
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 9911 زمستان ،هشتمو سي شماره دهم، سال

 91-19 صفحات از سوم مقاله

 

 داری در احساس امنیت اجتماعی ی دینها مؤلفهفرا تحلیل نقش  :پژوهشي مقاله
 3، صدیقه اسماعیلی 2، طاها عشایری 1اکبر ذوالفقاری 

 91/98/19تاريخ پذيرش: 89/89/19تاريخ دريافت: 

 دهچکي
ی کنترر  ییررسرمی   ها احساس آرامش جمعی و فردی دارد و یکی از سازوکار نیتأمدین نقش مهمی در 

از گرایش به نابهنجاری اجتماعی، بزه و ایجاد ناامنی در اجتماع است. در ایرن ژرهوهش د رر برر ایرن       اجتماع

 .ی درار گیردبررس مورددر میزان احساس امنیت  داری دینی ها مؤلفهاست که نقش 

و  منرر  نظرام ی، مررور  بخش انسجامکمی است. هرف این روش، -سازوکار اجرای ژهوهش فراتحلیل روش:

اسرت   ژهوهش 73گرفته در یک حوزه معین ژهوهشی است. جامعه آماری آن  ی مطالعات صورتساز کرستی

 ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شرنر. هرف بانمونه سنر ژهوهشی  37که 

داری )بعرر   دیرن گونره   داری و امنیرت، شرش   که در ارتباط با دین دهر یمی توصیفی نشان ها افتهی ها: يافته

ی تحلیلری ژرهوهش حراکی از ایرن     ها افتهی( شناسایی شرنر. یفکر ی،تجرب ی،امریژ ی،عاطف ی،مناسکی، اعتقاد

 یمناسرک ، بعرر  (Effect size =57330) یبعر اعتقراد از  ریرژذیتأثمتغیر وابسته اصلی  عنوان به است که امنیت

(573.0= Effect size،) بعر عاطفی (57753= Effect size،)   بُعرر ژیامرری (573..= Effect size،)   بُعرر

داری  متغیرهای دیرن  درمجموع ( بوده وEffect size =57.33) یفکربعر  ( وEffect size =0..57) تجربی

امنیرت اجتمراعی را   از  sig =57550و  Effect size، 05730.= Z= 57307 انرر  توانستهشاخص کلی  عنوان به

 تبیین نماینر.

 

 دینی، سرمایه اجتماعی. هیسرما داری، امنیت اجتماعی، دین   :ها کليدواژه
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 و بيان مسئله مقدمه

. امنیرت بره مفهروم    (0703)عشرایری،  شناسری اسرت    نظم اجتماعی از مفاهیم بنیادین جامعه

ها  از هرگونه تهریر، یکی از نیازهای اساسی انسانرهایی از ترس و خطر و احساس دوری 

از آیاز ژیرایش زنرگی بوده است. امنیت به این معنا ژیونر عمیقی با ساختارهای ادت رادی،  

توان امنیت را حفر    . به عبارت دیهر می(35: 0700)سلطانی و سرلطانی،   فرهنهی و اجتماعی دارد

 . (03: 0703)صیری و رهبر، ست ترین خطرات دان ذات و  صیانت نفس از اساسی

انر و کسرانى   انر، امنیت را شرط ضرورى عر  دانسته فیلسوفانى که دیریه عرالت داشته

انرر و آنران کره   برر توسرعه       انر، آن را عامل اصلى آسرایش شرمرده   انریشیره که به رفاه می

انرر و همره    هانر، امنیت را عامل و نیرز حاصرل آن تلقرى کررد     سیاسى یا ادت ادى تکیه کرده

هرای معنروى تردش دارنرر، آن را مقرمره ایرن واجبرات         کسانى که برراى حاکمیرت ارزش  

 .(0.0: 0703)ربیعی و چاهی، انر دانسته

دهرر، امنیرت    درمجموع سیر تحو  مفهوم امنیرت و تعبیرهرای مختلرز از آن نشران  مری     

م  امنیت لزومرا  بره   وابسته به زمان و زمینه مشخ ی است؛ با این حا  برداشت جریر از مفهو

. (085: 0703صفت و برادری،   )هلیلی، ولوی، موحری کارگیری مفاهیم دبلی نیست معنی فراموشی و عرم به

امنیت اجتماعی به معنای توانایی یک جامعه برای حف  خ وصریات اساسری خرود در برابرر     

منیرت بره حفر     ایرن نروع ا   .(05: 0708زاده، )حبیرب تحوالت و تهریرات بالقوه یا بالفعرل اسرت   

عنروان عورو یرک گرروه      هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشران را بره   مجموعه ویهگی

شود که هویرت اجتمراعی    هایی از زنرگی فرد می کننر و مربوط به جنبه اجتماعی دلمراد می

ای از حیات اجتماع که فرد خود را به ضمیر مرا متعلرو و    بخشر، یعنی حوزه او را سامان می

. امنیرت را  (0.: 0780)نویررنیا،  کنرر   دانر و در برابر آن احساس تعهر و تکلیز مری  یمنتسب م

رشته خطرهای خاص مقابله یا به حررادل رسرانره    توان مودعیتی خوانر که در آن با یک  می

. دین یکری  (705: 0705)گیرنز، شره باشر. تجربه امنیت به تعاد  اعتماد و مخاطره بستهی دارد 

ها و باورهای مردم در جوامر  مختلرز اسرت و بره دلیرل       دهنره ارزش شکلاز عوامل مهم 

توانر برا هنجارسرازی در جامعره، زمینره ارتقرای رفتارهرای        سازی رفتارها می دابلیت درونی
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. (07: 0703)برادری و مهرروی،   شهرونری را فراهم کنر و به افزایش احساس امنیرت کمرک کنرر    

؛ 7: 0700؛ صرریو و همکراران،   .0: 0707)موسروی،  اجتماعی امنیت اجتماعی مقوله حیاتی در زیست 

و عامرل اصرلی توسرعه و مشرارکت در حیرات نظرم       ( 38: 0788؛ صفری شالی، 075: 0788نوروزی، 

. با عن ر دیرن  (0705)ن ری، شود. امنیت ازجمله نیازهای انسانی است  اجتماعی محسوب می

منجرر  ( 30: 0700)طراهری،  ارهرای ضرر امنیتری    گر رابطه دارد و به کاهش رفت مثابه امر کنتر  به

و جلروگیری از خشرونت و   ( .03: 0705)گیررنز،  شود. کارکرد دین، ایجاد آرامش اجتماعی  می

بخشی به هنجارها را  . دین نقش التزام(030: .350)دوله، هرگونه جرم و اختد  اجتماعی است 

زیست اجتمراعی کنشرهران    یط . امنیت اجتماعی وضعیتی است که به مح(3550)مخلص، دارد 

باشرنر،   ها مری  شود. کنشهران دارای سطوحی هستنر. بازیهران سطح کدن دولت مربوط می

المللی. کنشرهران خررد    های ملی و بین انر از: احزاب و سازمان کنشهران سطح میانی عبارت

  امروزی و . امیل دورکیم نیز عامل تشریر بحران در جوام(5:0780.)صبوری،همان افراد هستنر

دهنرر را   های اجتماعی که آرامش و امنیت عمومی را مورد تهریر درار می افزایش ناهنجاری

مررار   ترریج از اخرد  و هنجارهرای دینری اخرد      دانر که در مرحله گذار به در این امر می

شرود. درنتیجره در جامعره کنرونی بره       جای آن چیزی جرایهزین نمری   گیرنر و به فاصله می

برنرره   صورت اصرل ژریش   گردد و به کاهش و ضعز همبستهی، فردیت تقویت میموازات  

کننرر و   گردنر و این تفاوت را احساس می آیر. افراد از هم متمایز می زنرگی اجتماعی درمی

زعرم   . به(08: 0738ژرور،   )رفی دانر به دست آورد  درنتیجه هرکس مایل است آنچه را که حو خود می

دیرن   .(057: 0785)ی دارای ژشتیبان است و منبر  ماورالطبیعره مرذهبی دارد    زتومکا، امنیت اجتماع

داری و ایمران بره    یکی از نهادهای مهم در تأمین احساس امنیت اجتماعی است. دین، دیرن 

هرای اخددری دعروت     خرا، انسان را به اجرای دروانین و دوری از بزهکراری و ناهنجراری   

ای  سرازد و نیرروی محرکره    ن را از درون متحرو  مری  داری انسا کنر. درواد  ایمان و دین می

دهر و هر آن برا هشررار بره او، از     ها در نهاد او درار می ها و ترک زشتی سوی خوبی دوی به

 . (33: 0700)سلطانی و سلطانی، دارد  ها و ارتکاب جرم بازمی گرایش و میل به زشتی
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نوان یک منبر  بررای رشرر    ع مذهب به»م( در یک تحقیو با عنوان .355) 0کینگ و فارو

های  با مطرح کردن تلوری« مثبت جوانان: مذهب و سرمایه اجتماعی و ژیامرهای اخددی آن

سرمایه اجتماعی به بررسی یک الهروی مفهرومی کره ترأثیرات اجتمراعی مرذهب برر روی        

بعرری از سررمایه    ژرردازد. یرک الهروی سره     کنر، مری  ژیامرهای رفتاری اخددی را دنبا  می

هرای مشرترک، ژیونررهای     کنر که چهونه روابط متقابل، اعتماد و نهررش  عی ثابت میاجتما

کنرر.   اجتماعی مرتبط با مذهب را برای تحت ترأثیر دررار دادن رفترار اخددری تقویرت مری      

کنر که از طریرو   های دینی را امری اجتماعی تلقی می دورکیم دین را شیرازه جامعه و ژریره

ی مناسکی، هماهنهی و انسجام گروهری را تجریرر و تقویرت    ها تجمعات شعائری و مراسم

 . (0705)کوزر، کنر  می

اولین کسی بود کره بررای دیرن دو جنبره بیرونری و درونری در نظرر گرفرت.          3آلپورت

منظور رفر    گیری مذهبی بیرونی را حرکات و حاالت و تفکرات مذهبی دانست که به جهت

دانسرت   گیری مذهبی درونی را حالتی مری  جهت شود ولی نیازهای مختلز از آن استفاده می

که در آن حیات و زیست و زنرگی فرد در دین و مذهب است و هر رفترار و تفکرری کره    

 .  (0738)صاددی،دارد در ارتباط با عقیره مذهبی او است 

خ لت و خاصیت اصلی دین از نظر دورکیم، ایجاد وفا  یرا همبسرتهی اجتمراعی از راه    

ک و نیرز اعمرا  دینری مشرترک اسرت. دیرن، کرامد  خ رلتی جمعری و          باورهای دینی مشتر

