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 Security and ontology are considered as two basic concepts in most religions, 

especially the religion of Islam and scientific theories in the field of humanities. 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of ontological security 

training on religious identity, psychological safety, and job security in teachers. 

In this quasi-experimental study which was carried out using a pretest- post test 

design and a two-month follow-up with a control group, 30 female teachers 

referring to Farhangian Counseling Center of Yasuj were selected by purposive 

sampling method and were randomly classified into the experimental and control 

groups, each group included 15 subjects, and were assessed using religious 

identity, psychological safety, and perceived job insecurity questionnaires. The 

experimental group participated in six 75-minute sessions of ontological security 

training, but the control group received no training sessions. Data were analyzed 

using repeated measures ANOVA in SPSS v. 24. The mean scores of religious 

identity and mental security in the experimental group showed an increase 

compared to the control group in the post-test and follow-up stages, and this 

increase was also observed in the mean scores of job security in the post-test 

stage, but there was a decrease in the follow-up stage. In the post-test phase, the 

effect of ontological security training on religious identity (P<0.05), 

psychological safety (P<0.01), and job security (P<0.01) was significant. Also, 

in the follow-up phase, the effectiveness of this method on religious identity 

(P<0.01) and psychological security (P<0.01) continued, but this continuum was 

not observed on job security (P>0.05). The ontological security training is 

effective on improving religious identity, psychological safety, and job security, 

but the continuation of its effectiveness on job security depends on other factors 

such as social components. 
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شناختی بر هویت دینی،  اثربخشی آموزش امنیت هستی
 امنیت روانی و امنیت شغلی معلمان

 
  *سجاد یاریان

روان )انستیتو دانشکده علوم رفتاری و سالمت شناسی بالینی، گروه روان
 تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران یپزشک روان

 پرور  زهرا دین

 .، ایراناصفهان، اداره آموزش و پرورش شهر اصفهانگروه مطالعات اجتماعی، 
 

 چکیده
ویژه دین اسالم  دو مفهوم اساسی در اکثر ادیان به عنوان بهشناسی  امنیت و هستی

گردند. هدف پژوهش حاضر  علوم انسانی محسوب می و نظریات علمی حوزه
شناختی بر هویت دینی، امنیت روانی و  اثربخشی آموزش امنیت هستیبررسی 

آزمون،  با طرح پیشکه  آزمایشی این پژوهش شبهدر  بود. امنیت شغلی معلمان
نفر از  90آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه کنترل انجام شد، تعداد  پس

گیری  کننده به مرکز مشاوره شهر یاسوج به روش نمونه ن زن مراجعهمعلما
تصادفی  صورت بهنفری آزمایش و کنترل  17هدفمند انتخاب و در دو گروه 

ی و شناخت روانهویت دینی، امنیت های  جایگزین شدند و از طریق پرسشنامه
جلسه  6. گروه آزمایش در شده مورد ارزیابی قرار گرفتند ناامنی شغلی ادراک

شرکت کردند ولی گروه کنترل شناختی  هستیای آموزش امنیت  دقیقه 57
ها توسط آزمون تحلیل واریانس با  گونه آموزشی دریافت نکرد. داده هیچ

 تجزیه و تحلیل گردیدند. 24نسخه  SPSSار افز گیری مکرر در نرم اندازه

ه گروه کنترل میانگین نمرات هویت دینی و امنیت روانی گروه آزمایش نسبت ب
و پیگیری افزایش نشان دادند و این افزایش در میانگین آزمون  پسدر مراحل 

نیز مشاهده شد اما در مرحله آزمون  پسنمرات امنیت شغلی در مرحله 
، میزان تأثیر آموزش امنیت آزمون پسدر مرحله  پیگیری، کاهش وجود داشت.

( و امنیت >01/0Pروانی )(، امنیت >07/0P)شناختی بر هویت دینی  هستی
در مرحله پیگیری نیز میزان تأثیر این روش بر . بود( معنادار >01/0Pشغلی )

( تداوم داشت اما این تداوم >01/0P( و امنیت روانی )>01/0P)هویت دینی 
شناختی  آموزش امنیت هستی (.<07/0Pاثربخشی بر امنیت شغلی مشاهده نشد )

نی و امنیت شغلی مؤثر است؛ لیکن تداوم در بهبود هویت دینی، امنیت روا
های اجتماعی وابسته  مانند مؤلفه یاثربخشی آن بر امنیت شغلی به عوامل دیگر

 است.
شناختی، امنیت هویت، هویت دینی، امنیت روانی،  امنیت هستی ها: کلیدواژه

 امنیت شغلی
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 مقدمه

وجه  ها سازمانبه اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، 
 ها آنو موفقیت  (1)دهند انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می

