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بی میزان ک دینداری و همچنی ابعاد مختلف آن یعنی پیامدی ،اعتقادی ،مناسکی و تجربی به
عنوان متغیرهای مستق و احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته است .یافتههاای تحقیا
حاکی از آن است که بی تماامی متغیرهاای مساتق باا متغیار وابساته ارتباا متبات ،مساتقیم و
معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :احساس امنیت اجتماعی ،دینداری ،دینداری اعتقادی ،دینداری پیامدی،
دینداری مناسکی ،دینداری تجربی.
مقدمه و بیان مسأله
مقوله امنیت به موازات پیدایی بشر مطرح بوده و بشر سعی نماوده باا بلباه بار جبار بیعات،
تاریخ و جامعه به نوعی عرصه را بارای باروز و شاکوفایی خاود فاراهم نماوده و زمیناه را بارای
اسکان خود و استقرار امنیت فراهم آورد .ای تالش برای امنیت باا وجاود صاورتهاا و وجاوه
مختلف ناامنی در کنه و ذات خود یک وجه مشترک داشته که همان تالش آگاهانه بشار بارای
رهایی خود از قید و بندها و ب و زنجیرهایی است که مانع رسیدن به بایات انسانی ،اخالقای و
مدنی است .اهتمام بشر برای رهایی از استبداد ،استعمار و نابرابری ،تالش برای اصاالح و بهباود
حالتهای مرضی و بیمارگونه نابهنجاریهای اجتماعی و تاالش بارای رضاایتمندی و احسااس
امنیت بخشی از ای تالشهاست (عزیزی و حیدرخانی.)4030 ،
امنیت اجتماعی به دلیا ماهیات و محتاوایی کاه دارد ،یکای از مهمتاری پای

فارضهاای

توسعه و پیشرفت جوامع محسوب میگردد ،به نحوی کاه مایتاوان پیامادهای آن را در تماامی
حوزهها و سطوح مختلف ،اقتصادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و سیاسای جواماع باه صاورت کاامال
شفاف مشاهده نمود .شاید بتوان با کمی احتیا ای ادعا را مطارح نماود کاه ،نیااز باه امنیات و
احساس امنیت ،مهمتری یا الاق یکی از مهمتری نیازهاای بشار اماروزی محساوب مایشاود و
تکاپو برای رسیدن به ای سازه مهم اجتماعی( امنیت) از مهمتری انگیزههای انسان ،در انتخااب
زندگی جمعی است .بر ای اساس میتوان گفت ،امنیت اجتمااعی و احسااس امنیات اجتمااعی
در بی شهروندان مقدمه الزم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی اسات و دولاتهاا هزیناه،
زمان و امکانات وسیعی را برای تامی آن صرف میکنند .ایا مقولاه باه متاباه یاک آرماان باه
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عنوان یکی از حقوقهای اساسی مردم مطرح اسات کاه حاصا مجموعاهای از تعاامالت و نیاز
تعاون و سازگاری بی اجزاء مختلف نظام اجتماعی است.
از گذشته دور تا به امروز همواره امنیت به عنوان یکی از دبدبههای جوامع بشری به شامار
میآمده و به تعبیر برخی اندیشمندان در ای زمینه ،از دالی اصلی دست شست بشر از آزادی و
سیاست و ت دادن به زندگی جمعی ،همی مسئله امنیات اجتمااعی (جمعای) اسات ،اگرچاه باا
اهمیت یافت مسئله امنیت در جوامع ،ابزار ،شیوهها و رویکردهای ایجاد و حفا آن دساتخوش
تحوالت بسیاری بوده است .در جوامع گذشته اقتدار ،کنتارل و نظاارت نهادهاای رسامی ،نمااد
قدرت و امنیت به شمار میرفت .ولی امروزه ،عنصار اصالی نظام ،امنیات و پایاداری باه میازان
سرمایه اجتماعی ،میزان پایبندی به تعهدات ارزشی و دینی و رسانههای مرتبط باا آن جامعاه بااز
میگردد .بنابرای برای مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه باید ارتباا عواما
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن به ویژه دینداری را شناخت.
نکته قاب توجه درباره امنیت ،عینی و ذهنی بودن آن است ،چنانکه بوزان امنیت را حفاظات
در مقاب خطر (امنیات عینای) ،احسااس ایمنای (امنیات ذهنای) و رهاایی از تردیاد (اعتمااد باه
دادههای شخصی) تعریف کرده است (بوزان.)23 :4078 ،
در رابطه با ابعاد ذهنی و عینی امنیت در بی جامعه شناسان داخلی ،چلبی معتقد است در بعد
عینی ،امنیت را میتوان به عنوان فرابت از تهدید تعریف کرد اما در بعد ذهنای ماراد از امنیات،
احساس آرام

و یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترسِ ناشی از آن از سوی محایطهاای

دور و نزدیک فرد است .البته ای دو بعد معموال با یکدیگر احساس همبستگی قوی دارناد ،هار
چند در تحلی نهایی ،اولی تا حد زیادی تعیی کننده دومی اسات ،باا وجاود ایا  ،درصادی از
واریانس متغیر امنیت در بعد ذهنی ،متاثر از محیط نرم افازاری جامعاه و نحاوه ا االع رساانی و
مضامی آن است .بر ای اساس میتوان گفات ،احسااس امنیات اجتمااعی باه فقادان هاراس از
تهدید شدن یا به مخا ره افتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و نباود تارس از تهدیاد
حقوق و آزادیهای مشروع گفته میشود.
با وجود گستره امنیت ،ای مفهوم در دوران مدرن به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شده
و سعی گردیده به شیوه تجربی و خردمندا نه ماورد بررسای علمای قارار بگیارد .اماروزه مفهاوم