داری و امینرت اجتمراعی،    اجتماعی دارد و یک امر تنها فردی یا شخ ی نیست. دربراره دیرن  

(، 0703(، برادری و مهرروی )  0705ژرور )  های متعری ازجمله جهرانبخش و حسرینی   ژهوهش

(، دجرری و همکراران   .070و  0707زاده و همکراران )  (، حراجی 0700احمری و همکراران ) 

(، رسرتهار  0700(، سلطانی و سرلطانی ) 0707(، اسری و همکاران ).070(، محمری )0703)

(، 0700(، شرراطریان و همکرراران ) 0700(، علیررزاده ادرررم و همکرراران ) .070و همکرراران )

(، 0700زاده و ژوسرتچی )  (، ولی0705(، موالیی و همکاران )0700عبرالمحمری و همکاران )

                                                           
1.King & Furrow 

2. Allport 
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(، جهررانبخش و 0700(، حسررنونر )0705(، احمررری و همکرراران )0705طررالبی و رموررانی )

(، من روری و  0703(، سفیری و همکراران ) 0703فر و همکاران ) (، هاشمیان0700همکاران )

(، فتاحی و همکاران 0707(، افشانی و همکاران )0705آبادی ) (، شاد و صالح.070همکاران )

(، اسررری و همکرراران 0703(، داسررمی و همکرراران )0700ن )(، ژوراحمررر و همکررارا.070)

به بررسری سرنجش   ( صورت گرفته و 0703( و شهیری )0705(، جعفری و جعفری )0703)

گرفتره(،   های تجربری )صرورت   انر. ژهوهش داری بر احساس امنیت اجتماعی ژرداخته تأثیر دین

برنرر.   جربی و نظرری رنرج مری   های مناسب، از ژراکنرگی و فقران انسجام ت ضمن داشتن یافته

داری و احسراس امنیرت    گرفتره دربراره دیرن    این ژهوهش د ر دارد با نهاهی به آثار صرورت 

بنری مناسب علمی دست یابر ترا بتروان بره ت رمیم جرام  دربراره آن        اجتماعی، به یک جم 

طره  هرا، راب  یافت. بر این اساس، مطالعه حاضر د ر دارد با رویکرد فراتحلیرل ژرهوهش    دست

 -0داری و احساس امنیت اجتمراعی را برسری کنرر و بره ایرن ژرسرش ژاسره دهرر کره           دین

در کل به چه میرزان،   -3داری چه ارتباطی با احساس امنیت اجتماعی دارنر؟ و  های دین مؤلفه

 شود؟ داری، تبیین می وسیله دین احساس امنیت اجتماعی به

 

 پيشينه تجربي پژوهش

شرره    گرزارش  0اری و احساس امنیت در جررو  شرماره   د ژیشینه تجربی ژهوهش دین

 است.
 داری و امنیت اجتماعي : پیشینه تجربي پژوهش دين9جدول شماره 

 نویسندگان /سال پژوهش عنوان پژوهش کد

 (0705ژور ) جهانبخش و حسینی با احساس امنیت اجتماعی مرتبط میزان و عوامل اجتماعی بررسی 0

 (0703بادری و مهروی ) ر احساس امنیت و رفتار شهرونریتأثیر خودژنراره دینی ب 3

 (0700احمری و همکاران ) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن 7

 (0707زاده و همکاران ) حاجی بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی .

 (0703دجری و همکاران ) اعتقادی(داری )در بعر مناسکی و  بررسی میزان دین 0

 (.070محمری ) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن 5

 (0707اسری و همکاران ) شناختی مؤثر بر احساس امنیت بررسی نقش عوامل جامعه 3



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0700، زمستان وهشتم یف لنامه علمی امنیت ملی، سا  دهم، شماره س / .3

 

 نویسندگان /سال پژوهش عنوان پژوهش کد

 (0700سلطانی و سلطانی ) داری بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان بررسی تأثیر ابعاد دین 8

 (.070زاده و همکاران ) حاجی داری و احساس امنیت بررسی رابطه بین دین 0

 (.070رستهار و همکاران ) بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و نظارت 05

 (0700علیزاده ادرم و همکاران ) بررسی رابطه بین سبک ژوشش و احساس امنیت اجتماعی 00

 (0700ران )شاطریان و همکا نهاد دین و امنیت 03

 (0700عبرالمحمری و همکاران ) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی 07

 (0705موالیی و همکاران ) وتحلیل رگرسیون چنرمتغیره عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی تجزیه .0

 (0700زاده و ژوستچی ) یول بررسی عوامل نظام زنرانبانی بر بهراشت روانی سربازان وظیفه 00

 (0705طالبی و رموانی ) داری با احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه دین 05

 (0705احمری و همکاران ) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی 03

 (0700حسنونر ) مطالعه عوامل فرهنهی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی 08

 (0700جهانبخش و همکاران ) بینی احساس امنیت داری در ژیش اعتماد اجتماعی و دین بررسی نقش 00

 (0703فر و همکاران ) هاشمیان های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان داری و رسانه تأثیر دین 35

 (0703سفیری و همکاران ) های مجازی داری و احساس امنیت اجتماعی در شبکه رابطه بین دین 30

 (.070من وری و همکاران ) بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی 33

 (0705آبادی ) شاد و صالح داری با احساس امنیت اجتماعی زنان بررسی رابطه دین 37

 (0707افشانی و همکاران ) داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی نقش دین .3

 (.070فتاحی و همکاران ) احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان داری و بررسی ارتباط بین دین 30

 (0700ژوراحمر و همکاران ) داری و احساس امنیت در فواهای شهری و روستایی بررسی رابطه دین 35

 (0703داسمی و همکاران ) رابطه هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشهاه مازنرران 33

 (0703اسری و همکاران ) داری و نهرش نسبت به امنیت اجتماعی بین دین بررسی رابطه 38

 (0705جعفری و جعفری ) داری در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان بررسی نقش دین 30

 (0703شهیری ) بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با احساس امنیت اجتماعی 75

 

 های نظری مباني و دیدگاه

هرای جریرر   یت اجتماعی و احساس ناشی از آن در ژی توسعه تحلیرل مفهوم امن امنیت:

از جنگ سرد در اروژا مطرح شر. ایرن مفهروم نخسرتین برار از جانرب گرروه        امنیتی و ژس 

 . (300: 3557)بیهلین، مستقلی از محققان در مؤسسه تحقیقات کپنهاک توسعه ژیرا کرد 
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، (.70: 0780)معرین،  رن و در امران برودن   ، به معنای ایمن شSecurusاز ریشه التین  0امنیت

م ونیت از تعرض و ت رف اجباری، رضایت درباره افراد، نبود هرراس و بریم نسربت بره     

افترادن   مخراطره  ، به فقران هرراس از  (000: 0735)صریو سروستانی، های مشروع  حقو  و آزادی

از اضرطراب، بریم و   هرایی انسران   ، ر(0780)افشرار،  هرای انسرانی    های اساسی و ارزشویهگی

نراشتن دلهره و دیریه، رهایی از خطرر، تهریرر، اضرطراب،    ، (38: 0785)گروسی و همکراران،  خطر

 .(..: 0730)مانرر ،  هراس، ترس، نهرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، تأمین، ضامن اسرت  

یی از امنیت عبارت است از: رهایی از خطر یا مخاطرات و یا لطمرات، ایمنری روانری، رهرا    

دهرر و اطمینران    هراس یا تردیر، مشوش نبودن، نبودن احتما  ناکامی، چیزی که ایمنی مری 

امنیت عبارت از حفاظت در مقابرل خطرر )امنیرت عینری(، احسراس      . (.078)کلمنتس،بخشر  می

 .(.0: 0738)بوزان، های شخ ی( است  ایمنی )امنیت ذهنی( و رهایی از تردیر )اعتماد به دریافت

امنیت اجتماعی نبایر در کنار مقروالتی نظیرر امنیرت نظرامی،     « ویور»از نظر  ور:آل وي -

شرونر، دررار    محیطی که نسبت به امنیت ملی فرع محسروب مری   ادت ادی، سیاسی و زیست

گیرد و جایهاه و اهمیت آن در حر امنیت ملی است. وی معتقر است در شررایط اجتمراعی   

کره   آیرر. در حرالی    حساب می  رج  امنیت ملی بهو سیاسی کنونی جهان، امنیت اجتماعی م

ژرردازد، امنیرت اجتمراعی     امنیت ملی به تهریرات مختلز در رابطه با حاکمیت و دولت می

به هویت اعوای جامعه راج  است. بنابراین امنیت اجتماعی با نیراز بره هویرت در ارتبراط     

. (735: 0783و گودرزی،  )ترابیاست. هویت عبارت است از آنچه موجب شناسایی شخص باشر 

امنیت اجتماعی ناظر بر توانایی ژاسراشت یا دف  تهریرر از عن رری اسرت کره افرراد یرک       

سرازد. ژاسرراری و محافظرت از هویرت جامعره در دالرب        جامعه را به همریهر مرتبط مری 

دارنرر، ماننرر     سازی برای افراد را بره عهرره   گردد که هویت هایی ممکن می حمایت از گروه

های دومی، نهادی و مذهبی. جامعه در این تعریز مجموعه افرادی است کره در یرک    هگرو

کننر. با توجه بره اینکره افرراد جامعره      ملت زنرگی می -سرزمین تحت حاکمیت یک دولت

کننرر، بنرابراین    صاحب دلمرو جغرافیایی هستنر و در محروده خراص مکرانی زنررگی مری    

                                                           
1. Security 
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هرا   باشرنر، چراکره آن   طبران امنیرت اجتمراعی مری    های دومی، ملی و مذهبی تنهرا مخا  گروه

ملت را اشغا   -های بزرگی هستنر که بخشی از دلمرو و سرزمین متعلو به یک دولت گروه

ها حمله شود یا به جمعیرت آنران صررمه زده     انر که اگر به دلمرو جغرافیایی این گروه کرده

ر لروای امنیرت ملری سرامان     شود و خطری آنان را تهریر کنر، مقابله با این نوع خطررات د 

ژذیرد و امنیت ملری موظرز اسرت بررای حفر  دلمرروی خرویش، از سررزمین چنرین           می

