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چکیده
دینداری پدیدهای است که از همان ابتدای پیدایش انسانها در روند تحول جوامع تأثیرگذار بوده استت و بته
موضوعی اساسی و مهم در روند زندگی افراد تبدیل شده است؛ اما از آنجاییکته دینتداری در ست مت روان
انسان تأثیرگذار است مقاله حاضر در نظر دارد ،سرمایه روانشناختی دانشجویان و نقتش دینتداری آنتان را در
توسعه این مفهوم مورد بررسی قرار دهد .پژوهش حاضر ،به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه با حجم
نمونه  504نفر در بین دانشجویان دانشگاه تبریز در تمامی مقاطع تحصیلی در سال  93-95انجام گرفته و از
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده شده است .برای تحلیل دادههتا از ضتریه همبستتگی پیرستون و
رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافتههتا نشتان داد کته بتین دینتداری و سترمایه روانشتناختی رابطته ممبتت و معنتیداری وجتود دارد.
بهبیاندیگر ،نتایج بیانگر وجود ارتباط ممبت و معنیدار بین ابعاد متغیر دینداری (مناسکی ،تجربی و پیامدی)
و ابعاد سرمایه روانشناختی (عزتنفس ،خودکارآمدی و کانون کنترل) بود .براساس نتتایج تحقیت  ،میتانگین
نمره دانشجویان برای سرمایه روانشناختی ( ،)%45/31متوسط رو به باال ارزیابی شده است .در این تحقی بعد
خودکارآمدی ( )%45/95بیشترین میانگین را در ابعاد سترمایه روانشتناختی بته ختود اختصتاه داده استت.
همچنین براساس نتایج تحقی  ،سرمایه روانشناختی بیش از همته از بعتد مناستکی ( )beta =0/344متغیتر
دینداری متأثر است .در نهایت نتایج بیانگر آن بود کته  14درصتد از واریتانس متغیتر سترمایه روانشتناختی،
توسط متغیر دینداری قابل تبیین است.
کلیدواژهها :سرمایه روانشناختی ،خودکارآمدی ،دینداری ،مناسک دینی.
 -1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشجوی دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
 -3کارشناسی ارشد جامعهشناسی
* :نویسنده مسئول

Email: M_mirzaie1990@yahoo. com
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 .1مقدمه و بیان مسئله
فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماعی که تحت تأثیر رشتد ستریع
زندگی صنعتی شکل میگیرد ،تأثیرات عمتدهای بتر ست مت روان انستان دارد (میرکتوهی و
خرمایی )111 :1390 ،که بیتوجهی و عدم برنامهریزی جهت کنتترل آن متیتوانتد عواقته
غیرقابل جبرانی را بهدنبال داشته باشد (فیتروزی و همکتاران .)131 :1392 ،محققتان علتوم
انسانی معتقدند که ریشه بسیاری از مشک ت روانتی و اجتمتاعی هماننتد تتنش ،استیصتال،
اضطراب ،افسردگی و یاس نوامیدی ،احساس عجز ،احساس تنهایی ،کاهش تحمل اجتمتاعی
و غیره در پایین بودن میزان سرمایه روانشناختی افراد ،جوامتع و ملتتهتا قترار دارد کته بتا
تقویت سرمایه روانشناختی میتوان با این مشک ت مبارزه کرد (علیپتور و همکتاران:1391 ،
.)14
سرمایه روانشناختی بهعنوان نیرویی در جهت ترقی فرد ،بهبتود عملکترد فتردی ،افتزایش
قدرت نفوذ ،بهبود عملکرد سازمان ،نهاد و سکونتگاههتای انستانی ،افتزایش درآمتد و ایجتاد
مزیت رقابتی شناخته میشود (حیتدری ستاربان .)252 :1392 ،برختوردار بتودن از سترمایه
روانشناختی افراد را قادر میسازد تا ع وه بر مقابله بهتتر در برابتر موقعیتتهتای استترسزا،
کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشک ت از توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشتنی از
خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند .لتذا ایتنگونته افتراد دارای ست مت
