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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی احساس امنیت اجتماعی براساس معنويت ،هويت اجتماعی و هوش فرهنگی است .روش پژژوهش همبسژتگی
است و جامعه آماری آن ،كلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اراک هستند كه تعداد كل آنها  71222نفر است .از اين تعداد  982نفر به صورت نمونژه
با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های احساس امنیت اجتماعی ،هوش فرهنگی ارلی و آنگ،
سنجش نگرش معنوی شهیدی و فرجنیا و هويت اجتماعی صفارینیا و روشن استفاده شده است .مطابق نتايج حاصلشده ،بین احساس امنیژت
اجتماعی با درجه معنوی ،نگرش معنوی و توانايی معنوی رابطه معناداری وجود دارد .احساس امنیت اجتمژاعی بژا هژوش فرهنگژی ،شژناخت
فرهنگی و انگیزش فرهنگی به طور معناداری رابطه دارد و با فراشناخت فرهنگی و رفتار فرهنگی رابطه ندارد .بین احساس امنیژت اجتمژاعی و
هويت اجتماعی نیز رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ،نتايج تحلیل رگرسیون نشان می دهد كه متغیر هويت اجتمژاعی در پژیش بینژی متغیژر
امنیت اجتماعی بیشترين اهمیت را دارد .هويت اجتماعی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و مؤلفه ای مهژم در پژیش بینژی احسژاس امنیژت
اجتماعی است .هر عامل و پديده ای كه در احساس تعلق و همبستگی اعضای هر گروه اخژتالل ايجژاد كنژد ،درواقژ ،،هويژت آن گژروه را بژه
مخاطره میاندازد و تهديدی برای امنیت اجتماعی قلمداد میشود.

واژههایكلیدی :احساس امنیت اجتماعی ،معنويت ،هويت اجتماعی ،هوش فرهنگی.




نويسنده مسؤول23701103183 :

Email: rhamidipour@yahoo.com

Copyright©2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.



پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

38


مقدمهوبیانمسأله

ارزش ها هماهنگ می شوند و شژکل نظژام و آرمژان بژه خژود

امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان به شمار میرود.

میگیرند؛ يعنی ارزشها سازمانيافته و بژهصژورت آرمژانی در

احساس امنیت اجتماعی يکی از ابعاد اساسی امنیت است و

می آيند كه جامعه آن را به افراد خژود عرضژه مژی كنژد و ايژن

واكنشهای فرد در جامعه و دريافت و ادراک او از اين مسئله

آرمان ،راهنمای

را در بر دارد .احساس امنیت اجتماعی به شکل پديدهای

 .)77ارزش ها مجموعه قضاوت های يک گروه اجتماعی اسژت

روانشناختی و اجتماعی از تجربههای مستقیم و غیرمستقیم

كه جهان را به مقوالت مطلوب و نامطلوب تقسیم مژی كنژد و

افراد از اوضاع متفاوت اجتماعی تأثیر میپذيرد و انسانها

غالباً جزء بنیادين نظم فرهنگژی محسژوب

مژی شژود (آلپژورت،

برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی به آن

 ،7311به نقل از جعفری و مهراد.)70 :7937 ،

نیاز دارند .در اين زمینه ،نکته تأملبرانگیز نقش و اهمیت

انديشه و عمل است» (جعفژری و مهژرداد:7937 ،

هويت اجتماعی مؤلفه ای مهم در بررسی احساس امنیژت
7

وجود احساس امنیت در بین افراد جامعه است؛ يعنی در كنار

اجتماعی است .گرين ( )2000در تحقیق خود درباره امنیژت،

وجود امنیت در بعد عینی امنیت بايد ازنظر ذهنی نیز وجود

به طور ويژه ای بر روی موضوعات مژرتبط بژا هويژت متمركژز

داشته باشد .باتوجهبه اين مسائل ،برخی از كارشناسان

شده است .طبق باور او هويژتهژای پژنجگانژه شژامل هويژت

احساس امنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت میدانند .طبق

محله ای ،قبیله ای ،ملی ،قومی و اسالمی به اندازه كژافی قادرنژد

بررسیهای انجامشده در كشورهای مختلف ،عموماً در بین

به شکل عژامالن ايجادكننژده امنیژت عمژل كننژد و همچنژین،

شهروندان بیشتر نقاط دنیا احساس امنیت نسبت به وجود آن،

تجزيه وتحلیل شوند .هويت اجتماعی بخش مهمی از احساس

كمتر و اين نسبت ،در ايران هم در مقايسه با كشورهای

امنیت را تبیین می كند و ازلحاظ تعريف عملیاتی نمره ای است

انگلیس و استرالیا كمتر است .برای نمونه ،در ايران میزان

كه آزمودنی در پرسش نامه هويت اجتماعی كسژب مژی كنژد و

سرقت منزل به ازای هر  7222منزل 1 ،بار ،در انگلیس  02بار

اين مسئله ،اين نوع هويت او را نشان میدهد.

و در استرالیا  01بار است (بحریپور و همکاران.)3 :7930 ،

در اين پژوهش ،متغیر بررسی شده ديگر هژوش فرهنگژی
0

احساس امنیت ،فرآيندی روانی  -اجتماعی است كه صرفاً بر

است و بژرای نخسژتین بژار ايرلژی ،و همکژاران (  )2006ايژن

افراد تحمیل نمیشود؛ بلکه بیشتر افراد جامعه براساس نیازها،

اصطالح را مطرح كرده اند .آنها هژوش فرهنگژی را بژه شژکل

عالئق ،خواستهها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در

توانايی يادگیری الگوهای جديد در تعامالت فرهنگی و ارائژه

ايجاد و از بین بردن آن بهطور اساسی نقش دارند .احساس

پاسخ های رفتاری صحیح بژه ايژن الگوهژا تعريژف كژرده انژد.

مثبت

تعريف اين دو از هوش فرهنگی در پاسخ به اين پرسش بژوده

(رضايتبخش ،قان،كننده و آرامبخش) شهروندان نسبت به

است :در نظامی كه فضای سازمانی و كژاری آن ،بژه شژدت از

تأثیرگذاری حضور و بروز رويدادها و وقاي ،ضدامنیتی است

جهانی شدن تأثیر پذيرفته است ،اين ضژرورت وجژود دارد تژا

(مرادیپردنجانی و همکاران .)721 :7930 ،ازنظر تعريف عملیاتی

درک كنیم چرا برخی از افراد در موقعیت های فرهنگی متنژوع

احساس امنیت اجتماعی نمرهای است كه آزمودنی در

اثربخش تر عمل می كنند .در اينجا بايد بدانیم هژوش فرهنگژی

پرسشنامه احساس امنیت كسب میكند و اين موضوع ،میزان

چگونه با احساس امنیژت اجتمژاعی ارتبژاط دارد .بسژیاری از

احساس امنیت او را نشان میدهد.

سازمان ها و جوام ،قژرن بیسژت ويکژم چنژدفرهنگی هسژتند؛

امنیت،

نوعی

ذهنیت و

جهتگیری روانی

ارزش ها مهم ترين منب ،اخذ هويت اجتمژاعی و ملژی بژه

بهطوریكه انواعی از افراد بژا فرهنژگهژای متفژاوت مشژاهده

شمار می آيند؛ بهطوریكه هانری منژدارس مژیگويژد« :گژاهی

1

Green
Early et al.

