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رابطۀ تعهد مذهبی و سازش یافتگی با احساس امنیت اجتماعی  در میان زندانیان مرد

           سعيد عسكري1 
 سعيد صادقي 2 

چکیده
    این پژوهش برآن است که وضعیت کّمی و کیفی احساس امنیت اجتماعی را در میان جامعۀ زندانیان 
مرد زندان دیزل آباد 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 سازش یافتگی، با احساس 

امنیت اجتماعی در میان زندانیان مرد است.
    در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 150 نفر از زندانیان مرد زندان دیزل آباد 
شهر کرمانشــاه به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها روش پرسشنامه به کاربرده 
شده است. داده ها با استفاده ازآماره های توصیفی چون فراوانی، میانگین و انحراف معیار و دیگر آزمون های 

آماری چون همبستگی و رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته های پژوهش نشــان دادند که میزان تعهد مذهبی، سازش یافتگی 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 سازش یافتگی، رابطۀ معناداری مشاهده نگردید. باتوجه به 
نتایج این پژوهش، توصیه می شــود به آموزش برنامه های مذهبی به زندانیان پرداخته شــود تا به بهبود 

احساس امنیت در  این افراد و در نهایت، افزایش امنیت اجتماعی در جامعه بینجامد.
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مقدمه
دین داري عبارت است از پایبندي و آگاهي از اصول و شعائر یك مذهب، به گونه اي که این پیروي 
بر زندگي فردي و اجتماعي تأثیرگذار باشد.) رباني و طاهري،1388: 91(. فرد دین دار کسي است که با 
آگاهي از اصول و شعائر یك مذهب به پیروي از آن مي پردازد؛ به گونه ای که این پیروي بر زندگي 
فردي و اجتماعي وي تأثیرگذار است)شهابي،404:1382( و تعهد مذهبی نشان می دهد که یك فرد 
تــا چه حد درگیر امور مذهبی اســت. فردی که تعهد مذهبی دارد بــه ارزش ها، باورها و تکالیف  
مذهبی خود پایبند و وفادار اســت و از آنها در زندگــی روزمره اش بهره می گیرد، به عبارت دیگر 
تعهد مذهبی نشــان دهندۀ میزان زمانی است که فرد به فعالیت های مذهبی انفرادی می پردازد؛ 
صرف پیوندجویی مذهبی و شــرکت درفعالیت نهادهای مذهبی می کند و میزان اهمیت باورهای 

مذهبی برای فرد است)ورتینگتون و همکاران،85:2003(.
فرد متدین، از یك ســو خود را ملتزم به رعایت فرمان ها و توصیه های دینی می داند و از سوی دیگر، 
اهتمام و ممارست دینی، او را به انسانی متفاوت با دیگران بدل می سازد؛ بنابراین به دو طریق یا با دو 
نشانه می توان او را از دیگران بازشناخت: یکی از طریق پایبندی و التزام دینی  و دیگری از پیامد دینی 
و آثار تدین در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی او. پس دین داری به بیان کلی؛ یعنی داشــتن 

اهتمام دینی به گونه ای که نگرش، گرایش و کنش های فرد را متأثر سازد )شجاعی زند، 1384: 36(.
 در فرهنگ اســام- که برگرفته از روایات معصومین)ع( است، ایمان الهي، مبنا و سرچشمۀ اصلي
 امنیت اســت که همۀ ابعاد  وجودي انسانها را پوشش می دهد و دنیا و آخرت را شامل مي شود. در
 این فرهنگ، اســاس بر امان الهي و ایمان و ایمني از عذاب و قهرخداوند متعال اســت تا انسان به

اعتماد و اطمینان برسد و صاحب نفس مطمئنه گردد )اخوان کاظمی،1389: 40(.
در قرآن کریم نیز در وصف شــهر مکه، امنیت به عنوان یکي از ویژگی هاي مهم شــهرها ذکر شده 
است و  به طرق مختلف این ویژگي مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه سورۀ تین آیات 3-1، 
سورۀ عنکبوت آیۀ 67، سورۀ قصص آیۀ 57، سورۀ ابراهیم آیۀ 37 و سورۀ بقره آیات 125 و 126 