روانشتتناختی بتتاالتری نیتتز هستتتند .در همتتین متتورد ،ستتلیگمن معتقتتد استتت کتته ستترمایه
روانشناختی ،جنبههای ممبت زندگی آدمی را در برمیگیرد و برخ ف سرمایههتای انستانی و
اجتماعی ،بیشتر بالقوه بوده و اندازهگیری و توستعه آن نیتز دشتوار استت؛ بنتابراین سترمایه
روانشناختی شامل درک شخص از خودش ،داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایتداری
در برابر مشک ت تعریف میشود .این ویژگی ت ش فرد را برای تغییتر موقعیتتهتای فشتارزا
تداوم میدهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده ،مقاومت و ستختی وی در تحقت
اهداف را تضمین میکند (خسروشاهی و همکاران.)151 :1391 ،
اما دین یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در س مت روان انسان است .دین چهتره جهتان را
در نظر فرد دیندار دگرگون میسازد و طرز تلقی او را از خود ،خلقتت و رویتدادهای پیرامتون
تغییر میدهد .فرد دیندار خود را تحت حمایت و لطف همهجانبه خداوند ،بزرگترین نیتروی
موجود میبیند و بدین ترتیه احساس اطمینان و آرامش و لذت معنوی عمیقی به وی دست
میدهد (چراغی و مولوی .)2 :1314 ،به باور روانشناسان ،دعا ،نماز و داشتتن ایمتان محکتم،
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تشویش ،نگرانی ،یأس و ترس را برطرف میسازد .قرآن کریم نیتز متیفرمایتد« :اال بتذکرا
تطمئن القلوب» آگاه باشید که با ذکر و یاد خدا ،دلهای شتما آرامتش متییابتد و احستاس
امنیت میکنید (شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید.)144 :1390 ،
در همین زمینه آلپورت 1معتقد است که احساسات دینی نه ماهیتی صرفاً عق نی دارند و
نه کام ً غیرعق نی ،بلکه بیشتر تلفیقی از احساس و تفکر منطقی استت .در واقتع دینتداری،
فلسفهای از زندگی برای فرد ارائه میکند که نه تنهتا متاهیتی عق نتی دارد بلکته بته لحتا
احساسی و هیجانی نیز ارضتاککننده استت (جتی واتستن .)44 :1344 ،از طرفتی ارزشهتای
مذهبی و مشارکت در یک گتروه متذهبی عتزتنفتس و خودکارآمتدی را افتزایش متیدهتد
(هدایتی و همکاران )125 :1314 ،و با فراهم ساختن یک دیدگاه اسنادی سازنده به افراد در
یافتن معنا و هدف زندگی کمک میکند (دباغی .)2 :1311 ،ع وه بر ایتن ،راجترز ،2متازلو و
بندورا 3بر رابطه دینداری و جنبههای گوناگون س مت روانی تأکیتد متیکننتد .یونت  5نیتز
معتقد است که افراد بهدلیل انحتتراف از زنتدگی متذهبی دچتتار بیمتاری روانتی متیشتوند
(عباسزاده و میرزائی.)95 :1395 ،
با توجه به مطاله ذکر شده میتوان گفت برای ایجاد جامعهای ستالم و پویتا و همچنتین
افرادی توانمند ،توجه به بحث توسعه سرمایه روانشناختی ضروری است و جامعتهی ستالم در
گرو داشتن افرادی با بهداشت روانی باالستت .از ایتنرو عت وه بتر توجته بته متغیتر سترمایه
روانشناختی محققان باید به متغیرهای مهم مرتبط با این مفهوم توجته نماینتد و بتا بررستی
آنها شرایط و زمینهی تقویت سرمایه روانشناختی افراد جامعه را فراهم آورند؛ اما آنچه مستلم
و روشن است اهمیت توسعه ویژگیهایی چون عزتنفس و خودکارآمتدی در روحیتهی قشتر
جوان و بهخصوه قشر تحصیلکردهی یک جامعه است .از آنجاییکه مشتک ت فراوانتی بتر
سر راه اشتغال قشر تحصیل کرده جامعه امروزی ما وجود دارد اهمیتت تربیتت نستلی ختود
کارآمد و متکی به خود و با عزتنفس باال دوچندان میشود .لذا بترای موفقیتت در ایتن امتر
باید به شناخت عوامل تأثیرگذار در این امر پرداخت .بر همین استاس تحقیت حاضتر تت ش
دارد تا به بررسی تأثیر متغیر دینداری بر توسعه سرمایه روانشناختی دانشجویان بپتردازد و از
این طری حداقل کمکتی در جهتت شتناخت بستترهای مناسته توستعه و تقویتت سترمایه
روانشناختی نماید.