2


پیشبینی احساس امنیت اجتماعی براساس هويت اجتماعی ،هوش فرهنگی و معنويت
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می شود .تفاوت در زبان ،قومیت ،ارزش ها ،هنجارها و به بیژان

باشد؛ بلکه به جای آن ،معنويت راهی است كه ما ازطريژق آن،

بژالقوه

به زندگی خود پاسخ مژی دهژیم .معنويژت ،تژرمیم ،دلسژوزی،

ظهور می كند (حسینی نسب و قادری .)03 :7932 ،در صورت نبودن

هدف و اتحاد با دنیای فرامادی است

 .)Henry,سژفر

درک صحیح از اين تفاوت هژای فرهنگژی ،احتمژاالً احسژاس

به درون برای تغییر شکل يافتن و آن هژويتی كژه فژرد بژه آن

ناامنی اجتماعی افزايش می يابد و هوش فرهنگی به درک ايژن

تبديل می شود ،بسیار حیاتی است .معنويت ،بعدی قدرتمند از

تفاوت ها و درنهايت ،احساس امنیت كمک می كنژد .برخژی از

تجربه انسان محسوب می شود كه ماهیت و تنوع آن ،در دنیای

تحقیقات بژه رابطژه بژین هژوش فرهنگژی و احسژاس امنیژت

درحالتغییر امروزی روبهرشد است.

ديگر ،فرهنگ های متفژاوت ،بژه شژکل منژاب ،تعژار

اجتماعی اشاره كرده اند (موحد و همت11 :7930 ،؛ مختاری نژوری و

(2003: 4

سئوال مطرح در ايژن مقالژه ايژن اسژت :از بژین هويژت،

همکاران.)88 :7930 ،

هوش فرهنگی و معنويت ،كدام يک عامژل مژؤثرتری اسژت و

عامل مؤثر ديگر بژر احسژاس امنیژت ،معنويژت اسژت .وگژان

بهطور تعیینكنندهتری با احساس امنیت رابطه دارد .به عبژارت

( ،0229بژژه نقژژل از مژژؤمنی و شژژهبازیراد )33 :7937 ،معنويژژت را

ديگر ،سهم هريک از اين مسائل ،در پیش بینی احساس امنیژت

واالترين میزان رشد در زمینه هژايی ماننژد شژناخت ،اخژال و

چقدر است .برای پاسخ دادن به اين سئواالت ،پژوهشی يافژت

هیجان میداند و آن را به صورت نگرشی شامل تجربیژات اوج

نشده است .مطالعات ذكرشده ،يکی از عوامل مؤثر بر احساس

و مربوط بژه حژوزههژای رشژد در نظژر مژی گیژرد .مژذهب و

امنیت اجتماعی را بررسی كردهاند و آن عامژل ايژن اسژت كژه

معنويت در ادبیات و مطالعات از يکديگر تفکیک و شناسژايی

احساس امنیت ،هوش فرهنگژی ،هويژت و معنويژت بژه طژور

(George

ويژه ای به فرهنگ وابسته هستند و در فرهنژگ هژای مختلژف،

شدهاند؛ بااينحال ،در مفاهیم تداخالتی ديده میشود

;et al., 2000; Abu-Ras & Laird, 2011; White et al., 2011
et al., 2009; Fosarelli, 2008; Bredle et al., 2011

.)Fitchett

مرور ادبیات موضوع معنويت نشان مژی دهژد بیشژتر تعژاريف
معنويت ،به دوبعدی بودن معنويت باور د ارنژد .بعژد نخسژت،
معنويت مذهبی است و در آن ،مفهوم فرد از وجود مقدس يژا
واقعیت غايی به سبک و سیا مذهبی بیان می شود و بعد دوم،
معنويژژت وجژژودی اسژژت كژژه در آن ،تجربیژژات روانشژژناختی
خاصی مدنظر است كه درحقیقت ،با وجود مقدس يا واقعیژت
غايی ارتباطی ندارد (اكبریالكه و همکاران.)778 :7930 ،
درواق ،،معنويت علم زندگی است و به انسان مژی آمژوزد
چگونه سالمت ارگژانیزم روحژی  -روان اش را حفژ كنژد و
چگونه با داشتن زندگی اجتماعی فعال و مفیژد ،رشژد طبیعژی
روح خود را تضمین كند .معنويت ،علژم سژالمت و پژرورش
روح ملکوتی است (اژدریفژرد و همکژاران .)721 :7983 ،بژه بژاور
هنری 7معنويت مسئله ای نیست كه به فرديت درونژی محژدود

Henry

1

بايد بهصورت جداگانه بررسی شوند.
پیشینه
براساس نتايج تحقیقات انجامشده در اين زمینه ،رابطه
معناداری بین هويت اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد
(نیازی و همکاران .)7932 ،پژوهشها نشان میدهند معنويت و
احساس امنیت باهم رابطه دارند

(ربانی و قاسمی 7981 ،و نوروزی

و فوالدیسپهر .)7988 ،بحریپور و همکاران ( )7930در
پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و انواع
احساس امنیت اجتماعی (فردی ،اقتصادی ،سیاسی و
جامعهای) شهروندان ،نشان دادهاند كه اعتماد اجتماعی
شهروندان بر انواع احساس امنیت اجتماعی آنها تأثیر
میگذارد؛ بهطوریكه هرچه حجم و میزان اعتماد اجتماعی در
جامعه بیشتر باشد ،به همان میزان انواع احساس امنیت
اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود .نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل
چندمتغیره نیز بیانگر اين موضوع است كه متغیرهای مستقل
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تحقیق 09درصد از تغییرات متغیر وابسته ،يعنی احساس

بین دو متغیر هويت اجتماعی و احساس امنیژت اجتمژاعی در

امنیت اجتماعی را تبیین میكنند .طبق نتايج پژوهش مستوفی

بین زنان مناطق شمال تهران نشان نمی دهد؛ اما در میژان زنژان

( )7930با عنوان «بررسى رابطه هويت اجتماعى با احساس

مناطق جنوبی اين شهر ،بین اين دو متغیر همبسژتگی مشژاهده

امنیت در زنان شهر تهران» در بین اين زنان ،همبستگی

شده است .معناداری رابطه اين دو متغیر هم ،ازطريژق ضژريب

08درصدی و رابطه معناداری بین هويت اجتماعی و احساس

همبستگی پیرسون ،بررسی و باتوجهبه نتايج ،آزمون بژا میژزان

امنیت وجود دارد .موحد و همت ( )7930در مطالعهای با

اطمینان 31درصد تأيید شده است .نژوروزی و فژوالدی سژپهر

عنوان «مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با احساس

( )7988در پژوهشژژی بژژا عنژژوان «بررسژژی احسژژاس امنیژژت

امنیت اجتماعی زنان» با بررسی نمونه 122نفری از زنان شهر

اجتماعی زنان 71-03ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر

شیراز ،نشان دادهاند بین متغیرهای نگرش به حجاب ،عزت

بر آن» با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحلژه ای،

نفس ،وسايل ارتباط جمعی نوين ،دينداری اعتقادی ،پیامدی

نمونهگیری تصادفی ساده و مصاحبه با  988نفژر از زنژان -03

و مناسکی ،سرمايه فرهنگی  -آموزشی ،فرهنگی  -گردشگری

71ساله تهران ،نشان داده اند متغیرهای احسژاس امنیژت محژل

و فرهنگی  -اجتماعی با متغیر احساس امنیت اجتماعی زنان

سکونت ،پايگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس نظم اجتماعی

ارتباط معناداری وجود دارد .براساس پژوهش مختاری و

تأثیری مثبت و مستقیم و متغیر پايبندی مذهبی تأثیری منفی و

همکاران ( )7937با نام «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی

معکوس بر احساس امنیت اجتماعی زنان دارند .مطژابق نتژايج

مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر ياسوج» ازنظر

تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز به ترتیب متغیرهژای احسژاس

احساس امنیت اجتماعی میان افراد جوان و افراد مسن ،افراد

امنیت محل سکونت ،پايگاه اقتصژادی و اجتمژاعی ،احسژاس

مجرد و متأهل ،لرها و ساير اقوام و ...تفاوت معناداری وجود

نظم اجتماعی و پايبندی مذهبی در تبیین میزان احساس امنیت

دارد و همچنین ،رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای

اجتماعی زنان به طور اساسژی سژهم دارنژد .بیژات ( )7981در

مستقل پايگاه اقتصادی  -اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان

تحقیق خود درزمینه تبیین جامعهشژناختی احسژاس امنیژت در

دينداری ،نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته

بین شهروندان تهرانی نشان داده است میژزان احسژاس نژاامنی

میزان احساس امنیت اجتماعی ديده میشود.