بستگی کامل به استفاده کارآمد از نیروی انسانی خود بر پایه علوم 
سرپرستان، مدیران و  رفتاری دارد و این مشکلی است که

 صورت بههای مختلف را  اندرکاران امور کار و سازمان دست
زیرا عملکرد کارکنان (، 2)ای به خود مشغول داشته است فزاینده

بدیهی است  .(9)عملکرد کل سازمان است دهنده نشانیک سازمان، 
مندی از  موفقیت در حوزه آموزش و پرورش نیز در گرو بهره

مؤثرترین و  عنوان بهعهد و مسئول است و معلمان نیروی انسانی مت
ها و اقدامات  نیروهای این سازمان هستند که باید برنامه نیتر مهم

اجرا  ها آنحمایتی الزم و کافی برای ایجاد و حفظ انگیزه در 
تواند به کارکنان کمک  در این میان، یکی از عواملی که می .(4)شود

های  رد بهتری داشته و فعالیتنماید تا در محیط شغلی خود عملک
 تیاهممربوط به سازمان خود را به شکل مطلوب انجام دهند، 

 هاست آنشناختی مشکالت شغلی  به خویشتن و ماهیت هستی دادن
تا بتوان از این منظر، ضمن کمک به شناخت هویت فردی و 

های کارآمد و سالم را در  ، زمینه انجام فعالیتها آناجتماعی 
 .(7)ها ایجاد نمود نمحیط سازما
شناختی(،  شناسی و امنیت مرتبط با آن )امنیت هستی مفهوم هستی

شناختی  های اصلی مورد بررسی در دیدگاه جامعه یکی از حیطه
از  بودن منیا: گیدنز معتقد استگردد.  محسوب می (6)آنتونی گیدنز

هایی در سطح  یعنی در اختیار داشتن پاسخ نظر هستی شناختی
های وجودی بنیادین که  ناخودآگاه و خودآگاه برای بعضی پرسش

به بیان  .(5)اند همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح کرده
حفاظت و حراست از تهدیداتی است ، شناختی امنیت هستیتر،  ساده

در دهد تا امید و شهامت خود را  که به فرد امکان و اجازه می
که شاید در آینده   کننده رب و تضعیفشرایط مخ ی ازبرابر هر نوع

هر عاملی که موجب به بنابراین  .(9)با آن مواجه شود حفظ کند
ها و نمادهای مرتبط با آنان در نزد  ارزش ،خطر افتادن معناها

.  6)شود شناختی می آدمی گردد، موجب نوعی احساس ناامنی هستی
سبک شناختی شامل حفظ و ثبات  لذا در مجموع، امنیت هستی

های زندگی، دوری از  زندگی و استفاده مناسب از فرصت
زدگی و اضطراب و تکیه بر اعتماد، صمیمیت و هویت  سیاست

کند که  میگیدنز در این زمینه بر دیدگاه اریکسون تکیه  .(1)است
و از  شناختی قائل است رابطه نزدیکی بین هویت و امنیت هستی

 صورت بهشناختی  منی هستیاصطالحاتی مانند ناامنی هویتی یا ناا
. هویت در آثار اریکسون، مکانیزم (11،10)نماید میمترادف استفاده 

مهارکننده تشویش و نگرانی است که یک نوع احساس اطمینان و 
پذیری و کنترل در واکنش به تغییر و تحول  بینی اعتماد، پیش

کننده از طریق تصدیق دوباره هویت قبلی همراه با ایجاد  تشویش
و با توجه به نقش  (9)کند میک هویت جدید را تقویت و تثبیت ی

گیری آن، رنگ  شناسی و نگرانی وجودی در شکل خویشتن، هستی
 گیرد. و بوی هویت دینی نیز به خود می

بر اساس نظریه تاجفل، هویت دینی بیانگر میزان شناخت فرد از 
فرد تعلق و ارتباطش با دینی خاص و پیامدهای ارزشی مثبتی که 

برای این تعلق و ارتباط قائل است و احساسات خاص فرد نسبت به 
ای مشابه با آن  آن دین و نسبت به افرادی است که مانند او رابطه

ای  توان به مجموعه میهمچنین، هویت دینی را . (12)دین دارند
، ها ارزششناختی، روانی و اعتقادی که شامل هنجارها، باورها، 

های خاص فردی و اجتماعی که حول یک  طرز تلقی و آگاهی
محور غایی )مفهوم مقدس( ایجاد شده است و از طریق تأثیرگذاری 

دینی(  گروهی )درون های اجتماعی باعث همبستگی درون بر کنش
دینی( با  گروهی )برون و تمایز برون داران نیددر میان اعضای گروه 

 .(10)شود تعریف نمود می ها گروهدیگر افراد و 
پایه و اساس امنیت  عنوان بهاین میان، مفهوم امنیت که در 

