ،احســاس ثباتيافتگي و اطمينان خاطر بيشتري نسبت
به ديگر گروههاي اجتماعي را به دســت ميدهد؛ حتي بيشتر از شبكههاي حمايتي سازمانيافته
(گراهــام .)142 :2010،از ايــنرو ،مذهب با هويتســازي ،مانع از ايجاد احســاس واماندگي و نبود
احساس امنيت در فرد ميشود.
كتابي( )183 :1383معتقد است كه مذهب ميتواند حس اعتماد ،پيوند ،هويت مشترك ،همبستگي
اجتماعي و روحيه همكاري و تعاون را در افراد ايجاد كند .بنابراين ،فرد با بهرهمند شــدن از اين
عناصر بيشازپيش احساس امنيت و سازگاری خواهد كرد.
بیان مسئله

احساس امنيت ،مقولة مرتبط با ويژگيهاي دروني افراد است؛ اما شرايط شكلگيري اين احساس
هم به عوامل عيني و هم به عوامل ذهني بســتگي دارد .اگر افراد جامعه از لحاظ رواني احســاس
امنيت داشــته باشند ،كمتر دچار مشكالت مختلف و ناســازگاری خواهند شد .زندانیان یکی از
گروه های بســیار مهم در امنیت جامعه محسوب میشوند .سالمت و امنیت جامعه به عنوان یک
اصــل مهم ایجاب مینماید ،زندان محیط تهذیب و کانون اصالح و تربیت باشــد ،نه مکانی برای
خوروخواب و تن پروری و آموزشــگاهی برای یادگیری و تکمیل درسهــا و رفتارهای انحرافی و
اشــاعه اعمال زشــت و مغایر اخالق و در یک جمله ،مکانی برای تبــادل تجارب منفی صاحبان
اندیشــههای کج و منحرف(مندنی پور .)43 :1382،همچنین فلسفۀ اساسی مجازات زندان در دنیای
امــروز و ازجمله در آیین بزرگ و اجتماعی اســام ،چیزی جز اصــاح و تربیت و تهذیب فرد از
جنبههای مختلف و در نهایت تدارک و تأمین سالمت و امنیت جامعه نبوده و نیست .پس سزاوار
و شایســته است قبل از هرچیز ،با هدف حفظ و تأمین سالمت جامعه ،زندان را به دانشگاه؛ یعنی
محیط کسب معرفت و آگاهی در راستای سعادت جامعه بدل نماییم .این پژوهش به دنبال روشن
نمودن میزان احساس امنیت و سازگاری و پایبندی مذهبی در بین زندانیان و پاسخگویی به این
است که ،آیا بین پایبندی مذهبی و احساس امنیت اجتماعی در میان زندانیان رابطه وجود دارد؟
مبانی نظری پژوهش

امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همۀ مشکالت انسان – از بیماری روانی گرفته
تا خودکشــی ،اعتیاد و بزهکاری  -اســت .بحث امنیت از نظر روانشناسی –بهویژه در بهداشت
روانی و در آسیبشناسی روانی – اهمیت بسیاری دارد .آرامش ،رشد ،شکوفایی انسان ،بروز همة
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اســتعدادها و خالقیتها و نیل به همۀ کماالت انسان در سایۀ امنیت به دست میآید .به همین
ســبب ،یکی از مهمترین و بنیادی ترین نیازهای انســان که در بسیاری از نظریه ها و پژوهش های
روانشناسی ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی و مدیریت ،از جمله فروم ( ،)156: 1955الپورت (1961
 ،)217:مازلو ( ،)79: 1970لینگ ( ،)182: 1984مورز ( ،)354: 1980لوه ( ،)48: 1978لوچیانی
( ،)112: 1989بوزان ( )69:1991و ماندل ( )159: 1994به آن اشــاره شده است ،نیاز به امنیت
است .رويكردهاي متفاوتي به موضوع امنيت وجود دارد.
امنيت اجتماعی از نگاه بوزان ،به قابليت الگوهاي ســنتي زبــان ،فرهنگ ،مذهب ،هويت و عرف
ملي مربوط اســت (نوید نیا  .)38 :1385،از اين منظر با حفظ عناصر اصلي انسجام اجتماعي جامعه،
تحقق شــرايط امن براي بقا و تداوم جامعه ميسر ميشود .بوزان معتقد است كه امنيت اجتماعي
بــه مقابله با خطرهايــي ميپردازد كه به صورت نيــروي بالقوه یا بالفعل هويــت افراد جامعه را
تهديــد ميكنند .امنيت اجتماعي از نظر بوزان به حفظ مجموعــه ويژگيهايي ارجاع دارد كه بر
مبناي آن افراد خودشــان را به عنوان عضو يك گروه اجتماعي قلمداد ميكنند ،يا به بيان ديگر،
مربوط به جنبههايي از زندگي فرد ميشــود كه هويت اجتماعی (گروهي) او را سامان ميبخشند؛
يعنــي حوزه اي از حيات اجتماع كه فرد خود را به ضمير ما متعلق و منتســب میداند و در برابر
آن احســاس تعهد و تكليف ميكند .هر عامل و پديده اي كه باعث اختالل در احســاس تعلق و
پيوســتگي اعضاي گروه گردد ،در واقع هويت گروه را بــه مخاطره انداخته ،تهديدي براي امنيت
اجتماع محســوب میشود .بدين جهت اســت كه بوزان مفهوم طبیعی امنيت اجتماعي را هويت
دانسته ،امنيت اجتماعي را مترادف با امنيت هويت تلقي ميكند (نویدنیا .)65 :1382،بر اساس آنچه
ذكر شد ،دين ميتواند به داليل زير يكي از عناصري باشد كه احساس امنيت را تبيين ميكند:
. 1دين به عنوان يك نهاد اجتماعي نظمدهنده عمل ميكند و احســاس امنيت را در نتيجة نظم
ارائه ميدهد.
. 2دين در جامعۀ در حال گذار معاصر ،نقش هويتبخشي به افراد را دارد (بر اساس نظريات ويور،
بوزان ،وبر و.)...
 . 3دین (به ويژه برخي مناسك مذهبي كه صورت جمعي دارد) باعث ايجاد همبستگي ميان افراد
شده ،حس جداافتادگي را در افرد کاهش ميدهد.
. 4فرد ديندار خداوند را حامي و مراقب خود دانسته ،احساس رهاشدگي و پوچي نميكند.
در نهايت ،ميتوان گفت كه دين از عوامل مهم و تأثيرگذار در ســامت ذهن اســت ،دين چهرة
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جهــان را در نظر فرد ديندار دگرگون ميســازد و طرز تلقي او را از خــود ،خلقت و رويدادهاي
پيرامون تغيير ميدهد .فرد ديندار خود را سخت در حمايت و لطف همهجانبة خداوند ،بزرگترين
نيروي موجود ميبيند و بدينترتيب ،احســاس اطمينــان و آرامش و لذت معنوي عميقي به وي
دســت ميدهد .چنين فردي به واسطة ناماليمات و ناكاميهاي زندگي دچار نااميدي و اضطراب
نميگردد؛ زيرا خداوند را حامي خويش ميداند .او اطمينان دارد كه اين حوادث و رويدادها گذرا
هستند و او پاداش صبر خود را خواهد گرفت(کروز : 2003،به نقل از چراغی و مولوی.)3 :1385،
سؤاالت تحقیق

آیا بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا بین تعهد مذهبی بیرونی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا بین سازشیافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا تعهد مذهبی(درونی و بیرونی) و سازشیافتگی توان پیش بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند؟
روش پژوهش

هدف اساســی پژوهش حاضر ،بررســی رابطۀ بین میزان تعهد مذهبی ،سازشیافتگی و احساس
امنیت اجتماعی اســت؛ بنابراین ،پژوهش حاضر مبتنی بر طرحی از نوع همبســتگی اســت؛ زیرا
مبنای بررسی کنونی بر وارسی رابطۀ بین متغیرهاست.
پس از انتخاب آزمودنیها ،آمادهسازی ابزارهای الزم و اجرای آنها بر روی آزمودنیها انجام گردید .ازاینرو
در ادامه به شیوۀ نمونهگیری ،معرفی ابزارها و شیوۀ تجزیه وتحلیل آماری دادهها مطرح میگردند.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری :در پژوهش حاضر شــامل همۀ زندانیان مرد زندان دیزل آباد شهرســتان کرمانشاه
است ،که در سال  90 -91دراین مرکز نگهداری شدهاند.
نمونه آماری :نمونه پژوهش حاضر شــامل  150نفر از زندانیان مرد زندان دیزل اباد شهرســتان
کرمانشاه میباشد که حجم نمونه منطبق با جدول مورگان میباشد.