ازلحاظ جنسیت ،منطقه مسژکونی ،تأهژل و سژن پاسژخگويان

زنگژژیآبژژادی و زنگنژژه ( )7932در پژژژوهش «سژژنجش

متفاوت بوده است .همچنژین ،بژین میژزان احسژاس نژاامنی و

احساس امنیت در بین شهروندان شهرهای كوچژک و مژرزی»

متغیرهايی مانند میزان بروز جرائم ،انتظار از پلژیس ،پرداخژت

نشان داده اند كه بین احساس امنیژت و شژاخص هژايی چژون:

رسژژانهای ،هويژژت ،اعتمژژاد ،تعلژژق محلژژهای و كالبژژد شژژهری

سرمايه اجتماعی ،عملکرد رسژانه هژا ،نقژش نیژروی انتظژامی،

رابطژژهای معنژژادار وجژژود دارد .ربژژانیخوراسژژگانی و قاسژژمی

پايگاه اجتماعی افراد و فضای فیزيکی شژهر رابطژه معنژاداری

( )7981در پیمايشی با عنوان «رابطه احساس امنیت اجتمژاعی

وجود دارد .نیازی و فرشادفر ( )7932با هدف بررسژی رابطژه

و نگرش مذهبی» تأثیر نگژرش مژذهبی شژهروندان اصژفهانی

بین هويت اجتماعی و احساس امنیت اجتمژاعی ،بژه صژورت

71ساله و بیشتر از آن را بر احساس امنیژت اجتمژاعی و ابعژاد

مفاهیم اساسی علوم انسانی و اجتماعی به شیوه پیمايشی و بژا

چهارگانه آن بررسی كردهاند .نتژايج نشژان مژیدهژد احسژاس

استفاده از تکنیک پرسژش نامژه همژراه بژا مصژاحبه ،نمونژه ای

امنیت به ترتیب در ابعاد روانی ،اقتصژادی ،سیاسژی و قضژايی

7288نفری از زنان 71-18ساله ساكن شژمال و جنژوب شژهر

كمتر است و واريانس عامل نگرش مذهبی تا 19درصد عامژل

تهران را ارزيابی كرده اند .يافته های پژوهش رابطه معناداری را

احساس امنیت اجتماعی را تبیین مژی كنژد .همچنژین ،در بژین
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ابعاد دوگانه نگژرش مژذهبی شژامل نگژرش بژه روحانیژت و

( )2010مسئله جنسیت و احساس امنیژت را ارزيژابی كژرده انژد و

نگرش به دين داری ،بعد نخست ،توانايی تبیین بیشژتری دارد؛

مطابق آنها زنژان كمتژر امنیژت را در جامعژه احسژاس مژی كننژد.

يعنی افرادی كه به طورچشمگیری نسبت به روحانیت نگژرش

پژوهش های داخلی نیز عوامل فرهنگی ،اجتمژاعی و فژردی را بژا

مثبتتری داشتهاند ،بیشتر احساس امنیت داشتهاند و بژرعکس.

احساس امنیت اجتماعی بررسژی كژردهانژد .براسژاس نتژايج ايژن

ربانی خوراسگانی و قاسمی ( )7981در اين مقاله خژود تژأثیر

مطالعات ،بین هويت اجتماعی (مستوفی )7930 ،میزان ديژن داری

نگرش مذهبی شهروندان 71ساله و بیشتر مقیم شژهر اصژفهان

(مختژژاری نژژوری و همکژژاران )7930 ،پايبنژژدی

مژژذهبی (نژژوروزی و

را بر احساس امنیت اجتمژاعی و ابعژاد چهارگانژه آن بررسژی

فوالدی سپهر )7988 ،و سرمايه فرهنگی (موحژد و همژت )7930 ،بژا

كرده اند .آنها نشان داد ه ا ند كه احسژاس امنیژت بژه ترتیژب در

احساس امنیت ،رابطه معناداری وجود دارد .پژوهش های داخلی

ابعاد روانی ،اقتصادی ،سیاسی و قضايی كمتر است و واريانس

بیشتر به رابطه معنويژت و هويژت اجتمژاعی بژا احسژاس امنیژت

عامل نگژرش مژذهبی تژا 19درصژد ،عامژل احسژاس امنیژت

اجتماعی و كمتر بژه رابطژه هژوش فرهنگژی بژا احسژاس امنیژت

اجتماعی را تبیین می كند .همچنین ،در بین ابعاد دوگانه نگرش

اجتماعی توجه كرد ه اند؛ بنابراين ،در اين زمینژه ،كمبژود مطالعژات

مذهبی شامل نگرش به روحانیت و نگرش به ديژنداری ،بعژد

احساس میشود.

نخست ،برای تبیین ايژن موضژوع بیشژتر توانژايی دارد؛ يعنژی

برايناساس ،باتوجهبه اهمیت امنیژت اجتمژاعی در جامعژه و

افرادی كه به شکل چشمگیری نسژبت بژه روحانیژت نگژرش

كمبود اطالعات موجود درزمینه بررسی عوامل پیشبینیكننژده آن،

مثبتتری داشتهاند ،بیشتر امنیت را احساس میكردهاند.

الزم است رابطه هوش فرهنگی ،هويژت اجتمژاعی و معنژوت بژا

سژژاروخانی و نودنیژژا ( )7981در پژژژوهش خژژود «امنیژژت

احساس امنیت اجتماعی ارزيابی شود.

اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران» با تأكید بر متغیژر
محل سژکونت ،امنیژت اجتمژاعی را در  802خژانواده سژاكن

مبانینظری

شمال و جنوب تهران بررسی كرده اند .در ايژن مطالعژه ،ابعژاد

هويت اجتماعی ،هوش فرهنگی و معنويت ،عوامژل مژؤثر بژر

امنیت عبارت بوده است از امنیت جانی ،مالی ،شغلی ،عژاطفی

احساس امنیت اجتماعی هستند .در اين بخش ،هريک از ايژن

و اخالقی .طبق نتايج اين پژژوهش ،میژانگین امنیژت جژانی و

عوامل برسی و رابطه آن با امنیت اجتماعی بیان میشود.

امنیژت مژالی در منژاطق

هويت اجتماعی بژه طژور مسژتقیمی بژر احسژاس امنیژت

شغلی در منطقه شژمال و در عژو

جنوب تهران بیشتر است؛ زيرا به علت كمی مال و ثروت ،اين

اجتماعی تأثیر دارد .ازنظر برخی پژوهشگران ،هويت اجتماعی

سرقت قرار مژی گیرنژد .گذشژته از آن،

آن قدر مهم است كه احساس امنیت اجتمژاعی را در قالژب آن

خانواده های سژاكن شژمال تهژران ،امنیژت مژالی و عژاطفی و

تعريف می كنند؛ يعنی بدون هويت اجتماعی ،احسژاس امنیژت

ساكنان جنوب آن ،امنیت جانی و شغلی كمتری دارند.