)میرزماني، 1382: 202(.
امنیت مصدر جعلی یا صناعی فارسی است و به معنی ایمن شدن و در امان بودن است )معین، 179:1379(. 
همچنین به معني ایمنی، آرامش و آسودگی ) عمید، 1376:275( و مصونیت از تعرض و تصرف اجباري 
برخاف رضایت است )زاده علی،1388: 72(. امنیت منوط به رهایي نسبي از تهدید و بهره گیري بهینه از 
فرصت هاســت )خلیلي،1381: 428( و به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال گفته می شود 
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)کلمنتس،1384: 57(. احساس امنیت نیز عبارت از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت )رضایت بخش، 
قانع کننده و آرام بخش( شــهروندان نسبت به نداشتن تأثیر حضور و بروز رویدادها و وقایع ضدامنیتی 
)تهدیدات(در شرایط فعلی و آتی است )حاجیانی، 1384: 131(. در مورد اهمیت و جایگاه برجستۀ امنیت در 
اسام، همین نکته کافي است که امنیت در روایتی مشهور در زمرۀ یکي از دو نعمتي قرار گرفته است که 
انسان قدر آن را نمي شناسد؛ مگر اینکه به مصیبتي گرفتار شود:» النعمتان مجهولتان الصحۀ و االمان1« 

امنیت در این روایت شامل کلیۀ ابعاد این مفهوم است )اخوان کاظمی،1389: 37(.
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 مهم ترین 
عاملی می شــود تا نظام اخاقی و نظام باورها، ارزش ها و هنجارهای مشترک را به مردم یك جامعه 
هدیه کند که در پرتو آن نظم اجتماعی برقرار بماند و جرم، نابهنجاری و خودکشــی کاهش یابد و 
هرج و مرج رخت بربندد و به تبع آن امنیت و ثبات اجتماعی برقرار گردد )صدیقی اورعی، 1376 : 149(. 
ابعاد ســازش یافتگي شامل سازش یافتگی اجتماعي، عاطفي، جسماني و اخاقي است که در رأس 
همه، ســازش یافتگی اجتماعي قرار دارد؛ به گونه ای که این سازش یافتگي پیش درآمد رسیدن به 

سازش یافتگی عاطفي و اخاقي تلقي مي شود )مظاهري و همکاران، 1385: 50(.
گوداشتاین و النیون )1995؛ به نقل از مظاهري و همکاران، 1385: 50 ( سازش یافتگی را فرایند پیوسته اي 
تعریف کرده اند که در آن، تجارب یادگیري اجتماعي شخص توانایي و مهارت هایي را فراهم مي سازد 
که از آن طریق مي توان به ارضاي نیازها پرداخت. )رحیم نیا و رســولیان ) 1385: 30 ( ســازش یافتگی 
را مفهومــي عام مي دانند که همۀ راهبردهاي اداره کردن موقعیت هاي تنیدگی زاي زندگي، اعم از 

تهدیدات واقعي و غیرواقعي را شامل مي شود. 
یکي از منابعي که به وقوع فرایند ســازش یافتگي کمك مي کند، حمایت اجتماعي است. حمایت 
اجتماعي به مراقبت، محبت، عّزت، تسلي و کمکي اطاق مي شود که سایر افراد یا گروه ها به فرد 
عرضه مي کنند )ســارافینو، 1384: 104(. همچنین حمایت اجتماعي شامل منابع اجتماعي است که 

افراد آمادۀ دریافت آن هستند تا روابطشان را بهبود ببخشند )لورا،گراهام و نااُمی ،2007: 261(. 
به عقیدۀ پترســون)1990( فرد باایمان به این دلیل کــه خداوند را حامي و مراقب خود مي داند، 
احســاس رهاشــدگي، پوچي و تنهایي نمي کند )عابدي و همــکاران، 1387: 47(. اتکا به نیروي الهي 

1 - این روایت، بدین صورت نیز نقل شده است: »نعمتان مکفورتان، األمن و العافیه «:دو نعمت است که مورد قدرناشناسي و ناسپاسي است؛ یکي نعمت 

امنیت و دومي نعمت سامتي )مجلسي، بحاراالنوار، ج78: 170(.