 .(5.: 0780)نویرنیا، ها را از تهریرات م ون برارد  هایی محافظت نموده و آن گروه

زعم گیرنز امنیت وجودی به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشراره   به آنتوني گیدنز: -

. امنیت وجودی یعنری معنرا و   است های بریهی در محیط آشنا فرد به فعالیتدارد که در آن 

: 0700)حاجیرانی،  وبیش یکی است  مفهومی از عالم و آدم که در همه لحظات و همه روزها کم

. این مفهوم اشاره به استمرار و ژیوستهی هویت شخ ری در راسرتای زمران و مکران و     (38

ین احساس امنیت که ریشه در رابطه نوزاد برا والررین   اعتمادژذیری زنرگی اجتماعی دارد. ا

گیرنز . (87: 0008)تراکی،  دارد، بیشتر امری عاطفی است تا شناختی و زمینه آن ناخودآگاه است 

کنرر. امنیرت در وجره عینری بره       دو وجه از زنرگی را در راستای دو وجه از امنیت مطرح می

ای کره در جوامر  مرررن     گونره  تمامی افراد بهشیوه زنرگی نظر دارد؛ یعنی امکان زنرگی برای 

شود، فراهم گردد و افراد جامعه از سرطح دابرل دبرولی بررای گذرانررن زنررگی و        تعریز می

منر باشنر، اما امنیت در وجه ذهنی به خشرنودی و رضرایت فررد از     انتخاب شیوه زنرگی بهره

)صرالحی امیرری و فشراری    ود شر  خویش نظر دارد که با نحوه انتخاب راه و روش زنرگی محقو می

بر اساس الهوی تحلیلی گیرنز، اعتماد و اطمینان به دیهران در بستری از روابط  .(0705نادری، 

آیر. همچنین اعتماد و ژایبنرری بره اصرو  اخددری و      های نخستین ژریر می اولین، در گروه

)گیرنز، شود  م میهای متقن از سوی افراد فراه استفهام آن در شرایط گوناگون توسط ضمانت

. گیرنز امنیت اجتماعی را شامل تمهیراتی جهت حف  زنررگی اعورای یرک جامعره     (0738

: 0785)گیررنز،  دانر  )شانس زنرگی( و سپس حف  راه و روش زنرگی آنان )شیوه زنرگی( می

که شانس زنرگی، دبل از شیوه زنرگی در دستور کار امنیت اجتماعی دررار دارد.   . چنان(533

  امنیت اجتماعی در وهله او  بایر زنررگی افرراد را تورمین نمروده و خطراتری کره       درواد



 33 / داری در احساس امنیت اجتماعی ی دینها مؤلفهفرا تحلیل نقش مقاله ژهوهشی:  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

انرازد، از میان ببرد و در وهلره دوم کمرر    امکان زنرگی اعوای یک جامعه را به مخاطره می

به حف  راه و روش زنرگی آنان ببنرد. به نظر وی، بر مبنای شناختی که از نیازهای انسرانی  

بسرتهی یرا    بستهی اصلی و عام وجود دارد. چلبی ایرن چهرار د    د  وجود دارد، چهار نوع

های مادی،  بستهی د  -3بستهی شناختی،  د  -0کنر:  چنین بیان می علقه و نیاز عمره را این

عنوان موجودی هرفمنر و  بستهی امنیتی: در این بعر انسان به د  -.بستهی ارتباطی،  د  -7

هرای اثبراتی و    انت خرود در ارتبراط برا محریط    بالقوه موطرب جهت حف  آرامرش و صری  

بستهی امنیتی نیز شامل چهار  اجتماعی درصرد تحقو اهراف خود است. نیاز به ایمنی و د 

 .(73: 0780)چلبی، شود  بعر امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری و امنیت اجتماعی می

بنرری   گرفته، تقسیمهای دیهر که در حوزه امنیت صورت  سازی یکی از مفهومچلبي:  -

)چلبری،  چهاربعری چلبی از امنیت است که چهار علقه شناختی، مرادی، اجتمراعی و امنیتری    

عنوان موجودی هرفمنر و برالقوه   را از هم تفکیک کرده است. در این حر انسان به( 57: 0707

هرای اثبراتی و اجتمراعی،     موطرب، جهت حف  آرامش و صیانت خود در ارتباط با محریط 

امنیرت مرالی،    -0وی برای علقه امنیتی چهار بعر اساسی  .د تحقو اهراف خود استدرصر

امنیرت فکرری دائرل شرره     -.امنیرت جمعری و گروهری و     -7امنیت جانی و بهراشرتی، -3

. چلبی، ناامنی را ناشی از توعیز اعتماد اجتماعی فرض کرده که خود ریشه (73)همان: است

ای  که نظرم اجتمراعی در جامعره     نظر او در صورتیدر سیاسی شرن نظم اجتماعی دارد. به 

فرهنهری آن ضرعیز شرونر، یعنری      -بیشتر سابقه سیاسی به خود بهیرد و ابعاد اجتمراعی  

ضعز در اجتماع عام و وفا  اجتماعی عام، به همان نسبت نیرز روابرط برین کنشرهران در     

شمن تعریرز  صورت دوست و د گرا به های عاطفی و خاص تمام سطوح بر اساس سوگیری

یافته، توعیز گشرته و علقره     شود و به همان نسبت میزان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم می

ها احساس امنیت مرالی، جرانی،    گردد. در چنین نظمی، افراد و گروه ها برجسته می امنیتی آن

در چنرین وضرعیتی در ییراب طرراوت فرهنهری و اجتمراعی،        .کننرر  فکری و جمعی نمری 

صورت حیوانات سیاسی با یکرریهر   ژاسخهویی به نیازهای خود، به اجبار به ها جهت انسان
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ای که به بیان ههلی ارباب و نوکری است و مردک حرو نیرز،     نماینر. رابطه رابطه بردرار می

 . (35)همان: زور است 

دین عبارت است از نظامی همبسته از باورها و اعما  مربوط بره امرور الهروتی و     دين:

ها هستنر در یرک اجتمراع اخددری     کسانی را که ژیرو آن این باورها و اعما ، همه ماورایی، 

دورکیم دیرن را عبرارت از یرک     .(57: 0787)دورکیم، کننر  واحر به نام کلیسا یا امت، متحر می

آور از اعتقادات و اعما  که به امور مقرس، یعنی آن چیزهایی که جررا   نظام مشترک و الزام

هرایی را   همره آن  دانر و اعتقادات و اعمالی کره   شود؛ می هستنر، مربوط می و مجزا و محترم

شرود، گررد هرم     کننر، در یک اجتماع اخددی که کلیسا خوانرره مری   ها ژیروی می که از این

هرم مررتبط را    توان سه جزء بره  . در این تعریز دورکیم از دین، می(30: 0785)ویلم، آورنر  می

. ظهرور  7. امور مقررس کره بره    3کپارچه عقایر و اعما  درباره . یک نظام ی0تشخیص داد: 

شره است. او    شود. در این تعریز از دین بر سه مؤلفه اشاره یک اجتماع اخددی منجر می

های دین )عقایر و مناسک(، دوم برر عن رر ذاتری و مقروم آن      آنکه در این تعریز بر مؤلفه

اش )ظهور یک اجتمراع   ره به وجه کارکردی)جراسازی میان امر مقرس و نامقرس( و باالخ

. همچنین نزد ماکس وبر دین عبارت است از (308:0788زنر،  )شجاعیشره است   اخددی( اشاره

نوع خاصی از رفتار در یک زنرگی اجتماعی که بایر به مطالعه و بررسی شرایط و نیز آثرار  »

 .دانر می« تقاد به موجودهای معنویاع» م( دین را 0030. تایلور )(70:0785)ویلم، « آن ژرداخت

م( بر این نظر است که دین در جایی حوور دارد که معنای ژیوسرتن  00.0رادکلیز براون )

تروانیم نیرویری معنروی و یرا      شود. چنین دررتی را مری  به دررتی مافو  انسانی احساس می

وسریله   دانر که بره  میم( نیز دین را نظامی از اعتقادات و اعمالی 0030اخددی بنامیم. یینهر )

خیزنر. این نظام اعتقرادی از   آن گروهی از مردم علیه مسائل حاد زنرگی بشری به نبرد برمی

هرا و مجراز    زنر و تسرلیم شررن بره محرومیرت     مثابه ژایان حیات سرباز می ژذیرفتن مرگ به

. (58-33:0785)توسرلی، شمارد  های انسانی را مردود می شمردن تفرده و اختدفات میان جماعت

های اعتقادی و عملکردهرایش،   هورتون نیز در تعریز دین بر این نظر است که ایمان، نظام

گیرنر که مستلزم کرنش متقابرل برا ییرر     های رمزآمیزی را در برمیهای زنرگی و آیینفلسفه
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 هفت ترا  اسمارت . ابعاد دین از نظر(75:0733)همیلترون، ها بر مبنای الهوی انسانی نیستنر  انسان

ای یا داستانی دین؛ بعر  ای یا فلسفی دین؛ بعر اسطوره بعر مناسکی یا عملی دین؛ بعر آموزه

تجربی یا عاطفی دین؛ بعر اخددی یا حقودی دین؛ بعر تشکیدتی یرا اجتمراعی دیرن؛ بعرر     

 مادی یا هنری دین است.

