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چکیده
زمینه و هدف :دين ،فرهنگ و امنیت اجتماعی از مفاهیمی هستند که همواره بیین آنهیا نیوعی
ارتباط وجود دارد .دين به عنوان ريشه و بنیان فرهنیگ در جوامیا امی می م یرت امیت .از میوی
ديگر امنیت اجتماعی نیز با فرهنگ حاکم در جامعه ارتباط دارد؛ بر اين اماس فرهنگ امی می بیه
دلیل تکیه بر تعالیم وحیانی ،توان تأثیرگذاری فزايندهای بر امنیت اجتماعی دارد .در اين نوشیتار بیا
تبیین نقش امامی و بنیادی دين در فرهنگ ،اثربخشی فرهنگ امی می در امنییت اجتمیاعی میورد
توجه و مداقه قرار میگیرد .از اينرو هدف اصلی اين مقاله بررمی راب ه و تأثیر فرهنگ ام می و
ابعاد آن بر امنیت اجتماعی امت.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر داده هیا ،کمییی؛ و از نظیر ماهییت و نیو
م العه پیمايشی مق عی امت.جامعة آماری مورد پژوهش حاضر را امتادان هئییت علمیی دانشیگاه
علوم انتظامی تشکیل می دهند که مشغول تدريس در دانشکده ها و مراکیز آموزشیی ايین دانشیگاه
هستند.
یافته ها و نتایج :فرضیة اصلی به صورت وجود راب ة معنی داری بین فرهنگ ام می و امنیت
اجتماعی تعريف شد .با امتفاده از نظر امتادان يی میری شیا ب بیرای ابعیاد کی ن فرهنگیی ،از
تعالیم وحیانی احصا شد و روايی آن مورد تأيید قیرار گرفیت .برامیاس پیمیايش انمیام شیده ،بیین
فرهنگ ام می مبتنی بر وحی و ابعاد ک ن فرهنگی و امنیت اجتماعی همبستگی معنیاداری وجیود
دارد.

کلید واژه ها :فرهنگ ،فرهنگ ام می ،ابعاد ک ن فرهنگی ،امنیت ،امنیت اجتماعی

 .1امتاديار معارف ام می دانشگاه علوم انتظامی امینnaderibastam@chmail.ir ،
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مقدمه
«فرهنگ» میراث هزاران مال ت ش فکری ،هنری و صنعتی نسلهای گذشته ي

ملت امت.

هر نسلی اندو ته های فرهنگی و تمارب زندگی ويش را با شیوههای گونیاگون بیه نسیل
بعدی منتقل میمازد ،نسل بعد نیز اندو ته های ود را بر آن میافزايد و آن را به نسل پس
از ويش انتقال میدهد .اين جريان همیواره در ویول تیاريخ ادامیه دارد .همیان گونیه کیه
شخصیت ي