 رابطۀ تعهد مذهبی و سازش یافتگی با احساس امنیت اجتماعی  در میان زندانیان مرد   
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در این افراد و نداشــتن احســاس تنه ماندگي، مانع از بروز احســاس  ن امني در آنها مي شــود. 
هویت یابي به وســیلۀ یك گروه مذهبي، احســاس ثبات یافتگي و اطمینان خاطر بیشتري نسبت 
به دیگر گروه هاي اجتماعي را به دســت مي دهد؛ حتي بیشتر از شبکه هاي حمایتي سازمان یافته 
)گراهــام،2010: 142(. از ایــن رو، مذهب با هویت ســازي، مانع از ایجاد احســاس واماندگي و نبود 

احساس امنیت در فرد مي شود.
کتابي)1383: 183( معتقد است که مذهب مي تواند حس اعتماد، پیوند، هویت مشترک، همبستگي 
اجتماعي و روحیه  همکاري و تعاون را در افراد ایجاد کند. بنابراین، فرد با بهره مند شــدن از این 

عناصر بیش از پیش احساس امنیت و سازگاری خواهد کرد.
بیان مسئله

احساس امنیت، مقولۀ مرتبط با ویژگي هاي دروني افراد است؛ اما شرایط شکل گیري این احساس 
هم به عوامل عیني و هم به عوامل ذهني بســتگي دارد. اگر افراد جامعه از لحاظ رواني احســاس 
امنیت داشــته باشند، کمتر دچار مشکات مختلف و ناســازگاری خواهند شد.  زندانیان یکی از 
گروه  های بســیار مهم در امنیت جامعه محسوب می شوند. سامت و امنیت جامعه به عنوان یك 
اصــل مهم ایجاب می نماید، زندان محیط تهذیب و کانون اصاح و تربیت  باشــد، نه مکانی برای 
خوروخواب و تن  پروری و آموزشــگاهی برای یادگیری و تکمیل درس هــا و رفتارهای انحرافی و 
اشــاعه اعمال زشــت و مغایر اخاق و در یك جمله، مکانی برای تبــادل تجارب منفی صاحبان 
اندیشــه های کج و منحرف)مندنی پور،1382: 43(. 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 
جنبه های مختلف و در نهایت تدارک و تأمین سامت و امنیت جامعه نبوده و نیست. پس سزاوار 
و شایســته است قبل از هرچیز، با هدف حفظ و تأمین سامت 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 پاسخ گویی به این 
است که، آیا بین پایبندی مذهبی و احساس امنیت اجتماعی در میان زندانیان رابطه وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
امنیت جزء نیاز های اساسی انسان و فصل مشترک همۀ مشکات انسان – از بیماری روانی گرفته 
تا  خودکشــی، اعتیاد و بزهکاری  - اســت. بحث امنیت از نظر روان شناسی –به ویژه در بهداشت 
روانی و در آسیب شناسی روانی – اهمیت بسیاری دارد. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همۀ 
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اســتعدادها و خاقیت ها و نیل به همۀ کماالت انسان در سایۀ  امنیت به دست می آید. به همین 
ســبب، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نیازهای انســان که در بسیاری از نظریه  ها و پژوهش های 
روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و مدیریت، از جمله فروم )1955 :156(، الپورت )1961 
:217(، مازلو )1970 :79(، لینگ )1984 :182(، مورز )1980 :354(، لوه )1978 :48(، لوچیانی 
)1989 :112(، بوزان )69:1991( و ماندل )1994 :159( به آن اشــاره شده است، نیاز به امنیت 