عنروان یرک عن رر مرؤثر و مهرم، نقرش دیرینره و         دین بره  كاركردهای اجتماعي دين:

همرین اسراس نیرز نظرر      ای را در زنرگی اجتماعی انسرانی برازی کررده اسرت. برر      ستردهگ

ای را در آثرار و   انریشمنران مختلفری را بره خرود جلرب کررده و جایهراه مهرم و اساسری        

دارد. « شناسرانه جامعره »ای صربغه « کارکردهای دیرن »ها داشته و دارد. عنوان  های آن انریشه

های اجتمراعی از خرود برجرای    م کارکرد اثری است که ژریرهشناسان از مفهومنظور جامعه

گذارنر و نقش مثبتی است که در جامعه و زنرگی اجتماعی دارنر. چنرین رویکرردی بره    می

م طلح است. کارکرد در   شناسی کارکردگرایی دینی،باورها و اعتقادات دینی از منظر جامعه

زه، یایت، نیت، نیاز، نتیجره و ژیامرر بره کرار     معانی فعالیت سودمنر، کار، وظیفه، فایره، انهی

شناسان بیش از همه بر سه معنای کار، وظیفه و نقش تأکیر دارنر. کرارکرد  رود؛ اما جامعهمی

شناسی شامل خرمات، یایرات و ایرراض، آثرار و تبعرات ژنهران و      دین در اصطدح جامعه

بقرا و تعراد  آن را در ژری    شود که دروام،  آشکار و مق ود و ییر مق ود دین به جامعه می

 .(0.3:0733)اسکیرمور، دارد 

شناسی از نخستین افررادی  گذار علم جامعه عنوان بنیان کنت به سازی:. دين و يكپارچه9

ضررورت و کرارکرد    بود که بره نقرش و جایهراه دیرن در اجتمراع نظرر داشرت. کنرت بره          

جامعه ژریرر آورد اذعران دارد   توانر وفا  و اشتراک اخددی را در بخشی دین که می انسجام

. بره  (0785زنر، )شجاعیو معتقر است که حتی در دوره اثباتی، بنیاد نظم اجتماعی از دین است 

ای دارد تا نظم اجتماعی را حف  کرده، آحاد جامعره را   نظر وی ادترار و نفوذ معنوی وظیفه

و تلقی دورکیم نیرز  متحر ساخته و دررت عریان و مادی را تقریس و تلطیز نمایر. نهرش 

هرا را بره یکرریهر ژیونرر      ای اسرت کره انسران   و وسریله « یک ژریره سراسر جمعی»از دین 

  اتکرای ثرابتی در بحبوحره     هرا، امنیرت عراطفی، هویرت و نقطره      دهر. دین از طریو آیین می
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آورد. ایرن همران کرارکرد کشیشری دیرن       های آراء و عقایر برای انسان به بار می ناسازگاری

گیرد. این کارکرد دین  های مذهبی و اجرای مراسم مذهبی را در برمی آموزش آموزه است و

)همیلترون،  کنرر   بخشر و ایلب به حف  وض  موجود کمک مری  به نظم اجتماعی استواری می

کنر این کارکرد دین موجب گسرترش و تقویرت    طور که دورکیم اظهار می . همان(305: 0733

ره، حس وابستهی به یک درررت خرارجی روحرانی و    شور و شو  و احساسات مذهبی ش

گرردد.   کنر و موجب حف  و تحکیم همبستهی و انسجام اجتماعی می اخددی را تشریر می

بنابراین این کارکرد دین در ژیونر میان اعوای جامعه و همبسرتهی اجتمراعی نقرش مثبتری     

عنروان   نظر دورکیم بهژهوهشهر دورکیمی چهار کارکرد عمره دین را از  0دارد. هاری آلپرت

 انر از: بنری کرده است. این کارکردها عبارتنیروهای اجتماعی طبقه

 بخش؛ . انوباط0

 بخش؛ . انسجام3

 بخش؛ . حیات7

 بخش. . خوشبختی.

داری، انسان را برای  های مذهبی از طریو تحمیل انوباط بر نفس و درری خویشتنآیین

سران   آورنر و به این مذهبی مردم را گرد هم می سازنر. تشریفاتزنرگی اجتماعی آماده می

همبسرتهی اجتمراعی را تحکریم     کننر و درنتیجره  ژیونرهای مشترکشان را دوباره ت ریو می

کنرر و   بخشنر. اجررای مراسرم مرذهبی، میررات اجتمراعی گرروه را ابقراء و احیراء مری         می

دیرن یرک کررارکرد   دهرر. سررانجام   هرای آینرره انتقرا  مری    هرای ژایررار را بره نسرل     ارزش

بخش نیز دارد، زیرا که با برانهیختن احساس خوشربختی در مؤمنران و احسراس     خوشبختی

ای که خودشان جزئی از آننر، با احساس ناکرامی  اطمینان به حقانیت ضروری جهان اخددی

شناسران کرارکردگرا    یکری از روان  3کنر. رابرتسون اسمیت،ها مقابله می و فقران ایمان در آن

ای برای تکریم و نجات ارواح تلقی کررد بلکره بایرر آن را     ر است؛ دین را نبایر وسیلهمعتق

                                                           
1. Harry Alpert 

2. Robertson Smith 
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ای در صیانت و رفاه جامعه دلمراد نمود. وی مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزنرر   طریقه

دانر بلکه آن را حاف  مقررات، نوامیس و نظرم اخددری جامعره نیرز      هراس و وحشت نمی

طور کلی بره   ها. به مهم است، عملکردهای دین است و نه باورداشتدانر و آنچه برای او  می

کننررره و دیهررری  ادعررای رابرتسررون اسررمیت، دیررن دو کررارکرد عمررره دارد: یکرری تنظرریم 

کننره رفتار فردی برای خیر همهان و یا بره سرخن دیهرر بررای گرروه و       برانهیزاننره؛ تنظیم

از طریرو مناسرک مرذهبی انجرام     برانهیزاننره احساس مشترک جهت وحرت اجتماعی کره  

ژرداز نوکارکردگرا برر ایرن    عنوان یک نظریه . کینهیزلی دیویس به(035: 0733)همیلترون،  شود  می

بخشر، توجیه عقدنری و ژشرتیبانی   دین احساساتی را که به جامعه انسجام می»نظر است که 

جمعری،   ک دسرته هرای همهرانی از طریرو مناسر     رسر که بیان باورداشتبه نظر می«. کنرمی

کنرر. دیرن عرزم افرراد را بره رعایرت       های گروهری تشرریر مری   هرف بستهی افراد را به  د 

-کنر و این هنجارها را باالتر از مناف  تنها خ وصی درار مری هنجارهای گروهی تقویت می

هرا را از   کنرر و جررایی آن   دهر. دین یهانهی افراد جامعه را با اعورای دیهرر تقویرت مری    

هرای  کنرر. دیرویس برخری از ژریرره     های دیهر تشریر مییل، اجتماعات یا ملتاعوای دبا

هرای  ها ارجاع دارنر را وادعیرت  ها و عملکردهای مذهبی به آن نامحسوسی را که باورداشت

هرای فراتجربری در نههراشرت انسرجام     نامر. وی معتقر است که ایرن ژریرره  فراتجربی می

عنروان یکری از ژیرروان     . رادکلیز براون به(357همان، )کننر اجتماعی نقش مهمی را بازی می

دورکیم و مکتب کارکردگرایی گرچه تحت تأثیر دورکیم بود ولی از چنرین جهرت برا وی   

ترین تفاوت وی با دورکیم این باشر کره بررخدف دورکریم کره      تفاوت داشت و شایر مهم

کننر، او معتقر به خطا و ان میای نمادین بیهای مذهبی حقیقتی را به شیوه معتقر بود انریشه

های مذهبی برود. برا وجرود ایرن وی معتقرر برود کره ایرن          نادرست بودن بیشتر باورداشت

انر که بررای ثبرات و بقرای جامعره ضررورت      های مذهبی بیان نمادین احساساتی باورداشت

هرا و احساسرات نادرسرت برا وجرود نادرسرت بودنشران،         دارنر. بره نظرر وی باورداشرت   

توانیم بره ایرن   عنوان یک امکان، می کم به ما دست» های اجتماعی ارزشمنری دارنر. کارکرد

نظریه توجه داشته باشیم که دین ماننر اخد  و دانون بخش مهم و حتری اساسری دسرتهاه    
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تواننرر در یرک تنظریم    هرا برا آن مری   ای است که انساناجتماعی و جزئی از آن نظام ژیچیره

عنروان یرک    وی برر ایرن نظرر اسرت کره بره      «. باهم زنرگی کننرر سامانمنر روابط اجتماعی 

شناس کارکردگرا به دنبا  منشأ دین نیسرت، بلکره برر آن اسرت ترا بره کارکردهرای         جامعه

گیری و نههراشت نظم خواهیم برانیم که دین در شکلیعنی می» اجتماعی دین دست یابر، 

هرایی کره   . با توجه به دوایا و انریشه(008: 0733)همیلتون، کنر اجتماعی چه نقشی را بازی می

توان این را استنباط کرد که دین شره ارائه گردیر، می در مورد دین توسط انریشمنران مطرح

هرای  کنرر. دیرن هنجارهرا و ارزش   کننرره عمرل مری    دهنره و کنتر  عنوان یک نیروی نظم به

سبب تقویت و  کنر،آسان می هاها را برای انسان دانر و ژذیرش آننخستین جامعه را مهم می

های اجتماعی که در معررض تحروالت   حمایت از نظام اجتماعی شره و از نهادها و سازمان

از طریو شرکت دادن افراد در مراسم مذهبی و احترام بره   کنر،داری می گیرنر، جانبدرار می

برر کارکردهرای   هرا و  بر رفتار انسان آورد، اسباب همبستهی اجتماعی را فراهم می مقرسات،

صورت رفتاری جمعی بر روابط اجتماعی ترأثیر دارد و در   کنر و بهاجتماعی آنان نظارت می

های اجتماعی تأثیر عمیو دارد. کنت از ها بین گروه گیری این روابط و نهادی شرن آنشکل

 عنوان نیرویی که آحاد جامعه را متحر ساخته و دررت عریان و مرادی را تقرریس و   به  دین

برد. دورکیم به کارکرد مناسکی دین ژرداخته و معتقر است که دین از  کنر نام میتلطیز می

شرود و از ایرن   این طریو باعث جوشش یلیان وجران جمعی و روح جمعی در افرراد مری  

طریو بر انسجام و انوباط اجتماعی مؤثر است. وبر نیز بر بعر ژیامری دین و نیز تأثیری که 

ویهه تأثیر آن بر روی رفتار ادت ادی را مطرح سراخته اسرت.    اجتماع و به اعتقادات دینی در

ها دانسته و معتقر بر ایرن اسرت کره طبقره حراکم در جامعره       مارکس نیز دین را افیون توده

های طبقه کارگر ژرداخته و از این طریو بره دنبرا    داری از این طریو به مهار شورشسرمایه

سمیت نیز بر کارکرد مناسکی و از این طریرو برر درررت    باشنر. احف  وضعیت موجود می

دین در برانهیزانرن احساس مشترک جهت وحرت اجتماعی تأکیر دارد. دیویس نیز دین را 

 کنر.های فردی را با اهراف جمعی همهام میای فراتجربی دانسته که کنشژریره
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یشمنران ایرن حروزه   یکی از کارکردهای عمره دین که در آراء انر . دين و معنابخشي:2

نهراد    عنوان یک سازی و توجیه مشکدت زنرگی انسان است. دین به معنی  شود،نیز دیره می

 0بخشرر زیررا فررد را بره دلمررو فرافرردی      اجتماعی به گرفتاری وجودی معنای خاصی می