 / 433فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

امنیاات در درون شاابکه پیچیاادهای از فرایناادها و تحااوالت اجتماااعی نظیاار صاانعتی شاادن و
مدنیزاسیون ،نظام دیوانساالری ،شبکههای رسمی و بیر رسمی کنترل اجتماعی و وسای ارتباا
جمعی ،شهرنشینی و فردگرایی مورد بررسی قارار گرفتاه اسات .لاذا در شارایط کناونی تاأمی ،
هدایت و کنترل امنیت عمومی مستلزم یک سلسله از نظامات دیوانی و اجتماعی است که بتاوان
به موازات تغییرات اجتماعی آنها را رصد کرده و تأمی نمود.
مجموعه سلسله اقدامات برای باال بردن احساس امنیت اجتماعی نیازمند نظم اخالقای اسات.
نظم اخالقی شام قواعدی است که بار رواباط اجتمااعی حکمفرماسات و باه عقیاده دورکایم
زمانی که ای نظم با اختالل مواجه شود ،جامعه به وضعیت آنومی دچار میشود و همزمان باا از
هم پاشیدگی هنجارها و بروز آنومی ،خواستهها ،آرزوها و امیال انسان نیروی کنتارل و محادود
کننده شان را از دست می دهند .آرزوهای بی حد و حصار انساان باه تماامی نمای توانناد ارضاا
شوند و در نتیجه چنای ماوقعیتی ،نارضاایتی و عادم احسااس امنیات در جامعاه باروز ماییاباد.
دینداری به عنوان یکی از اصلی تری موضوعهای فرهنگی که یکی از تضمی کنندههاای نظام
جامعه است به عنوان یکی از عوام تأثیرگذار بر احساس امنیات اجتمااعی اسات و بررسای آن
دارای اهمیت است .بر همی اساس در پژوه

حاضر به بررسی ارتبا بی دینداری و احسااس

امنیت اجتماعی در بی جوانان  48تا  33سال شهر کرمانشاه پرداخته خواهد شد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
شاید تا چند دهه اخیر متفکاران اجتمااعی بای امنیات و احسااس آن تفااوت چنادانی قا ا
نبودند ولی به واسطه تغییر و تحوالتی که پس از جنا

جهاانی دوم بار جواماع حااکم گردیاد

مشخص شد که بعد ذهنی امنیت (احساس امنیت) اهمیت بیرقاب انکاری پیدا کرده است ،چارا
که «ای احساس ناشی از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی آن است
و فقط به شاخصهای امنیت قاب تقلی نیست.
احساس امنیت پدیدهای روان شناختی – اجتماعی است کاه دارای ابعااد گونااگونی اسات.
ای احساس ناشی از تجربههای مستقیم و بیر مستقیم افراد از شرایط و اوضااع محایط پیراماونی
است و افراد مختلف به صورتهای گونااگون آنارا تجرباه مایکنناد .باه لحااو روش شناسای
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احساس امنیت سازهای چند بعدی اسات و در ارتباا باا شارایط اجتمااعی و افاراد مختلاف باه
گونهها ی متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قاب سنج

و اندازه گیری است .بار ایا

مبنا به نظر میرساد کاه احسااس امنیات باا بسایاری از عناصار اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای و
فرهنگی جامعه ارتبا مای یاباد .تفسایر درسات و یاا نادرسات افاراد و تجاارب آنهاا از شارایط
اجتماعیِ همراه ،احساس امنیت را در یفی از احساس امنیت درسات و واقعای و کااذب و بیار
واقعی قرار میدهد .برخی افراد جامعه نیز به خا ر تأمی منابع خوی

باا پاذیرش ریساکهاای

گوناگون ناخواسته خود را در معرض احساس ناامنی قرار میدهند که ای شرایطِ خاود سااخته،
با فضای کالن و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه فاصاله دارد و باالعکس گااهی اوقاات
برخی افراد «در فضایی کامال نا ام زندگی میکنند اما هیچ وقت احساس ناامنی نمینمایند».
به عنوان متال میتوان به مقایسه سرقت خودرو در دو شهر تهاران و توکیاو اشااره کارد .در
حالی که در شهر توکیو  2میلیون خاودرو و شاهر تهاران  0میلیاون خاودرو وجاود دارد ،میازان
سرقت خودرو در تهران حدود  43هزار دستگاه ،ولی در توکیاو  433هازار دساتگاه اسات ،اماا
علی ربم میزان بسیار باالی سرقت در توکیو نسبت به تهران ،احسااس نگرانای از ایا وضاعیت
در توکیو به واسطه وجاود نظاام تاأمی اجتمااعی (کاه بالفاصاله خاودرو از ریا بیماه تاأمی
میشود) بسیار پایی تر از تهران است (بیات.)1 :4087 ،
بررسیهای انجام گرفته در کشورهای مختلف بیانگر ای است کاه عمومااا احسااس امنیات
بی شهروندان در اکتر نقا دنیا به نسبت وجود امنیت ،پایی تار اسات .ایا نسابت در ایاران در
مقایسه با کشورهای انگلیس و استرالیا با توجه به میزان وجود امنیت بسیار پایی است .به عناوان
نمونه در ایران نرخ سرقت منزل به ازای هر هزار منزل  ،2در انگلیس به ازای هر هازار منازل 33
و در استرالیا به ازای هر هزار منزل  32است در حالی که میزان امنیت شهروندان ایرانی نسبت به
ای دو کشور رقام پاایی تاری را نشاان مایدهاد (عزیازی و حیادرخانی .)39 :4034 ،بناابرای
ضروری است که عوام اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی را شاناخت .اماا
یکی از تأثیرگذارتری متغیرها در حوزه تغییراتِ جواماع اماروزی دیناداری اسات .باه ویاژه در
جامعه ای که دیا محوریات اصالی را داراسات ،دیناداری افاراد میتواناد باا ساایر پدیادههاای
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اجتماعی موجود در جامعه ارتبا داشته باشد بنابرای بررسای ارتباا بای دیناداری و احسااس
امنیت اجتماعی دارای اهمیت و ضرورت است.
مبانی نظری
نظریههای احساس امنیت
اگر چه در ظاهر فضای مفهومی امنیت 4کامال روش  ،شفاف و دارای نمودهاای عینای بنظار
می رسد ،اما تعریف مفهومی ای اصاطالح کاامال مناقشاه آمیاز اسات( مانادل -4073 ،باوزان،
 .)4078ماندل 3معتقد است ارا ه تعریفی کام از امنیت مساتلزم بررسای و تحقیا در خصاو
مفاهیم کلیدی چون قادرت ،تهدیاد و اتحادهاسات (مانادل .)33 :4073 ،برخای نیاز معتقدناد،
امنیت با تعریف مفهوم مخالف آن یعنی ناامنی و بیان شااخصهاای وضاعیت فقادان امنیات نیاز
قاب درک است (ح پناه.)411 :4077 ،
البته در اینجا باید به تفاوت امنیت و احساس امنیت اشااره کارد .ممکا اسات در جامعاهای
امنیت از نظر انتظامی و پلیسی وجود داشته باشد ،ولی فرد احساس امنیت نکند .در واقع احساس
امنیت به عنوان بعد ذهنی تلقی میشاود (گروسای ،میرزایای و شااهرخی .)04 :4089 ،احسااس
عدم امنیت به دالی متعدد پدید میآید .یکی از دالی ممک احساس نا امنی ،ممک اسات باه
خا ر موقعیت و وضعیت خا