فرد حاصل تمربیات فردی اومت و موجب امتیازش از ديگر افراد می شود،

فرهنگ ي

جامعه نیز حاصل هیزاران میال تمربیه تلیخ و شییرين آن جامعیه امیت و ايین

فرهنگ جامعه امت که هويت آن را شکل داده و آن را از جواما ديگر متمايز مییمیازد.
فرهنگ چگونگی زندگی کردن را به افراد میآموزد و آثار آن ،به صورتهای گوناگون در
تمام صحنههای زندگی فردی و اجتماعی نمود می يابد؛ فرهنیگ ،انديشیه هیا و رفتارهیا را
جهت میدهد؛ روابط میان افراد ،وبقات و قشیرهای گونیاگون جامعیه را تنظییم مییکنید و
حتی نزاعها و درگیريهای قومی و ملّی را نیز تحت قاعده در میآورد و حدود و ثغور آن را
مشخب میکند .در واقا ،فرهنگ و فضیای فرهنگیی چونیان فضیای اویراف ،میا را کیام
احاوه کرده و ما در تمام صحنههای حیات فردی و اجتماعی ود ،آن را لمس مییکنییم و
از آن تأثیر میپذيريم.
از موی ديگر يکیی از کارکردهیای عمیدة هیر نظیام فرهنگیی ،امنییت بخشیی بیه زنیدگی
اجتماعی و تداوم آن ،تکوين هويت اجتماعی و ايماد حفظ همبستگی امت .در اين مسییر،
انحرافات و تهديدهای بسیاری وجود دارند که موجب برهم زدن امنیت اجتماعی میشیود.
از اينرو امتفاده از فرهنگ مبتنی بر آموزههای وحیانی میتواند نقیش قابیل م حظیهای در
امنیت اجتماعی ايفا کند.آن دمته از نهادهای اجتماعی که مأموريتشان ارتقای م ح امنییت
اجتماعی امت میتوانند با بهرهمندی از فرهنگ ام می زمینة بروز بسیاری از نابسامانیهای
اجتماعی را کاهش دهند يیا میانا بیروز آن در می ح جامعیه شیوند .بنیا بیراين شا صیهای
فرهنگیِ ام می میتواند نقش قابل توجهی را در اين عرصه ايفا کند.اين پژوهش درصیدد
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امت تا اثربخشی ابعاد ک ن فرهنگ ام می را بر امنیت اجتماعی بررمی کند و ارتباط بین
آنها را نمايان مازد .از اينرو با ورت اين مؤال که « بین فرهنگ ام می و امنیت اجتمیاعی
چه راب های وجود دارد؟» به بررمی نقش فرهنگ ام می بر ارتقای امنییت اجتمیاعی میی-
پردازد.
پیشینه تحقیق
مهم ترين تحقیقاتی که دربارة موضو پژوهش حاضر انمام شده به شرت زير امت:
کارگر( )1931در مقالة "بررمی شیوه های ترويج فرهنیگ" بیه بررمیی شییوههیای اشیاعه
فرهنگ در بین دانش آموزان پردا ته شده امت.فرهنگ جامعه ،گروه دومیتان  ،مدرمیه ،
جنس ،مق ا تحصیلی با شیوه های اشاعه ،راب ة معنا دار دارند.
نیکخو( )1913در مقالة "تبلیغات و نقش آن در گسیترش فرهنیگ " بیه بررمیی تاريخ یه
تبلیغات در اديان الهی  ،ام م و دنیای معاصر پردا ته امت .
فیروز آبادی ( )1933در مقالة "بررمی تاثیر فرهنیگ بسییمی بیر امنییت ملیی کشیور"بیه
مؤلفههای فرهنگ بسیمی پردا ته و به بررمی و تحلیل نقش اين مؤلفیههیا در امنییت ملیی
کشور اشاره کرده امت.
رحمتی و همکاران ( )1931در مقالة "بررمی تاثیر فرهنگ بر مقوله امنیت" پیايین بیودن
م ح عمومی فرهنگ ،نا آگاهی و فقر بینش میردم نسیبت بیه فرهنیگ و ارزشیهای ملیی را
عواملی برای کاهش امنیت ملی بر شمرده اند.
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چارچوب نظری پژوهش
مفاهیم کلیدی
فرهنگ

مفهوم فرهنگ به معنای جامعه شنا تی و میردم شینا تی آن ،نخسیتین بیار بیه ومییله میردم
شناس انگلیسی تايلور 1در مال  1781می دی در کتاب فرهنگ ابتدايی بیه کیار رفیت .وی
فرهنگ را چنین تعريف میکند« :ممموعهای که شامل معارف ،اعتقادات ،هنرها ،تکنیکها،
ا

ق ،قوانین ،منن و تمام عادتها و رفتار و ضواب ی امت که انسان بیه عنیوان عضیو يی

جامعه آن را از جامعة ود فرا میگیرد» (رحمانی .)94 :1874،ع مه محمید تقیی جعفیری
ضمن تقسیم بندی فرهنگ به فرهنگ پیشرو و فرهنیگ پییرو ،فرهنیگ را اين نیین تعريیف
کرده امت« :فرهنگ عبارت امت از شیوة انتخاب شده برای کیفیت زندگی که با گذشیت
زمان و مساعدت عوامل وبیعی و پديدههای روانی و رويدادهای نافذ در حیات ي

جامعه،

به وجود میآيید» (جعفیری .)589 :1835 ،دايیرهالمعیارف روتلجیج فرهنیگ را آن دمیته از
فعالیتهای انسان که به عرصة اجتماعی مربوط امت تعريف میکنید( .روتلجیج.)124 :5002 ،
اگر چه تعريفهای بسیاری برای فرهنگ ارائه شده امت ،ما فقط به تعريف بروس کیوئن 5از
فرهنگ میپردازيم که میگويد «:فرهنگ مممو رفتارهای اکتسابی و ويژگیهای اعتقادی
اعضای ي

جامعة معین امت که از نسیلی بیه نسیل بعید منتقیل شیده امیت .ايین فرهنیگ

نهادهای دينی ،زبان ،ارزشها ،باورها ،قوانین ،منن ،علوم و صنايا را دربیر مییگییرد .و ايین
ممموعییه را هییم نهادهییای رمییمی ماننیید مدرمییه و هییم نهادهییای غیییر رمییمی ماننیید گییروه
همساالن ،از نسلی به نسل ديگر انتقال داده امت» (کوئن.)24-30 :1885 ،
امنیت