هایی که درنهایت امر ریشه در جامعه دارنر. سازد، همان ارزشهای متعالی وابسته میارزش

توانر تقریرگرایی، خیر برودن یرا   توان گفت دین از طریو اعتقادات خاص که میدرواد  می

ها را دان  به مرارا کررده   شر بودن یک امر باشر، ودای  ناگوار را برای افراد توجیه کرده و آن

را افزایش دهرر. ازجملره انریشرمنرانی کره در مرورد کرارکرد       ها  نفس و صبر آن و اعتمادبه

هرا   توان از یینهر، برگر، گیرتس و ازجمله سرآمرتر از ایرن انر میمعنابخشی دین بحث کرده

کرده و معتقر است کره   وبر را نام برد. وبر نخستین فردی است که به این کارکرد دین اشاره

کننرر کره   ت رور مری   برنر،از شوربختی رنج می هایی که های مذهبی، آندر بسیاری از سنت

انر، زیرا گناهی مرتکرب  ها را تسخیر کرده خشم خرایان کیفرشان داده است و یا شیاطین آن

کنرر، یکری   ژذیرشان ساخته است. دین با یک چنین توجیهی که از رنج میانر که آسیبشره

 . (3.0: 0733)همیلتون، کنر از نیازهای ژرف و عام بشر را برآورده می

منزله بخشی از یرک   ژردازد و بر این نظر است که دین بهگیرتس به بعر فرهنهی دین می

فرهنگ، با نمادهای مقرس و کارکردهای آن سروکار دارد. گیرتس در تعریرز دیرن چنرین    

هرای نیرومنرر،   هرا و انهیرزش  گویر که دین نظامی از نمادها که کرارش اسرتقرار حالرت   می

بنرری مفراهیمی از نظرم کلری جهران و       هرا، از طریرو صرورت    ایرار در انسانکننره و ژ دان 

هرا  ها و انهیزشاست که این حالت 3ای از وادعیت بودگیژوشانرن این مفاهیم با چنان هاله

 . (.33-330: 0733)همیلتون،بینانه به نظر آیربسیار واد 

رگی و شریوه و  انراز کلی نمادهای مقرس سرمشو )خ ی ه و کیفیت زنر در یک چشم

کنر. دیرن طریقری   ها هماهنگ می بینی آنشناختی( ،مردم را با جهان مشرب معنوی و زیبایی

هرا را   بینری آن گونره کره جهران    خوبی با وضرعیت امرور، آن   دهر که بهاز زنرگی را ارائه می

                                                           
1.Transpersonal Realm 

2.Factuality 



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0700، زمستان وهشتم یف لنامه علمی امنیت ملی، سا  دهم، شماره س / .8

 

ترتیب سرمشو به لحاظ فکرری معقرو  جلروه      این کنر در هماهنهی است و به توصیز می

کنر این است که دیرن   . نخستین چیزی که گیرتس مطرح می(300: 0783)عربستانی،شود یداده م

بنری مفاهیمی درباره نظم کلی وجود، این  ای از نمادها است. دین از طریو صورتمجموعه

. (.0: 0788 زاده، )یوسرز دهر. به نظر او آدمیان به چنرین مفراهیمی نیازمنرنرر    کارها را انجام می

تواننر این را تحمرل  ها نمی دار و سامانمنر بیننر، آنبه این دارنر که جهان را معنیها نیاز  آن

نظمی ببیننر. برگر نیرز کرارکردی   ومرج و بی عنوان یک مجموعه با هرج کننر که جهان را به

ای اسرت  معنابخشی برای دین دائل بوده و بر این معتقر است کره دیرن کوشرش جسرورانه    

هرا و  هنجراری انسران معنرادار شرود. دیرن از ایرن طریرو برر بری         برای آنکه سراسر گیتری 

 آیر.عرالتی فائو میشر و بی هایی چون رنج، مرگ، نامدیمت

 

 شناسي روش

بخشری و   )کمری( اسرت. فراتحلیرل، ترکیرب، انسرجام      0ژهوهش حاضر از نوع فراتحلیل

کره  گرفته در یک زمینه مشخص اسرت. فرن آمراری اسرت      سازی مطالعات صورت یکرست

شرود کره نترایج حاصرل از تعرراد زیرادی از مطالعرات را         منری استفاده می برای مرور نظام

کنر تا متوسط اثر یک فن خراص را تعیرین کنرر کره دارای ژرنج       صورت کمی ترکیب می به

. .. انتخراب تحقیقرات واجرر شررایط،     7وجروی ادبیرات،    . جست3. تنظیم سؤا ، 0مرحله 

. ترکیب، تعبیرر و تفسریر گرزارش اسرت.     0یفیت و اعتبار آن و ها و ارزیابی ک استخراج داده

ترا   0700هرای   شره در ایران در سرا   های انجام جامعه آماری ژهوهش حاضر، کلیه ژهوهش

های اطدعات علمی جهراد   داری و امنیت اجتماعی است که در ژایهاه با موضوع دین 0703

 .دعات نشریات کشور مرگ ایرران  ، بانک اط7، ژایهاه مجدت تخ  ی نورمهز 3دانشهاهی

داری و امنیرت   دیرن »مطالعرات ژهوهشری در براب     7.شرره اسرت. از میران بریش از       ثبت

                                                           
1. Meta-Analysis Method 

2. Sid 

3. Noormags 

4. Magiran 
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هرای فراتحلیرل کمری     سنر ژهوهشی متناسرب برا مردک    75شناسایی و درنهایت « اجتماعی

داری، کیفیرت ژرهوهش، اعتبرار و ورایری      )ضریب همبستهی، حجرم نمونره، سرطح معنری    

شناسری و توصریز    بنری اولیه مطالعات، سنه انتخاب شرنر. بعر از دسته ژهوهش، ژیمایش(

انر، بررای تعیرین    آن، درنهایت متغیرهای ژهوهش که بیش از دو بار در مطالعات تکرار شره

 شرنر. CMA2انرازه اثر و ضریب همبستهی آن وارد 

 

 های پژوهش یافته

 های توصیفي يافته .الف
 ي مطالعات تجربيشناسي روش : سنخ2جدول شماره 

 مکان گيری شيوه نمونه روش+ ابزار نمونه جامعه کد

 شهر تهران ای خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 - 0

 شهرستان ساری ت ادفی ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 705 نفر 7.3085 3

 شهر تبریز ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 - 7

 شهرستان کامیاران ای خوشه )کمی(+ژرسشنامه ژیمایش .78 نفر 70353 .

 شهر یزد ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 385 000555 0

 شهرکرد بنری ت ادفی طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 738 33580 5

 آشتیان ای ت ادفی طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .77 3038 3

 سننرج ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 73. 380873 8

 آباد خرم ت ادفی ساده ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 755 735358 0

 ایدم تمام شماری ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .5 .5 05

 کرمان ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 780 530505 00

 شیراز ای ای مرحله ت ادفی خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 073375 03

 تبریز ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 .050000 07

 کاشان ت ادفی ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 نفر 8555 .0

 تهران ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 555 0030555 00

 لرستان ای ت ادفی طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 - 05

 اهواز ای ای چنرمرحله خوشه )کمی(+ژرسشنامه ژیمایش 755 - 03

 خوزستان ت ادفی ساده ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه نفر 30 - 08
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 مکان گيری شيوه نمونه روش+ ابزار نمونه جامعه کد

 کاشان ت ادفی ساده ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 055 000853 00

 سننرج ت ادفی ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 55. 05053. 35

 آباد مخر ای ای چنرمرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 - 30

 تهران ت ادفی ساده ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 733 00555 33

 مازنرران ای ت ادفی طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 55. 87.3 37

 تهران ای ت ادفی طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 735 08503 .3

 کرمان ت ادفی ساده ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 703 - 30

 بجنورد ای ای چنرمرحله خوشه مهژیمایش )کمی(+ژرسشنا 738 - 35

 یزد ای خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 3.5 - 33

 کرمانشاه ای ای دومرحله خوشه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه .78 - 38

 کوه دشت ت ادفی ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 55. ..3000 30

 مازنرران بنری طبقه ژیمایش )کمی(+ژرسشنامه 785 05555 75

 داری و امنیت اجتماعی اطدعات عمومی ژهوهش دین: 7جرو  شماره 
 درصد فراواني فراواني جزیيات موارد

 نوع ژهوهش
 055 75 مقاله ژهوهشی

 - - رساله دانشهاهی

سا  اجرای 

 ژهوهش

0700 3 5/5 

0703 . 7/07 

0707 0 5/05 

070. . 7/07 

0700 3 7/37 

0705 5 35 

0703 3 5/5 

مکان و دلمرو 

 وهشژه

 7/07 . تهران

 7/7 0 ساری

 5/5 3 تبریز

 7/7 0 کامیاران

 5/5 3 یزد

 7/7 0 شهرکرد
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 درصد فراواني فراواني جزیيات موارد

 7/7 0 آشتیان

 5/5 3 سننرج

 5/5 3 آباد خرم

 7/7 0 ایدم

 5/5 3 کرمان

 7/7 0 شیراز

 5/5 3 کاشان

 7/7 0 لرستان

 7/7 0 اهواز

 7/7 0 خوزستان

 5/5 3 مازنرران

 /7/7 0 نوردبج

 /7/7 0 کرمانشاه

 7/7 0 کوهرشت

 روش
 055 75 کمی

 - - کمی+ کیفی

 

 : جامعه آماری مورد بررسي پژوهش1جدول شماره 
 درصد فراواني فراواني گروه موردی بررسي

 5/35 8 دانشجویان

 7./7 07 شهرونران

 5/5 3 جوانان

 7/7 0 کارکنان ژلیس

 7/7 0 معلمان

 7/7 0 سالمنران

 05 7 زنان

 7/7 0 سرژرست خانوار

 988 99 جمع
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درصر  777.درصر از جامعه آماری دانشجویان،  3575دهر که  نشان می .جرو  شماره 

درصررر معلمرران   777درصررر اعوررای انتظررامی،   777درصررر جوانرران،   575شررهرونران، 

 انر. درصر سرژرست خانوارها بوده 0درصر زنان و  05وژرورش،  آموزش

 

 داری و امنیت اجتماعي : سطح دين5ول شماره جد
 امينت اجتماعي داری دین سطح متغير

 75 70 باال

 75 77 متوسط

 .7 38 ژایین

 055 055 جم 

 

( 77( درصرر، متوسرط )  70داری در سرطح براال )   دهر که دین نشان می 0جرو  شماره 

( 75صرر، متوسرط )  ( در75( درصر و امنیت اجتمراعی در سرطح براال )   38درصر و ژایین )