حاکم بر یک جامعاه باشاد و فارد باه خاا ر پاارهای زا عواما

مخ نظم در جامعه احساس نااامنی بکناد .احسااس امنیات در یاک جامعاه باه احسااس روانای
شهروندان از میزان وجود یا عدم وجاود امنیات در آن جامعاه ناشای مایگاردد و هرچاه میازان
فراوانی جرم باالتر باشد ،احساس امنیت در آن جامعه پایی تار اسات .اماا گااهی ایا احسااس
عدم امنیت ممک است ریشه روانی داشته باشد نه اجتماعی (کالهچیان.)401 :4083 ،
به عنوان متال میتوان به آمار ذکر شده پایگااه دادههاای اجتمااعی پلایس در ساال  4082از
میزان سرقت خودر در ژاپ و ایران اشاره کرد .بر اسااس ایا آماار «در شاهر توکیاو حادود 2
میلیون خودرو و در شهر تهران حدود  0میلیون خودرو داریام ،ایا در حاالی اسات کاه میازان
1- Security
2- Robert Mondel
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سرقت خودرو در تهران حدود  43هازار دساتگاه ،ولای در توکیاو  433هازار دساتگاه در ساال
است ،اما با وجود میزان بسیار باالی سرقت خودرو در توکیو به واسطه نظام تأمی اجتماعی (که
بالفاصله خودرو از ری بیمه تأمی میشود) احساس نگرانی کمتاری از ایا وضاعیت در ایا
شهر وجود دارد» .بنابرای احساس امنیت فرایندهای روانی و اجتماعی است که صارفاا بار افاراد
تحمی نمیشود ،بلکه اکتر افراد جامعه بر اسااس نیازهاا ،عال ا  ،خواساتههاا و توانمنادیهاای
شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بای باردن آن نقا

اساسای دارناد (بیاات.)449 :4087 ،

حاال بعد ذکر از ای مقدمه درباره تعریف امنیت و احساس امنیات اجتمااعی باه ذکار بعضای از
مهمتری نظریههای احساس امنیت پرداخته میشود.
باری بوزان:8
پس از جن

سرد باری بوزان به بررسی و گسترش مفهوم امنیت پرداخات و مفهاوم امنیات

اجتماعی را رح ریزی نمود .وی و همکاران

ای توسعه مفهومی را از ریا توجاه باه ابعااد

مختلف امنیت ،مانند اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی انجام دادند (بیلگی  .)08 :4338 ،وی
برای نخستی بار در کتاب مردم ،دولتها و هراس ،مفهوم امنیت اجتماعی را به عناوان یکای از
ابعاد امنیت ملی مطرح می نماید (رل0 :4339 ،3؛ بوزان و ویور.)1 :4338 ،0
از نظر بوزان ،امنیت اجتماعی زمانی برای فرد مطرح می شود ،که فرد خود را به عضو یک
گروه اجتماعی بداند (بوزان و ویور .)1 :4338 ،وی معتقد است که حوزهای از حیات کاه فارد
خود را به واسطه مفهوم «ما» بدان متعل میداند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیاف مایکناد
مورد نظر است .بنابرای هر عاما و پدیادهای کاه باعاث ایجااد اخاتالل در احسااس تعلا و
همبستگی اعضاء یک گروه گردد ،در واقع هویت آن گروه را به مخا ره انداخته و تهدیادی
برای امنیت اجتماعی آن قلمداد میگردد (بوزان.)0 :3333 ،1

1 Buzan Barry
2 Role
3 Buzan & Weaver
4 Buzan
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نکته ی دیگر ،اینکه بوزان و ویور امنیت را در دو بعد عینی و ذهنی مطرح کارده و اظهاار
می دارند که تهدیدهای امنیتی در دامنه ای وجود دارند که به ور ذهنی نیز قاب تجربه هساتند
(نباوی و دیگاران .)77 :4083 ،باوزان ،نقطهای آباازی امنیات را ذهنای و مبتنای بار تصامیم
بازیگران معرفی میکند .او بیان می دارد که ،مسأله امنیت در اجتمااع شاناخته مایشاود ،زیارا
بازیگران میتوانند به آن رجوع کنند و برخی پدیدهها را به عنوان تهدید نگاه کنند (ابراهیمای،
.)111 :4089
آل ویور