امنیت از مالیان دور مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی ،فیلسوفان ،پزشکان ،روانشنامان
و روان پزشکان و زيستشنامان بوده امت؛ زيرا تأمین امنیت در جامعه بیرای شیهروندان از
1 . Taylor
2 . Bruce Quinn
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اهمیت وافری بر وردار امت .امنیت ،مصدر جعلی يا صناعی فارمی امت به معنای «ايمین
شدن ،در امان بودن ،بی بیمی»(معین )825 :1830 ،و ايمنی ،آرامش وآمودگی که در اصل
از مصدر عربی امن گرفته شده امت ،معنیای آن بیا امین يکیی امیت (عمیید.)582 :1822 ،
هابز 1معتقد امت صلح و امنیت بیرای رهیايی میردم از تیرس دائمیی و ابت ئیات فیزيکیی و
جسمی ضروری امت .از نظر وی مردم از آن رو به ايماد و تأمییس حکومیت دمیت میی-
يازند که آزادی در بهره جستن از زور و فريب را محصور کند و آنان را در مقابل تمیاوز و
صدمة ديگران مصون و محفوظ دارد (هابز .)84-50 :1884 ،در مقابیل ،جیان ال  5معتقید
امت صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم ،بلکه منظیور آمیايش و ايمیاد تسیهی ت
مشخب امت که حق وبیعی مامت و وظیفیه نهادهیای دولتیی امیت کیه آن را تحصییل و
حفظ کنند (ال .)89 :1877 ،
ترديدی نیست که آرامش فردی و امنیت اجتمیاعی از مهیمتیرين و بیزر تیرين نعمیات و
برکات الهی امت .امنیت به معنای عیدم یوف و تیرس ،و در امین و آرامیش بیودن امیت
(جوادی آملی .)501 :1872 ،امام علی -علیه الس م -فرمودند« :شَرُّ األووان میالم يیأمنن فییه
القُ ّییانُ» بییدترين جاهییا بییرای مییکونت جییايی امییت کییه مییاکنانش در آن امنیییت نداشییته
باشند(غررالحکم .)992 :و از امام صادق -علیه الس م -نقل شده که فرمود« :مه چییز امیت
که عموم مردم بدان نیازدارند :امنییت ،عیدالت و فراوانیی نعمیت» (مملسیی1908 ،ه ،ج:87
 .)589امنیت در ام م تنها به ابعاد مادی محدود نمیشود ،بلکه جنبههیای معنیوی را نییز در
بر میگیرد .از اينرو برای تحقق امنیت واقعی بايد به فرهنگ ام می در نقیش يی

عامیل

تأثیرگذار بر امنیت توجه کرد .از اين رهگذر میتوان تشريا قصاص ،حدود و جواز تعزيیر
را نوعی ت ش برای حفظ امنیت در جامعه تلقی کرد(.حسنی.)554 :1874 ،

1. Hobbes
2 . John Locke
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دین

برای دين تعاريف گوناگون و متفاوتی ارائه شده امت .دين در لغت به معنای اواعت ،جزا،
ضو و تسلیم امت (راغب اصفهانی .)858 :1915 ،در اص
احکام و ا

ت به ممموعهای از معارف،

ق او ق میشود ( سروپناه ،1877 ،ج .)85 :5بر ی از انديشیمندان امی می

در تعريف اص

حی دين چنین میگويند« :دين به معنای آيینی که دارای عقايد درمیت و

م ابق با واقا بوده ،رفتارهايی را مورد توصیه و تأکید قرار مییدهید کیه از ضیمانت کیافی
برای صحت و اعتبار ،بر وردار باشند» (مصبات يیزدی .)57 :1833 ،و ديین امی م عبیارت
امت از ممموعه عقايد ،احکام و ا

ق(يا همان ممموعه حقیايق و ارزشیها) کیه داونید

متعال ،به ومییلة منیابا و ابزارهیايی چیون :کتیاب ،مینت ،عقیل و ف یرت ،بیرای هیدايت و
معادت انسانها بر پیامبر اکرم(ص) نازل کرده امت ( سروپناه ،1877 ،ج.)99 :5
امنیت اجتماعی

مفهوم امنییت اجتمیاعی 1بیرای اولیین بیار و بیه مفهیوم فنیی کلمیه در میال  ،1448تومیط
انديشمندانی چون باری بوزان  ،5ال ويور 8و لمیتر 9تحت عنوان مکتیب کننهیا

2م یرت

شد .انگیزه ورت اين عبارت ،امواج تهديد آمیزی بود کیه «هويیت گروههیا» را در معیر
ر قرار داده بود .بدين معنا که از ي