روش نمونهگیری

روش نمونهگیری پژوهش حاضر براســاس شــیوۀ نمونهگیری تصادفی ساده است که درآن هریک از
اعضای جامعۀ تعریفشده ،شانس برابر و مستقلی برای قرارگرفتن در نمونه دارند .منظور از مستقل بودن
این است که انتخاب یک عضو بههیچوجه در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیری ندارد (دالور.)92 :1389 ،
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ابزارهای پژوهش

متغیرهای مورد بررســی در این پژوهش عبارتند از :تعهد مذهبی (درونی و بیرونی) ،ســازشیافتگی و
احساس امنیت اجتماعی که ویژگی ابزارهای بکاربرده شده برای اندازهگیری این متغیرها به شرح زیر است:
الف)پرسشنامۀ تعهد مذهبی:

پرسشنامه تعهد مذهبی دارای دو زیرمقیاس تعهد مذهبی درونفردی و تعهد مذهبی میانفردی
است .این آزمون درمجموع دارای10عبارت است که آزمودنی باید در یک طیف لیکرت  5درجهای
میزان موافقت یا مخالفت خود با هریک از آنها را مشخص سازد.
ضریــب آلفای کرونباخ کل آزمون ،0/93زیرمقیاس تعهــد مذهبی درون فردی0/92و زیرمقیاس
تعهدمذهبی میانفردی0/87گزارش شده است که حاکی از همسانی درونی مطلوب آزمون است.
همچنین ضریب پایایی با اســتفاده از روش بازآزمایی در فاصلۀ ســههفته برای کل آزمون،0/87
زیرمقیاس تعهد مذهبی درونفردی0/86و زیرمقیاس تعهد مذهبی میانفردی 0/83بوده است.
ب)پرسشنامۀ سازشیافتگی:

این پرســشنامه بهطور کلی از  54عبارت تشــکیل شده است که پایایی آن با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ به میزان  0/89میباشد که بیانگر همسانی درونی مطلوب آن است.
ج)پرسشنامۀ احساس امنیت اجتماعی:

برای تدوین این پرســشنامه که توسط پژوهشگران حاضر ساخته شده است ،از روش اعتباریابی
محتوایی اســتفاده شد که درآن مواد آزمون از بندهای قانون اساسی مربوط به امنیت اجتماعی و
دیدگاه صاحبنظران دراینباره اقتباس شده است .ضریب آلفای بهدست آمده برای این پرسشنامه
به میزان  0/84است که حاکی از همسانی درونی مطلوب آن است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای گردآوری شده با استفاده از آمارهای توصیفی :فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و سایر
شاخص های توصیفی وضعیت تعهد مذهبی ،احساس امنیت اجتماعی و سازشیافتگی گروه نمونه
محاسبه گردید .به منظور آزمودن فرضیههای پژوهش آزمونهای آماری مناسب هر فرضیه؛ مانند
همبستگی و رگرسیون چند متغیری بهکاربرده شد .دادهها با بهرهگیری از نرمافزار رایانهای SPSS
پردازش و تجزیهوتحلیل گردیدند.
یافتههای پژوهش