8

ویور مدعی است که باید از رویکردی جامعه شناسانه باه امنیات نگریساته شاود و پاس از
تحلی مبانی جامعه شناختی امنیت ،به تعریف آن همت گما رد (مک کای الی و لیتا :4083 ،
 .)18برای اساس ،ویور حاوزه امنیات را بار حسا

ناوعی دوگاانگی امنیات دولات و امنیات

اجتماعی در نظر می گیرد و خا رنشان میکند که افراد جامعه نمیتوانند نسابت باه چیزهاایی
که امنیت و هویت شان را تهدید میکناد احسااس مساؤلیت نداشاته و آنهاا را تنهاا باه دولات
واگذار نمایند بدی ترتی  ،ویور بر لزوم مشاارکت افاراد در تاأمی امنیات اجتمااعی خاود و
جامعه صحه میگذارد( .نبوی و دیگران.)88 :4083 ،
میتار

9

میتار از مدلی سیساتماتیک ،مبتنای بار تئاوری آنارشای 0باایلی در بررسای امنیات اجتمااعی
استفاده می کند .وی مسا اجتماعی را بر اساس سطوح متفاوت تحلیلی به ش

ساط فاردی،

گروهی ،سازمانی ،اجتماع ،جامعه و نظام فراملی تقسیم مای کناد و از آنارشای باه عناوان ابازار
اندازه گیری حاالت نظام استفاده می کند .وی در تئوری آنارشی اجتماعی از ش

متغیر کاالن

اجتماعی شام جمعیت ،1ا العات ،2فضا ،تکنولوژی ،سازمان و سط کیفی امنیت یاد می کناد
1 Weaver
2 Mitar
3 Anarchy
4 Population
5 Information
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و فرمول زیر که ی آن امنیت تاابعی از متغیرهاای جمعیتای ،ا العااتی ،فضاایی ،تکنولاوژی و
سازمانی است ارا ه میکند:
)  L= F( P, I , S , T , Oبر اساس تابع ارا ه شاده ،مای تاوان گفات هار جامعاه ای کاه در
میاازان جمعیاات ،ا العااات ،فضااا ی جغرافیااایی ،تکنولااوژی و سااازماندهی از وضااعیت بهتااری
برخوردار باشد ،به تبع آن از امنیت اجتمااعی بااالتری نیاز برخاوردار خواهاد باود ،و باالعکس
(میتار.)7 :4339 ،
چلبی

8

در بی جامعه شناسان داخلی ،چلبی معتقاد اسات ،امنیات یکای از اخیاار جمعای اسات کاه
جامعه برای شهروندان خود و هر آن کس که در آن به سر میبرد ،فراهم میکند .در بعد عینی،
امنیت را می توان به عنوان فرابت از تهدید تعریف کرد .در بعد ذهنی مراد از امنیات ،احسااس
آرام

و یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترس ناشای از آن از ساوی محایطهاای دور و

نزدیک فرد است .البته ای دو بعد معموال با یکدیگر احساس همبستگی قوی دارند ،هر چند در
تحلی نهایی ،اولی تا حد زیادی تعیی کننده دومی است ،با وجاود ایا  ،درصادی از واریاانس
متغیر امنیت در بعد ذهنی ،متاثر از محیط نرم افزاری جامعه و نحوه ا الع رساانی و مضاامی آن
است ( چلبی.)437 :4082،
بر ای اساس میتوان گفت ،احساس امنیت اجتماعی به فقدان هراس از تهدیاد شادن یاا باه
مخااا ره افتااادن ویژگاایهااای اساساای و ارزشهااای انسااانی و نبااود تاارس از تهدیااد حقااوق و
آزادیهای مشروع گفته میشود (افشار.)94 :4082 ،
نظریههای دینداری
دین در قرآن کریم
واژه دی بی

از نود بار در قرآن با معانی ذی به کار رفته است:

جزا و پاداش :مالک یوم الدی (فاتحه)0 :
1 Chalabi
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ا اعت و بندگی ،مانند :ق انی امرت ان اعبداهلل مخلصاا له الدی (زمر)44 :
ملک و سلطنت ،مانند :و قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الدی کله هلل (بقره)430 :
شریعت و قانون ،مانند :لکم دینکم و لی دی (کافرون)9 :
ملت ،مانند :ق اننی هدانی ربی الی صرا مستقیم دینا قیماا ملة ابراهیم حنیفاا (انعام)494 :
مستقیم ،مانند :ان الدی عنداهلل االسالم ( آل عمران)43 ،
اعتقادات ،مانند :ال اکراه فی الدی (بقره)329 :
دین در تئوریهای اندیشمندان غربی
دورکیم
دورکیم نظریه پردازی است که بیشتری تاثیر را بار جامعاه شناسای دیا داشاته اسات .وی
برای شناخت همه ادیاان بشاری باه ابتادایی تاری و سااده تاری صاورت دیا توجاه مایکناد
(همیلتون .)474:4083 ،وی نه به ماهیت دی بلکه به کارکردهای آن میپردازد و نق

دیا در

انسجام اجتماعی جوامع سنتی را مهم قلمداد میکند (ریتزر.)30:4080 ،
وبر
وبر از جمله جامعاه شناساان کالسایک اسات کاه بخا
اختصا

قابا تاوجهی از آثاارش باه دیا

دارد .وبر از دو نوع دی شریعتی و رستگاری یاد میکند و یاا از دو ناوع خداشناسای

زاهدانه و عارفانه سخ میگوید .او مصداق دی شاریعتی را کنفوسایوس و یهودیات تلماودی
میداند که مومنان در خدمت شرع مقدس اند و همراه با اهتمامات مناسکی در صدد ساازگاری
با دنیا هستند ،ولی در دی رستگاری مومنان اهتمامشان تماما صارف آخارت و تاامالت درونای
است .مصداق نزدیک دی رستگاری بودیسم و مسیحیت است که پیاروان خاوی
دا می با دنیا قرار دادهاند (فروند. )434:4080 ،

