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بررسی رابطه معنویت با خودکارآمدی در میان دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آباد غرب
از دیدگاه روانشناسی اسالمی


امیر احمدی ،شیرزاد امیری

(تاریخ دریافت1316/11/02 :؛ تاریخ پذیرش)1317/20/10 :

چکیده
معنویت به عنوان یکی از مفاهیم مهم ،دنیای بیرونی را تحت تأثیر قرار میدهد و باور خودکارآمدی نیز مییتوانید عیام ی مهیم در ن یا
سازنده شایستگی ،انسان باشد .این مقاله با هدف بررسی رابطه معنویت با سطح خود کارآمدی مقاب های در بین دانشیوویان دانشیگاه آزاد
واحد اسال آباد غرب در فقه روانشناسی نگاشته شده است .در این پژوهش تالش شده تا تعریف درستی از معنویت از دییدااه بزرایان و
همچنین خودکارآمدی مقاب های و رابطه این دو با استفاده از تحقیقهای انوا شده در این زمینههیا اراهیه شیود .پیژوهش حاریر نشیان
می دهد که بین سطح معنویت و خودکارآمدی مقاب های رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .در نتیوه میتوان افت که دستورات اسالمی
و معنویت ،میتواند شکل دهنده و تأثیراذار بر سبک زندای افراد به خصوص دانشوویان باشد و مییتوانید زمینه رشد و شیکوفایی آنهیا
را مهیا ارداند .بنابراین معنویت یک سازه چند وجهی با تأثیر اذاری بر مولفه های روانشیناختی از جم یه باورهیای خودکارآمید در روبیرو
شدن با موقعیت های جاری زندای ،میتواند در ارتقا سازااری و پیشرفت انسانها نقش موثری ایفا نماید.

کلیدواژگان
خودکار آمدی ،روانشناسی اسالمی ،فقه ،معنویت.

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
رایانامهAmir.Ahmadi@pnu.ac.ir :

 مربی ،گروه حقوق ،واحد اسالم آباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آباد ،ایران
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مقدمه
انسان ها همواره در فراز و نشیب تاریخ از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج بردهاند و
همواره در جستجوی یافتن عمل و انگیزههای آن بودهاند ،تا راهها و شیوههایی را برای رهایی از
آن بیابند .فرهنگ کشور ما ،فرهنگی دینی و اسالمی است و درنتیجه تربیت مـا ،تربیتـی دینـی
خواهـد بـود (باقری ،0831،ص )83بنابراین سبکی که در زندگی انتخاب میکنیم ،بایـد سـبک
زنـدگی اسـالمی باشـد .سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان ،به ابعاد جسمانی،
روانی و اجتماعی اشاره میکند و نیز بعد چهارم یعنی بعد معنویت را نیز در رشد و تکامل انسان
مطرح میسازد .سالمت معنوی ،در بر گیرنده ادراکات حاصل از خود و ترکیبی از عوامل
شخصیتی و باورهای بنیادین در خصوص بودن و داشتن معنی در زندگی است که این باورها با
جنبههای متنوع زندگی از جمله جنبههای اجتماعی ،جسمانی و روانشناختی مرتبط است .اهمیت
معنویت و سالمت معنوی در انسان ،در چند دهه گذشته توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت
روانی را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پیچیده و پویای جوامع امـروز ،از سـویی دیگـر
باعث شده است که نیازهای روانی بشر در مقابل خواستهها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت
بیشتری بیابند .آموزههای معنویت در حوزه مهارتهای زندگی نیز از جایگاه مهمی برخوردار بـوده
و رضایت از زندگی در تکامل معنوی را تامین مینمایـد .در سـاههای اخیـر توجـه فزاینـدهای بـه
مبحث عزت نفس گردیده است .بسیاری از محققان بر این باورند که عزت نفس پـایین مـیتوانـد
تأثیر نامطلوبی بر سالمت روانی افراد داشته باشد و از سویی دیگر ،بهبود و تقویت عزت نفـس در
بهبود بیماریهای روحی روانی امری اجتناب ناپذیر است .در واقع باورهای خود کارآمدی به دهیـل
نقش مهمی که در انگیزه درونی دارد ،از اهمیت و حساسیت وافری برخـوردار مـیباشـد .زمـانی،
انگیزه های درونی سربر میآورند که فرد برای دستیابی بـه معیارهـای هیجـان انگیـز تـال

کنـد.

پژوهشگران بر این باورند که سالمت معنوی و خود کارآمدی ارتباطی تنگاتنگ با یکـدیگر دارنـد
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .در واقع انسان به عنوان شگفت آورترین آفریده خداوند دارای
ابعاد گوناگونی است که نادیده گرفتن هر کدام از این ابعاد بخش حیاتی از انسانیت فـرد را حـذ
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میکند ،پس انسان شناسی امری بس مهم و پیچیده است .هد

از این پژوهش بررسی این پرسش

است که آیا رابطه معنویت با خود کارآمدی (مقابله با مشکالت) در میان دانشـجویان دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد اسالم آباد غرب از دیدگاه روانشناسی اسالمی وجود دارد؟
تعارف و مفاهیم
مفهوم خودکارآمدی

خود کار آمدی 0به احساس عزت نفس وارز

خود ،احساس کفایـت و کـارایی در برخـورد بـا

زندگی اطالق میشود .در واقع خود کارآمدی به نوعی به باور و اعتقـاد شـخب بـه فعاهیـتهـای
خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعاهیتهای مورد نظر برای مدیریت شرایط و موقعیتهـای
خاص اشاره دارد .برآورده شدن این معیارها از سوی ما احساس خود کارآمدی ما را تعیین میکند.
در واقع عزت نفس یکی از فاکتورهای مهم در زندگی بشری به شمار میآید ،عـزت نفـس پـایین
تأثیر نامطلوبی بر سالمت روانی دارد و بهبود و تقویت عزت نفس امری اجتناب ناپـذیر در بهبـود
بیماریهای روانی است.
هراس از ارزیابی دیگران و اجتناب از موقعیتهای ارزیابی و انتظار اینکه دیگران از فرد ارزیـابی
منفی داشته باشند ،ازجمله بارزترین خصیصههای فوبی اجتماعی بـه شـمار مـیرونـد .در سـاههای
اخیر محققان از عزت نفس باال به عنوان یک منبع مهم حمایتی یاد کردهاند که افـراد مـیتواننـد در
مقابل رویدادهای منفی در زندگی روزمره و در مقابل وقایع نـامطلوب زنـدگی بـه منظـور کـاهش
اثراتشان به عنوان ریسک فاکتور ،استفاده کنند.
ویلز و کالرک در پژوهشهای خود نشان دادند که فرایندهای شناختی مرتبط با ارزیـابی منفـی
از خود ،نقش مهمی را در فوبی اجتماعی ایفا میکند ،سطوح پایین عـزت نفـس عامـل نیرومنـدی
برای ایجاد ارزیابی منفی از خود و در نتیجه ایجاد اضطراب اجتماعی به شـمار مـیآیـد .همچنـین
1. Self – Efficiency
2. Self – Esteem
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معتقدند پذیر