اجتماعی معنی پیدا نمی كند .برای مثال ،به اعتقاد بوزان ،امنیت

مناطق كمتر در معر

نتايج تحقیقات نشان می دهژد حمايژت اجتمژاعی ،احسژاس

اجتماعی به حف ويژگی هژايی اشژاره دارد كژه براسژاس آنهژا

امنیت بیشتری در فرد ايجاد می كند .فقر احساس امنیت را كژاهش

افراد خود را به صورت عضو گروه اجتماعی قلمداد می كنند يا

می دهد و معنويت نیز احساس امنیت بیشژتری را بژه دنبژال دارد.

به عبارتی زندگی فرد با جنبه های شکل دهنده هويت گروهژی

به طژوركلی ،پژژوهش هژای خژارجی ماننژد بژل )1998( 7ويژور

0

Bell
Weaver

1

ارتباط پیدا

میكند (بوزان ،7918 ،بژه نقژل از بحژریپژور و همکژاران،

 .)8 :7930در آراء بوزان ،حوزهای از حیژات مژدنظر اسژت كژه
2

فرد خود را به واسطه مفهوم «ما» بژدان متعلژق مژی دانژد و در
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برابر آن احساس تعهد و تکلیف می كند؛ بنابراين ،هر عامژل و

را درک كنیم كه چرا برخی از افژراد در موقعیژت هژای متنژوع

پديده ای كه به ايجاد اختالل در احسژاس تعلژق و همبسژتگی

فرهنگی به طور اثربخشتری عمل میكنند .در پاسخ به چنژین

اعضای هر گروه منجر شود ،درحقیقت ،هويت آن گروه را بژه

پرسشی است كه آنها بحث هوش فرهنگی را مطژرح مژی كننژد

مخاطره می اندازد و تهديدی برای امنیت اجتمژاعی آن قلمژداد

(قاسژژمی و همکژژاران .)91 :7983 ،براسژژاس تقسژژیمبنژژدی مركژژز

میشود (بوزان ،7918 ،به نقل از بحریپور و همکاران.)8 :7930 ،

مطالعات هوش فرهنگی ،7اين موضوع به  8بخش فراشناختی،0

معنويژژت را بژژهصژورت روح احسژژاس امنیژژت اجتمژژاعی

شناختی ،9انگیزشی 8و رفتاری

1

تقسیم میشژود (مركژز مطالعژات

محسوب می كنند .با نگاهی به ساختار 3بعژدی معنويژت ،ايژن

هوش فرهنگی ،0221 ،به نقژل از قژادری و همکژاران .)91 :7930 ،بعژد

ادعا بیشتر فهمیده میشود:

فراشناختی ،بدين معنا است كژه فژرد چگونژه تجربیژات میژان

 -7بعد فرامادی؛  -0معنژا و هژدف زنژدگی؛  -9داشژتن

فرهنگی را درک می كند (حسینی نسژب و قژادری .)92 :7932 ،ايژن

سالمت در زندگی؛  -8تقدس زنژدگی؛  -1اهمیژت نژدادن بژه

بعد ،تدوين استراتژی پیش از برخورد میژانفرهنگژی ،بررسژی

ارزش های مادی؛  -1نوع دوسژتی؛  -1آگژاهی از تژراژدی؛ -8

مفروضات در حین برخورد و تعديل و تغییر نقشههای ذهنژی

آرمان گرايی و  -3نتايج معنويت .ازنظر الکینژز ،معنويژت اصژیل

را در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشژین

محبت و مهرورزی به همه موجژودات اسژت ( ،Elkins, 1998بژه

در بژژر دارد .بعژژد شژژناختی بیژژانگر درک فژژرد از تشژژابهات و

نقژژژل از اژدریفژژژرد و همکژژژاران .)723 :7983 ،از ديژژژدگاه يکژژژی از

تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و نقشههژای ذهنژی

پژوهشگران معنويت ما موضوعی نیست كه بژه فرديژت درونژی

شناختی فژرد از فرهنژگ هژای ديگژر را نشژان مژی دهژد .بعژد

 ،معنويت راهی است كه مژا بژه آن

شژژناختی ،آگژژاهی و اطژژالع دربژژاره هنجارهژژا ،فعالیژژتهژژا و

طريق به زندگی خود پاسخ می دهیم .معنويت ،ترمیم ،دلسژوزی،

قرادادهژژای حاصژژلشژژده از تجژژارب فژژردی و آموزشژژی را در

هدف و اتحاد با دنیای فرامادی است ).(Henry, 2003: 11

فرهنگ های مختلف منعکس می كند .بعد انگیزشیعالقه فژرد

محدود باشد؛ بلکه در عو

به عبارت ديگر ،معنويت عنصری از هويت است كه رنژگ

را به آزمودن فرهنگ های ديگر ،توانايی و تمايل به يادگیری و

و بوی فرهنگی هم دارد .برای مثال ،در جامعه اسژالمی مژردم

فعالیت در موقعیت های فرهنگی مختلف و تعامل با افژرادی از

امت واحدی هستند و معنويژت دينژی آنژان را بژه هژم پیونژد

فرهنگ های مختلف را

نشان مژی دهژد (ايرلژی آنژگ و همکژاران،

میدهد؛ اما گوناگونی و كثرت فرهنگی هم به چشم میخژورد

 ،0221بژژه نقژژل از قژژادری و همکژژاران .)91 :7930 ،عنصژژر روانژژی و

كه اين كثرت ،با كمژک هژوش فرهنگژی تبیژین و درک شژده

انگیزشی به افراد كمک می كند در مقابل موان ،پايدار باشند تژا

است و براساس ايمان به وحدانیت ،به وحدت منجر میشود.

خود را با فرهنگ ديگران سازگار كنند.همچنین ،بعد رفتژاری

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار از جانب ايرلژی و

توانايی انجام رفتار كالمی و غیركالمژی مناسژب را در هنگژام

آنگ ،از پژوهشگران مدرسه كسژب وكژار لنژدن مطژرح شژده

برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگهای ديگر منعکس میكنژد

است .آنهژا هژوش فرهنگژی را بژه صژورت توانژايی يژادگیری

(قادری و همکاران.)91 :7930 ،

الگوهای جديد در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری
صحیح به اين الگوها

تعريف كرده اند (ايرلی و آنگ ،0229 ،به نقل

روشپژوهش

از قادری و همکاران .)91 :7930 ،تعريف آنها از هوش فرهنگی در
پاسخ به اين پرسش بوده است :در نظامی با فضای سازمانی و
كاری به شدت متأثر از جهانی شدن ،ضرورت دارد ايژن مسژئله
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پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،جزء پژوهش هژای كژاربردی و

نوع دوستی ،توجه به بعژد فرامژادی و روحژانی ،ويژگژی هژای

ازنظر نحوه گردآوری دادهها از نوع پژژوهش هژای همبسژتگی

انسان معنوی و آثار معنويت.
برای تعیین روايی پرسش نامه ،آن را به  73نفر از استادان

محسوب میشود.