مو با رشد فناوريهای نوين و ممتما هیای صینعتی،

هويت بعضی گروهها در هويتهای مسلط هضم می شد (مانند غیر اقتصادی و در نتیمه نابود
شدن آموزش فرهنگ و زبان اوکراينی در رومیه يا پر هزينه بیودن آمیوزش و پیژوهش بیه
زبان کردی در ترکیه) و از موی ديگر با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان موم
به کشورهای صنعتی و پیشرفته ،نوعی آشفتگی و آنومی در تمايزهای هويتی پديدار میشد
(مانند اقامت و اشتغال میاهنومتان آفريقايی تبار در فرانسه يا قاچاق کارگران به کشیورهای
1. Societal Security
2. barry Buzan
3. Ole Waever
4. Lemaiter
5. copenhag
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امییکانديناوی) .بییوزان و ويییور و بعضییی ديگییر از محققییان اروپییايی در مییال  1448بییا
تعريف «دمتور کاری جديد برای امنیت در اروپا» پیشگامان مبحثی در م العیات راهبیردی
شدند که امروزه به موضوعی جذاب و مناقشه انگیز مبدل شده امت (بوزان .)8 :5000 ،در
تعاريف باال به بیشتر به جنبة اجتماعی امنیت اشاره شده امت .اين حیوزه بیه قلمروهیايی از
حريم فرد مربوط میشود که در ارتباط با ديگر افراد جامعه امت .در اين قلمروهامیت کیه
امنیت فرد حفظ يا تهديد میشود .ناآرامیهای شهری ،جرائم اجتماعی (مرقت ،بزهکاری،
بی عفتی) ،جرايم جنايی (قتل و جنايت) ،آبرو و حیثیت افراد قلمروهیای مربیوط بیه حیوزة
اجتماعیاند که بر امنیت اجتمیاعی افیراد تیأثیر مییگذارنید .از ايینرو امنییت اجتمیاعی بیه
توانايی جامعه برای حفظ ويژگیهای امامیاش در اوضا تغییر و تهديدات واقعی و محتمل
تعريف میشیود (نويیدنیا . )35 :1875 ،از منظیر ديگیر «امنییت اجتمیاعی»عبیارت امیت از
آرامش و آمودگی اوری که جامعه و نظام میامیی بیرای اعضیای یود ايمیاد مییکنید
(حسنیفر)5 :1878 ،
ارتباط دین با فرهنگ

هر اندازه که فرهنگج حاکم ،با ثباتتر باشد و از مبانی و اصول دقیقتر و م مئنتیری الهیام
پذيرد ،حیات جامعه با دوامتر و از ريشه و تکامل بیشتر و بالندهتری بر وردار واهید بیود.
چنان ه تارو پود فرهنگ برگرفته از مبانی و اصول دينی باشد فرهنگ وجهة دينی بیه یود
میگیرد (رهنمايی .)98 :1872 ،بین فرهنیگ و ديین نیوعی راب یه وجیود دارد؛ زيیرا هیی
فرهنگی نتوانسته امت مستقل از دين و مذهب پديدار شود و گسترش يابد (الییوت:1834 ،
 .)57قویترين عاملی که میتواند ثبات فرهنگی را تضیمین کنید و بیه امیتقرار و امیتحکام
فرهنگ بینمامد ،دينباوری براماس بینش توحیدی امت .فرهنگ بر امته از دين بیادوام-
تر ،پابرجاتر و رشديافتهتر واهد ماند (رهنمايی .)99 :1872 ،بر یی از صیاحب نظیران در
عرصة فرهگ اذعان میکنند که مذهب در کنار فرهنگ میتواند اظهار وجود کند ،و ايین
مسئله دربارة ام م صادق امت .از اين رو میتوانیم در کنار فرهنگها شیاهد حضیور امی م
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در نقاط مختلف جهان باشیم (پژوهنده.)28 :1888 ،براماس تعاريفی که برای فرهنگ ارائه
شده امت ،دين که شامل ممموعه اعتقادات ،باورها و عمل به آنهامت ،به عنیوان زيربنیای
فرهنگ و اصلیترين محور آن تلقی میشود .در نظیام فرهنگیی امی م ،اعتقیاد بیه توحیید،
نبوت و ممموعه دمتورهايی از جانب دا برای بشر ،اعتقاد و ارزش اصلی محسوب شده و
همة ارزشهای ديگر هماهنگ با اين اعتقاد تنظیم میشود و ماير اجزای فرهنیگ بیه شیدت
تحت تأثیر ايین رکین اصیلی يعنیی ديین قیرار مییگییرد (شیايگان.)32 :1874 ،دورکهییم

1

امتدالل میکرد که فرهنگها جهان را به دو مقوله تقسیم مییکننید :مقیدس و نیا مقیدس؛ و
شعائر به مردم میفهمانند که در حضور امور مقدس چگونیه رفتیار کننید .شیعائر بیه نحیوی
ما ته و پردا ته میشوند که هرگاه مردم گرد يکديگر میآيند و اعمیال میورد نییاز را بیه
صورت ي

گروه انمام میدهند تمربة عاوفی شديدی ايماد میشیود ( هیال و جیونیتس،

.)77 :1840دورکهیم فرهنگ دينی را ممموعهای از ارزشهای دمته جمعی برمیشمارد کیه
باعث وحدت و شخصیت ي