است. رویکردهاي متفاوتي به موضوع امنیت وجود دارد. 
امنیت اجتماعی از نگاه بوزان، به قابلیت الگوهاي ســنتي زبــان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف 
ملي مربوط اســت )نوید نیا ،1385: 38(. از این منظر با حفظ عناصر اصلي انسجام اجتماعي جامعه، 
تحقق شــرایط امن براي بقا و تداوم جامعه میسر مي شود. بوزان  معتقد است که امنیت اجتماعي 
بــه مقابله با خطرهایــي مي پردازد که به صورت نیــروي بالقوه یا بالفعل هویــت افراد جامعه را 
تهدیــد مي کنند. امنیت اجتماعي از نظر بوزان به حفظ مجموعــه ویژگي هایي ارجاع دارد که بر 
مبناي آن افراد خودشــان را به عنوان عضو یك گروه اجتماعي قلمداد مي کنند، یا به بیان دیگر، 
مربوط به جنبه هایي از زندگي فرد مي شــود که هویت اجتماعی )گروهي( او را سامان مي بخشند؛ 
یعنــي حوزه اي از حیات اجتماع که فرد خود را به ضمیر ما متعلق و منتســب می داند و در برابر 
آن احســاس تعهد و تکلیف مي کند. هر عامل و پدیده اي که باعث اختال در احســاس تعلق و 
پیوســتگي اعضاي گروه گردد، در واقع هویت گروه را بــه مخاطره انداخته، تهدیدي براي امنیت 
اجتماع محســوب می شود. بدین جهت اســت که بوزان مفهوم طبیعی امنیت اجتماعي را هویت 
دانسته، امنیت اجتماعي را مترادف با امنیت هویت تلقي مي کند )نویدنیا،1382: 65(. بر اساس آنچه 

ذکر شد، دین مي تواند به دالیل زیر یکي از عناصري باشد که احساس امنیت را تبیین مي کند:
1 .دین به عنوان یك نهاد اجتماعي نظم دهنده عمل مي کند و احســاس امنیت را در نتیجۀ نظم 

ارائه مي دهد.
2 .دین در جامعۀ در حال گذار معاصر، نقش هویت بخشي به افراد را دارد )بر اساس نظریات ویور، 

بوزان، وبر و...(.
3 . دین )به ویژه برخي مناسك مذهبي که صورت جمعي دارد( باعث ایجاد همبستگي میان افراد 

شده، حس جداافتادگي را در افرد کاهش مي دهد.
4 .فرد دین دار خداوند را حامي و مراقب خود دانسته، احساس رهاشدگي و پوچي نمي کند.

در نهایت، مي توان گفت که دین از عوامل مهم و تأثیرگذار در ســامت ذهن اســت، دین چهرۀ 
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جهــان را در نظر فرد دیندار دگرگون مي ســازد و طرز تلقي او را از خــود، خلقت و رویدادهاي 
پیرامون تغییر مي دهد .فرد دیندار خود را سخت در حمایت و لطف همه جانبۀ خداوند، بزرگ ترین 
نیروي موجود مي بیند و بدین ترتیب، احســاس اطمینــان و آرامش و لذت معنوي عمیقي به وي 
دســت مي دهد. چنین فردي به واسطۀ نامایمات و ناکامي هاي زندگي دچار ناامیدي و اضطراب 
نمي گردد؛ زیرا خداوند را حامي خویش مي داند. او اطمینان دارد که این حوادث و رویدادها  گذرا 

هستند و او پاداش صبر خود را خواهد گرفت)کروز،2003 : به نقل از چراغی و مولوی،1385: 3(.
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 سازش یافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا تعهد مذهبی)درونی و بیرونی( و سازش یافتگی توان پیش  بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند؟

روش پژوهش
هدف اساســی پژوهش حاضر، بررســی رابطۀ بین میزان تعهد مذهبی، سازش یافتگی 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 آزمودنی ها، آماده سازی ابزارهای الزم و اجرای آنها بر روی آزمودنی ها انجام گردید. ازاین رو 

در ادامه به شیوۀ نمونه گیری، معرفی ابزارها و شیوۀ تجزیه وتحلیل آماری داده ها مطرح می گردند.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری: در پژوهش حاضر شــامل همۀ زندانیان مرد زندان دیزل آباد شهرســتان کرمانشاه 
است، که در سال 91- 90 دراین مرکز نگهداری شده اند.