پایین خود اوهین خصیصه اضطراب است .احتماهی دیگر این است که دیدگاههـای

منفی از خود در بین افراد ،به هحاظ اجتماعی مضطرب ،بر اثرات اطالعـات اجتمـاعی متبـت آنهـا
تأثیر می پذیرد

(.)Wales & Clark, 2002, p43

هوکز اهگویی را برای رویارویی طراحی کردند که برخی فرضیههای مرتبط با خود کارآمـدی را
در بر میگیرد .بر پایه این نظر عوامل استرسزا میتواند در بردارنده آسـیب ،فقـدان ،تهدیـد ،و یـا
چاهش باشد .خود کارآمدی مقابلهای در این شرایط میتواند به ارزیابی موقعیت و در نهایت منجـر
به تصمیم گیری متبت و مسـاعد گـردد ( .)Hawks, al.. ,1995, p371همچنـین خـود کارآمـدی از
مفاهیم موثر و مهم در نظریه شناختی اجتماعی بندورا است که به بررسی و ارزیابی شـناختی خـود
از تواناییهایش برای انجام موفقیت آمیز تکلیف حوزههای مشخب اشـاره دارد .بـر اسـاس نظریـه
بندورا افراد به اشتغال و پرداختن به کارهایی گرایش دارند ،که قابل اعتماد باشـد و از کـارایی کـه
نسبت به آنها قابلیت و توانایی ندارند دوری میکنند

(.)Bandura, 1986, p59

بر این اساس میتوان گفت که در حقیقت دانشجویان با سطوح مختلف عـزت نفـس ،سـطوح
متفاوتی از اضطراب اجتماعی را تجربه میکنند .به بیان دیگر ،رابطه معکوسی بـین عـزت نفـس و
اضطراب اجتماعی و موهفههای آن وجود دارد.
بنابراین باورهای خودکارآمدی در بین دانشجویان به تعیـین اینکـه چـه زمـانی را صـر

یـک

فعاهیت می کنند ،چـه میـزان پشـتکار بـرای مراجعـه بـا موانـع احتمـاهی دارنـد و چقـدر در برابـر
موقعیتهای متضاد و مخاهف انعطا

دارند ،کمک مـیکنـد .از ایـنرو قضـاوتهـای مربـو بـه

خودکارآمدی به نقش مهمی کـه در رشـد انگیـز

درونـی دارد ،از اهمیـت و حساسـیت زیـادی

برخوردار است .انگیز های درونی وقتی رشد میکنند که فرد برای دستیابی به معیارهـای هیجـان
انگیز تال

کند .در این صورت ،با ادراکی خود کارآمد و باهقوه برای دستیابی به نتیجـه ،بـه خـود

سنجی متبتی دست مییابند .این عالقه درونی موجب تال های فـرد در طـوالنی مـدت و بـدون
حضور پادا های محیطی میشود.
به اعتقاد برخی صاحب نظران اعتماد به نفس فرد ،در انجام وظایف (احساس خود کار آمـدی)
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مانند واسطی است ،میان آنچه که او میداند و آنچه که او انجام میدهـد و ایـن بـه تصـمیمگیـری
آینده کمک میکند .در واقع خود کارآمدی قضاوت فـرد از ظرفیـت خـویش بـرای انجـام سـط
مشخصی از عملکرد و یا دستیابی به نتیجه میباشد .باورهای خود کارآمـدی افـراد بـیش از سـایر
متغیرهای انگیزشی و حتی در مواردی بیش از استعداد افراد میتوانـد پیشـرفت تحصـیلی را پـیش
بینی کند

(.)Bandura, 1986, p60

برخی محققان اهگویی را برای رویارویی طراحی کردهاند که در عین حال فرضـیههـایی مـرتبط
با خودکارآمدی را در بر میگیرند .از نظر آنها خود کارآمدی باال میتواند در مواقـع اسـترسزا بـه
صورت متبت عمل کنـد (  .)Lazarus &Folkman, 2009, p50از نظـر بنـدورا داشـتن یـا احسـاس
خودکارآمدی می توانـد موقعیـت تهدیـد آمیـز را بـه یـک موقعیـت مطمـئن تبـدیل کنـد .از نظـر
پژوهشگران احساس خودکارآمدی پایین یا عزت نفس پایین ،به تفکرات بدبینانه نسبت به خـود و
توانایی عملکرد خود ،در ارتبا است .این افراد از کنشی که به باور آنها فراتر از توانایی آنها باشـد
پرهیز

میکنند (.)Bandura, 1986, p61

برخی خودکارآمدی را به عنوان یک عامل انگیزشی فعال کننده ،نیرودهنده ،نگهدارنده ،هدایت
کننده رفتار بسوی هد

تعریف کردهاند .یکی از جنبههای اساسی خود کارآمدی شخب ،این باور

است که فرد از راه اعمال کنترل میتواند بر پیامدهای زندگی خویش تأثیر بگذارند .به عبارت دیگر
خودکارآمدی اطمینانی است که شخب ،رفتار خاص را با موفقیت به اجرا گذارده و انتظار نتایج
بدست آمده را دارد .بنابراین انگیز
هیجان انگیز تال

درونی وقتی رشد می کند که فرد برای دستیابی به معیارهای

کند .دراین صورت هم ادراکی خود کارآمد و باهقوه برای دستیابی به این

معیارها در فرد ایجاد می شود و هم درصورت دستیابی به نتیجه به خود سنجی متبت دست
مییابد (صمدی ،0831 ،ص .)058باید افزود که خودکارآمدی توانایی ادراک شده فرد در انطباق با
موقعیت مشخب است ،که به نوبه خود باعث افزایش تال  ،پشتکار ،وانگیز