بر عملکرد  (5)گردد شناختی یا امنیت هویت محسوب می هستی
. (19،14،17)وری کارکنان در محیط کار تأثیر دارد شغلی و میزان بهره

یکی از  عنوان بهامنیت، موهبت الهی و نیاز فطری انسان است و 
که  رود تا جایی  به شمار می های اساسی بشر نیازها و انگیزه

دومین نیاز اساسی در هرم نیازها  عنوان بهآبراهام مازلو آن را 
سالم و مطلوب در طول  صورت بهمطرح نموده است که ارضای آن 

، نفس عزتتواند زمینه دستیابی به نیازهای دیگر مانند  زندگی می
و خودشکوفایی را فراهم  دوست داشته شدنو  دوست داشتن

 سوجود احسا تیاهم نه،یدر این زم زیبرانگ نکته تأمل. (17)یدنما



  و همکاران  سجاد یاریان 60
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در  تیدر کنار وجود امن یافراد جامعه است؛ یعن نیدر ب تیامن
توجه  وجود داشته باشد. با زین ینظر ذهن باید از تیامن ی،نیبعد ع

را مقدم بر  تیاز کارشناسان احساس امن یبه این مسائل، برخ
تواند  . بنابراین مفهوم امنیت می(15)دانند می آن ینیوجود ع

و  ، امنیت روانیها آنهای مختلفی داشته باشد که دو مورد از  جنبه
 باشند. می امنیت شغلی

های امنیت، هموارترین بستر  یکی از گونه عنوان بهامنیت روانی 
های ذهنی است. احساس امنیت روانی  ها و نوآوری رویش خالقیت

های شخصیتی افراد خالق و تواناست و  از بارزترین ویژگی
مؤثرترین شیوه ترغیب افراد به تفکر و تالش جهت دستیابی به 
رشد و پیشرفت در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، شغلی و 

. به همین دلیل در طی دهه دو گذشته، محققان (19)باشد میماعی اجت
رفتار سازمانی مانند ادمونسون دریافتند شرایط خاص یادگیری 
مانند امنیت روانی با نتایج مهم سازمانی همچون کاهش تعداد 

دهنده  های سازمانی و فرآیندهای نشان اشتباهات و بهبود سیستم
. ادمونسون امنیت روانی را (11)سطح یادگیری سازمان مرتبط است

باور مشترک تعریف کرده است مبنی بر اینکه فضای  عنوان به
فردی امن است.  پذیری بین مرتبط با گروه کارکنان برای ریسک

همچنین از نظر وی، امنیت روانی به اشتراک باورهای اعضای تیم 
ر کارکنان درباره عواقب خطر فردی درون تیم اشاره دارد. این باو

صحبت مشترک به این معناست که کارکنان، اعتماد به نفس در 
در گروه بدون دخالت، رد شدن توسط دیگران یا کاهش  کردن

تصور از خود را دارند که این اعتماد به نفس ناشی از اعتماد متقابل 
. بنابراین امنیت روانی به محیطی (20)در میان اعضای سازمان است

 "یک فضای غیر شخصی و غیر تهدیدآمیز" عنوان بهاشاره دارد که 
اند زمانی که  . بر این اساس، تحقیقات نشان داده(21)درک شده است

امنیت روانی در سازمان برقرار باشد کارکنان به احتمال بیشتری 
های مرتبط با پیشرفت و نوآوری را در عمل نشان  انواع فعالیت

 .(29،22،9)دهند می
های  امنیت در انجام کار و فعالیت عالوه بر امنیت روانی، احساس

به دلیل تغییرات . (15)باشد میشغلی نیز با عملکرد کارکنان مرتبط 
بنیادین در بازار کار و سرعت زیاد تغییرات سازمانی در اغلب 
کشورها، نرخ پایین اشتغال در کشورمان و ناامنی شغلی تبدیل به 

طبق  .(24)استزای شغلی برای کارکنان گشته  یک عامل مهم استرس
شده برای حفظ  تعریف، ناامنی شغلی را تحت عنوان ناتوانی ادراک
توان تعریف  میتداوم مطلوب در موقعیت کاری در معرض تهدید 

حالتی روانی که نتیجه  عنوان بهایدسون، امنیت شغلی را  .(27)نمود
های کارکنان در مورد احتمال به دست آوردن شغلی شبیه  برداشت
شود، تعریف  آن ایجاد می نددا دستشان در هنگام از  فعلی به شغل

دادن شغل و عدم  . بورلند نیز ناامنی شغلی را از دست(26)نمود
. لذا امنیت شغلی به (25)است  دستیابی به شغل مناسب دانسته

های ارتقاء  انتظارات شخص از آینده شغلی مطلوب همچون فرصت
 عنوان بهشده  نی شغلی ادراکو ناام (16)در کار خویش اشاره دارد