نمونه آماری: نمونه پژوهش حاضر شــامل 150 نفر از زندانیان مرد زندان دیزل اباد شهرســتان 
کرمانشاه می باشد که حجم نمونه منطبق با جدول مورگان می باشد. 

روش نمونه گیری
روش نمونه گیری پژوهش حاضر براســاس شــیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده است که درآن هریك از 
اعضای جامعۀ تعریف شده، شانس برابر و مستقلی برای قرارگرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن 
این است که انتخاب یك عضو به  هیچ وجه در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیری ندارد )دالور، 1389: 92(. 
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ابزارهای پژوهش
متغیرهای مورد بررســی در این پژوهش عبارتند از: تعهد مذهبی )درونی و بیرونی(، ســازش یافتگی و 
احساس امنیت اجتماعی که ویژگی ابزارهای بکاربرده شده برای اندازه گیری این متغیرها به شرح زیر است:

الف(پرسش  نامۀ تعهد مذهبی:

پرسش نامه تعهد مذهبی دارای دو زیرمقیاس تعهد مذهبی درون فردی و تعهد مذهبی میان فردی 
است. این آزمون درمجموع دارای10عبارت است که آزمودنی باید در یك طیف لیکرت 5 درجه ای 

میزان موافقت یا مخالفت خود با هریك از آنها را مشخص سازد.
ضریــب آلفای کرونباخ کل آزمون0/93، زیرمقیاس تعهــد مذهبی درون فردی0/92و زیرمقیاس 
تعهدمذهبی میان فردی0/87گزارش شده است که حاکی از همسانی درونی مطلوب آزمون است. 
همچنین ضریب پایایی با اســتفاده از روش بازآزمایی در فاصلۀ ســه هفته برای کل آزمون0/87، 

زیرمقیاس تعهد مذهبی درون فردی0/86و زیرمقیاس تعهد مذهبی میان فردی0/83 بوده است.
ب(پرسش نامۀ سازش یافتگی:

این پرســش نامه به طور کلی از 54 عبارت تشــکیل شده است که  پایایی آن با استفاده از ضریب 
آلفای کرونباخ به میزان 0/89 می باشد که بیانگر همسانی درونی مطلوب آن است.

ج(پرسش نامۀ احساس امنیت اجتماعی:

برای تدوین این پرســش نامه 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 صاحب نظران دراین باره اقتباس شده است. ضریب آلفای به دست آمده برای این پرسش نامه 

به میزان 0/84 است که حاکی از همسانی درونی مطلوب آن است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های گردآوری شده با استفاده از آمار های توصیفی:  فراوانی، میانگین و انحراف معیار و سایر 
شاخص های توصیفی وضعیت تعهد مذهبی، احساس امنیت اجتماعی و سازش یافتگی گروه نمونه 
محاسبه گردید. به منظور آزمودن فرضیه های پژوهش آزمون های آماری مناسب هر فرضیه؛ مانند 
 SPSS همبستگی و رگرسیون چند متغیری به کاربرده شد. داده ها با بهره گیری از نرم افزار رایانه ای

پردازش و تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته های پژوهش

فرضیۀ1( بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
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نتایج تجزیه و تحلیل داده  های پژوهشی نشان داد که بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی 
ضریب همبستگی0/49 وجود دارد که در سطح0/01 معناداراست. پس فرضیۀ یکم پژوهش تأیید 
می شود؛ یعنی بین تعهد مذهبی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