جامعه میشود .تعالیم دينی کارشان تقويت ارزشیهای دمیته

جمعی و مؤکد ما تن جامعه در بین افراد امت .دورکهیم مرانمام به اين نتیمه رمید آن ه
رفتار اشخاص را تنظیم میکند هنمارهای اجتماعی با نهاديافتگی ارزشهايی امیت کیه بیه
ومیلة فرد ،جذب میشیود و بیه صیورت ذهنییت او در مییآيید ،نیه جامعیه (آبرکرامبیی و
ديگران .)181 :1838 ،بر ی ديگر در مورد نقش آموزههای دينی در فرهنگ اذعیان میی-
کنند که جهان بینی دينی به موجودات ،به رويدادها و به مرنوشت فردی ما معنیی مییدهید
(آرون .)248 :1839 ،چنان ه وامیته باشییم از منظیر دينیی ارتبیاط تنگاتنیگ بیین ديین و
فرهنگ را ترمیم کنیم بايد گفت فرهنگ به در تی ريشهدار ،پابرجا و پرباری میمانید کیه
دين ،اماس و روت جاری و ماری در آن امت (رهنمايی.)92 :1872 ،

1 . Durkheim
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ارتباط فرهنگ و امنیت

فرهنگ ي

بُعد مهم جامعة انسانی و به قولی وجه تمايز انسان از حیوان امت؛ فرهنیگ در

جامعه اثری به مراتب بیشتر از ماير نهادهای اجتماعی دارد .به عبارت ديگر راب ة فرهنگ و
نهادهای اجتماعی ،راب ة عموم و صوص م لق امت .بدين معنا کیه ترکییب و همیاهنگی
نهادهای اجتماعی امت که فرهنگ ي

جامعه را شکل میبخشد؛ و هی نهاد اجتمیاعی را

نمیتوان يافت که ارج از فرهنگ جامعه باشد (روت االمینی.)95 :1885 ،فرهنگ تیأمین
کنندة اصلی پتانسیل حرکت جامعه بوده و هرگونه اعوجاج در آن به منزلة پیو

شیدن

عمود یمه جامعه امت (پیروزمند)93 :1871 ،؛ به عبارت ديگیر فرهنیگ بیه عنیوان يی
متغیر مستقل در م العات اجتماعی محسوب میشود؛ زيرا فرهنگ مییتوانید بیر بسییاری از
موضوعات اجتماعی تأثیرگذار باشید .بنیابراين فرهنیگ مییتوانید بیر بسییاری از کنشیهای
اجتماعی افراد تأثیر گذاشته و آنها را هیدايت کنید .پارمیونز معتقید امیت :کیارکرد نظیام
فرهنگیی ،حفیظ الگوهیای فرهنگیی امیت کیه از گیذر هنمارهیا ،ارزشیها ،آرمانهیا و
ايدئولوژیهايی که به کنشگران اجتماعی پیشنهاد يیا تحمییل مییکنید برايشیان انگییزه و
آمادگی ذهنی را جهت کنش فراهم میمازد (روشه .)33 :1883
جدول :1ابعاد تشکیل دهندة فرهنگ
نو ارتباط با فرهنگ

بُعد
معرفتی

از نگاه مردم و بینش آنها به هستی مرچشمه میگیرد

ارزشی

از ارزشهای حاکم بر جامعه مرچشمه میگیرد

انگیزشی

از وريق نمادمازی مانند آداب ،رموم ،دامتانها و حتی نقشهايی که افراد در جامعه بر عهده
میگیرند ،با فرهنگ ارتباط دارد.

رفتاری

در اين نو ارتباط ،رفتارهای پايدار يا نسبتا پايدار در جامعه نشان دهندة فرهنگج آن جامعه
امت.

 .1بُعد معرفتی :نو نگاه مردم و بینش آنها به هستی که نشان دهندة جهانبینی آنهامیت،
و ايدهها و انديشههايی که آنها دارند ،بیانگر نو فرهنگ میردم جامعیه امیت .از ايین-
رهگذر ،با تغییر جهانبینی و ايدئولوژی مردم ،فرهنگ آنها نیز تفیاوت پییدا مییکنید.
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بنابراين از وريق ارتقا و تومعة جهانبینی مردم میتوان بخشی از امنیت اجتماعی را در
جامعه و کشور محقق کرد؛ زيرا تعالیم وحیانی با مازکارهای معرفتی حقیقیتج عیالَم را
به مردم مینماياند و از اين وريق انديشة آنان متقن و امتوار می شود.
 .5بُعد ارزشی :ارزشهای حاکم در ي