دادن  یک احساس ذهنی امکان وجود خطر بالقوه در مورد از دست
 .(29،27)شود میشغل فعلی تعریف 

شناختی در  شده بیانگر نقش متغیرهای هستی تحقیقات انجام
فردی، تقویت هویت فردی و معنوی و  احساس امنیت، اعتماد بین

، (4)و طوالبی ور اشرفپباشد. برای مثال  وری شغلی می بهره
هر کدام در  (24)و فروهان و مهداد (15)پور و رجبی حمیدی

اعتماد، امنیت، شناسی مانند  های هستی تحقیقات خود نقش مؤلفه
پذیری اجتماعی،  خودکارآمدی، امیدواری، انتخاب، مسئولیت

بیگانگی، آزادی و معناداری در زندگی را در بهبود   همدلی، عدم
در مطالعات خارجی  اند. اجتماعی و شغلی مهم دانسته امنیت روانی،

با مطالعه  (17)و شیور و میکولینسر (14)اودو و همکاراننیز 
شناسی در کارکنان بیان  های مرتبط با رویکرد هستی نگرانی
تواند باعث گردد  اند داشتن یک معنای مشخص از زندگی می داشته

مش بیشتری در محیط کارکنان امنیت روانی داشته باشند، با آرا
کار فعالیت نمایند و امید بیشتری به آینده شغلی خود داشته باشند 

نیز بر نقش امنیت در بهبود  (12)و برنت (10)و هلیوت و همکاران
نیز با بررسی  (9)هویت دینی افراد تأکید نمودند. گیدنز و ساتون

ین برخورداری فرد از ا شناختی نشان دادند عدم  نقش مفاهیم هستی
اش  تواند زمینه بیگانگی فرد از خویشتن و فعالیت کاری متغیرها می

را ایجاد نموده، امنیت روانی، شغلی و اجتماعی وی را مختل و فرد 
را جهت مقابله با مشکالت روزمره ناتوان نماید. همچنین 

شناسی را شامل  های مرتبط با هستی برخی نگرانی (1)بریتبارت
پذیری و عدم معناداری  مسئولیت نهایی، عدم فقدان آزادی، انزوا و ت

توانند آرامش و امنیت روانی، شغلی و  داند که می در زندگی می
اجتماعی فرد و رضایت وی از زندگی را کاهش دهند و آمادگی 

 وی برای پذیرش معنویت را مختل نمایند.
حال با توجه به اینکه بخش زیادی از نسبت آماری کارکنان کشور 

 ها آنباشند که اکثر  مین آموزش و پرورش مشغول در سازما
باشند و بهبود  میمعلمانی تالشگر و خدوم در حال فعالیت  عنوان به

امری  ها آنامنیت روانی و شغلی و تقویت هویت دینی و مذهبی در 
مهم و اساسی است تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه چندانی به 
تربیت و آموزش نسل آینده جامعه اقدام نمایند انجام این مطالعه 

اهمیت موضوع، در این پژوهش لذا به دلیل الزم و ضروری است. 
شناختی بر  اثربخشی آموزش امنیت هستیقصد داریم به بررسی 
 بپردازیم. ی و امنیت شغلی معلمان هویت دینی، امنیت روان

 
 ها مواد و روش

آزمون و  آزمون، پس آزمایشی با طرح پیش این پژوهش از نوع شبه
پیگیری دو ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 

کننده به مرکز مشاوره فرهنگیان شهر  کلیه معلمان زن مراجعه
ازمند جلسات مشاوره و یاسوج بودند که به دلیل مشکالت شغلی نی

ی بودند. با توجه به اینکه در تحقیقات شناخت روانخدمات 
نفر برای هر گروه )آزمایش و کنترل( پیشنهاد  17آزمایشی حداقل 

گیری  نفر از این معلمان با استفاده از روش نمونه 90، (21)شده است
های ورود به پژوهش  غیر تصادفی هدفمند و با توجه به مالک

تمایل به شرکت در جلسات آموزشی، سال،  90-47)دامنه سنی 
شغلی، جنسیت زن و فعالیت در مدارس  صرفاًداشتن مشکالت 

انتخاب شدند. در مرحله بعد با رعایت اصل سطح شهر یاسوج( 
 صورت بهشده  نفر انتخاب 90ها.  همتاسازی در انتخاب گروه

آزمایش و کنترل جایگزین شدند و  نفری 17تصادفی در دو گروه 
 6( طی 1)جدول  (90)شناختی پروتکل جلسات آموزش امنیت هستی

برای گروه آزمایش اجرا  بار کای و هر هفته ی دقیقه 57جلسه 
 ای دریافت نکردند.  گونه مداخله گردید لیکن گروه کنترل هیچ
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 شناختی آموزش امنیت هستی محتوای جلساتخالصه ( 1جدول 
 شرح جلسه

 جلسه اول: توجیه و آشناسازی
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 جلسه سوم: امنیت هویت، امیدواری و هدفمندی
 تعریف امنیت هویت، امید و هدفمندی در زندگی و بیان ارتباط آنها با مشکالت شغلی و نقش آنها در کاهش این مشکالت.