فرضیه2( بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیه  و  تحلیل داده  های پژوهشــی نشــان داد که بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت 
اجتماعی ضریب همبســتگی0/52 وجود دارد که در ســطح0/01 معنادار اســت. پس فرضیۀ دوم 
پژوهشــی تأیید می شــود؛ یعنی بین تعهد مذهبی درونی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ مثبت و 

معنی داری وجود دارد.
فرضیۀ3( بین تعهد مذهبی بیرونی واحساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی نشــان داد که بین تعهد مذهبی بیرونی واحساس امنیت 
اجتماعی، ضریب همبســتگی0/44 وجود دارد که در ســطح0/01 معنادار است. بنابراین؛ فرضیۀ 
ســوم پژوهش تأیید می  شــود؛ یعنی بین تعهد مذهبی بیرونی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ 

مثبت و معنی داری  وجود دارد.
فرضیۀ4( بین سازش یافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهشــی نشــان داد که بین ســازش یافتگی و احســاس امنیت 
اجتماعی، ضریب همبســتگی معناداری وجود ندارد. پس فرضیۀ چهارم پژوهش رد می شود؛ یعنی 

بین سازش یافتگی و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ معنی داری وجود ندارد.

 جدول1( ضرایب همبستگی بین متغیرها

سازش
 یافتگی

تعهد مذهبی
شاخص  های آماری تعهد کلمتغير تعهد مذهبی بيرونی تعهد مذهبی درونی

0/005

0/94

0/49

0/001

0/44

0/001

0/52

0/001

ضریب همبستگی

سطح معناداری
احساس امنیت اجتماعی

فرضیۀ5( تعهد مذهبی)درونی و بیرونی( و سازش یافتگی توان پیش بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند.
بــرای پیش بینی احســاس امنیت اجتماعی )متغیر ماک ( بر اســاس متغیرهای پیش  بین تعهد 
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مذهبی)درونی و بیرونی( و ســازش یافتگی از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل 
نشــان داد که مدل رگرسیونی با F =22/02 استفاده شده معنادار است. و تعهد مذهبی)درونی و 
بیرونی( و سازگاری، روی هم رفته می  توانند 30 درصد واریانس احساس امنیت اجتماعی را تبیین 
کنند )R2(؛ بنابراین فرضیۀ پنجم پژوهش تأیید می شــود؛ یعنی تعهد مذهبی)درونی و بیرونی( و 
سازش یافتگی توان پیش  بینی احساس امنیت اجتماعی را دارند. در جدول شماره 2 نتایج خاصه 

تحلیل رگرسیون آمده است.
                           جدول2( نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی احساس امنیت اجتماعی

سطح معنی داریFRR2میانگین مجذورات Dfمجموع مجذورات منابع

رگرسیون

باقیمانده

کل

1610/92

3681/62

5292/54

3

151

154

536/87

24/38

22/020/550/300/001

نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که برای پیش بینی احساس امنیت اجتماعی، تعهد مذهبی)درونی 
و بیرونی( و سازش یافتگی، به ترتیب با ضریب تأثیر 0/95 ، 0/44-  و0/11 می توانند متغیر ماک 
)احســاس امنیت اجتماعی( را پیش  بینی کنند. جدول شمارۀ  3 ضرایب رگرسیونی را برای پیش 

بینی احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد.