را در تان
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آلستون

8

آلستون تعریف خود از دی را موکول به شناخت ابعاد و خصاایص دیا مایکناد .آلساتون
میگوید هر چند نمی توان مرز مشخصی بی دی و بیر دی ترسیم کارد ،اماا باا اتکاا باه یاک
الگوی کامال مشخص دینی و تشری ابعاد و خصوصیات آن میتوان وجاوه اشاتراک و افتاراق
هر مورد را با الگوی مورد نظر مشخص ساخت (میر سندسی.)19:4080 ،
لنسکی
از نظر لنسکی دی عام موثری است که اندیشه و عم فرد را حتی در جوامع مادرن متااثر
میسازد.او برای سنج

ای تاثیر گذاری به مهم تری جنبههای دینداری یعنای «جهات گیاری

دینی »3و « میزان درگیر باودن باا گاروه دینای »0مایپاردازد  .لنساکی دو جهات گیاری راسات
کیشی1و عبودیتی2را در دی یهودی – مسیحی مهم قلمداد مایکناد .ایا دو جهات گیاری باه
لحاااو فعااال و منفعا بااودن  ،پااذیرش یااا عاادم پااذیرش در دنیااای ماادرن و همچناای تاااثیرات
متفاوتشان بر الگوی فکر و عم از هم متمایز اند .به اعتقاد لنسکی درگیر بودن گاروه دینادار ،
از دو جنبه مشارکتی9و معاشرتی 7برخوردار است که میتواند کم یا زیاد باشد .او بعد مشارکتی
را از لحاو میزان حضور در برنامهها و فعالیتهای رسمی و جمعی نهاد دی و بعاد معاشارتی را
از حیث داشت پیوندهای دوستانه و عا فی هم کیشان و اعضای کلیسای خود مورد توجاه قارار
میدهد (لنسکی.)31 :4390 ،
چارلز گالرك و رادنی استارك
گالرک ی دو دهة  93 -23میالدی در تالش برای فهم و تبیای دیا در امریکاا باود .وی
بحث ابعاد التزام دینی را در ای کشور زنده کرد و با همکاری رادنی اساتارک در ساال ،4392
1 Alston
2 Religious Orientation
3 Degree Of Group Invoinvolvement
4 Orthodoxy
5 Devotionalism
6 Association
7 Communal
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به شرح و بسط الگوی جدیدی از دینداری پرداخت .هدف اصلی آنها ،عموماا درک شیوههاای
گوناگونی بود که مردم با توس به آن ،خود را مذهبی تلقی میکردند .گاالک و اساتارک بار
ای عقیده بودند که به ربم آنکه ادیان جهانی در جزییات بسیار متفاوتند ،اما دارای حاوزههاای
کلی هستند که دینداری در آن حوزهها و یا ابعاد ا جلوهگر میشود.
آنها برای دینداری چهار بعد اصلی «عم »« ،بااور»« ،تجرباه»« ،دانا

یاا معرفات» را تحات

عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کردهاند .ای ابعاد چهارگانه ،در سط مقیاسهای اولیه باه
پنچ شاخص یا مقیاس تقسیم شدهاند که افزای

آن ،ناشی از تفکیاک بععاد عما باه دو بخا

شاخص مناسکی و عبادی است (گالک و استارک.)4373 ،
 بعد باور :آن چیزی است که انتظار میرود پیروان یک دی بدان اعتقاد داشته باشند بعد مناسکی(عم ) :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما ایا اعتقاادات باه صاورتمناسک نمود عینی مییابند.
 بعااد تجرب ای :تجربااه دیناای بااا احساسااات ،تجربیااات و درون فاارد دیناادار ماارتبط اساات.احساسات و عوا ف دینی وجه عالی تری از دینداری اسات کاه کاامالا قلبای و درونای باوده و
برخالف مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد.
 -بعد دان  :بعد معرفتی ،عقالنی یا دان

با بعد عقیدتی بسیار نزدیک است .تفاوت ای دو

بعد ،مربو به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بععد دان

است.

 بعد پیامدی :ای بععد ،به دلی بیشتری انتقادات ،در میان ابعاد الگاوی دیناداری گاالک واستارک پس از مدتی حذف شد ،از جمله ای که ،بعد پیامدی فی نفسه پیاماد دیناداری اسات،
نه بعدی از ابعاد آن .بعد پیامدی دینداری ،که با ای انتقاد از الگوی دینداری کنار گذاشته شاد،
به اعمالی گفته میشود که از عقاید ،احساسات و اعمال مذهبی ریشاه مایگیارد و از ثمارات و
نتایج ایمان در زندگی و کن های بشر است (گالک و استارک.)4373 ،
کینگزلی دیویس
کینگزلی معتقد است که تفاوت معناداری بی داوری و تبیی محقا باا فهام کنشاگر دینای
مشاهده می شود .بنابرای نظریه پردازان جدید کارکردگرایی با اهمیات دادن بیشاتر باه کنشاگر

بررسی ارتبا بی دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بی جوانان 404 /

دینی و وارد کردن عنصر روانشناختی و تلفیا آن باا نظریاه ی کاارکردگرایی ،تبیای بهتاری از
دی ارا ه داده اند .دیویس از ای دست جامعهشناساان اسات .دیاویس در کتااب

تحات عناوان

جامعه شناسی انسان به ارا ه کارکردهای متبت دی پرداخته و دیا را باه عناوان عاما انساجام
بخا

در جامعااه ماایسااتاید و اضااافه ماایکنااد کااه افااراد از ریا شاارکت در مراساام دیناای،