متخصص در اين زمینه ارائه كرده ايم و سپس پرسژشنامژه بژر
جامعهونمونه

روی  091نفر از دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی اجرا شده و

جامعه آماری مدنظر ،كلیه دانشژجويان دانشژگاه آزاد اسژالمی

بژژا اسژژتفاده از تحلیژژل عوامژژل ،بژژا روش چرخشژژی از نژژوع

شهر اراک در سال  7938هستند كژه تعژداد آنهژا  71727نفژر

واريماكس 0 ،عامل با مقدار ويژژه بیشژتر از  1بژه ايژن شژرح

است.

مشژژخص شژژده اسژژت :نگژژرش معنژژوی و توانژژايی معنژژوی.


همچنین ،همسانی درونی پرسشنامه ازطريژق محاسژبه آلفژای

جدول-1جامعهآماری
علوم
انسانی

9811

مدیریت

9117

پرستاری

7711

علوم

فنیو

پایه

مهندسی

7982

1110

كشاورزی

011

برای نمونهگیری از دانشجويان به كمک جدول كرجسژی
و مورگان ،تعژداد  982نفژر معژین شژده اسژت كژه بژه روش
نمونه گیری خوشه ای و از بین  9دانشکده علوم انسژانی ،فنژی
مهندسی و علوم پايه به طور تصادفی انتخاب شده اند .سپس از
هر دانشکده به ترتیب  1و  9 ، 8كالس انتخاب شده است تژا
تناسب جامعه با نمونه رعايت شود و درنهايت ،در هر كژالس
همه دانشجويان بررسی شده انژد و بژه پرسژش نامژه هژا پاسژخ
داده اند .نسبت درصد دانشژجويان كارشناسژی بژه كارشناسژی
ارشد هم  12به  82بوده است.
ابزارپژوهش
پرسشنامه«سنجشنگررشمعنروی»شرهیدیوفرر نیرا

كرونبژژا  2/37بژژه دسژژت آمژژده اسژژت .باتوجژژهبژژه نتژژايج
بهدستآمده ،پرسشنامه سنجش نگرش معنوی اعتبار و روايی
مناسبی دارد و از آن به صورت ابزاری مناسب بژرای پژژوهش
درزمینه معنويت و رشد

معنژوی اسژتفاده مژی شژود (شژهیدی و

فرجنیا.)721 :7937،
صفارینیاوروشن()1931

پرسشنامه«هویتاجتماعی»

پرسش نامه هويت اجتماعی باتوجه به دو بعد هويژت فژردی و
جمعی از نظريات ريچارد جنکینز ( )0228برگرفته شده و بژه
دست برخی از

پژوهشگران سژاخته شژده اسژت (صژفارینیژا و

همکاران .)709 :7939 ،اين پرسش نامه بر روی  112دانژش آمژوز
دختر و پسر دبیرستان های شژاهین دژ آذربايجژان شژرقی اجژرا
شده است .مقیاس شامل 02گويه است كژه  72گويژه آن بعژد
فردی و  72گويژه ديگژر ،بعژد جمعژی را نشژان مژی دهنژد و
نمره گذاری گويه ها براساس طیف لیکرت انجام مژی شژود .در
پژوهشی

ديگر (صفاری نیا و روشژن 7932 ،بژه نقژل از صژفاری نیژا و

()1931

همکژژاران )72 :7939 ،پايژژايی پرسژژشنامژژه بژژا اسژژتفاده از روش

پرسژژشنامژژه سژژنجش نگژژرش معنژژوی دو زيرمعیژژار «نگژژرش

ضريب آلفای كرونبا  ،برای كل پرسش نامژه  2/18بژه دسژت

معنژژوی» و «توانژژايی معنژژوی» را در  89سژژئوال 1گزينژژهای

آمده است .همچنژین ،بژا اسژتفاده از نظژر متخصصژان ،نتژايج

میسنجد .اين پرسش نامه ،اعتقژادات مختلژف معنژوی فژرد و

پژوهش بیانگر روايی صوری پرسشنامه هستند.

هدف در زنژدگی ،تجربژه هژای معنژوی ،معنويژت و مژذهب،

پرسشنامهاحساسامنیتاجتماعی(نیازیوفرشادفر)1931،


ازجمله مسائلی مانند اين مژوارد را ارزيژابی مژی كنژد :معنژا و
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اين پرسش نامژه شژامل  08گويژه اسژت كژه احسژاس امنیژت

داده ها به كمک تحلیل های آماری توصژیفی و اسژتنباطی و بژا

اجتماعی را در موقعیژت هژايی ماننژد معژابر عمژومی ،سژپردن

استفاده از نرمافزار آماری  spssتجزيژهوتحلیژل شژدهانژد و بژا

سرمايه به ديگران ،كمک به افراد حادثه ديده و احساس امنیژت

اسژژتفاده از روش رگرسژژیون چنژژدمتغیژژره ،بژژه سژژئوال اصژژلی

در به دست آوردن شغل و حف آن می سژنجد .اعتبژار آلفژای

پژوهش پاسخ داده شده است .درپايان ،نتايج با مطالعات ديگر

كرونبژژا آن ،در پژوهشژژی  2/81بژژه دسژژت

مقايسه و تبیین شده است.

آمژژده (نیژژازی و

فرشژژادفر )72 :7932،و در پژژژوهش حاضژژر ،اعتبژژار و روايژژی
پرسش نامه مجدداً بررسی شژده اسژت .بژرای بررسژی روايژی

نتایج

پرسش نامه از روش روايژی صژوری اسژتفاده شژده اسژت كژه

یافتههایتوصیفی
الف) 

اساتید و جمعی از متخصصان ،روايی آن را تأيید كرده اند و از

یافتههایتوصیفیمربوطبهمتغیرسن()n=981
جدول -2

روش آلفای كرونبا  ،اعتبار آن برابر با  2/81بژه دسژت آمژده

شاخص

است.

میانگین

پرسشنامه«هوشفرهنگی»ایرلیوآنگ()2004


08/71

پرسژژشنامژژه هژژوش فرهنگژژی 02سژژئوالی بژژا همژژت برخژژی

میانه
01/12

انحرافمعیار

دامنه

1/17

97

كمینه
00

بیشینه
10

يافته ها نشان می دهد میانگین سن دانشژجويان  08/71بژه

پژوهشژژگران طراحژژی شژژده اسژژت و چهژژار عامژژل مقیژژاس

دست آمده اسژت و همچنژین ،نیمژی از دانشژجويان بژیش از

فراشژژناخت فرهنگژژی ،شژژناخت فرهنگژژی ،رفتژژار فرهنگژژی و

 01/1سال داشته اند .شاخص های پراكندگی واريژانس و دامنژه

انگیزش فرهنگی را در بر دارد ( .)Ang et al., 2004: 427مقدار

برای متغیر سن ،به ترتیب برابر با  81/21و  97مشخص شژده

آلفای كرونبا برای اين پرسش نامژه ،بژه ترتیژب ،2/88 ،2/11

و بیشترين سن مشاهده شده  10سژال و كمتژرين آن  00سژال

 2/11و  2/89به دست آمده كژه روی 782نفژر از دانشژجويان

بوده است.

تركمن درحال تحصیل در دانشگاه پیژام نژور بهشژهر در سژال



 7983اجرا شده است .در هنگام بررسی میزان آلفای كرونبا ،

یافتههایتوصیفیمربوطبهمتغیرجنس()n=981
جدول -9

بژرای  02عبژارت پرسژژشنامژه  2/81بژه دسژژت آمژده اسژژت.