فرد میشود و از

موثرترین عوامل تعیین کننده عملکرد افراد میباشد ،که نظریه پردازان شناختی ،اجتماعی به آن
پرداختهاند (پورجمشیدی و مومنی ، 0830 ،ص.)011
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از سویی باورهای خود کارآمدی مقدمه انگیز  ،بهزیستی و پیشرفت شخصی انسان هستند،
زیرا تا زمانیکه مردم اعتقاد دارند اعمال آنها پیامدهای مورد نظر را فراهم نمی کند ،اشتیاق کمی
برای عمل گرایی و پشتکار در مواجهه با مشکالت دارند (اعرابیان و همکاران ،0830 ،ص)011
بنابراین با توجه به نظرات فوق میتوان گفت که خود کارآمـدی بـه نـوعی بـه بـاور و اعتقـاد
شخصی به فعاهیتهای مورد نظر برای مدیریت شرایط و موقعیتهـای خـاص اشـاره دارد .بـرآورده
شدن معیارها از سوی فرد احساس خودکارآمدی شخب را تعیین میکند .باورهای خود کارآمـدی
به تعیین اینکه افراد چه زمانی را صر

یک فعاهیت میکنند و چه میزان پشتکار بـرای مواجهـه بـا

موانع احتماهی دارند و چقدر در مقابل موقعیت های متضاد و مخاهف انعطا
مفهوم معنویت

دارند ،کمک میکند.

9

معنویت از نظر هغوی ،مسائلی هست که راجع به باطن شخب و روح او می باشد .برخی معنویت
را جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هد

زندگی ،درک عمیق و ژرفای ارز

زنـدگی ،وسـعت

عاهم ،نیروهای طبیعی موجود در نظام باورهای شخصی میداند (موسـوی خمینـی ،0835 ،ص .)3
در اسالم معنویت بر دو پایه استوار است؛ -0معرفت  -ایمان ،که هر یک جایگاهی را در معنویت
انسان دارد .معرفت آگاهیهای الزم از منابع اسالمی بدست می دهد( .نهـج ابالغـه امـام علـی (ع)،
اداره تبلیغات نمایندگی وهی فقیه در سپاه ص  .)30همچنین ایمـان در قـران بـر چهـار معنـا آمـده
است .0 :اقرار به زبان  .تصدیق به قلب  .8عملکرد  .4تایید اههی .در این خصـوص قـرآن کـریم
میفرماید« :ای کسانی که زبان به ایمان گشودهاید در دل نیز ایمان داشته باشید ».
بنابراین باید گفت ،در هر مکانی و درهر حال و سلوکی و تحت هر شرایط سخت ودشـواری،
نیروی دینی بر زندگی انسان حکومت می کند (علـوی تراکمـه ای ،0831 ،ص  .)83افـرادی کـه
1. Spiritual

 .سوره نساء.081 /
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اعتقادات مذهبی قوی تری دارند ،با موقعیت های سخت زندگی سـازگاری بیشـتری دارنـد .پـس
معنویت به عنوان بخش پذیرفته شده در فرهنگ معاصر جوامع امروزی است که برای فـرد ایجـاد
یک اعتماد به نفس و اعتماد به قدرت باالتر میکند تا بتواند برای مقابله با مشکالت در زندگی بـه
یک مفهوم درست و منطقی برسد.
در حقیقت اعتقادات دینی سبب افزایش سالمت روانی توام با احتـرام افـراد جامعـه مـیشـود.
معنویت به معنای ارتبا با قدرت برتر است .با تکیه براین قدرت انسـانها بـه کشـف خـود بـرای
رسیدن به هد

غایی دست مییابند .دریافت امداد غیبی در شرایط سخت کاری بـه دهیـل اتصـال

به قدرت ماوراء و پیشگیری از خطا در مشکالت از راهبردهای معنویت به شمار می رود.
برخی محققان میگویند که نیازهای معنوی که در هر بیمار وجود دارد ،با علـم قطعیـت وقـایع
در زندگی وی اشکار و پدیدار می شود.درساههای اخیر ،معنویت به عنـوان بعـد انسـانی فـرد و بـا
درک نقشی که در بهبودی دارد ،توجه فزاینده ای را بدسـت آورده اسـت

(p498

.)Lemmer,2002,

بنابراین باید گفت که معنویت در اسالم بر پایه معرفت و ایمان بنا شده است که هر کـدام جایگـاه
خود را دارد .معرفت سبب میشود تا راه به درستی شناخته شود و عوامل انحرافی نتوانند انسـان را
به بیراهه بکشانند و ایمان شامل باورها ،آگاهی ها ،و دانستنی ها و معرفت دینی به قلب میباشد.
درمطاهعات انجام گرفته معلوم شده که اعتقـادات معنـوی سـبب مراقبـت معنـوی و مسـئوهیت
پذیری فرد ،برای مراقبت از خود را افزایش میدهد .در رابطه با حساسیت تعریـف معنویـت انـدر
هیلز در کتاب زندگی هنری می گوید :درحاهیکه ناگزیریم از ابهام و انتزاع جلوگیری کنیم باید مانع
تعاریف سخت و شتابزده شویم ،چرا که هیچ واژهای در مورد وقـایع معنـوی صـحی نمـیباشـد.
معنویت نیروی اههام بخش و برانگیزاننده جهـت جسـتجوی مـداوم بـرای یـافتن هـد

و معنـای

زندگی و درک عمیق و ژرفای ارزشها در زندگی و پهنای عاهم هستی و موجودات و باور شـخب
است

(.)Hills, 2005, p783

شهید مطهری اثرات ایمان را اینگونه مطرح میکند که اوهین اثر ایمان پشتوانه اخالق است .بـه
این معنی که اخالق خود یک سرمایه بزرگ است و اخالق بدون ایمان اساس و پایه درستی نـدارد
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و در همه ادیان در پیشگیری و درمان اختالالت روانی ،میتواند نقش اساسی داشته باشد .در واقـع
فراهم کردن عوامل حمایتی مانند مذهب و معنویت بـه منظـور افـزایش سـالمت روانـی و هـو
معنوی منجر به افزایش تاب آوری میشود (شهید مطهری ،0835 ،ص .)33همچنین برخـی نتـایج
پژوهشهای خود را به این شکل بیان کردند کـه نگـر