 خاب و اراده آزادجلسه چهارم: حق انت
 بیان نقش انتخاب و استقالل فردی در دستیابی به اهداف شغلی و راهکارهای رفع موانع موجود در عملکرد شغلی.

 شناسی و معنویت انزوای هستیجلسه پنجم: 
 تبیین مفاهیم اضطراب تنهایی بنیادین و اضطراب وجودی و تشریح نقش معنویت در کنارآمدن با مشکالت شغلی.

 بندی آوری و جمع خودکارآمدی، تابششم:  جلسه
بندی مطالب جلسات قبل  جمعهای شغلی،  آوری در مقابله با مشکالت و چالش بیان منابع خودکارآمدی و راهکارهای تقویت آن در محیط کاری و نقش تاب

 آزمون. و اجرای پس
 

ها را تکمیل  پرسشنامه مجدداًجلسات، هر دو گروه پس از اتمام 
های موردنظر  آزمون( و بعد از دو ماه نیز پرسشنامه نمودند )پس

قبل از  ضمناًتوزیع گردیدند )پیگیری(.   ها آنجهت تکمیل بین 
ها و در راستای رعایت اصول اخالقی، توضیحات  توزیع پرسشنامه

ها ارائه و داشتن  آزمودنیالزم در مورد هدف و اهمیت پژوهش به 
داده شد و  ها آنگیری از پژوهش به  اختیار کامل برای کناره

شده مد نظر قرار  آوری های جمع داده محرمانه بودناطمینان از 
 گرفت.

 ها از ابزار زیر استفاده شد: گردآوری داده منظور به
این پرسشنامه که توسط خوشاوی در  پرسشنامه هویت دینی: -1

طراحی و اعتباریابی شد شامل سه مؤلفه اعتقادات دینی  1910سال 
( و رفتارهای 10-20های  (، عواطف دینی )گویه1-1های  )گویه

( است. زیربنای نظری این پرسشنامه بر 21-91های  دینی )گویه
های دینی  شده در زمینه هویت دینی و مقیاس اساس مطالعات انجام

 7 صورت بهگذاری آن  نمرهاند و  است که در ایران تدوین شده
، 7موافقم نمره  کامالًای است که بر اساس آن، به گزینه  درجه

تعلق  1مخالفم نمره  کامالًو  2، مخالفم 9، نظری ندارم 4موافقم 
نشانگر هویت دینی پایین،  72تا  91گیرد. بنابراین نمرات بین  می

ح باالی نیز سط 104هویت دینی متوسط و باالتر از  104تا  72بین 
میزان پایایی این  (92). قلمی و شعاع(91)دهند هویت دینی را نشان می

گزارش کردند. در  15/0پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 
مطالعه حاضر نیز میزان پایایی پرسشنامه هویت دینی با محاسبه 

 به دست آمد. 96/0ضریب آلفای کرونباخ 
 
سؤالی  5ابزار یک مقیاس  اینی:  شناخت روانپرسشنامه امنیت  -2

ارزیابی میزان احساس امنیت  منظور بهاست که توسط ادمونسون و 
گذاری در این  نمرهی )امنیت ذهنی( ساخته شد. شناخت روان

؛ گیرد یمای لیکرتی انجام  درجه 7مقیاس  صورت بهپرسشنامه 
 مخالفم تا  کامالًاز صفر:  5و  6، 4، 2بدین صورت که سؤاالت 

 موافقم تا  کامالًاز صفر:  7و  9، 1موافقم و سؤاالت  کامالً: 4
میزان پایایی . (90)گردند میگذاری  نمرهمخالفم )معکوس(  کامالً: 4

در مطالعات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 
و  59/0 (94)، قنبری و همکاران51/0 (99)پور و همکاران حسین

گزارش گردید. در تحقیق حاضر نیز  92/0 (90)یاریان و همکاران
 به دست آمد. 50/0ی، شناخت روانمیزان پایایی پرسشنامه امنیت 

فرانسیس و بارلینگ یک شده:  پرسشنامه ناامنی شغلی ادراک -9
سؤالی جهت سنجش امنیت شغلی طراحی کردند که  7پرسشنامه 

تا  1ای لیکرت )بسیار کم: نمره  درجه 7دارای مقیاس پاسخگویی 
، دارای روایی ها آنباشد و بر اساس گزارش  ( می7بسیار زیاد: نمره 

. این پرسشنامه برای (97)است 91/0باال و ضریب آلفای کرونباخ 
و پس از تأیید روایی  (96)اندیش اولین بار در ایران در پژوهش نیک