جنس

فراوانی

همچنژژین ،بژژرای زيرمقیژژاسهژژای فراشژژناخت مقژژدار ،2/18

مرد

شناخت  ،2/81انگیزش هیجانی  2/11و عامژل رفتژاری 2/12

زن

022

كل

982

حاصل شده است .نتايج حاصل از بازآزمايی به فاصله  71روز

درصد

782

81/91
10/19
722/2


همبسژژتگی  2/13اسژژت .نتژژايج حاصژژل از تحلیژژل عژژاملی بژژا

یافتههایتوصیفیمربوطبهمتغیررشتهتحصیلی()n=981
جدول -4

چرخش واريماكس نیز  8عامل مجزا را به تعداد ايژن عبژارات

دانشکده

ذكرشده تأيید كرده است (قدمپور و همکاران.)88 :7932 ،
تجزیهوتحلیلاطالعات

روش

فراوانی

علومانسانی

711

98/38

فنیمهندسی

791

99/18

علومپایه

88

07/21

كل

982

722/2





درصد
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یافتههایتوصیفیمربوطبهمتغیرمیزانمعنویتدانشجویان()n=981
جدول -5
شاخص

متغیر

میانه

میانگین

دامنه

انحرافمعیار


بیشینه

كمینه

نگرشمعنوی

11/11

88/22

78/13

10/22

08/22

31/22

تواناییمعنوی

89/72

98/22

78/09

11/22

73/22

11/22

كل

722/80

81/22

01/19

703/22

89/22

710/22

مطابق نتايج ،نمره معنويژت دانشژجويان در طیفژی از  89تژا

اين متغیر ،برابر با  178/11و  703/2به دست آمده است .در ابعژاد

 710قرار دارد و مقدار میانگین و میانه برای ايژن متغیژر  722/8و

نگرش معنوی و توانايی معنوی نیز به ترتیب میانگین برابژر11/1 ،

 81/2حاصل شده است .همچنین ،مقدار واريژانس و دامنژه بژرای

و  89/7و میانگین میانه ،معادل  88و  98شده است.


تههایتوصیفیمربوطبهمتغیرمیزانهوشفرهنگیدانشجویان()n=981
جدول-6یاف 
شاخص

متغیر

میانگین

میانه

دامنه

انحرافمعیار


بیشینه

كمینه

فراشناختفرهنگی

70/12

79/22

8/91

71/22

8/22

02/22

شناختفرهنگی

73/89

07/22

1/11

08/22

1/22

92/22

انگیزشفرهنگی

71/11

78/22

1/17

02/22

1/22

01/22

رفتارفرهنگی

71/07

71/22

1/89

02/22

1/22

01/22

كل

18/17

11/01

71/10

12/22

01/22

31/22

يافتهها نشان میدهد مقدار میانگین و میانه هوش معنژوی

براساس نتايج ،مقدار میژانگین و میانژه هويژت اجتمژاعی

دانشژژجويان  1/18و  01/11بژژوده اسژژت .همچنژژین ،مقژژدار

دانشجويان  19/1و  18/2بوده است .همچنین ،مقدار واريانس

واريانس و دامنژه بژرای ايژن متغیژر برابژر بژا  011/0و 12/2

و دامنه برای اين متغیر ،برابر با  781/8و  18/2حاصل شده كه

حاصل شده كه بیشینه و كمینه آن 31/2 ،و  01/2بژوده اسژت.

بیشینه و كمینه آن 88/2و  02/2بوده است.

در ابعژژاد فراشژژناخت فرهنگژژی ،شژژناخت فرهنگژژی ،انگیژژزش
فرهنگی و رفتار فرهنگی نیژز بژه ترتیژب ،میژانگین معژادل بژا
 71/1 ،73/8 ،70/1و  71/0به دست آمده است.


جدول-8نتایجتوصیفیمربوطبهمتغیرمیزاناحساسامنیتاجتماعی
شاخص
میانگین

یافتههایتوصیفیمربوطبهمتغیرمیزانهویتاجتماعی
جدول -7

18/11

میانه
10/22

انحرافمعیار

78/80

دامنه

كمینه

بیشینه

11/22

08/22

722/22

دانشجویان()n=981

طبژق يافتژههژژا مقژدار میژانگین و میانژژه احسژاس امنیژژت

شاخص
میانگین
19/11

میانه
18/22

انحرافمعیار


دامنه

70/78

18/2

كمینه
02/22

بیشینه
88/22

اجتماعی در دانشجويان  18/1و  10/2بژوده اسژت .همچنژین،
مقدار واريانس و دامنه برای اين متغیر ،برابر با  993/1و 11/2
تعیین شده كه بیشژینه و كمینژه آن 722/2 ،و  08/2بژه دسژت
آمده است.
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ب)نتایجاستنباطی
دادهها
جدول-3نتایجآزمونKSبرایبررسینرمالتوزیعبودن 
احساسامنیتاجتماعی

معنویت

هوشفرهنگی

فراشناختفرهنگی

شناختفرهنگی

رفتارفرهنگی

انگیزشفرهنگی

نگرشمعنوی

تواناییمعنوی

سطح معناداری

هویتاجتماعی

شاخص

2/219

2/711

2/077

2/218

2/711

2/211

2/708

2/013

2/927

2/238



با توجه به جدول ( ،)8سطح معنژاداری تمژامی متغیرهژای

تمام متغیرها هم زمان وارد معادله می شوند ،ايژن مقژدار نشژان

مژژدنظر محاسژژبهشژژده بژژیش از  2/21بژژوده اسژژت؛ بنژژابراين،

می دهژد 92/0درصژد از تغییژرات احسژاس امنیژت اجتمژاعی

فر

 H0رد نمیشود و فر

(متغیر وابسته) بهوسیله متغیرهای مستقل تبیین میشود.

نرمال بودن توزي ،داده ها تأيیژد

می شود .همچنین ،اطالعژات جمژ ،آوری شژده نرمژال بژوده و
استفاده از آزمونهای پارامتری امکانپذير است.

تحلیلرگرسیون:پریشبینریاحسراسامنیرتاجتمراعی
براساسمتغیرهایمستقل



در اين بخش ،براسژاس روش  ،Enterبژرای بژه دسژت آوردن

جدول-11خالصهمدلرگرسیون
R
2/112

میزان تأثیر متغیرهای مستقل بژر وابسژته ،رگرسژیون چندگانژه

ضریب

ضریبتعیین

خطای

تعیین

تعدیلشده


استاندارد

2/920

2/083

متغیرهژژای تحقیژژق محاسژژبه شژژده و اث ژر متغیرهژژای مسژژتقل
(معنويت ،هوش فرهنگی و هويت اجتمژاعی) بژر روی متغیژر

71/19883

وابسته احساس امنیت اجتماعی محاسبه شده است.
براساس جدول ( )72مقدار ضژريب همبسژتگی برابژر بژا
 2/920به دست آمده است .باتوجژه بژه اينکژه در روش

Enter


جدول-11رگرسیون
B



خطایاستانداردBeta

T

sig

مقدارثابت

07/718

8/311

نگرشمعنوی

-2/219

2/283

-2/218

تواناییمعنوی

-2/281

2/212

-2/291

-2/188

فراشناختفرهنگی

2/172

2/078

2/707

0/991

2/202

شناختفرهنگی

2/170

2/799

2/781

9/889

2/222

انگیرشفرهنگی

2/111

2/028

2/072

9/971

2/227

رفتارفرهنگی

2/711

2/713

2/211

2/388

2/901

هویتاجتماعی

2/111

2/288

2/833

8/318

2/222

8/019

2/222

-7/231

2/018
2/102
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اين جدول ،اطالعات اصلی معادله و تحلیل رگرسیونی را

شژژهیدی و فژژرجنیژژا .)7937 ،بژژه اعتقژژاد كژژارت و كینژژگ ()2005

نمايش میدهد؛ بژرايناسژاس و باتوجژهبژه سژتون  Bجژدول،

معنويتی كه در جهان معاصر به بشر عرضه مژی شژود ،مژاهیتی

معادله پیش بینی كننده احساس امنیت اجتماعی به اين صژورت

كاپیتالیستی دارد و بر شیوه زندگی افراد بژه طژور مهمژی تژأثیر

ترسیم میشود:

نمیگذارد.