مـذهبی و معنـوی بـا سـالمت عمـومی و

مفهومی از خویشتن رابطه متبت دارد (نجاراصل ،0834 ،ص.)54
روانشناسي اسالمي

از باب روانشناسی در فقه اسالمی میتوان گفت که دارای ابعـاد و زوایـای متفـاوتی اسـت؛ مبـانی
روان شناسی از علوم مختلف ،مانند فلسفه و کالم منبعث می شـوند هـر دانشـمندی کـه در زمینـه
روانشناسی دارای نظریه است و یا رویکرد خاصـی دارد ،بـه طـور حـتم ،دارای دیـدگاهی خـاص
نسبت به ماهیت هستی و انسان است و این دیدگاه ها در نظریات و دستاوردهای او اثرگـذار بـوده
است .اصوالً تفاوت روانشناسی اسالمی و روانشناسی غربی در نـوع برخـورد بـا انسـان و ماهیـت
وجودی او تبیین و تحلیل می گردد؛ یعنی در حقیقت دیدگاه های نظریه پـردازان و پژوهشـگران و
اندیشمندان عرصه روانشناسی ،متأثر از نوع باور و نگر

آنها نسبت بـه ماهیـت و خلقـت انسـان

است .به طور نمونه دانشمندی که معتقد است تمام نیازهای انسـانی ،نیازهـای مـادی هسـتند و از
توجه به بُعد معنوی انسان ،غافل است ،زمانی که نیازهای روحی و معنوی نیـز مطـرح مـیگردنـد،
تمامی این نیازها را به ماده و مغز آدمی ارجاع می دهد و کالً ،اسـاس نیازهـای انسـان را ،نیازهـای
مادی می پندارد؛ چنین شخصی ،با فردی که انسان را دارای دو بُعد مادی و غیرمادی مـی پنـدارد و
موازی با نیازهای مادی برای انسان ،نیازهای روحی و معنوی را نیـز بـرای او هحـاظ مـی کنـد ،در
پژوهش متفاوت هستند در نتیجه دستاوردهایشان نیز متفاوت خواهد بود .رشته روانشناسی اسالمی
در کشور ما اساسا یک نوع مغاهطه علمی است! از این بابت که وقتـی گفتـه مـی شـود روانشناسـی
اسالمی در باور دانشجویان و عالقه مندان این باور به وجود می آید ،کـه ایـن رشـته ای اسـت کـه
روانشناسی مدرن را به نوعی بومی کرده است ،به طور معمول با این تصور ایـن رشـته بایـد یـا از
نگاه روانشناسی مدرن به متدها و آموزه های اسالمی نگاه کند و یا با توسل به آموزه های اسالمی به
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نقد و بررسی دانش روانشناسی و میزان مطابقت آن با آموزه های اسالمی بپردازد ،و یـا در نهایـت
با رویکردی مرزی و بینابینی به نوعی برای ایجاد سالمت روان مراجع در مـواقعی از گـزاره هـای
دانش روانشناسی مدرن و در مواقعی از آموزه های اسالمی اسـتفاده کنـد .همچینـی بـا توجـه بـه
روایات میتوان به این مهم رنگ و بوی درخور توجه داد.
تأثیر خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختي

خود کارآمدی بر کارکردهای روانشناختی چون عواطف و سط انگیز

تأثیر میگذارد .بندورا بـر

این عقیده است که حل یک مساهه یا موفقیت در انجام یک وظیفه خاص ،تجربه هیجانی را ایجـاد
میکند .که این مساهه موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسـائل
آینده در افراد می شود ،و احساس کارآمدی آنها را افزایش میدهـد .در حقیقـت خـود کـار آمـدی
درک شده نقش تعیین کننده ای بر خود انگیزشی افراد دارد .زیرا باور خود کارآمـدی بـر گـزینش
اهدا

چـاهش آور ،میـزان تـال

و کوشـش در انجـام وظـایف ،میـزان اسـتقامت و پشـتکار در

رویارویی با مشکالت و میزان تحمل فشارها اثر می گذارد

(.)Bandura, 1986,p65

عوامل تأثیرپذیر از خودکارآمدی

باور خود کارآمدی از طریق تأثیر این تعیین کنندهها بررفتار انسان نقش اساسی ایفا میکند .برخـی
از این تعیین کنندهها عبارتند از:


انتخاب و اجرای اهدا



کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار



میزان تال



میزان استقامت



استرس و فشار



خودتنظیمی.
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منابع ایجاد خودکارآمدی

بندورا معتقد است که برای ایجاد و تغییر نظام خودکارآمدی چهار منبع مهم ( تجربه هـای موفـق،
تجربه های جانشینی ،ترغیب کالمی ،حاالت عاطفی) را عنوان کرده است .که ایـن منـابع ازطریـق
پرداز

شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آزموده میشوند .بطور متال تجربه های موفـق شـغلی،

به شدت و نیرومندی به باورهای خودکارآمد ،به عنوان نتیجه انجام وظایف اشاره دارد .تجربههـای
جانشینی از طریق اهگو سازی یعنی مشـاهده رفتـار دیگـران بـه عنـوان اهگـو بـرای تقویـت خـود
کارآمدی شخب است .ترغیب کالمی یعنی مجاب کردن افراد به داشتن توانایی موفقیت ،در انجام
یک وظیفه خاص می باشد.حاهتهای عاطفی شامل قضاوت افراد در رابطه با توانمندی های خود که
تابع حاهتهای جسمانی است و به نوبه خود متاثر از حاالت عاطفی و فیزیوهوژیکی شخب هسـتند
(.)Bandura, 1986,p66

رابطهی خود کارآمدی و معنویت

همانطوری که در مباحث قبلی ذکر شد سالمت معنوی یکی از مفاهیم اساسـی پیرامـون چگـونگی
رویارویی با مشکالت و تنشهای ناشی از شرایط مختلف زندگی به شمار میآید که به عنوان یکـی
از ابعاد سالمت ،سبب یکپارچگی سایر ابعاد وجودی میشـود .در واقـع تقویـت سـالمت معنـوی
سبب سازگاری افراد با شرایط می شود .همچنین سالمت معنـوی سـبب ایجـاد نگرشـی جدیـد و
متبت در فرد نسبت به خود ،دیگران وجهان پیرامون وی می شـود.از آنجـا کـه خودکارآمـدی بـه
اعتقاد فرد نسبت به تواناییها و مهارتها اشاره دارد ،میتوان نتیجه گرفت که بـاال بـودن سـالمت
معنوی در فرد باعث میشود که فرد نگرشی متبت نسبت به خود پیدا کند و به این صورت بتوانـد
از مهارتها و تواناییهای خود قضاوت درستی داشته باشد .و به این ترتیب سـالمت معنـوی بـاال
خود کارآمدی باالیی را به همراه خواهد داشت.
مطابق تحقیقات انجام شده توسط محققین ،بین معنویت و خـود کارآمـدی رابطـه ای متبـت و
معنا دار وجود دارد.نتایج تحلیل ها حاکی از این است که از بین ابعـاد سـالمت معنـوی ،سـالمت
وجودی بیشترین میزان پیش بینی ازخودکارآمدی دانشجویان داشته است