جامعه به عنوان عنصر شکل دهنیدة فرهنیگ آن

جامعه به شمار میآيند .يکی از داليل مهم تفاوتهای فرهنگی در جواما را میتیوان در
ا ت ف و تمايز ارزشهای آنان کندوکاو کرد .تعالیم وحییانی در ايین مقولیه نییز وارد
عمل میشود و ي

مری ارزشهای امامی و اصیل برای انسان برمییشیمارد .در نتیمیه

دين با معرفی ارزشهای مهم و نقش آفرين در زندگی بشر ،نو فرهنگ اتخیاذی آنیان
را مشخب میکند و از اين وريق امنیت را در جامعه میگستراند؛ زيیرا تبلیور ارزشیها
در جامعه بیه عنیوان فرهنیگ امی می ،مییتوانید میانا بیروز بسییاری از ناهنماريهیا و
رفتارهای انحرافی شود.
 .8بُعد انگیزشی :فرهنگها از وريق نمادمازی مانند آداب ،رموم ،دامتانها و حتی نقیش-
هايی که افراد در جامعه بر عهده میگیرند ،اين انگیزه را در افراد به وجود میآورند تا
با پیروی از آنها ،رفتار و عملکرد ويش را بیر آنهیا من بیق میازند .از ايینرو يکیی از
ابعاد فرهنگ شامل عوامل برانگیزاننده امت .نمادهايی از قبیل شخصیتهیای بیزر ،
اشعار ،مرودهای حمامی و مانند آن ،نقش قابل توجهی را در برانگیختن افیراد جامعیه
ايفا میکنند .تعالیم وحیانی از وريق برشمردن و نمايانیدن بر یی از ايین شخصییتهیا
مانند اموه و الگو بودن انبیای الهی که میفرمايد« :لقد کیان لکیم فیی رمیول او امیوه
حسنه» يا روزهای اصی از مال مانند اعیاد ام می ،میاه مبیار

رمضیان و مکانهیای

اص مانند اماکن زيارتی ،افراد را برمیانگیزاند و از اين وريق رفتار و عملکیرد آنیان
را مورد کنترل قرار میدهید ،در نتیمیه بُعید انگیزشیی فرهنیگ امی می ،بیا ترغییب و
برانگیختن افراد جامعه ،رفتار آنان را هدايت میکند و از اين وريق میتواند مانا بیروز
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رفتارهای انحرافی و ناهنمار در جامعه شود .در اين صورت امنیت اجتماعی در جامعیه
محقق واد شد.
 .9بُعد رفتاری:رفتارهای پايدار يا نسبتا پايدار در جامعه نشیاندهنیدة فرهنیگج آن جامعیه
هست ند .رفتارها بُعد ملموس و عینیی فرهنیگ يی
حاکم در ي

جامعیه امیت .در حقیقیت فرهنیگ

جامعه را میتوان از نو رفتیار افیرادج آن جامعیه شنامیايی کیرد .تعیالیم

وحیانی با ارائه رهنمودهای اجتماعی ،نیو رفتیار و عملکیرد افیراد جامعیه را ترمییم و
مشخب میکند .در نتیمه فرهنگ ام می با تغذيه از تعیالیم وحییانی ،و گسیترش آن
در م ح جامعه میتواند زمینة بروز و تحقق امنیت اجتماعی را فراهم مازد .زيیرا بیرای
رمیدن به افقهای م لوب زندگی که همان امنیت اجتماعی امت ،بايد الگويی متنامب
با ارزشهای دينی و ملی وراحی و تدوين شود (يزدانی و ديگیران .)30 :1874 ،در ايین
پژوهش همانوور که در نمودار مشاهده مییشیود ،فرهنیگ از چهیار عنصیر معرفتیی،
ارزشی ،انگیزشی و رفتاری تشکیل میشود که کارکرد آنها میتواند امنییت اجتمیاعی
را برای جواما به ارمغان آورد.

ارزشی

معرفتی
امنیت اجتماعی
انگیزشی

رفتاری

نمودار:1مدل مفهومی تحقیق

فرضیه ها

 بین فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی راب ة معنی داری وجود دارد. -بین بُعد معرفتی فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی راب ة معنی داری وجود دارد.
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 بین بُعد ارزشی فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی راب ة معنی داری وجود دارد. بین بُعد انگیزشی فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی راب ة معنی داری وجود دارد. -بین بُعد رفتاری فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی راب ة معنی داری وجود دارد.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی امت از نظر داده ها ،کمیی؛ و از نظر ماهیت و نیو
م العه ،پیمايشیی مق عیی امیت.جامعة آمیاری پیژوهش حاضیر را امیتادان هئییت علمیی
دانشگاه علیوم انتظیامی تشیکیل میی دهید کیه مشیغول تیدريس در دانشیکده هیا و مراکیز
آموزشی ايین دانشیگاه هسیتند .حمیم نمونیة آمیاری ايین پیژوهش بیا امیتفاده از فرمیول
کوکران 100 1نفر محامبه شده امت .ابزار مورد امتفاده در اين پژوهش ،پرمشنامة محقیق
ما ته امت.در اين پژوهش برای بررمی روايی پرمشنامه از روايی صیوری امیتفاده شیده
امت .بدين صورت که پرمشنامه به تعدادی از صاحبنظران داده شید و از آنهیا در میورد
هر مؤال و در صوص ارزيابی مؤالهیای پیژوهش نظیر یواهی گرديد.ضیريب آلفیای
کرونباخ کل مؤاالت پرمشنامه در ايین تحقییق  0878درصید امیت کیه از پايیايی بیااليی
بر وردار امت.
جدول .2ضریب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
مؤلفه ها