احساس امنیژت اجتمژاعی =  + 07/718نگژرش معنژوی

نتايج بخش هوش فرهنگی با نتايج تحقیق موحد و همت

( + )-2/219توانايی معنوی ( + )-2/281فراشناخت فرهنگژی

( )7930مطابقت دارد .باتوجه به مطالعه غباری بناب و همکاران

( + )2/172شژژناخت فرهنگژژی ( + )2/170انگیژژزش فرهنگژژی

( )7981توانايی شناخت مسئله ،ارائه راه حل پیشژنهادی بژرای

( + )2/111رفتژژژار فرهنگژژژی ( + )2/711هويژژژت اجتمژژژاعی

مسائل مختلف زندگی و كشف روش های كارآمد حل مسائل،

(.)2/111

از ويژگی های افراد باهوش محسوب میشوند كژه همگژی بژه

مطابق ستون آخر ،بژرای متغیرهژای شژناخت فرهنگژی و

داشتن احساس امنیت اجتمژاعی كمژک مژی كننژد .بژا در نظژر

هويت اجتماعی آثار در سطح  2/27معنادار است كه اين امژر،

گرفتن اين مطالب ،نتیجژه گرفتژه مژی شژود كژه فژرد بژا درک

تأثیر بیشتر اين متغیرها را بر احساس امنیت اجتماعی در قالب

تعژژامالت بژژین فرهنگژژی و داشژژتن مهژژارتهژژای سژژازگاری،

مدل بررسی شده نشان می دهد .بین معنويت و احساس امنیژت

روشهای مقابلژه بژا مسژائل و مشژکالت را كنتژرل و امنیژت

اجتماعی رابطه ای يافت نشده است؛ اما درباره اهمیژت نسژبی

اجتماعی را بیشتر احساس می كند .توماس و اينکسون ()2005

متغیرها در پیش بینی متغیر درآمد ،بايد به مقدار بتا توجه كژرد.

معتقدند كه هوش فرهنگی شامل فهم و درک بنیان های تعامژل

مقدار بتا استاندارد شژده اسژت؛ بنژابراين ،باتوجژه بژه جژدول،

بینفرهنگژی ،توسژعه دادن رويکژردی خالقانژه و منعطژف بژه

مشخص می شود كه متغیر هويت اجتماعی در پیشگويی متغیر

تعامژژلهژژای بژژینفرهنگژژی و درنهايژژت ،ايجژژاد مهژژارتهژژای

وابسته بیشتر از هر عژاملی اهمیژت دارد و سژپس ،متغیرهژای

سازگاری و نشان دادن رفتارهايی اسژت كژه در موقعیژت هژای

انگیزش فرهنگی و شناخت فرهنگی با بتژای  2/072و 2/781

بین فرهنگژی يژا چنژدفرهنگی اثژربخش هسژتند .مطژابق بژاور

قژژرار دارنژژد .بژژرايناسژژاس ،بژژه ازای هژژر واحژژد تغییژژر در

ايرلژژیآنژژگ و همکژژاران ( )2007توانژژايیهژژای مربژژوط بژژه

انحراف معیار هويت اجتماعی متغیر احساس امنیژت اجتمژاعی

فراشناخت فرهنگژی مسژائلی ماننژد برنامژه ريژزی و كنتژرل و

به میزان  2/883تغییر میكند.

بررسی مجژدد مژدل هژای ذهنژی هنجارهژای فرهنگژی بژرای
كشژژورها يژژا گژژروههژژايی از مژژردم را در بژژر مژژیگیژژرد .بعژژد

بحثونتیجه

فراشناخت نیز اموری چون تدوين استراتژی پیش از برخژورد

برای تبیین وجودنداشتن رابطه بین معنويت و احساس امنیژت

میانفرهنگی ،بررسی مفروضات در حین برخژورد و تعژديل و

اجتماعی در درجه نخست بايد به وضعیت فعلژی بشژر اشژاره

تغییر نقشههای ذهنژی را در صژورت متفژاوتبژودن تجژارب

كرد .در چند قرن اخیر ،بدون پیشرفت چندان شژناخت انسژان

واقعی از انتظارات شامل می شود .اين بعد ،ايژن مسژائل را در

درزمینه معنويت ،توانايی ذهنی او بژه طژور چشژمگیری رشژد

بر دارد -7 :تفکر فعال را درباره افراد و موقعیتهای فرهنگژی

كرده است .اين موضوع میژان میژزان فکژری انسژان و اصژول

مختلف ارتقژا مژیدهژد -0 ،از خشژکی ،مفروضژات و تفکژر

معنوی فاصله ای روزافزون بژه وجژود آورده و همژین امژر بژه

محدود فرهنگی جلوگیری مژیكنژد و  -9افژراد را بژه جانژب

منجر شده اسژت (الهژی ،7982،بژه نقژل از

بازآفرينی استراتژیها هدايت مژیكنژد؛ بنژابراين ،آنهژا تمايژل

سردرگمی در معنويت

Carrette & King

1
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دارند روابط بینفرهنگی مژوفقی را تجربژه كننژد .ايژن مسژئله

فرهنگی مختلف را منعکس میكند .انگیزش فرهنگژی بیژانگر

بینابینی و گذار ،فرايندی ديالکتیکی را در ذهن كنشگران ايجاد

عالقه فرد به آزمودن فرهنگ های ديگر و تعامل بژا افژرادی از

می كند و همچنین ،باعث می شود تعادل روانژی خژويش را تژا

آن فرهنگها اسژت .ايژن انگیژزه ،ارزش درونژی افژراد بژرای

حدودی با چالش روبه رو ببینند؛ به همین دلیل ،آنها تژرس يژا

تعامالت چندفرهنگی و اعتماد به نفسی را در بژر دارد كژه بژه

ناامنی را احساس میكنند .حسژینینسژب و قژادری ( )7932و

فرد اجازه مژی دهژد در موقعیژت هژای فرهنگژی مختلژف ،بژه

قادری و همکاران ( )7930نیز نتايج مشابهی را در ايژن زمینژه

صورتی اثربخش عمل كند .باتوجه به مطالب ذكرشژده ،چنژین

به دست آورده اند .بعد شناختی آگاهی و اطالع حاصلشژده از

نتیجه گرفته می شود كه افراد بژا انگیژزش فرهنگژی بیشژتر ،در

تجارب فردی و آموزشژی را دربژاره هنجارهژا ،فعالیژت هژا و

مقابل موان ،پايدار میشوند تا از اين راه ،خژود را بژا فرهنژگ

قرادادهای فرهنگ های مختلف منعکس می كند .همچنین ،ايژن

ديگران سازگار كنند و اين گونه ،امنیت اجتماعی را نیز بیشژتر

بعد شامل دانش رويه ای است كژه ازطريژق مشژاهده و تقلیژد

احساس میكنند.