(.)Adegbol, 2007, p34
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با توجه به مبانی فوق میتوان فهمید که دریافت بـاز خـورد مناسـب از محـیط بـاور بـه خـود
کارآمدی در افراد را ارتقا میدهد .و زمانی که فرد مورد تشویق و حمایت اجتماعی قرار مـیگیـرد
به تبع آن خود کار آمدی در فرد افزایش پیدا میکند .بنابراین معنویت و باورهای معنـوی بـا ابعـاد
روانشناختی ارتبا تنگاتنگی دارد و در جهت ایجاد تعادل در زندگی انسان گام بر میدارد .یکی از
ابعاد روانشناختی که در سالمت روانشناختی و جسمانی انسان نقش مهمی ایفـامی کنـد ،باورهـای
مبتنی بر خودکارآمدی و ماحصل آن یعنی داشتن امید در زندگی اسـت .معنویـت در واقـع بیـانگر
مجموعهای از تواناییها ،ظرفیتها و منابع معنوی است که کاربسـت آن موجـب افـزایش انطبـاق
پذیری و در نتیجه سالمت روانی افراد است.
برخی محققان به منظور بررسی رابطه معنویت و خودکارآمدی و کیفیـت زنـدگی افـراد چنـین
نتیجه گیری می کند که افرادی که باورهای معنوی عمیقی دارنـد سـط اعتمـاد بـه نفـس و خـود
کارآمدی باال و زندگی با کیفیت و هدفداری را دنبال میکنند (.)Adegbol, 2007, p35
برخی معتقدند که افراد با خودکارآمدی پایین تفکرات بدبینانه را در مورد خود پرور

میدهند

و هر موقعیتی را که فراتر از تواناییهای خود پیش بینی کنند از آن دوری می کنند .نتـایج تحقیقـات
ایشان به این صورت بیان شده استکه باورهای معنوی می تواند ،احسـاس آرامـش را در افـراد بـه
همراه داشته باشد .و با افزایش کنترل ،ارتقا احساس امنیت و تقویت اعتمـاد بـه نفـس و نهایتـا بـا
سازگاری و نهایت خودکارآمدی گام بردارد (عبدی نیا ،0831 ،ص.) 3
میتوان چنین گفت که در واقع باورهای معنوی و هو

معنوی ،خود کارآمدی و خود

تنظیمگری هیجانی در یک راستا و همسو با هم و در بیشتر مواقع مکمل هم هستند .معنویت و
هو

معنوی میتواند به عنوان یک راهبرد مقابلهای در جهت حل مسائل و مشکالت پرتنش

روزمره و همچنین در موقعیتهای مختلف نقش مهمی را ایفا کند.
تأثیر سبک زندگي اسالمي بر خودکارآمدگي

فرهنگ کشور ما ،فرهنگی دینی و اسالمی است و درنتیجه تربیت مـا ،تربیتـی دینـی خواهـد بـود
بنابراین سبکی که در زندگی انتخاب میکنیم ،بایـد سـبک زنـدگی اسـالمی باشـد (باقری،0831 ،
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ص .)83دستورات دینی و معنویت ،میتواند شکل دهنده و تأثیرگذار بر سبک زندگی افراد باشد و
مـیتوانـد زمینه رشد و شکوفایی آنها را مهیا گرداند .سبک زندگی اسالمی عاملی اسـت کـه بـه
هنگـام شکسـت ناشی از دست نیافتن به اهدا

یا وجود تعارض ،فرد را قادر میسازد تا ضـمن

شـناخت بهتـر خـود و دیگران به ایجاد ارتباطات مناسب با مردم و سازگاری با محیط و اجتماع
بپردازد .یکی از عواملی کـه از سبک زندگی تأثیر میپذیرد رفتار آدمی است .رفتار آدمـی تحـت
تأثیر عوامـل اجتمـاعی قـرار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال میرسد که بین او و
محیط تعامل و تبـادل مناسـبی وجـود داشـته باشد .فشارهای اجتماعی تأثیر فراوانی بر رفتار فرد
دارند و از سوی دیگر انسان موجودی انعطا

پذیر است ،او نه تنها با محیط سازگار میشود ،بلکه

محیط را نیز بنا به خواستهی خود دگرگون مـیکنـد .در شکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی
چون شیوه های تربیتی ،ارزشها و اعتقـادات حـاکم بـر فـرد و جامعه ،همساالن ،خانواده و آموز
و پرور

مؤثر هستند .یکی از عواملی کـه بـر سـازگاری فـرد در اجتماع مؤثر است ،عزّت نفس

است .عزّت نفس یکی از عوامل تعیـین کننـدهی رفتـار انسـان بـه شـما میرود .در حقیقت،
برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کنندهی چگونگی برخورد آنهـا بـا مسائل مختلف
است .فردی که عزّت نفس پـایین دارد و بـرای خـود ارز

و احترامـی قایـل نیسـت ،ممکن

است دچار انزوا ،گوشه گیری و یا پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتمـاعی شـود  .عـالوه بـر ایـن
انسانها دارای نوعی نظـام خـود کنترهـی و نیـروی خـود تنظیمـی هسـتند و توسـط آن نظـام
برافکـار ،احساسات و رفتارهای خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننـدهای ایفـا
مـیکننـد .آنهـا میتوانند به این باور رسیده باشند که در شرایط مختلف با هر نوع مهـارتی کـه
داشـته باشـ ند ،وظـایف خویش را به نحو احسن انجام دهند ،به عبارت دیگر خود را با شرایط
موقعیتهای متفـاوت اجتمـاعی سازگار نمایـد ،ایـن رفتـار همـان خودکارآمـدی اسـت.
هیچگونه توافق تجربی و مفهومی ،درباره منشأ سبک زندگی وجود ندارد .فقط رفتارها و روحیه
جمعی و اجتماعی معیار سبک زندگی است .در حوزه روانشناسی به جز رفتارها از ارزشها و
نگرشها یاد شده است .هویت افراد در زندگی اجتماعی شکل میگیرد و از طریق سـبک زندگی

بررسي رابطه معنویت با خودکارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب از 91 ............. ...