وابستگیشان را به اهداف گروهی افزای

میدهند .دیویس از تمایز بی امر مقدس و نا مقادس

استفاده کرده و آنرا داری خصلتی نمادی میداند (توسلی.)4083،
چارچوب نظری پژوهش
در پژوه

حاضر از نظریات مختلفی به عنوان مبنابی نظری استفاده شده است .اماا تعادادی

از نظریات که مبنای اساتخرا فرضایات هساتند چاارچوب نظاری پاژوه

حاضار را تشاکی

میدهد.
بر مبنای نظریه گالک و استارک دینداری در ابعاد اعتقاادی ،مناساکی ،پیامادی و تجربای
مورد بررسی قرار گرفته است.
اگوست کنت معتقد است ،دی همان اص وحدت بخشی است که زمینه مشترکی را فراهم
میسازد و اگر نبود ،اختالفات فردی ،جامعه را از هم مایگسایختند .وی از اعتقاادات دینای باه
عنوان یکی از مؤلفههای اجتماع یاد میکند و آن را سن

بناای ساامان اجتمااعی مایداناد کاه

همان شیرازه نیرومندی اسات کاه افاراد جامعاه را باا یاک کای

و نظاام عقیادتی مشاترک باه

همدیگر پیوند میدهد (کوزر.)01 :4089 ،
دورکیم بر ای باور است که کارکرد دی نه تنها در همبستگی و روابط اجتماعی بیار قابا
انکار است ،بلکه در ح و فص معضالت اجتمااعی ،ایجااد یگاانگی و وحادت بای جواماع و
معنویتی که در جامعه به وجود میآید ،فوق العاده مهم است .عالوه بر ای دیا موجا

ثباات،

استمرار و پایداری جامعه میشود (علیزاده.)321 :4072 ،
توکوی نیز معتقد است که اعتقادات مذهبی نوعی انضبا اخالقی در افراد پدیاد مایآورد
و در جامعهای که انسجام آن مورد تهدید فردگرایای قارار گرفتاه ،مایتواناد باعاث همبساتگی
شود .زیرا ای اعتقادات روح همگانی را در آنها ایجاد مایکناد و مسائولیت اجتمااعی افاراد را

 / 403فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

یادآور میشود .اعتقادات دینی نوعی اقتدار اخالقی به هماراه دارد کاه احسااس ملکاوتی را در
افراد بیدار میکند.
مالینوفسکی نیز درباره آثار عم به مناسک دینی معتقد اسات کسای کاه باه مناساک عما
میکند ،بر اثر تخلیه عا فی آرام

بیشتری احسااس کارده و وظاایف

در جامعاه را باه گوناه

مؤثرتری انجام میدهد (همیلتون.)343 :4083 ،
از نظر گیدنز ( )4383گذشته مردم به واسطه پایبندی به باورهای دینی و از ساوی دیگار ،باه
واسطه باور به وجود کسی که اعمال و رفتارهای انسان را میبیند و در مواقاع رناج و مشاکالت
به یاری

میشتابد ،یعنی داشت یک تکیه گاه برای رفاع مشاکالت و ساردرگمیهاا ،احسااس

امنیت باالیی داشته و نگرانی در آنها کمتر وجود داشات ،ولای در سابکهاای جدیاد زنادگی
شاهد کنار گذاشت نگرش تقدیرگرایانه و انقباض روزافزون مذه

و باورهای دینی هستیم که

منجر به بی اعتمادی و احساس ترس دا می میگردد (به نق از نیکزاد.)4084 ،
بنابرای از نظریات فوق ای فرضیه استخرا میشود کاه بای دیناداری در ابعااد مختلاف و
احساس امنیت اجتماعی ارتبا وجود دارد.
فرضیههای پژوهش
 بی دینداری ا عتقادی و احساس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر کرمانشااه ارتباا وجاوددارد.
 بی دینداری پیامدی و احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه ارتبا وجود دارد. بی دینداری مناسکی و احساس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر کرمانشااه ارتباا وجاوددارد.
 بی دینداری تجربی و احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه ارتبا وجود دارد. بی میزان ک دینداری و احساس امنیت اجتماعی جواناان شاهر کرمانشااه ارتباا وجاوددارد.
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شکل ( )8مدل نظری پژوهش

روش تحقیق
تحقی حاضر بر اساس نوع دادههای جمع آوری و تحلی شده ،تحقیقای کمای اسات و از
لحاو نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی است .تکنیاک ماورد
استفاده در ای پژوه

پیمای

است .در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری ا العات ماورد نیااز

از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پی

از آباز پیمای  ،پرسشنامه ابتدایی مورد آزمون اولیاه

قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود بر رف و پرسشنامه نهایی تنظایم
شد.
جامعه آماری ای مطالعه کلیه جوانان  48تا  33سال شهر کرمانشاه است .از آنجا که به اور
بیعی امکان مطالعه دیدگاههای تمامی ساکنان وجود نداشت از شیوه «نمونه گیری» برای تبیی
نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده اسات و بار اسااس آن تعادادی از افاراد ( 081نفار) کاه
معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند به عناوان نموناه انتخااب و مطالعاه شاده اسات .روش
نمونه گیری در ای پژوه

شیوه نمونه گیری دو مرحله ای با استفاده از نمونه گیری خوشاهای

و سپس نمونه گیری تصادفی ساده است .پاس از گاردآوری دادههاا تجزیاه و تحلیا آنهاا باا
استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام گردید و در ای رابطه برای آزماون فرضایات،
تستهای آماری متناس

با هر فرضیه بکار گرفته شد.
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در ای رابطه جهات ا میناان از اعتباار الزم باه مشااوره و بهاره گیاری از نظارات اسااتید و
کارشناسان مربو ه و همچنی از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده است
و بر اساس ضری