 ( درصر است..7درصر و ژایین )
 

 های ايراني در ارتباط با امنیت اجتماعي داری در پژوهش شناسي انواع دين سنخ -
 های ايراني در ارتباط با امنیت اجتماعي داری در پژوهش شناسي انواع دين : سنخ9جدول شماره 

مؤلفه 

 داری دین
 منبع تجربي متغير

فراواني 

 تکرار

عر . ب0ُ

 اعتقادی

(، جعفررری و جعفررری  .070(، فترراحی و همکرراران ) 0700عبرالمحمررری و همکرراران ) 

(، 0700(، حسررنونر )0705(، احمررری و همکرراران )0700(، سررلطانی و سررلطانی )0705)

(، 0703(، داسرمی و همکراران )  0700(، ژوراحمر و همکراران ) 0707افشانی و همکاران )

(، 0705(، طررالبی و رموررانی )0700همکرراران ) (، شرراطریان و0703اسررری و همکرراران )

 (0703فر و همکاران ) هاشمیان

07 

. بُعر 3

 مناسکی

(، 0703(، داسررمی و همکرراران )0703(، اسررری و همکرراران )0705جعفررری و جعفررری )

(، 0707(، افشرانی و همکراران )  .070(، فتراحی و همکراران )  0700ژوراحمر و همکاران )

(، طرالبی و  0705(، احمری و همکراران ) 0700(، حسنونر )0703فر و همکاران ) هاشمیان

(، 0700(، شرراطریان و همکرراران ) 0700(، عبرالمحمررری و همکرراران ) 0705رموررانی )

 (0703(، شهیری )0700سلطانی و سلطانی )

0. 
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مؤلفه 

 داری دین
 منبع تجربي متغير

فراواني 

 تکرار

. بُعر 7

 عاطفی
 7 (0703(، اسری و همکاران )0700(، سلطانی و سلطانی )0707افشانی و همکاران )

ر . بُع.

 ژیامری

(، شرراطریان و همکرراران 0700(، عبرالمحمررری و همکرراران )0705طررالبی و رموررانی )

(، داسررمی و همکرراران 0703(، اسررری و همکرراران )0705(، جعفررری و جعفررری )0700)

(، فتراحی و همکراران   0700(، سرلطانی و سرلطانی )  0700(، ژوراحمر و همکاران )0703)

(، 0700(، حسرنونر ) 0703فر و همکراران )  اشمیان(، ه0707(، افشانی و همکاران ).070)

 (0705احمری و همکاران )

07 

. بُعر 0

 تجربی

(، عبرالمحمررری و همکرراران 0705(، جعفررری و جعفررری )0700شرراطریان و همکرراران )

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

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

8 

. بُعر 5

 فکری
 3 (0707( افشانی و همکاران )0700ژوراحمر و همکاران )

3 .

داری  دین

 کلی

(، سرلطانی و همکرراران  0705ژرور )  (، جهرانبخش و حسرینی  0700شراطریان و همکراران )  

(، دجررری و همکرراران 0707زاده وترکرری ) (، حرراجی0700(، احمررری همکرراران )0707)

(، موالیی 0700(، سلطانی و سلطانی )0707(، اسری و همکاران ).070حمری )(، م0703)

(، جهرانبخش و  0703(، اسری و همکراران ) 0705(، طالبی و رموانی )0705و همکاران )

(، افشرانی و  0705آبرادی )  (، شاد و صالح0703فر و همکاران ) (، هاشمیان0700همکاران )

 (.070(، فتاحی و همکاران )0707همکاران )

03 

 

صورت تجربری در ارتبراط برا     دهر که در ایران به نتایج حاصل از جرو  فو  نشان می 

. بُعرر  7. بُعرر مناسرکی،   3. بُعرر اعتقرادی،   0داری ) امنیت اجتماعی، شش سنه مؤلفره دیرن  

شره که در امنیت اجتمراعی   . بُعر فکری( شناسایی 5. بُعر تجربی و 0. بُعر ژیامری،.عاطفی،

 داری بوده است. ر معنیدارای تأثی
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 های استنباطي يافته .ب
 داری با امنیت اجتماعي : نتايج ضريب همبستگي دين7جدول شماره 

 تعداد متغير
نوع 

 اثر

شدت  فرض ناهمگوني گزارش آماری

 Effect اثر

size lower upper Z sig Q sig 

 کم 57555 7370.0 57555 37503 57.50 57380 57330 ت ادفی 07 بُعر اعتقادی

 کم 57555 .08705 57555 .03703 57030 57753 573.0 ت ادفی .0 بُعر مناسکی

 متوسط 57555 737337 57553 07733 57380 57053 57753 ت ادفی 7 بُعر عاطفی

 کم 57503 .0705 57555 07750 573.3 57005 ..573 ثابت 07 بُعر ژیامری

 زیاد 57555 .70705 .5755 007383 57577 57005 57.70 ت ادفی 8 بُعر تجربی

 زیاد 57550 307733 57557 307033 5830 -57008 57.33 ت ادفی 3 بعر فکری

داری  اثر دین

 کلی
 کم 57535 07335 57550 .05730 57370 57030 57307 ثابت 03

 

 :دهد كه نتايج حاصل از پژوهش نشان مي

ای ترأثیر معنراداری برر امنیرت     دار P-Value=  57555متغیر بعر اعتقرادی در سرطح    -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 57330اجتماعی بوده و توانسته 

دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرت      P-Value=  57555متغیر بعر مناسکی در سرطح   -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 573.0اجتماعی بوده و توانسته 

دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرت      P-Value=  57553بعرر عراطفی در سرطح     متغیر -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 57753اجتماعی بوده و توانسته 

دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرت      P-Value=  57555متغیر بعر ژیامرری در سرطح    -

 امنیت اجتماعی را تبیین نمایر.درصر از تغییرات  ..573اجتماعی بوده و توانسته 

دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرت      P-Value=  .5755متغیر بعرر تجربری در سرطح     -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 57.70اجتماعی بوده و توانسته 

دارای ترأثیر معنراداری برر امنیرت      P-Value=  575557متغیر بعر فکرری در سرطح    -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 57.33وده و توانسته اجتماعی ب
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دارای تأثیر معنراداری برر    P-Value=  57550عنوان مؤلفه کلی در سطح  داری به دین -

 درصر از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمایر. 57307امنیت اجتماعی بوده و توانسته 

 گيری بحث و نتيجه

کان مهم تراوم حیات اجتماعی و توسرعه اسرت. امنیرت و دیرن امرری      امنیت یکی از ار

تنیره و ژیوستهی دوطرفه باهم دارنر. مطالعه نظرری دورکریم، کنرت، برگرر، هیرشری،       درهم

رکلس و همیلتون به کارکرد اجتماعی دیرن در امنیرت و حفر  نظرم تأکیرر داشرته اسرت.        

ژرهوهش را برا روش    75اجتمراعی،  داری بر امنیت  ژهوهش فعلی با هرف بررسی تأثیر دین

داری و امنیت اجتماعی دسرت یابرر. برر     وتحلیل نموده تا به رابطه بین دین فراتحلیل، تجزیه

دار با امنیت  های آن دارای ارتباطی معنی داری و مؤلفه دهر که دین این اساس نتایج نشان می

گیررد.   داری دررار مری   هرای دیرن   اجتماعی بوده و امنیت اجتماعی تحت تأثیر میزان و گونره 

بینری نمروده    درصر از تغییرات امنیرت اجتمراعی را ژریش    30داری درمجموع در مر ،  دین

اسراس یرک زنررگی      توان گفت کره همبسرتهی و وفرا ،    است. برحسب نتایج ژهوهش می

ژاشیرگی حیات اجتماعی  اجتماعی است و زوا  آن موجب فروریزی ساخت جامعه و ازهم

داری  ها با یکریهر اسرت. دیرن   بودگی و ژیونر اجتماعی گروه حف  جم شود. دین عامل  می

جامعه، عن ر اصلی در ترمیم ژیونرهای اجتمراعی و ایجراد دفراع جمعری در برابرر جررائم       

صورت باطنی افرراد را   محور بوده و به ها است. دین در ذات خود، اجتماع اجتماعی و ناامنی

فره، تکلیرز و مسرلولیت اجتمراعی ترییرب      های عمومی برحسب وظی به حوور در عرصه

 کنر. ها به گریز از اجتماع و تنهایی ممانعت می نموده و از گرایش آن

داری، ازکارافتادن ادترار اخددری جامعره و آزادی رفتراری در حروزه      کاهش میزان دین 

سازد. فررد موجرودی اخددری     تر می اخد ، تخطی از دواعر و هنجارهای اجتماعی را آسان

دهر و اخد  او را بره   ها از خود واکنش نشان می ها و نادرستی کنش ت که بر اثر درستیاس

دارد؛ یعنی ارتباط برین فررد و جامعره منروط بره       می اعتقاد درونی ژایبنری به نظم و عرف وا

ارتباط بین انسان، تعهر و هنجار اخددی و دینی اسرت. در اصرل عن رر اساسری اسرتمرار      

اخددی حاکم است که آن را دین بر عهره دارد. دیرن عن رر کنترلری    حیات اجتماعی، نظم 

شرود، کنترر     مهم در اجتماع است. کنتر  اجتماعی به نظارت بر افراد و جامعه اطرد  مری  
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داری اجتماع و امر کنترر    برد، با ضعز سطح دین روی را از بین می اجتماعی، بسترهای کج

)سرنتی و مرررن( و زوا  نظرارت همسرایهی و      های اجتماعی گیری نظارت اجتماعی، کناره

هرای   یابر. نقش اصلی کنترر  اجتمراعی، حفر  مسرتمر شربکه      مرنی، ناامنی نیز افزایش می

آوری ژایبنری به هنجار، سنت، دواعرر و عررف بروده و هررف آن کراهش       اجتماعی و الزام

 نابسامانی اجتماعی است.