هویت خود را نمایش میدهند (مهدویکنی، 0831 ،ص  .)8سبک زندگی راههای گوناگون زندگی
فرد یا گروه است و شامل اهگوها ،اعتقادات ،سلیقهها ارزشها و هنجارهایی است که در زندگی
روزمره بـه کار میرود (تنهایی و خرم، 0833 ،ص .) 5هر مکتب و مذهبی ،سبک زندگی برای
بشریت ارائه میدهد و مدعی است ،جامعه مطلوب و زندگی سـاهم در نتیجـه پیـروی از رو
زنـدگی اسـت کـه آنـان ارائـه میدهند .اسالم یکی از ابزارهای سازنده سبک زندگی انسان
میباشـد  .بـین انسـان و پرودگـار ،عهـد و رهنمون میسازد تا او را به سعادت در زندگی دنیوی و
اخروی برساند (رجب نژاد و همکـاران،0830 ،ص )01پیمانی است که پاسداشت آن ،درهای
معنوی را میگشاید و آدمی را به سبک زندگی نـوین و اسـالمی که مهمترین نوآوری سبک
زندگی اسالمی این است که به آموزههای اسالمی و کلیت اسالم نگاه شده است .مؤهفههای سبک
زندگی اسالمی شامل :اجتماعی ،اخالق ،خانواده ،سـالمت ،عبادی ،مؤهفهی اجتماعی به وظایفی
اشاره دارد که فرد در ارتبـا بـا دیگـران ،فراتـر از خـود و خـانواده هستهای خود انجام میدهد.
اخالق به صفات و رفتارهای درونی شدهای از فرد گفته میشود که وظیفه رسمی و قانونی او
شمرده نمی شود و با ترک یا انجام آن کسی را مؤاخذه یا تشویق نمیکنند .مؤهفه عبادی به وظایفی
اشاره دارد که رابطه بین فرد و خداوند را به عنوان عبد و موال نشان میدهـد و اعم است از عبادات
مشخب متل نماز ،روزه ،تالوت قـرآن و نظیر آن ،و رفتارهـایی کـه رسـماً عبـادت نـام ندارند،
اماّ فرد به نیت اطاعت از خداوند آن را انجام میدهد .تفکر و علم به وظایف شناختی فرد اشاره
دارد ،اعم از شناختهای موجود در فرد ،تال

برای افزایش شناختهای خـود و جایگـاهی کـه فـرد

برای علم و تفکر قائل است .مؤهفه دفاعی ـ امنیتی بـه وظـایفی اشـاره دارد کـه بـه صـورت
فـردی یـا اجتماعی با امنیت افـراد و جامعـه ارتبـا

دارد .باورهـا و عقایـد نیـز شـامل مفـاهیم

هسـتی شناسـی ،انسانشناختی ،خداشناسی و  ...اشاره دارد که در فـرد درونـی شـده و در الیـه
هـای زیـرین عـاطفی و شناختی او حضور دارند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگـاه ،نقـش
تعیـین کننـده ای در رفتارهـا دارنـد (کاویانی  ،0831 ،ص81؛ سفیدگری و همکاران،0835 ،
شماره .)8
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حال با توجه به تعاریف و مفاهیم خودکارآمدی و معنویت و رابطهی این دو بـا هـم بـه رو
مقایسهای و توصیفی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالم آباد غرب خواهیم پرداخت.
روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بـوده و جامعـ آمـاری تحقیـق شـامل دانشـجویان

رو

کارشناسی دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالم آباد غرب بـه
تعداد  411نفر است .رو

نمونه برداری این پژوهش نمونه گیری طبقهای تصادفی بـوده و حجـم

نمونه براساس جدول مورگان تعداد  031نفـر بـرآورد شـد .بـا وجـود ایـن  11پرسشـنامه در بـین
دانشجویان توزیع و درنهایت  031پرسشنامه جمع آوری شد.
در جدول زیر مشخصات نمون آماری پژوهش مشاهده میشود:
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان نمونۀ آماري دربارة شاخصهاي جنسیت ،دانشکده و وضعیت سکونت

ویژگیهای پاسخ

دانشکدها

جنسیت

محل سکونت

دهنده

مرد

زن

فنی مهندسی

روانشناسی و سایر

بومی

غیر بومی

فراوانی

10

003

31

34

11

008

درصد فراوانی

81/4

1 /1

51/5

43/5

41/5

53/5

روش و ابزار
نوع تحقیق حاضر بر اساس هد  ،کـاربردی و رو
دادههای مورد نیاز این پژوهش بر اساس دو رو


تحقیـق ،توصـیفی از نـوع همبسـتگی اسـت.
ذیل جمع آوری شده است:

مطاهعات کتابخانهای  :برای تدوین مبانی نظری از کتابها ،مقاالت معتبـر فارسـی و التـین و
پایان نامه ها استفاده شده است.



مطاهعات میدانی :برای جمع آوری دادههای مورد نیاز تحقیق به تهی پرسشنامه اقـدام و بـین
نمون آماری توزیع شده است در ابتدای پرسشنامه سـؤاالتی در خصـوص جنسـیت ،سـن،
میزان تحصیالت و سابق کار مطرح شده

است.

بررسي رابطه معنویت با خودکارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب از 19 ............. ...

ابزار پژوهش
پرسشنام سالمت معنوی :این مقیاس توسط پوهوتزین و اهیسون در سال  033ساخته شـده اسـت و
شامل 20پرسش است؛  10پرسش سالمت مذهبی و  10پرسش دیگر سالمت وجود را ارزیابی میکند
و در نهایت از مجموع آنها نمرة کل سالمت معنوی به دست میآید .این مقیاس سه جنبـه از رفتـار را
اندازه گیری میکند که شامل :میل به آغازگری رفتار ،میل به تال
مقاومت در رویارویی با موانع است که اعتبار آن گزار

بیشتر برای کامل کردن تکلیـف و

شده است.