آلفا ضری

پایایی تمامی متغیرها باالتر از  3/7است.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
توزیااع پاسااخگویان باار اساااس «جنساایت» آنهااا نشااان ماایدهااد کااه ماایشااود  13درصااد از
پاسخگویان زن و  28درصد ،مرد هستند.
توزیااع پاسااخگویان باار اساااس «احساااس امنیاات اجتماااعی» نشااان ماایدهااد کااه  41درصااد
پاسخگویان دارای احسااس امنیات اجتمااعی خیلای پاایی هساتند 48 .درصاد احسااس امنیات
اجتماعی پایی  02 ،درصد احساس امنیت اجتماعی متوسط 33 ،درصد احساس امنیت اجتمااعی
باال و  44درصد دارای احساس امنیت اجتماعی خیلی باال هستند .توزیع پاساخگویان بار اسااس
«دینداری» نشان میدهد که  8درصد پاسخگویان دارای دینداری خیلی پایی هستند 43 .درصد
دینااداری پااایی  02 ،درصااد دینااداری متوسااط 03 ،درصااد دینااداری باااال و  42درصااد دارای
دینداری خیلی باال هستند.
آمار استنباطی
آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
 Ho:دادهها از توزیع نرمال برخوردارند.
 H1:دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
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جدول ( )8آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای
پژوهش
مؤلفههای پژوه
تعداد
پارامترهای

انحراف

نرمال

معیار

مقادیر کلموگروف-
اسمینرف
سط معناداری (دو
دامنه)

دینداری

دینداری

دینداری

دینداری

احساس

پیامدی

اعتقادی

مناسکی

تجربی

امنیت

081

081

081

081

081

.31

.32

.33

.30

.33

30833

4071

3029

3023

3093

30380

30393

.412

.374

.490

با توجه به جدول شماره  4می توان نتیجاه گرفات کاه چاون مقاادیر ساط معنااداری هماه
متغیرهای پژوه

بیشتر از  3032هستند ،پس میتوان گفت که ای عام نرمال باودن توزیاع را

میرساند پس در تحلی های فرضیههای تحقی از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه شماره  -4بای دیناداری اعتقاادی و احسااس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر
کرمانشاه ارتبا وجود دارد .برای آزمون ای فرضیه فوق از ضری

همبستگی پیرسون اساتفاده

می شود .یافتهها به شرح زیر است:
H0: ρ = 3
H1: ρ ≠ 3
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جدول ( )9ضریب همبستگی بین دینداری اعتقادی و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت
دینداری اعتقادی

شدت رابطه

3/03

سط معناداری

3/333

تعداد

081

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بی دو دامناه کاه برابار باا  .333اسات و چاون ایا عادد
کوچکتر از  3032است ،لذا بی دو متغیر دیناداری اعتقاادی و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه
معناداری وجود دارد .همچنی با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .03است،
لذا همبستگی متبت ،با شادت متوساط و باا جهات مساتقیم بای دو متغیار دیناداری اعتقاادی و
احساس امنیت اجتمااعی وجاود دارد؛ بادی صاورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای دیناداری
اعتقادی بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنند.
آزمون فرضیه شاماره  -3بای دیناداری پیامادی و احسااس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر
کرمانشاه ارتبا وجود دارد.
برای آزمون ای فرضیه فوق از ضری

همبستگی پیرسون استفاده می شود .یافتهها باه شارح

زیر است:
H0: ρ = 3
H1: ρ ≠ 3

جدول ( )3ضریب همبستگی بین دینداری پیامدی و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت
دینداری پیامدی

شدت رابطه

3/03

سط معناداری

3/333

تعداد

081
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با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بی دو دامناه کاه برابار باا  .333اسات و چاون ایا عادد
کوچکتر از  3032است ،لذا بی دو متغیار دیناداری پیامادی و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه
معناداری وجود دارد .همچنی با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .03است،
لذا همبستگی متبت ،باا شادت متوساط و باا جهات مساتقیم بای دو متغیار دیناداری پیامادی و
احساس امنیت اجتمااعی وجاود دارد؛ بادی صاورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای دیناداری
پیامدی بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنند.
آزمون فرضیه شماره  -0بای دیناداری مناساکی و احسااس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر
کرمانشاه ارتبا وجود دارد.
برای آزمون ای فرضیه فوق از ضری

همبستگی پیرسون استفاده می شود .یافتهها باه شارح

زیر است:
H0: ρ = 3
H1: ρ ≠ 3

جدول ( )4ضریب همبستگی بین دینداری مناسکی و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت
دینداری مناسکی

شدت رابطه

3/13

سط معناداری

3/333

تعداد

081

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بی دو دامناه کاه برابار باا  .333اسات و چاون ایا عادد
کوچکتر از  3032است ،لذا بی دو متغیر دینداری مناساکی و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه
معناداری وجود دارد .همچنی با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .13است،
لذا همبستگی متبت ،با شادت متوساط و باا جهات مساتقیم بای دو متغیار دیناداری مناساکی و
احساس امنیت اجتمااعی وجاود دارد؛ بادی صاورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای دیناداری
مناسکی بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنند.
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آزمون فرضیه شاماره  -1بای دیناداری تجربای و احسااس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر
کرمانشاه ارتبا وجود دارد.
برای آزمون ای فرضیه فوق از ضری

همبستگی پیرسون استفاده می شود .یافتهها باه شارح

زیر است:
H0: ρ = 3
H1: ρ ≠ 3

جدول ( )5ضریب همبستگی بین دینداری تجربی و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت
دینداری تجربی