مقدار آلفای کرونباخ

بُعد ارزشی

0879

بُعد معرفتی

0878

بُعد انگیزشی

041

بُعد رفتاری

079

-Cochran

1
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یافته ها
جدول  .9نتایج آزمون همبستگی بین فرهنگ اسالمی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنیداری

تعداد

ضریب همبستگی

فرهنگ ام می

امنیت اجتماعی

/000

100

./828

نتايج آزمون همبستگی فوق بین متغییر مسیتقل (فرهنیگ امی می) و متغییر وابسیته (امنییت
ای  ./02همبستگی مثبت و معنی-

اجتماعی) نشان میدهد که بین اين دو متغیر در م ح

داری وجود دارد .ضريب بیه دمیت آمیده برابیر  ./828امیت کیه حیاکی از شیدت بیاالی
همبستگی بین دو متغیر مذکور امت .بدين ترتیب فر

 H1مبنی بیر اينکیه بیین فرهنیگ

ام می و امنیت اجتماعی ارتباط وجود دارد ،تأيید میشود.
جدول .1نتایج آزمون همبستگی بین بُعد معرفتی فرهنگ اسالمی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنیداری

تعداد

ضریب همبستگی

بُعد معرفتی

امنیت اجتماعی

/000

100

./754

نتايج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل (بُعد معرفتی) و متغیر وابسته (امنیت اجتماعی)
نشان می دهد که بین ايین دو متغییر در می ح

یای  ./02همبسیتگی مثبیت و معنییداری

وجود دارد .ضريب به دمت آمده برابر  ./754امت که حیاکی از شیدت بیاالی همبسیتگی
 H1مبنی بر اينکه بین بُعید معرفتیی و امنییت

بین دو متغیر مذکور امت .بدين ترتیب فر
اجتماعی ارتباط وجود دارد،تأيید میشود.

جدول .1نتایج آزمون همبستگی بین بعد ارزشی فرهنگ اسالمی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنی داری

تعداد

ضریب همبستگی

بُعد ارزشی

امنیت اجتماعی

/000

100

./704

نتايج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل (بُعد ارزشی) و متغیر وابسته (امنیت اجتماعی)
نشان میدهد که بین ايین دو متغییر در می ح

یای  ./02همبسیتگی مثبیت و معنیی داری
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وجود دارد .ضريب به دمت آمده برابر  ./704امت که حیاکی از شیدت بیاالی همبسیتگی
بین دو متغیر مذکور امت .بدين ترتیب فر

 H1مبنی بر اينکه بین بُعید ارزشیی و امنییت

اجتماعی ،ارتباط معنی داری وجود دارد تأيید میشود.
جدول .1نتایج آزمون همبستگی بین پشتیبانی مدیران و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنی داری

تعداد

ضریب همبستگی

بُعد انگیزشی

امنیت اجتماعی

/000

100

./98

نتايج آزمیون همبسیتگی فیوق بیین متغییر مسیتقل (بُعید انگیزشیی) و متغییر وابسیته (امنییت
اجتماعی) نشان میدهد که بین اين دو متغیر در م ح

ای  ./02همبستگی مثبیت و معنیی

داری وجود دارد .ضريب به دمت آمده برابر  ./98امت که حاکی از همبستگی وبی بیین
دو متغیر مذکور امت .بدين ترتیب فر

 H1مبنی بیر اينکیه بیین بُعید انگیزشیی و امنییت

اجتماعی ،ارتباط معنی داری وجود دارد تأيید میشود.
جدول.1نتایج آزمون همبستگی بین بعد رفتاری فرهنگ اسالمی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنی داری

تعداد

ضریب همبستگی

بُعد رفتاری

امنیت اجتماعی

./000

100

./852

نتايج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل (بعد رفتاری) و متغیر وابسته (امنیت اجتماعی)
نشان میدهد که بین ايین دو متغییر در می ح

یای  ./02همبسیتگی مثبیت و معنییداری

وجود دارد .ضريب به دمت آمده برابر  ./852امت که حیاکی از شیدت بیاالی همبسیتگی
بین دو متغیر مذکور امت .بدين ترتیب فر

 H1مبنی بر اينکه بیین بُعید رفتیاری و امنییت

اجتماعی ،ارتباط معنی داری وجود دارد ،تأيید قرار میشود.