یافتههای پژوهش
آیا بین سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان رابطهای وجود دارد؟ 
آماری ضریب همبستگی

برای بررسی رابط سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان از رو
پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ارائه شده است.
جدول  .2بررسی رابطۀ سالمت معنوي و خودکارآمدي

همبستگی پیرسون

متغیرها

r

sig

سالمت معنوی

1/53

1/11

خود کارامدی

1/53

1/11

یافته های جدول باال حاکی از آن است که ضریب همبسـتگی سـالمت معنـوی و خودکارآمـدی
برابر r=1/50که در سط اطمینان  1/33رابطه معناداری است ( )p<1/10هذا به هحاظ اماری بـین دو
متغییر سالمت معنوی و خود کار امدی رابطـه متبـت و معنـا داری وجـود دارد .کـدامیک از ابعـاد
سالمت معنوی بیشتر خودکارآمدی دانشجویان را پیشبینی میکند؟
به منظورِ بررسی این موضوع و پاسخ به این پرسش از رو

آماری رگرسیون گام به گام استفاده

شده که نتایج آن در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .3خالصه نتایج مدل رگرسیون در پیشبینی خودکارآمدي

متغییر

R

R2

F

B

T

Sig

سالمت وجودی

1/10

1/815

00 /340

1/10

01/1

1/111

................................................. 11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،43تابستان 9417

یافتههای جدول باال حاکی از آن است که از میان ابعاد سـالمت معنـوی ،بعـد سـالمت وجـودی
توانسته  1 /815از تغییرات موفقیت تحصیلی را پیشبینی کند .ضریب بتای استاندارد نشان میدهد که
در رگرسیون متغییر سالمت وجودی دارای ضریب بتای  . /10است که در سط  35درصد معنـا
دار است)p>1/5(.
 -آیا میان سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان با توجه به جنسیت آنها تفـاوت معنـاداری

وجود دارد؟ 

برای بررسی تفـاوت سـالمت معنـوی و خودکارامـدی دانشـجویان بـر حسـب جنسـیت از

t

گروهای مستقل استفاده شده است که نتایج حاصله در جدول  4ارایه شده است.
جدول  .4تفاوت سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسبِ جنسیت

متغییر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سالمت

مرد

10

33/11

01/14

معنوی

زن

003

35/

04/51

مرد

10

10/0

01/51

زن

003

10/.3

01/81

خودکارامدی

درجه آزادی

t

033

- /1

033

1/1

چنانکه جدول  4نشان میدهد میزان سالمت معنوی درمیان دانشجویان زن (  )m=35/بیشتر از
دانشجویان مرد  )m=33/11است (  )p>1/10امّا مؤهف خودکارآمدی درمیانِ دانشـجویان زن و مـرد
تفاوت معناداری نداشت ( )p>1/15به عبارتِ دیگر میزان خودکارآمدی میان دانشـجویان زن و مـرد
یکسان است.
 آیا میان سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان باتوجهبه دانشکده آنهـا تفـاوت معنـاداریوجود دارد؟
برای بررسی تفاوت سالمت معنوی و خودکارآمـدی دانشـجویان برحسـبِ دانشـکده tگروهـای
مستقل استفاده شده است که نتایج حاصله در جدول  5ارایه شده است.

بررسي رابطه معنویت با خودکارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب از 14 ............. ...
جدول  .5تفاوت سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسبِ دانشکده

متغییر
سالمت معنوی

دانشکده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فنی ومهندسی

31

33/0

01/ 31

سایر

34

31/41

0 /01

31

53/13

00/11

34

1 /54

3/ 13

فنی
خودکارامدی

و مهندسی
سایر

درجه ازادی

t

sig

033

- 4/ 1

1/111

033

-0/31

1/15

چنانکه جدول  5نشان میدهد میزان سالمت معنوی درمیـان دانشـجویان دانشـکدة روانشناسـی
وسایر ( )m=31/11بیشتر از دانشجویان فنی مهندسـی (  )m=33/0همچنـین میـزان خودکارآمـدی
درمیانِ دانشـجویان سـایر دانشـکدها ( )m=1 /54بیشـتر از دانشـجویان دانشـکدة فنـی مهندسـی
 )m=53/13است.
 آیا بین سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان باتوجهبه وضـعیت سـکونت آنهـا تفـاو تمعناداری وجود دارد؟
برای بررسی تفاوت سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان برحسـبِ وضـعیت سـکونت،

t

گروهای مستقل استفاده شده است که نتایج حاصله در جدول  1ارایه شده است.
جدول  .6تفاوت سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان بر حسب وضعیت سکونت

متغییر
سالمت معنوی
خودکارامدی

انحراف معیار درجه ازادی

محل سکونت

تعداد

میانگین

بومی

11

34/58

05/45

غیربومی

008

30/14

01/41

بومی

11

11/31

01/ 5

غیربومی

008

10/ 1

01/51

t

sig

033

0/ 0

1/ 5

033

1/ 15

1/13

چنانکه جدول  1نشان میدهد میزان سالمت معنوی و خودکارآمدی درمیان دانشـجویان بـومی و
غیربومی تفاوت معناداری نداشت( )p>1/15به عبارتِ دیگر میزان سالمت معنـوی و خودکارآمـدی
درمیانِ دانشجویان بومی و غیربومی یکسان است.
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پرسشنامهی سالمت معنوی :این مقیاس توسط پوهوتزین و اهیسون در سـال  033سـاخته شـده
است و شامل  20پرسش است؛ 10پرسش سالمت مذهبی و  10پرسش دیگر سالمت وجود را ارزیابی
میکند و درنهایت از مجموع آنها نمرهی کل سالمت معنـوی بهدسـت مـیآیـد .ایـن پرسشـنامه در
مطاهعات گوناگون در داخل و خارج کشور استفاده شده گرفته و پایایی و روایی آن نیـز تأییـد شـده
است.
بحث و نتیجه گیری
سالمت معنوی را میتوان این گونه تعریف کرد :کیفیت ذاتی و اصلی انسانی که در برگیرنده بـاور
به چیزی بزرگتر از خود بوده و ایمان به این که بطور قطع ،زندگی تایید و تصـدیق مـینمایـد .در
حقیقت سالمت معنوی یکی از ابعاد بنیادین سالمت و بهزیسـتی و نیـروی هماهنـگ کننـده سـایر
ابعاد سالمت است .به طور کلی سالمت معنوی از ابعاد مهم سالمت در انسـان اسـت .در واقـع در
بین دانشجویان سالمت معنوی ارتبا هماهنگی بین نیروهای داخلی فراهم کرده است و با ویژگی
هایی مانند صل  ،تناسب ،هماهنگی ،احساس ارتبا نزدیک بـا خـویش ،خـداو جامعـه مشـخب
میشود ،و سالمت معنوی دانشجویان را در رسیدن به خدا هدایت میکند.
سالمت معنوی و خودکارآمدی ارتبا تنگا تنگی با هم دارند بطوری که باورهـای خودکارآمـد
و معنویت میتوانند انگیزه هایی قدرتمند در جهت بهبود کیفیت زندگی در بین دانشـجویان باشـد
باشند .به عبارتی افراد به اشتغال و کارهایی گرایش دارند که قابل اعتماد باشـند و از کارهـایی کـه
نسبت به آنها قابلیت ندارند ،دوری میکنند .صاحب نظران بر این باورند که خودکارآمدی فراگیران
در انگیزه ،رغبت ،پشتکار ،و تال