شدت رابطه

3/31

سط معناداری

3/334

تعداد

081

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بی دو دامناه کاه برابار باا  .334اسات و چاون ایا عادد
کوچکتر از  3032است ،لذا بی دو متغیار دیناداری تجربای و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه
معناداری وجود دارد .همچنی با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .31است،
لذا همبستگی متبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بی دو متغیر دینداری تجربی و احساس
ا منیات اجتمااعی وجاود دارد؛ باادی صاورت کاه هرچااه پاساخگویان دارای دیناداری تجرباای
بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنند.
آزمون فرضیه شماره  -2بی میزان ک دیناداری و احسااس امنیات اجتمااعی جواناان شاهر
کرمانشاه ارتبا وجود دارد.
برای آزمون ای فرضیه فوق از ضری

همبستگی پیرسون استفاده می شود .یافتهها باه شارح

زیر است:
H0: ρ = 3
H1: ρ ≠ 3
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جدول ( )6ضریب همبستگی بین میزان کل دینداری و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت
میزان کل دینداری

شدت رابطه

3/01

سط معناداری

3/333

تعداد

081

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بی دو دامناه کاه برابار باا  .333اسات و چاون ایا عادد
کوچکتر از  3032است ،لذا بی دو متغیر میزان ک دینداری و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه
معناداری وجود دارد .همچنی با توجه به شدت همبستگی باه دسات آماده ماا کاه برابار باا .01
است ،لذا همبستگی متبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بی دو متغیر میزان کا دیناداری
و احساس امنیت اجتماعی وجود دارد؛ بدی صورت که هرچاه پاساخگویان دارای میازان کا
دینداری بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنند.
نتیجه گیری
با توجه به تجزیه و تحلی نتایج حاص از دادههای تحقی که در فص چهارم مورد بررسای
قرار گرفت ،در ای فص ضم مروری بر یافتاههاای تحقیا باه بحاث و تفسایرنتایج حاصاله و
رح پیشنهادات پژوهشی و اجرایی حاص از نتایج تحقی پرداخته خواهد شد.
ای پژوه

در راستای هدف اصلی تحقی یعنی «بررسی تأثیر دینداری بار احسااس امنیات

اجتماعی در بی جوانان  48تا  33سال شهر کرمانشاه» انجام شاد؛ در جهات دساتیابی باه هادف
اصلی پژوه

میزان  081نفر از جوانان  48تا  33سال شهر کرمانشاه به عنوان حجم نمونه ماورد

بررسی قرار گرفتند .روشی که در ای پژوه
کتابخانهای و میدانی با استفاده از تکنیکی پیمای
مطالا

مورد بررسی قرار گرفت ،ترکیبای از روشهاای
باود؛ بادی صاورت کاه بارای جماع آوری

نظااری و همچناای پیشااینه و ادبیااات تحقیا از روش کتابخانااهای و باارای جمااع آوری

ا العات از اعضای جامعه آماری از روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمای

استفاده شد.
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ابزار گردآوری ا العات در ای تحقی عالوه بر اسناد و مادارک معتبار ،پرسشانامه اسات.
بعد از تأیید پرسشنامه و نهایی شدن آن ،در میان اعضای جامعه آماری که حجم نموناه آن 081
نفر بود پخ

شد و سپس توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت.

یافتههای پژوه

به شرح زیر است:

بی دو متغیر دینداری اعتقادی و احساس امنیات اجتمااعی رابطاه معنااداری وجاود دارد .باا
توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .03است ،لاذا همبساتگی متبات ،باا شادت
متوسط و با جهت مستقیم بی دو متغیار دیناداری اعتقاادی و احسااس امنیات اجتمااعی وجاود
دارد؛ بدی صورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای دیناداری اعتقاادی بیشاتری باشاند احسااس
امنیت اجتماعی بیشتری میکنند .بی دو متغیر دینداری پیامدی و احساس امنیت اجتماعی رابطه
معناداری وجود دارد .با توجه به شدت همبستگی بدست آماده ماا کاه برابار باا  .03اسات ،لاذا
همبستگی متبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بی دو متغیار دیناداری پیامادی و احسااس
امنیت اجتمااعی وجاود دارد؛ بادی صاورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای دیناداری پیامادی
بیشتری باشند احساس امنیات اجتمااعی بیشاتری مایکنناد .بای دو متغیار دیناداری مناساکی و
احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما
که برابر با  . 13است ،لذا همبستگی متبت ،با شادت متوساط و باا جهات مساتقیم بای دو متغیار
دینداری مناسکی و احساس امنیت اجتماعی وجود دارد؛ بدی صورت کاه هرچاه پاساخگویان
دارای دینداری مناسکی بیشتری باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنناد .بای دو متغیار
دینداری تجربی و احساس امن یات اجتمااعی رابطاه معنااداری وجاود دارد .باا توجاه باه شادت
همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .31است ،لذا همبستگی متبت ،با شدت متوسط و با جهت
مستقیم بی دو متغیر دینداری تجربی و احساس امنیت اجتماعی وجود دارد؛ بادی صاورت کاه
هرچه پاساخگویان دارای دیناداری تجربای بیشاتری باشاند احسااس امنیات اجتمااعی بیشاتری
میکنند .بی دو متغیر میزان ک دیناداری و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه معنااداری وجاود
دارد .با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .01است ،لذا همبساتگی متبات ،باا
شدت متوسط و با جهت مستقیم بی دو متغیر میزان کا دیناداری و احسااس امنیات اجتمااعی
وجود دارد؛ بدی صورت کاه هرچاه پاساخگویان دارای میازان کا دیناداری بیشاتری باشاند

بررسی ارتبا بی دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بی جوانان 414 /

احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکنناد .بناابرای در پاژوه
میشوند .یافتههای پژوه

حاضار تماامی فرضایات تأییاد

حاضر با تئوریهای اگوست کنت ،دورکیم ،توکوی  ،مالینوفساکی

و گیدنز همخوانی دارد .هر کدام از نظریه پاردازان فاوق در تئاوریهاای خاود باه ارتباا بای
دینداری و احساس امنیت اجتماعی پی بردهاند.
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