ها اصالح و  نظران، با اندک تفاوت محتوایی آن توسط صاحب
قرار گرفت و میزان پایایی آن با محاسبه ضریب مورد استفاده 

 94/0 (24)و در مطالعه فروهان و مهداد 92/0آلفای کرونباخ 
گزارش گردید. در این مطالعه نیز میزان پایایی پرسشنامه ناامنی 

 به دست آمد. 65/0شده  شغلی ادراک
های حاصل از گردآوری اطالعات، از  جهت تجزیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی و استنباطی  و شاخص SPSS 24افزار  نرم
های مرتبط با آمار استنباطی نیز از  استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل

های کولموگروف اسمیرنوف، لوین و باکس به ترتیب برای  آزمون
ها و برابری ماتریس  ها، همگنی واریانس داده نرمال بودنبررسی 

ها،  شد. با رعایت این مفروضههای متغیر وابسته استفاده  کوواریانس
بررسی فرضیه اصلی پژوهش نیز آزمون تحلیل واریانس  منظور به

 گیری مکرر مورد استفاده قرار گرفت.  با اندازه
 

 ها یافته
 79/4در گروه آزمایش ها  آزمودنیمیانگین و انحراف معیار سن 

بود. در گروه  27/95 ± 15/6در گروه کنترل  و 65/97 ±
( 79/%9نفر ) 9( تحصیالت کاردانی، 19/%9نفر ) 2آزمایش 

 ارشد یکارشناس( تحصیالت 99/%9نفر ) 7تحصیالت کارشناسی و 
( دارای تحصیالت کاردانی، 20نفر )% 9داشتند. در گروه کنترل نیز 

( نیز دارای تحصیالت 20نفر )% 9( کارشناسی و 60نفر )% 1
( 19/%9نفر ) 2ودند. همچنین در گروه آزمایش ب ارشد یکارشناس

 17( باالی 40نفر )% 6سال و  17تا  6( 46/%6نفر ) 5سال،  7زیر 
نفر  7سال،  7( زیر 6/%6نفر ) 1سال و در گروه کنترل نیز 

سال سابقه کار  17( باالی 60نفر )% 1سال و  17تا  6( 99/9%)
غیرهای دموگرافیک داشتند. عالوه بر این، بین دو گروه از نظر مت

داری مشاهده نشد و این دو گروه همگن بودند  تفاوت معنی
(07/0P>.) 

بر اساس نتایج تحقیق، میانگین نمرات متغیرهای هویت دینی و  )ج
آزمون و پیگیری  امنیت روانی در گروه آزمایش و مراحل پس



  و همکاران  سجاد یاریان 62

 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

دهند و این افزایش در  مینسبت به گروه کنترل افزایش نشان 
آزمون نیز دیده  میانگین نمرات متغیر امنیت شغلی در مرحله پس

شود اما در مرحله پیگیری این متغیر، کاهش در میانگین نمرات  می
 (.2مشاهده شد )جدول 

 
( میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه و 2جدول 

 مراحل پژوهش
 روه کنترلگ گروه آزمایش متغیرها

   هویت دینی
 00/69 ± 61/12 19/69 ± 02/16 آزمون پیش
 96/69 ± 61/6 60/57 ± 95/14 آزمون پس

 19/60 ± 12/5 99/96 ± 45/17 پیگیری
   امنیت روانی

 20/1 ± 92/9 59/7 ± 51/1 آزمون پیش
 46/9 ± 51/2 79/1 ± 79/2 آزمون پس

 90/5 ± 50/2 19/19 ± 44/2 پیگیری
   امنیت شغلی

 19/12 ± 51/2 66/5 ± 51/2 آزمون پیش
 20/11 ± 24/2 02/10 ± 91/1 آزمون پس

 07/11 ± 21/2 59/9 ± 95/1 پیگیری
 

شناختی بر  آزمون، میزان تأثیر آموزش امنیت هستی در مرحله پس
( و >01/0P) 99/0(، امنیت روانی >07/0P) 19/0هویت دینی 
است  1( بوده است. توان آزمون برابر >01/0P) 91/0امنیت شغلی 

دهد. بنابراین فرضیه اثربخشی  میکه کفایت حجم نمونه را نشان 
شناختی بر هویت دینی، امنیت روانی و امنیت  آموزش امنیت هستی
 (.9گردد )جدول  میآزمون تأیید  شغلی در مرحله پس

 
متغیرهای وابسته  گیری مکرر تأثیر متغیر مستقل بر ( نتایج تحلیل اندازه9جدول 

 آزمون در مرحله پس
متغیرهای 

 وابسته
میانگین 
 مجذورات

df F Sig 
مجذور 

 اتا

توان 
 آزمون

 1 19/0 022/0 06/4 2 74/215 هویت دینی
 1 99/0 001/0 72/15 2 71/65 امنیت روانی
 1 91/0 001/0 46/12 2 51/22 امنیت شغلی