برای رفع موانع آنها نقش بسیار مهمی ایفـا مـی کنـد .در واقـع

میزان یادگیری در بین دانشجویان با سط خودکارآمدی ارتبا مسـتقیم دارد .در واقـع اعتمـاد بـه
نفس دانشجویان در انجام وظایف مانند واسطی است میان آنچه که اومیداند و آنچه کـه او انجـام
میدهد ،و این به تصمیم گیری های مهم در آینده منجر میشود.
در نتایج پژوهشی که بر روی  411دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبـاد غـرب بـه
دست آورده است ،این نتیجه حاصل شـد کـه بـین سـالمت معنـوی و خودکارآمـدی دانشـجویان
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رابطهای هم سو وجود دارد .در یکی دیگر از بررسیهای انجام شده کـه مربـو بـه خصوصـیات
جمعیت شناسی مشارکت کنندگان است ،یافته ها حاکی از این اسـت کـه میـزان سـالمت معنـوی
دانشجویان به جنسـیت بسـتگی نـدارد ،بلکـه بـه تجـارب زنـدگی ،راهبردهـای مقابلـهای ،نقـش
وخصوصیات افراد بستگی دارد .در ارتبا با وضعیت سکونت تفاوت قابل مالحظهای بین سالمت
معنوی و خودکارآمدی دانشجویان مشاهده نشده است.
ایمان و باورهای دینی نقش مهمی در کاهش جرم و پیشگیری از آن دارد اسالم به متابه آخرین
دین توحیدی در فرامین کاربردی برای تربیت انسان با ایمان ،متعادل و عاقل برنامـه هـایی دارد ،و
بر انجام آگاهانه و هوشمندانه مناسک و احکـام شـریعت کـه نقـش حیـاتی در سـالمت فـردی و
اجتماعی دارند ،تاکید میکند.
بر این اساس به مسئوهین و مدیران موسسات عاهی توصیه میشود کـه سـاز و کارهـایی را بـه
منظور بهبود و ارتقای سالمت معنوی در دانشگاه ایجاد کنند ،تا اینکه زمینه افزایش خود کارآمـدی
در بین دانشجویان فراهم شود.
از نقطه نظر روان شناسی اسالمی نیز ،اگر خودکارآمدی شخب در سط پـایینی باشـد ،امکـان
وقوع جرم بیشتر است .افراد با منبع کنترل درونی یا همان خودکارآمد نسبت به افـرادی کـه دارای
منبع کنترل بیرونی ،یعنی افرادی که محیط بر آنها تأثیر میگذارد و خودکارآمـدی پـایینی دارنـد ،از
میزان باالتری از سازگاری فردی و اجتماعی برخوردارند .از این رو از منظـر روانشناسـی اسـالمی
امکان وقوع جرم توسط این افراد و حتی در معرض بزه دیده قرار گرفتـه شـدن کمتـر اسـت .امّـا
افرادی که خود کارآمدی پایینی دارند آسیب پذیرترند .در واقع افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی
هستند ،با شکست تحصیلی ،اجتماعی و شغلی بیشتری درگیر هسـتند ،و مشـکالت فزاینـدهای در
تعامالت اجتماعی دارند و رفتارهای پرخاشگرانه وتحریک آمیز در برابرفشارهای اجتماعی از خود
بروز می دهند.
باید افزود که بررسی مطاهعات علمی و کاو های عمیق تحقیقـاتی حـاکی از ایـن اسـت کـه
آموزه های دینی واخالقی و معنوی و ایمان نقـش مهمـی در آرامـش روحـی روانـی و رفتارهـای
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تعادهی ،مبنی بر عقالنیت است ،نتیجـه بدسـت آمـده از پـژوهش نشـان داد کـه ســبک زنــدگی
اسـالمی بـر خودکار آمـدیدانش آموزان اثر متبت و معناداری دارد .این امر نیز احتماالً بدین دهیـل
است که عواملی چـون اجتمـاع ،خانواده ،فضائل اخالقی ،سالمت روحی و روانی و نیـز باورهـا و
عقاید جوانان در اعتقادات آنها مبنی بر توانایی انجام کارها در در شـرایط خـاص ،توانمنـدیهـا و
قابلیتهایشان ،پشتکار و نیز نحوهی مواجهه بـاموانع و چاهشها نقش حیاتی دارد.
پژوهش نشان داد که عزّتّ نفس دانشجویان بر خود کار آمدگی اثر متبت و معناداری دارد .این
امر احتماالً بدین دهیل است که برداشتها و قضاوتهـای جوانـان،درجه تأییـد و تصـویب خـویش و
نیز میزان ارز

و احترامی که برای خـود قائـل هسـتند در چگـونگی انجام وظـایف ،احتـرام بـه

حقوق و قوانین اجتماعی ،و نیز برقراری رابطـه متقابـل مناسـب بـا خـانواده و دیگران نقش بسیار
حائز اهمیتی دارند .عزت نفس باال در فرد ایجاد حس اعتماد به خود میکند که ایـن احسـاس وی
را قادر به تطابق با موقعیتهای سخت میکند.
پیشنهادهای اجرایي
یافته های حاکی از این است که هو
اصلی این است که پرور

هو

معنوی هم مانند دیگر هوشها قابـل شناسـایی اسـت .نکتـه

معنوی تا حدود زیادی فرایندی فـردی اسـت ،از آن جـایی کـه

خودکارآمدی نیز عامل مهمی در انجام درست کارها توسط دانشجویان میباشد در مورد چگـونگی
دانشـگاههـا بایـد افـرادی را

بکارگیری آن در دانشگاه می توان پیشنهاد کرد -0 :تصمیم انتخـاب (
انتخاب کنند که در سط باالیی از خودکارآمدی باشند) -هد
افراد خود کارآمد فرایند هد

گذاری را بهبود بخشند).

گذاری(دانشگاهها میتوانند توسط
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