فرضیۀ )1بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
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نتایج تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی نشان داد که بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی
ضریب همبستگی 0/49وجود دارد که در سطح 0/01معناداراست .پس فرضیۀ یکم پژوهش تأیید
میشود؛ یعنی بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه )2بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیهوتحلیل داده های پژوهشــی نشــان داد که بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت
اجتماعی ضریب همبســتگی 0/52وجود دارد که در ســطح 0/01معنادار اســت .پس فرضیۀ دوم
پژوهشــی تأیید میشــود؛ یعنی بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ مثبت و
معنیداری وجود دارد.
فرضیۀ )3بین تعهد مذهبی بیرونی واحساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی نشــان داد که بین تعهد مذهبی بیرونی واحساس امنیت
اجتماعی ،ضریب همبســتگی 0/44وجود دارد که در ســطح 0/01معنادار است .بنابراین؛ فرضیۀ
ســوم پژوهش تأیید می شــود؛ یعنی بین تعهد مذهبی بیرونی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ
مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیۀ )4بین سازشیافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشــی نشــان داد که بین ســازشیافتگی و احســاس امنیت
اجتماعی ،ضریب همبســتگی معناداری وجود ندارد .پس فرضیۀ چهارم پژوهش رد میشود؛ یعنی
بین سازشیافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ معنیداری وجود ندارد.

متغیر

احساس امنیت اجتماعی

جدول )1ضرایب همبستگی بین متغیرها
تعهد مذهبی
شاخصهای آماری تعهد مذهبی درونی تعهد مذهبی بیرونی تعهد کل

سازش
یافتگی

ضریب همبستگی

0/52

0/44

0/49

0/005

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/94

فرضیۀ )5تعهد مذهبی(درونی و بیرونی) و سازشیافتگی توان پیشبینی احساس امنیت اجتماعی را دارند.
بــرای پیشبینی احســاس امنیت اجتماعی (متغیر مالک ) بر اســاس متغیرهای پیش بین تعهد
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مذهبی(درونی و بیرونی) و ســازشیافتگی از تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج تجزیهوتحلیل
نشــان داد که مدل رگرسیونی با  F =22/02استفاده شده معنادار است .و تعهد مذهبی(درونی و
بیرونی) و سازگاری ،رویهمرفته می توانند  30درصد واریانس احساس امنیت اجتماعی را تبیین
کنند ()R2؛ بنابراین فرضیۀ پنجم پژوهش تأیید میشــود؛ یعنی تعهد مذهبی(درونی و بیرونی) و
سازشیافتگی توان پیش بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند .در جدول شماره  2نتایج خالصه
تحلیل رگرسیون آمده است.
جدول )2نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی احساس امنیت اجتماعی
منابع

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

R

R2

سطح معنیداری

رگرسیون

1610/92

3

536/87

22/02

0/55

0/30

0/001

باقیمانده

3681/62

151

24/38

کل

5292/54

154

نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که برای پیشبینی احساس امنیت اجتماعی ،تعهد مذهبی(درونی
و بیرونی) و سازشیافتگی ،به ترتیب با ضریب تأثیر  -0/44 ، 0/95و 0/11میتوانند متغیر مالک
(احســاس امنیت اجتماعی) را پیش بینی کنند .جدول شمارۀ  3ضرایب رگرسیونی را برای پیش
بینی احساس امنیت اجتماعی نشان میدهد.
جدول)3ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی احساس امنیت اجتماعی

ضرایب غیر استاندارد
متغیر پیشبین

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

بررسی معنا داری مدل

β

t

سطح معنا داری

تعهد مذهبی درونی

0/96

0/20

0/95

4/73

0/001

تعهد مذهبی بیرونی

-0/67

0/30

-0/44

-2/21

0/02

سازشیافتگی

0/11

0/06

0/11

1/72

0/08

برآورد
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خالصۀ یافتهها

خالصۀ نتایج بهدستآمدۀ پژوهش به شرح زیر بوده است:
 -1بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود دارد)P 0/001(.
الف -بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود دارد)P 0/001( .
ب -بین تعهد مذهبی بیرونی و احساس امنیت اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود دارد)P 0/001( .
 -2بین سازشیافتگی و احساس امنیت اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد)P 0/05( .
 -3بین تعهد مذهبی و سازشیافتگی رابطه معناداری وجود ندارد)P 0/05( .
الف -بین تعهد مذهبی درونی و سازشیافتگی رابطۀ معناداری وجود ندارد)P 0/05( .
ب -بین تعهد مذهبی بیرونی و سازشیافتگی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد)P 0/05( .
 -5تعهد مذهبی(درونی و بیرونی) و سازشیافتگی توان پیش بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند.
نتیجه گیری