نتیجهگیری
پس از بررمیهای به عمل آمده و تحلیل يافتهها میتوان بدين نکته رمید که فرهنیگ مبتنیی
بر تعالیم وحیانی میتواند در جامعه ايفای نقیش کنید و در جهیت تحقیق امنییت اجتمیاعی
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تأثیرگذار باشد .ضريب بیه دمیت آمیده در بررمیی راب یة بیین فرهنیگ امی می و امنییت
اجتماعی برابر  ./828امت که حاکی از شدت باالی همبستگی بین دو متغیر مذکور امیت؛
بنابراين پژوهش بیه ايین نتیمیه رمیید کیه بیین فرهنیگ امی می و امنییت اجتمیاعی راب یة
همبستگی مثبت وجود دارد .به هر میزان که فرهنگ ام می در جامعه بیشیتر تبلیور يافتیه و
گسترش يابد ،به همان میزان میتوان شاهد رشد و افزايش امنیت اجتماعی بود.
از موی ديگر بُعد معرفتی در فرهنگ ام می نیز با امنیت اجتمیاعی راب یه دارد .بیر امیاس
تحلیل انمام شده ،نتايج آزمون همبستگی بین متغیر معرفتی فرهنگ ام می و متغییر امنییت
اجتماعی نشان می دهد کیه بیین ايین دو متغییر همبسیتگی مثبیت و معنییداری وجیود دارد.
ضريب به دمت آمده  ./754امت که حاکی از شدت باالی همبستگی بین دو متغیر مذکور
امت .در نتیمه شا صهای معرفتی در فرهنگ ام می میتوانند تیأثیر فزاينیدهای بیر امنییت
اجتماعی بگذارند.
شا صهای فرهنگی بُعد ارزشی نیز بیانکننیدة راب یة همبسیتگی بیا امنییت اجتمیاعی امیت.
ضريب به دمت آمده برابر  ./704امت که حاکی از شدت باالی همبسیتگی بیین دو متغییر
بُعد ارزشی فرهنگ ام می و امنیت اجتماعی امت.
در بررمی ابعاد انگیزشی فرهنگ ام می نیز ضريب بیه دمیت آمیده برابیر  ./98امیت کیه
حاکی از همبستگی نسبتا وبی بین دو بُعد انگیزشیی فرهنیگ امی می و امنییت اجتمیاعی
امت .میزان ارتباط و همبستگی بیین بُ عید رفتیاری فرهنیگ امی می و امنییت اجتمیاعی بیه
میزان ./852بیانکننده شدت باالی همبستگی بین اين دو متغیر امت .دين ،فرهنگ و امنیت
اجتماعی از مفاهیمی هستند که همواره بین آنها نوعی ارتباط وجود دارد؛ لذا در اين جهیت
پیشنهاد می شود هر ي

از مازمانها و نهیادهیای ذیربیط بیا توجیه بیه رمیالت میازمانی و

مأموريتی که در پیشرو دارند ،گام مؤثری برای تثبیت اين ابعاد فرهنگی به منظور افیزايش
تحقق امنیت اجتماعی بردارند و به جای صرف وقت و هزينههای عملییاتی ،بیا بسترمیازی-
های منامب در ابعاد ک ن فرهنگی ،امنیت اجتماعی را عی وه بیر امیتمرار ،تومیعه و ارتقیا
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دهند .ازآنمايی که مهمترين متولی برقراری امنیت در کشور نیروی انتظامی امت ،اين نهاد
نیازمند همکاری و هماهنگی ماير نهادهیا و دمیتگاههای کشیور امیت هم نیان کیه رهبیر
فرزانه انق ب در اين باره فرموده اند :مقولة فرهنگ ،مقولة چیوب و چمیاق نیسیت  .مقولیه
فرهنگ با میدان جنگ فرق دارد ،هر میدانی م ت و ابزار ودش را می ولبد .میا از اينکیه
حتی مخالفان جمهوری ام می با شیوه های ظريف و با روشهای فرهنگیی و بیا امیتفاده از
ابزار فرهنگی علیه جمهوری ام می ايران مخن بگوينید و افکیار مخیالف را پخیش کننید
نگییران نمییی شییويم ،منتهییا الزم امییت در میییان ادبییا و روشیینفکران  ،نويسییندگان و شییعرا ،
هنرمندان و امتادان ،ي

بسیج عمومی برای مقابله با تهاجم فرهنگی که دشمن هدايت میی

کند انمام بگیرد( امنه ای .)12 :1879 ،
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