انجام می شود .افرادی كه هوش فرهنگی زيادی دارند ،شناخت

نتايج برخی از پژژوهش هژا همچژون مسژتوفی ( )7930و

فرهنگی شان هژم بیشژتر اسژت و شژباهت هژا و تفژاوت هژای

نیازی و فرشادفر ( )7932رابطه معنادار بین هويت اجتماعی و

فرهنگی را درک میكنند كژه ايژن امژور درحقیقژت ،احسژاس

احساس امنیت را نشان می دهد؛ براين اسژاس و همچنژین ،بژر

امنیت اجتماعی را در فرد بژه وجژود مژیآورنژد .ايژن بعژد از

مبنای مباحث مطرح شده صژاحب نظژران درخصژو

هويژت

هوش فرهنگی درک فرد از شباهت ها و تفاوت های فرهنگی و

اجتماعی اين موضوع مؤلفه ای مهم در بررسی احساس امنیژت

دانش عمومی و نقشه های ذهنی شناختی فرد را از فرهنگ های

اجتماعی محسوب می شود .به باور بوزان ( )7918هر عامژل و

ديگر نشان میدهد .جنبه شژناختی هژوش فرهنگژی شژناخت

پديژژده ايجادكننژژده اخژژتالل در احسژژاس تعلژژق و همبسژژتگی

سیستمهای اقتصادی و قانونی ،هنجارهژای تعامژل اجتمژاعی،

اعضای گروه ،درواق ،،هويت آن گروه را به مخاطره می اندازد

عقايد مذهبی ،ارزش های زيبايی شناختی و زبان ديگر را در بر

و تهديدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد میشود.
هويت اجتماعی ،احساس تعلق و همبسژتگی بژه جامعژه

دارد .بعد شناختی آگاهی و اطالع حاصل از تجارب فژردی و
آموزشژژی را درزمینژژه هنجارهژژا ،فعالیژژتهژژا و قرادادهژژا در

است؛ به طوری كه فرد خود را در مقابل معیارها و ارزشهژای

فرهنگ های مختلف نشان میدهد .اين بعژد ،آگژاهی ظژاهری

جامعه متعهد و مکلف بداند و در امور مختلژف آن مشژاركت

دربژژاره سیسژژتمهژژای اجتمژژاعی ،قژژانونی و اقتصژژادی را در

كند و در مواق ،بحرانی سرنوشژت جامعژه و غلبژه بژر بحژران

فرهنگهای مختلف و خردهفرهنگها در بر میگیرد .همچنین،

برای او مهم باشد .هر عامل و پديدهای كه به ايجاد اختالل در

اين بعد دانش رويه ای را در بژر دارد كژه ازطريژق مشژاهده و

احساس تعلق و همبستگی اعضای گروه منجر شژود ،درواقژ،

تقلید انجام می شود .افرادی كه هوش فرهنگژی زيژادی دارنژد،

هويت آن گروه را به مخاطره می اندازد و تهديدی برای امنیت

شباهت ها و تفاوت های فرهنگژی را درک مژی كننژد و آگژاهی

اجتماعی آن قلمداد می شود؛ بنژابراين ،ايژن نتیجژه بژه دسژت

الزم را درزمینه هنجارها و فعالیت ها كسب و بنابراين ،امنیژت

می آيد كه احساس امنیت اجتماعی با هويت اجتمژاعی ارتبژاط

اجتماعی را هم بیشتر احساس مژی كننژد .قژادری و همکژاران

دارد.

( )7932نتايجی همسو با تحقیق حاضژر بژه دسژت آورده انژد.

به طوركلی ،از تحلیل رگرسژیون ايژن طژور نتیجژه گرفتژه

طبق اعتقاد ايرلی آنگ و همکاران ( )2006نیژز بعژد انگیزشژی

می شود كه متغیر هويت اجتماعی در پیشگويی احساس امنیت

توانژژايی و تمايژژل بژژه يژژادگیری و فعالیژژت در موقعیژژتهژژای


پیشبینی احساس امنیت اجتماعی براساس هويت اجتماعی ،هوش فرهنگی و معنويت

723


اجتماعی بیشترين اهمیت را دارد و سپس ،به ترتیب متغیرهای
انگیزش فرهنگی و شناخت فرهنگی قرار دارند؛

بژژوزان ،ب .)7918( .مژژردم ،دولژژتهژژا و هژژراس ،ترجمژژه:
پژوهشکده مطالعات راهبردى ،تهران :پژوهشکده

بااين حال ،تأثیر متغیرهايی مانند تحصژیالت ،سژن ،طبقژه

مطالعات راهبردى.

اجتماعی و اقتصادی ،جنسژیت و شخصژیت را نیژز بژر نتژايج

بیات ،ب« .)7981( .تبیین جامعهشژناختی احسژاس امنیژت در

پژژژوهش حاضژژر نبايژژد ناديژژده گرفژژت .ايژژن گونژژه متغیرهژژا

بین شهروندان تهرانی (با تأكید بر نقش پرداخژت

به صورت متغیرهای مداخله گر در نظر گرفتژه مژی شژوند و در

رسانهای و سرمايه اجتماعی» ،نشژريه نامژه علژوم

اين مقاله ،مطالعه يا كنترل نشده اند؛ بنابراين ،برای خنثی كژردن

اجتماعی ،دوره  ،71ش ،91

.771-790

اثر آنهژا چنژد راهبژرد اتخژاذ شژده اسژت .نخسژت اينکژه در

جعفژژری ،ح ع .و مهژژرداد ،ح« .)7937( .بررسژژی رابطژژه بژژین

نمونه گیری ،متغیرهای جنسیت ،رشته تحصیلی و مقط ،لحژاظ

ترجیحات ارزشی و هويت اجتماعی دانشژجويان»،

شده اند .دوم اينکه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده

مطالعات جامعهشناختی جوانان ،ش ،1

است تا ضمن تعديل تأثیر تفاوت نمونه ازنظر جنسیت ،رشژته

حسینینسژب ،د .و قژادری ،و« .)7932( .بررسژی رابطژه بژین

تحصیلی و مقطژ ،،سژاير متغیرهژای مداخلژه گژر ماننژد طبقژه

هوش فرهنگی با بهژره وری مژديران در مژدارس

اجتماعی و شخصیت نیز به طور متعادل توزي ،شوند .باتوجه به

شاهد استان آذربايجان غربی» ،علوم تربیتی ،دوره

اين مسائل ،چنین ادعا می شود كه متغیرهای مداخله گر به طژور

 ،8ش ،79

.3-08

.01-89

معناداری بر نتايج پژوهش تأثیر نداشته اند؛ اما چون اين گونژه

ربانی خوارسژگانی ،ع.؛ قاسژمی ،و« .)7981( .رابطژه احسژاس

متغییرها با دقت بررسژی يژا كنتژرل نشژدهانژد ،در تعمژیمدادن

امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی» ،مجله پژوهشی

يافتههای پژوهش بايد احتیاط كرد.

علوم انسانی دانشژگاه اصژفهان ،ش (،8 )01



.81-17
زنگی آبادی ،ع .و زنگنه ،م« .)7932( .سژنجش احسژاس امنیژت

منابع
اژدریفژژرد ،پ س.؛ قاض ژی . ،و نژژورانیپژژور ،ر ا.)7983( .

اجتماعی در بژین شژهروندان شژهرهای كوچژک و

«بررس ژی ت ژأثیر آمژژوزش عرفژژان و معنوي ژت بژژر

مرزی (مطالعژه مژوردی شژهر خژواف)» ،فصژلنامه

سالمت روان دانشآموزان» ،انديشههژای تژازه در

دانش انتظامی ،دوره  ،79ش (،7 )12
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