 
 اجتماعيداری بر امنیت  : تأثیرگذاری دين9شكل شماره 

 

 پيشنهادهای پژوهش

 های جمعی؛ داری شهرونران از طریو رسانه تقویت سطح دین -

 استفاده از برنامه علمی و سیاحتی در جهت افزایش سطح ژایبنری افراد به دین؛ -

 های ملی و کاربردی درباره کارکرد اجتماعی دین در تأمین امنیت؛ برگزاری همایش -

 سازی امنیت؛ ای اجتماعی در راستای نهادینهتقویت ژیونر دین با نهاده -

 ها؛ افزایش نقش تعاملی نهادهای دینی با اجتماع و بهبود سرمایه اجتماعی آن -

مثابره امرر    ایجاد سررمایه دینری در شرهرونران و افرزایش نقرش حورور خرانواده بره         -

 ژذیرکننره دین در اجتماع. جامعه
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

 بر  مؤثر یو فرهنه یعوامل اجتماع یبررس ،(0705) ایژور ی،می، محسن و رجیسربزره؛ دربان یاحمر

 یسا  به باال 08مطالعه: شهرونران  داری )مورد با تأکیر بر ابعاد مختلز دین یاجتماع تیاحساس امن

 .37 -8. صم، شماره دو ،کردستان، سا  هشتم یف لنامه دانش انتظام ،شهر سننرج(

 یاجتماع تیاحساس امن زانیم یبررس ،(0700کاروان ) ،یرضا و احمر ،یچر یعباس ؛رمانآ ،یاحمر 

مطالعرات   یژهوهش -یف لنامه علم اران،یسا ، کام 30تا  00مطالعه: زنان  مورد ،و عوامل مؤثر بر آن

 .087-355 ص، 5.شماره  ،یاجتماع تیامن

 یشرناخت  نقرش عوامرل جامعره    یبررس ،(0707) هیو زهرا کار، مرض نیمحمرحس ،یداوودآباد یاسر 

 یدانرش انتظرام   یتخ  ر  -ی، ف لنامه علمر 0707آباد در سا   در شهر خرم تیمؤثر بر احساس امن

 .0 – 33ص  ،شماره سوم، لرستان سا  دوم

 داری و نهررش نسربت    دین نیرابطه ب یبررس ،(0703و همکاران ) نیمحمرحس ی وداوودآباد یاسر

 یف رلنامه دانرش انتظرام   ،  0703در سرا    انیدانشرهاه آزاد آشرت   یوردمطالعه مر  ی،اجتماع تیبه امن

 .30-..، ص کی، شماره .، سا  یمرکز

 ( تفکر نظری در 0733اسکیرمور، ویلیام )حاضری و دیهران، تهران،  محمر یعلی، ترجمه شناس جامعه

 نشر سفیر.

 هارشر، دانشکر یکارشناس هنام نامنیت اجتماعی زنان در شهر تهران، ژایا ،(0780العابرین ) افشار، زین 

  .، دانشهاه تهرانیعلوم اجتماع

 نیری داری در تب نقش دیرن  ،(0707نروشن، عباس ) یو عسهر هیهامانه، راض یذاکر رضا؛ی، علیافشان 

 .(زدیدر شهر  یا )مطالعه یاجتماع تیاحساس امن زانیم

 در  یو رفتار شهرونر تیاحساس امن بر ینیخودژنراره د ریتأث ،(0703، مطهره )یو مهرو رضای، علیبادر

 .3.، شماره 07سا   ،یجتروی – ی، علمیانتظام تیمطالعات حفاظت و امن ف لنامه ،یشهرستان سار

 تیر برر امن  ینر ینقرش اعتقرادات د   یبررس (.070) نیام ادگارنهاد،یو  ری، سعیعلو ؛احمر ،یمن ور 

 ،ششرم  سرا   ی،دانرش انتظرام   ی  تخ-ی: زنان شهر کرمان( ف لنامه علمی)مطالعه مورد یاجتماع

 .038-0.3ص ،  07شماره 

  ،(، ترجمه ژهوهشکره مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات0783هراس )و  ها دولتبوزان، باری، مردم 

 ژهوهشکره مطالعات راهبردی.

 ،ی( بررسر 0700، فرشته )ییو رضا داوود وضلو،یع ؛محبوبه ،حامر ؛محمود وضلو،یع ؛احمر ژوراحمر 

 ،مطالعه: شهرستان کوهرشت( )مورد ییو روستا یشهر یدر فواها تیداری و احساس امن دین رابطه

 .0 -35ص  ،کیشماره  ،سا  او  ی، و نظم اجتماع تیامن یراهبرد یها ژهوهش
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  و امنیت اجتماعی. مجموعه مقاالت همایش امنیرت   ها ارزش(، 0783گودرزی )ترابی، یوسز و آیت

 و ، تهران، معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی.اجتماعی، شماره یک، جلر ا

  ،ی دینی، تهران، سخن.شناس جامعه( 0785عباس ) یدمتوسلی 

 یاجتمراع  تیر داری در احسراس امن  نقرش دیرن   یبررس ،(0705، افسانه )یجعفر و مانی، سلیجعفر 

 .انیدانشجو

 مرل اجتمراعی مررتبط برا    و عوا زانیر م یبررس ،(0705ژور، احمر ) ینیجهانبخش گنجه، صاد  و حس 

مطالعرات   یژهوهشر  -یعلم ف لنامه ،داران شهر تهران( مطالعه: مغازه )مورد یاجتماع تیاحساس امن

 .87-003ص ، 00، شماره یاجتماع تیامن

 و  ینقش اعتمراد اجتمراع   یبررس ،(0700) ماین ،یمحسن و جعفر ا،ین یگنجه، صاد ؛ بادر جهانبخش

، ژهوهشنامه نظم یدانشهاه خوارزم انیدانشجو نیدر ب یاجتماع تیناحساس ام ینیب شیداری در ژ دین

 .05تا  37ص ، ( 75 یاژی)ژ، شماره چهارم  ،سا  نهم ی،انتظام تیو امن

 ( جامعه0707چلبی، مسعود ،) نشر نی ،نظم، تهران یشناس. 

  ،یران، دوره شناسی ا مفهومی، مجله جامعه ارچوبهچ(، امنیت هویت: مبانی و 0700) میابراهحاجیانی

 .7-70، ص .شانزدهم، شماره 

 داری  دین نیرابطه ب یبررس ،(.070) ریژنجه، وح یزهرا و اصغر ر،یسع ؛مسعود ،یمنریم زاده حاجی

 ی،دانرش انتظرام   یتخ   - یف لنامه علم ،مطالعه: شهرونران شهر کرمان( )مورد تیو احساس امن

 ..0شماره  ،سا  ششم

 مررتبط برا   یو عوامرل اجتمراع   زانیر م یبررسر  ،(0707) نیمی، سیکتر و مسعود ،یمنریم زاده حاجی 

 .05 -58 ص،  35زن، شماره  سیف لنامه مطالعات ژل ،زدیزنان شهر  یاجتماع تیاحساس امن

 یژهوهش -یف لنامه علم ،(یالعال )مرظله یا از منظر امام خامنه تیابعاد امن ،(0708) ،زاده، داسم بیحب 

 .3-73(، 70)0 ،یمل تیامن

 ،آباد،  در شهر خرم یاجتماع تیمؤثر بر احساس امن یمطالعه عوامل فرهنه ،(0700) لیاسماع حسنونر

 .0.3تا  000ص ،  05شماره  ،سا  چهارم ی،انتظام یایژهوهشنامه جغراف

  ،صور بنیانی حیات دینی، ترجمه بادر ژرهام، تهران مرکز (،0787امیل )دورکیم. 

 رانیر ا یاسردم  یجمهرور  یملر  تیر سردمت در امن  مهینقش ب، (0708)رضا ،  یچاه و یعلی، عیرب ،

 .073-033،  (70)، 0ی، مل تیامن یژهوهش -یف لنامه علم

 ،رابطره احسراس    یبررس ،(.070کاظم )، زاده و حسن مهیحک ،زارع ؛مهی، فهقتیحق ؛جهیخر رستهار

 یسرا  بره براال    08 زنان انیدر م یسدمت اجتماعا ( بیعیرطبیو ی یعیو نظارت )طب یاجتماع تیامن

 .30 -.05 ، صشماره سوم،سا  ششم  ،زن و جامعه یژهوهش -یف لنامه علم راز،یساکن شهر ش

  ،شناختی، ترجمه یدمرضا یفاری، تهران، نشر شیرازه. (، اعتماد نظریه جامعه0780) وتریژزتومکا 
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 احسراس امنیرت   داری و  ، رابطره برین دیرن   (0703) ی، صرغر زادهیو دل یعل ،رجبلو ؛جهیخر ،یریسف

 .0-.3، ص 38نشریه ژلیس زن، سا  دوازدهم، شماره  ی مجازی،ها در شبکهاجتماعی 

 برا آن در و عوامل مرتبط  یکنتر  اجتماع زانیم یبررس ،(0707، آرام )یاحمر و ریبهرام، سع یسلطان 

 3 هشرمار  ، .سرا    ی،شررد  جانیآذربا یف لنامه دانش انتظام ،زیشهر تبر نینش هیشهرونران حاش نیب

 .0 -35ص  ،(07 یاژی)ژ،

 یاجتمراع  تیر داری برر احسراس امن   ابعاد دین ریتأث یبررس ،(0700ژرستو ) ،یسلطان و ، اختریسلطان 

ف لنامه  ،(دمیواحر ا یدانشهاه آزاد اسدم یشناس رشته روان انی: دانشجوی)مطالعه مورد انیدانشجو

 .ستمیشماره ب ،سا  ژنجم ،دمیا یدانش انتظام تخ  ی – یعلم

 ،زنران   یاجتمراع  تیاحساس امن داری با رابطه دین یبررس ،(0705) می، ابراهیآباد فاطمه و صالح شاد

 یکاربرد قاتیدفتر تحق ی،خراسان شمال ی( سا  دانشهاه بجنورد، ف لنامه دانش انتظام0.-08) نیسن

 .05شماره  ،سا  چهارم ی،فا.ا.خراسان شمال

 و  نینهاد د ،(0700محمررضا ) ،ینیو حس وبیا ،ییسخا ر؛یسع ،یزاده آران ینیحس ؛محسن ان،یشاطر

 نیسراکن  انیر م در یاجتمراع  تیر داری و احساس امن دین زانیم انیو سنجش ارتباط م یبررس ت؛یامن

 .030-0.0ص ، ( 3)7 ی،اجتماع یشناسی نهادها اشان، ف لنامه جامعهشهرستان ک یا هیمناطو حاش

 ،ف رلنامه تحقیقرات   «داری تبارشناسی تجربه دینی در مطالعرات دیرن  ( »0788) علیرضا شجاعی زنر ،

 .70-.7صص ، تابستان، 5فرهنهی، دوره دوم، شماره 

   ،امنیت اجتماعی، ف لنامه  ی رابطه عمل به باورهای دینی با احساسبررس (،0703) یعباسعلشهیری

 .057-008، ص 70کدمی، سا  هشتم، شماره -ی اعتقادیها ژهوهش

  ( تحلیل 0738صاددی جانبهان، محمود ،)ی دین )جایهاه دین در سردمت روان(، تهرران،   شناخت روان

 انتشارات طریو کما ..