 جدول3(ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی احساس امنیت اجتماعی

متغیر پیش بین

بررسی معنا داری مدلضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

B
خطای استاندارد 

برآورد
βtسطح معنا داری

تعهد مذهبی درونی
تعهد مذهبی بیرونی

سازش یافتگی 

0/96
-0/67
0/11

0/20
0/30
0/06

0/95
-0/44
0/11

4/73
-2/21
1/72

0/001
0/02
0/08
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خالصۀ یافته ها
خاصۀ نتایج به دست آمدۀ پژوهش به شرح زیر بوده است:

)P 0/001(.1- بین 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 0/05( .2- بین سازش یافتگی و احساس امنیت اجتماعی، رابطۀ معناداری وجود ندارد
)P 0/05( .3- بین تعهد مذهبی و سازش یافتگی رابطه معناداری وجود ندارد

)P 0/05( .الف- بین تعهد مذهبی درونی و سازش یافتگی رابطۀ معناداری وجود ندارد
)P 0/05( .ب- بین تعهد مذهبی بیرونی و سازش یافتگی، رابطۀ معناداری وجود ندارد

5- تعهد مذهبی)درونی و بیرونی( و سازش یافتگی 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 متعهد تر باشــند، میزان 
احســاس امنیت در آنها باالتر خواهد بود.  بســیاری از آسیب شناســان اجتماعی و جرم شناسان 
و روانشناســان بر این عقیده هســتند که مذهب بعنوان اصلی ترین عامل خودکنترلی افراد را از 
کــج روی و رفتارهای نابهنجار و پر خطر دور نگه می دارد و طبیعتاً هرچه فضای جامعه مذهبی تر 
باشد، این خودکنترلی در بین شهروندان بیشتر می شود. برجسته ترین اثر باورهای مذهبی، کنترل 
انســان و مهار تمایات جســمانی و تقویت روحیۀ مقاومت در برابر جاذبه های 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، نکته ای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری 
و جامعه شناســان نیز بر آن تأکید داشــته و آن را غیر قابل انــکار می دانند ، به گونه ای که زوال 
اخاق در غرب، افزایش میزان جرم و جنایت در این کشــورها و شــیوع انواع فسادهای اخاقی را 
نتیجۀ روی گرداندن شهروندانشــان از دین باوری می دانند؛ بنابراین جرم به عنوان یك 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 می توان برای کاهش جرم و رســاندن میزان بزه به کم ترین میزان بهره 
گرفت. پاســخ این سؤال کامًا روشن است؛ تقویت اخاق، 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، ملزم کردن 
خود و رعایت اصول دینی و اخاقی و باور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسان هاست، بدون تردید، 
بســیار آرام، متین و منطقی تر رفتار می کند و در برابر ناکامی ها و نامایمات منطق و اســتدالل 
خودش را نمی بازد و تسلیم نمی شود و رفتارهای مجرمانۀ بسیار کمتری از او سر می زند؛ بنابراین، 
مســئوالن فرهنگی جامعه باید تمام تاش خود را به کارگیرند 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 می دهند که  تعهد مذهبی و سازش یافتگی نقش متغیر پیش بین داشته و پیش بین  های 
مهمی برای پیشــگیری از کاهش احســاس امنیت اجتماعی دربین افراد محســوب می شــوند. 

دراین رابطه می توان نقش مذهب را به عنوان عامل پیشگیری در موارد زیر خاصه کرد:
1-تعهد مذهبی درونی و بیرونی رابطۀ مثبتی با احساس امنیت اجتماعی دارند؛ زیرا هردو موجب 

افزایش رفتارهای اجتماعی مطلوب می گرددند.
2- ارزش های مذهبی و ارزش های اجتماعی با هم هم پوشی دارند.

3- بســیاری از اعمال مذهبی )پیشــرفت،  پایــداری و ثبات، پرهیز از شــیوه های زندگی مضر، 
پیوستگی استحکام خانواده و خودشکوفایی( با رشد فرد هماهنگ هستند.

4- تعهد مذهبی امنیت اجتماعی را تشــویق می کند که اساســاً به نفــع اجتماع بوده و در طول 
زندگی گسترده اند.

5- تداوم ایمان و مذهب در زندگی، مؤید سودمندی، مفیدبودن و سازگارانه بودن آن است.
6- جهت دار بودن زندگی و هدفمندبودن آن در ایجاد ثبات، استحکام و هدایت انسان مؤثر است.
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