 
شناختی بر  امنیت هستیدر مرحله پیگیری نیز میزان تأثیر آموزش 

( بوده >01/0P) 75/0( و امنیت روانی >01/0P) 49/0هویت دینی 
در امنیت شغلی، عدم تأثیر معنادار این  06/0است اما اثربخشی برابر با 

نیز  1(. توان آزمون برابر با <07/0Pآموزش را نشان داده است )
تأثیر آموزش داللت بر کفایت حجم نمونه دارد. بنابراین فرضیه تداوم 

شناختی بر هویت دینی و امنیت روانی در مرحله پیگیری  امنیت هستی
گردد اما تداوم این اثربخشی بر امنیت شغلی در مرحله  میتأیید 

 (.4گیرد )جدول  پیگیری مورد تأیید قرار نمی
 

گیری مکرر تداوم تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای  ( نتایج تحلیل اندازه4جدول 
 در مرحله پیگیریوابسته 

متغیرهای 
 وابسته

میانگین 
 مجذورات

df F Sig 
مجذور 

 اتا

توان 
 آزمون

 1 49/0 001/0 05/21 2 74/1125 هویت دینی
 1 75/0 001/0 69/95 2 24/147 امنیت روانی
 1 06/0 159/0 59/1 2 24/9 امنیت شغلی

 بحث
اثربخشی آموزش امنیت بررسی پژوهش حاضر با هدف 

 بر هویت دینی، امنیت روانی و امنیت شغلی معلمان شناختی هستی
انجام گردید. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر روش آموزشی امنیت 

آزمون و  شناختی بر هویت دینی معلمان در مراحل پس هستی
میزان اثربخشی این روش بر هویت دینی در  اگرچهپیگیری بود، 

سبت به مرحله آزمون دارای شدت معناداری کمتری ن مرحله پس
پیگیری بوده است. آنچه در تبیین این یافته گفت این است که 

شناختی و  گفته شد دو مفهوم امنیت هستی قبالًکه  طور همان
 صورت بهامنیت هویت دارای ارتباط تنگاتنگی با هم بوده و حتی 

. این میزان از ارتباط بین دو (11،10)روند مترادف نیز به کار می
تواند بخشی از تغییرات همسو بین امنیت و  میشده  مفهوم مطرح

های  هویت دینی را تبیین نماید. همچنین وقتی برخی از مؤلفه
شناسی مانند اعتماد، امیدواری، معنویت، حق  وجودی و هستی

انتخاب، هدفمندی، آزادی، ترس از مرگ و انزوای بنیادین را مورد 
هیم جزو مبانی اصلی شویم این مفا میدهیم متوجه  میبررسی قرار 

و هویت دینی نیز  (91)ویژه دین مبین اسالم هستند در ادیان الهی به
شناختی، روانی و اعتقادی شامل هنجارها، ای  مجموعه عنوان به

های خاص فردی و اجتماعی  ، طرز تلقی و آگاهیها ارزشباورها، 
 .(10)است که حول یک محور غایی )مفهوم مقدس( ایجاد شده است

تواند بخش دیگری از تأثیر مثبت روش آموزش امنیت  این امر می 
شناختی بر هویت دینی را تبیین نماید که با نتایج مطالعات  هستی
، (1)، بریتبارت(91)، عادلی(99)زر و همکاران ، طشت(95)نژاد بهشتی

های وجودی و  که بر نقش مؤلفه (12)و برنت (10)هلیوت و همکاران
 باشد. اند همسو می یت هویت دینی تأکید نمودهشناسی در تقو هستی

یافته دیگر این پژوهش بر تأثیر معنادار آموزش امنیت 
آزمون تأکید داشت و  شناختی بر امنیت روانی در مرحله پس هستی

این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت. آنچه در اینجا 
شترین مشخص گردید این بود که روش آموزشی مورد بررسی، بی

تأثیر را بر امنیت روانی داشته است و بخش زیادی از تغییرات 
مثبت این متغیر را تبیین نمود. بدیهی است ارضای نیاز به امنیت 

 ژهیو بهدومین نیاز اساسی در همه اقشار جامعه  عنوان بهروانی 
معلمان محسوب شده و بهبود آن )البته بعد از ارضای نیازهای اولیه 

تواند بخش زیادی از  مانند خوراک، پوشاک و مسکن( می
را کاهش داده و زمینه افزایش  ها آنمشکالت ذهنی و روانی 

وری بیشتر را در محیط کار فراهم نماید. در این  عملکرد و بهره
اثربخشی روش آموزش امنیت  بخش زیادی از رسد یممیان به نظر 