  ،ریریت ارتقای امنیرت  (، مبانی نظری و راهبردی م0705افسر )صالحی امیری، رضا و افشاری نادری

 .0.-35، ص 00اجتماعی و فرهنهی در تهران، ف لنامه راهبرد، سا  بیستم، شماره 

  ،(، عوامل و موان  اجتماعی امنیرت در ایرران، مجموعره مقراالت     0735اهلل ) رحمتصریو سروستانی

 همایش توسعه و امنیت عمومی، معاونت امنیتی وزارت کشور، تهران، نشر وزارت کشور.

 بر امنیت شهرهای مرزی در  مؤثر(، بررسی عوامل 0700مهناز )و، مهری، محمرصریو و اکبری، صری

 .0-33، سا  هفتم، ص 3آذربایجان یربی، نشریه علوم و فنون مرزی، شماره 

  ،ی هرا  مقالره  مجموعره مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتمراعی،   ریتأث(، 0788رضا )صفری شالی

 اجتماعی ناجا.همایش نظم و دنش، معاونت 

 مقابله با  یبرا یاسدم یگانه نظام جمهور سه یدوا یراهبردها ،(0708و رهبر، فرهاد ) یمهر ،یریص

 .0-5.(، 75)8 ،یمل تیامن یژهوهش -یف لنامه علم ی،مل تیبر امن ریبا تأک یفساد ادت اد

http://mag1.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5621&Number=28&Appendix=0&lanf=Fa
http://mag1.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5621&Number=28&Appendix=0&lanf=Fa
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 مرورد  یاجتماع تیناحساس ام داری با رابطه دین یبررس ،(0705محمر ) ی،ابوتراب و رموان ،یطالب 

 030صص  ،03شماره  ی،اجتماع تیمطالعات امن یژهوهش-یمطالعه: ساکنان شهر کاشان ف لنامه علم

 .0.3تا 

  ،ی هرا  ژرهوهش (، بررسی نقش ژلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان، ف لنامه 0700زهرا )طاهری

 .0راهبردی نظم و امنیت، سا  او ، شماره 

 عوامرل   یبررسر  ،(0700، محمرر ) یرضرو  و من ور ان،یقتیحق ؛مهرداد ،نوابخش ر؛یام ،یعبرالمحمر

مطالعره:   داری )مرورد  ابعراد دیرن   برر  ریر برا تأک  یاجتماع تیاحساس امن بر ثرؤم یو فرهنه یاجتماع

سا  نهم، شرماره چهرار،    ،یانتظام تینامه نظم و امن ژهوهش ،شهر تهران( یسا  به باال 08شهرونران 

 .035تا  03ص 

  ،شماره   ژاییز و زمستان،  شناسی،نامه انسان  یک نظام فرهنهی، مثابه بهدین   (،0783مهرداد )عربستان.،  

 .350-305ص 

  ،شناسی ترس از جررم در برین شرهرونران شرهر اردبیرل، رسراله        (، تبیین جامعه0703طاها )عشایری

 دکتری، علوم اجتماعی، دانشهاه کاشان.

 سبک ژوشرش   نیرابطه ب یبررس ،(0700) عقوبی، یو زارع رهیوح ،یادرم، محمربادر؛ باباخان زادهیعل

 سرا   ، یشررد  جران یآذربا یف لنامه دانش انتظام ،زیشهرونران تبر نیدر ب یاجتماع تیو احساس امن

 .0 -07 ص،( 30 یاژژی)، 3 شماره ششم،

 نیارتبراط بر   یبررس ،(.070، ژروانه )یریجعفر و ام ان،یزیاحمرژور ژرو به؛یط ،یزارع ؛شهرام ،یفتاح 

سرا    30ترا   08مطالعره: جوانران    جوانان )نمونره مرورد   نیب در یاجتماع تیداری و احساس امن دین

 ،سرا  نهرم   ،واحر شوشرتر  یدانشهاه آزاد اسدم یعلوم اجتماع یژهوهش -یف لنامه علم ،کرمانشاه(

 .000-0.3ص  ،(75 یاژی)ژ ،شماره سوم

 دانشرهاه   انیدانشجو نیدر ب یو اعتماد اجتماع ینید تیرابطه هو ،(0703و همکاران ) ری، وحیداسم

صرص   ،(.. یاژیر )ژ،  3شرماره   ،(35)سا   ،و ارتباطات نید ژهوهشی – یف لنامه علمدو مازنرران

00-37. 

 و  یداری )در بعر مناسرک  دین زانیم یبررس ،(0703) ی، کبریسیرئو  هی، آسیتوکل ی؛نعلی، حسیدجر

 -یآمروزان در خرانواده در شرهرکرد، ف رلنامه علمر      دانرش  نیدر بر آن بر احسراس   ری( و تأثیاعتقاد

 .، دوره او 0، شماره یاریچهارمحا  و بخت یدانش انتظام یتخ  

 ( زنرگی 0705کوزر، لوئیس ،)شناسی، محسن ثدثی انتشارات علمی، تهران. بزرگان جامعه شهیو انر 

 اعتمراد اجتمراعی و    هرسری رابطر  بر» ،(0785احسران )  ،جد  و شراهرخی  ،میرزایی ؛گروسی، سعیره

دانش انتظامی، سا   هف لنام، «موردی: دانشجویان دختر دانشهاه آزاد جیرفت هاحساس امنیت؛ مطالع

 .35-70 ،3 هنهم، شمار



 03 / داری در احساس امنیت اجتماعی ی دینها مؤلفهفرا تحلیل نقش مقاله ژهوهشی:  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 نشر نی ،تهران ،ترجمه ناصر موفقیان ،تجرد و تشخص (،0738) یگیرنز، آنتون. 

  ،ثدثی، تهران، نشر نی محسن ترجمه(، ژیامرهای مررنیت، 0705) یآنتونگیرنز 

 نی. نشر، تهران، ترجمه منوچهر ثدثیی، شناس جامعه، (0705) نتونی، آگیرنز 

  ،سعیری، تهران، انتشارات کویر. اصغر یعل(، معنای مررنیت، ترجمه 0785آنتونی )گیرنز 

  ، (، چهره متغیرر امنیرت ملری، ترجمره ژهوهشرکره مطالعرات راهبرردی، تهرران،         0730رابرت )مانر

 .تشارات ژهوهشکره مطالعات راهبردیان

 نیو عوامل مرتبط با آن در بر  یاجتماع تیاحساس امن زانیم یبررس ،(.070سرواله، صباح ) یمحمر 

و  سرت یشرماره ب  ،سا  ششم ،کردستان یسا  شهر سننرج، ف لنامه دانش انتظام 08 یشهرونران باال

 .کمی

  ،شارات امیرکبیر.(، فرهنگ فارسی معین، تهران، انت0780محمر )معین 

  ،امنیرت داخلری    نیترأم (، بررسی امنیت نررم و چرایری و اهمیرت آن در    0707) وسزی ریسموسوی

-00، ص 73مطالعات حفاظت و امینت انتظامی، سا  نهم، شرماره   ف لنامهی اسدمی ایران، جمهور

07. 

 تحلیرل  و تجزیره  ،(0705) میکرربن، کرر   یو رجبر  یعلر  ،ییرزالو  ؛سرجاد  ،یمحمر ؛نرجس ،ییموال

مطالعه: شرهرونران سراکن شرهر     )مورد یاجتماع تیعوامل مؤثر بر احساس امن رهیچنرمتغ ونیرگرس

 .07-..صص ،  30خوزستان سا  ششم، شماره  یف لنامه دانش انتظام ،اهواز(

  ،علروم انسرانی و مطالعرات     ژهوهشرهاه (، درآمری برر امنیرت اجتمراعی، تهرران:     0705) ریدرن ری

 فرهنهی.

  ،ساله شهر تهران و  30-00(، بررسی احساس امنیت زنان 0788سارا )و سپهر فوالد،  اهلل ضیفنوروزی

 .07بر آن، ف لنامه راهبرد، سا  هیجرهم، شماره  مؤثرعوامل 

 شناسی ف لنامه تخ  ی جامعه، هویت ایرانی تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و، (0780) منیهها، نویرنی ،

 .0.5شماره سوم، ، سا  دوم

 00(، درآمری بر امنیت اجتماعی، ف لنامه مطالعات راهبردی، سا  ششم، شماره 0780)منیهه رنیا، نوی. 

 سرربازان   یبر بهراشت روان یعوامل نظام زنرانبان یبررس ،(0700رضا ) ،یزاده، شاهرخ و ژوستچ یول

دوره  ،سرتان خوز یف لنامه دانرش انتظرام   ،خوزستان( یها زنران فهیمطالعه: سربازان وظ )مورد فهیوظ

 .3شماره  ،او 

  گواهی، تهران، تبیان. میعبرالرح شناسی ادیان، ، جامعه(0785)ویلم، ژان ژل 

 برر   یجمعر  یهرا  داری و رسانه دین ریتأث ،(0703فاطمه ) ،و اکبرزاده ریحم ،یدهقان ؛یفر، عل انیهاشم

 یاژیر )ژ ،سرا  دوم  ی،و نظم اجتماع تیامن یراهبرد یها ژهوهش انیدانشجو یاجتماع تیاحساس امن

 .شماره او  ،(0



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0700، زمستان وهشتم یف لنامه علمی امنیت ملی، سا  دهم، شماره س / 08

 

 درررت   ،(0703مسرعود )  ،یصرفت، محمررضرا و برادر    یمحمررضا؛ موحرر  ،یخراداد؛ ولو ،یلیهل

 -یف رلنامه علمر   ،بریسا یدر فوا یمل تیآن بر امن ریتأث یو بررس یفرکتال کردیبر رو یمبتن یبریسا

 .037-355(، 30) 8،یمل تیامن یژهوهش

 ( 0733همیلتون، ملکم ،)ی دین، ترجمه محسن ثدثی، تهران، نشر تبیان.شناس امعهج 

 (، بررسی تحو  آراء ژیتر برگر درباره دین و عرفری شررن، درم، انتشرارات     0788زاده، حسن ) یوسز

 ره(.خمینی )مؤسسه آموزشی و ژهوهشی امام 
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