به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که بین تعهد مذهبی و احســاس امنیت اجتماعی رابطۀ مثبت
معناداری وجود دارد .این بدین معناســت که هر چه افراد از نظر مذهبی متعهدتر باشــند ،میزان
احســاس امنیت در آنها باالتر خواهد بود .بســیاری از آسیبشناســان اجتماعی و جرم شناسان
و روانشناســان بر این عقیده هســتند که مذهب بعنوان اصلیترین عامل خودکنترلی افراد را از
کــجروی و رفتارهای نابهنجار و پر خطر دور نگه میدارد و طبیعتاً هرچه فضای جامعه مذهبی تر
باشد ،این خودکنترلی در بین شهروندان بیشتر میشود .برجستهترین اثر باورهای مذهبی ،کنترل
انســان و مهار تمایالت جســمانی و تقویت روحیۀ مقاومت در برابر جاذبههای نفسانی است .رشد
ایــن امر را باید در گرایش افراد جامعــه به معنویت دنبال کرد .نقش باورهای مذهبی در هدایت
افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی ،نکتهای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری
و جامعهشناســان نیز بر آن تأکید داشــته و آن را غیر قابل انــکار میدانند  ،به گونه ای که زوال
اخالق در غرب ،افزایش میزان جرم و جنایت در این کشــورها و شــیوع انواع فسادهای اخالقی را
نتیجۀ رویگرداندن شهروندانشــان از دینباوری میدانند؛ بنابراین جرم به عنوان یک حقیقت در
تمام جوامع پذیرفته شــده و این ســؤال پیش آمده که به جز وضع قوانین و به کارگیری از قوای
قهریه از چه عامل دیگری میتوان برای کاهش جرم و رســاندن میزان بزه به کمترین میزان بهره
گرفت .پاســخ این سؤال کام ً
ال روشن است؛ تقویت اخالق ،باالبردن آستانۀ تحمل مردم و پاالیش
احساســات و افــکار منفی آنها تأثیر بســزایی دارد و در این میان یکــی از اثرات مثبت مذهب و
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باورهای معنوی رسیدن به نکات یادشده است؛ زیرا فرد متدین به سبب ایمان به خدا ،ملزمکردن
خود و رعایت اصول دینی و اخالقی و باور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسانهاست ،بدون تردید،
بســیار آرام ،متین و منطقیتر رفتار میکند و در برابر ناکامیها و نامالیمات منطق و اســتدالل
خودش را نمیبازد و تسلیم نمیشود و رفتارهای مجرمانۀ بسیار کمتری از او سر میزند؛ بنابراین،
مســئوالن فرهنگی جامعه باید تمام تالش خود را بهکارگیرند که فضای معنوی در کشور بیش از
پیش حاکم شــود تا آمار جرم و جنایت کاهش یافته و میزان امنیت و احســاس امنیت اجتماعی
نیز در جامعه افزایش یابد.
نتایج نشان میدهند که تعهد مذهبی و سازشیافتگی نقش متغیر پیشبین داشته و پیشبینهای
مهمی برای پیشــگیری از کاهش احســاس امنیت اجتماعی دربین افراد محســوب میشــوند.
دراینرابطه میتوان نقش مذهب را به عنوان عامل پیشگیری در موارد زیر خالصه کرد:
-1تعهد مذهبی درونی و بیرونی رابطۀ مثبتی با احساس امنیت اجتماعی دارند؛ زیرا هردو موجب
افزایش رفتارهای اجتماعی مطلوب میگرددند.
 -2ارزشهای مذهبی و ارزشهای اجتماعی با هم هم پوشی دارند.
 -3بســیاری از اعمال مذهبی (پیشــرفت ،پایــداری و ثبات ،پرهیز از شــیوههای زندگی مضر،
پیوستگی استحکام خانواده و خودشکوفایی) با رشد فرد هماهنگ هستند.
 -4تعهد مذهبی امنیت اجتماعی را تشــویق میکند که اساســاً به نفــع اجتماع بوده و در طول
زندگی گستردهاند.
 -5تداوم ایمان و مذهب در زندگی ،مؤید سودمندی ،مفیدبودن و سازگارانه بودن آن است.
 -6جهتدار بودن زندگی و هدفمندبودن آن در ایجاد ثبات ،استحکام و هدایت انسان مؤثر است.
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