تواند ناشی از وجود مفاهیم  شناختی بر امنیت روانی می هستی
پذیری، همدلی، هویت،  ی مانند خودکارآمدی، مسئولیتشناخت روان
آوری و امیدواری نسبت به آینده در پروتکل مربوطه و  تاب

کننده در این  به معلمان شرکت ها آنهای تقویت  آموزش شیوه
تبیین  ها آنشد که افزایش میزان امنیت روانی را در مطالعه با

، (4)پوراشرف و طوالبینماید. این یافته با نتایج تحقیقات  می
، (9)گیدنز و ساتون، (24)، فروهان و مهداد(15)پور و رجبی حمیدی

 (17)و شیور و میکولینسر( 14)، اودو و همکاران(1)بریتبارت
 باشد. هماهنگ می

تأثیر معنادار آموزش امنیت همچنین در مطالعه حاضر بر 
آزمون تأکید گردید  شناختی بر امنیت شغلی در مرحله پس هستی

اما این اثربخشی در مرحله پیگیری تداوم نداشت. آنچه در تبیین 
اهمیت و نقش توان بدان اشاره کرد این است که  این یافته می

زیرا شغل عالوه بر  ساز شغل بر کسی پوشیده نیست؛ سرنوشت
)خوراک، پوشاک  اینکه وسیله تأمین نیازهای اولیه زندگی افراد
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باشد ارتباط مستقیم با سالمت جسمانی و روانی  می و مسکن(
تواند زمینه رشد فردی و اجتماعی  میو اشتغال به کار  (40)دارد

ای از بلوغ و  های مختلف فراهم نموده و نشانه شخص را در زمینه
ی وی باشد. لیکن آنچه باید بدان اشاره کرد این است که بزرگسال
، ها آنشدن نیاز شغلی افراد و تأمین امنیت شغلی در  برآورده

نیازمند ایجاد بسترهایی است که بخش اساسی آن با حمایت جامعه 
توان گفت  تر می ساده طور بهگردد و  و نهادهای اجرایی فراهم می

اش درگیر نیست و  به امنیت شغلییی در دستیابی تنها بهخود فرد 
تواند بر آینده  میهای اقتصادی هر جامعه و حتی کل جهان،  سیاست

ها دخیل باشد و این  ها و شرکت شغلی افراد در ادارات، سازمان
توان  میموضوع در سازمان آموزش و پرورش نیز صادق است. لذا 

یت شناختی بر امن عدم تأثیر معنادار روش آموزش امنیت هستی
شغلی را به محتوای جلسات آن مربوط دانست که به میزان 

ی تأکید داشتند. این یافته با شناخت روانبیشتری بر مفاهیم فردی و 
، (15)پور و رجبی ، حمیدی(4)پوراشرف و طوالبینتایج مطالعات 

، اودو و (1)، بریتبارت(9)گیدنز و ساتون ،(24)فروهان و مهداد
 باشد. همسو می (17)و شیور و میکولینسر (14)همکاران

توانند نقش  میشناختی  بنابراین مفاهیم مرتبط با امنیت هستی
اساسی در تقویت هویت دینی و امنیت روانی معلمان داشته باشند و 

که  هرچنداین تأثیرگذاری در زمینه هویت شغلی نیز وجود دارد؛ 
ها و قوانین  یاستتواند از س میادراک ناامنی شغلی تا حد زیادی 

ویژه زمانی  شده در هر جامعه ناشی گردد و نیروی کار را به تدوین
رسند با مشکالت بیشتری مواجه نماید.  میکه به سن بازنشستگی 

ها  بینی راهبردهای مناسب برای کارکنان سازمان بدیهی است پیش
های کسب  جهت یادگیری مهارت ها آنو ادارات و توانمندسازی 

تواند کمک زیادی در این زمینه نماید و به بهبود رفاه و  میدرآمد 
 منجر گردد.   ها آنمعیشت 

 
 گیری نتیجه

شناختی در تقویت هویت دینی، امنیت روانی  آموزش امنیت هستی
و امنیت شغلی مؤثر است لیکن تداوم اثربخشی آن بر امنیت شغلی 

اجتماعی وابسته های  به میزان بیشتری به عوامل دیگر مانند مؤلفه
 است.

 
مرکز مشاوره فرهنگیان وسیله از مسئوالن  بدین تشکر و قدردانی:

کمال  فراهم نمودندکه زمینه انجام این پژوهش را  شهر یاسوج
 .تشکر و قدردانی را داریم

)رضایت  24و  9، 1کدهای رایج اخالق  ییدیه اخالقی:أت
دینی و پژوهش با موازین  )هماهنگی 20ها( و کد  آزمودنی
 .در این مطالعه رعایت شده است (فرهنگی
تعارض منافعی در این پژوهش بین نویسندگان وجود  منافع:تعارض 

 .نداشته است
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