1. Allport
2. Rogers
3. Maslow & Bandora
4. Jung
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 .2مبانی نظری
اهمیت معنویت و رشد معنتوی انستان در چنتد دهتش گذشتته بتهصتورتی روزافتزون توجته
روانشناسان را به خود جله کرده است .پیشرفت علمی از یکسو و ماهیت پویتا و پیچیتدهی
جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث شده است که نیازهای معنوی بشتر در برابتر خواستتههتا و
نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند .مردم جهان امتروزه بتیش از پتیش بته
معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روانشناسان هم بهطور روزافزون درمییابنتد کته در
همهی موارد برای درمتان اختتت الت روانتی ،استتفاده از روشهتای متعتارف کتافی نیستت
(حبیهوند )11 :1314 ،از اینرو در این رابطه بهمنظور شناخت بهتتر تتأثیرات دیتن و رشتد
معنوی بر ابعاد روانی انسان نظریات متفاوتی مطرح شده است .در این نظریات اعتقاد بر ایتن
است که در ایمان به خدا نیرویی خارقالعاده وجود دارد که نوعی قتدرت معنتوی بته انستان
میبخشد و در تحمل سختیهای زندگی روزمره او را کمک کرده و از نگرانی و اضتطرابی کته
بسیاری از مردم در معرض ابت ی به آن هستند دور میسازد.
ویلیام جیمز ،یکی از پیشگامان طرح این واقعیت در روانشناسی ،معتقد است؛ ایمان بدون
شک مؤثرترین راه درمان اضطراب است ،ایمان نیرویی است که باید برای کمک به انستان در
زندگی وجود داشته باشد .فقدان ایمان ،زنت خطتری استت کته نتاتوانی انستان را در برابتر
سختیهای زندگی اع م میدارد (نجاتی .)1315 ،جیمز در یتک جمتعبنتدی کته از حیتات
دینی ارائه میدهد میگوید بهطورکلی در گستردهترین شیوهی ممکتن ویژگتیهتای حیتات
دینی برحسه دریافت ما ،در این باورها نهفته است:
 -1دنیای دیدنی ،بخشی از عالم معنویتر استت کته ارزش و معنتای ختود را از آن دریافتت
میکند.
 -2وصال یا ارتباط قرین با هماهنگی با آن عالم برتر ،غایت حقیقی ماست.
 -3دعا یا اتصال با روح عالم خلقت خدا یا نظم کائنات فرایندی است که در آن واقعتاً کتاری
(با ثمر) انجام میشود و قدرتهای معنتوی دارای آثتار روانشتناختی یتا جستمانی در متا
جریان مییابد.
 -5زندگی مزه و طعم جدیدی مییابد ،همچون موهبتت الهتی بته شتکل زنتدگی سرشتار از
نشاط شاعرانه یا بهجت دلیرانه ظاهر میشود.
 -4امنیت خاطر و آرامش باطنی ایجاد میشود که نتیجتهاش در ارتبتاط بتا دیگتران ،اظهتار
احسان و عواطف بیدریغ است (صابری.)11 :1319 ،
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بنابراین دین به مؤمنان و معتقدان خود میآموزد که چگونه با مجموعتهی عظتیم جهتان
که پیش از فرد شکل گرفته و قوانین ختود را بتر او تحمیتل متیکنتد ستازگاری یابتد .ایتن
سازگاری ،دلگرمی و خرسندی مطبوعی را در روان فرد ایجاد متیکنتد (حبیتهونتد:1314 ،
.)12
یون  1نیز مذهه را مشاهده بعضی عوامل نامرئی میداند که این تنها خاه انسان استت
و اعتقاد از نظر او تجربه و ادراک آن چیزی است که انسان را منقله میکند .بنتا بته اعتقتاد
یون  ،مذهه بسیاری از نیازهای انستان را بترآورده و خ کهتای وجتودی او را پتر متیکنتد.
همچنین ،اطمینان ،امید و قدرت را در شخص قوت بخشیده ،خصوصیات اخ قی و معنوی را
در فرد و اجتماعات استحکام می بخشتد و بترای انستان پایگتاه بستیار محکمتی را در مقابتل
مشک ت و مصائه و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند (توکلی و همکاران .)22 :1390 ،به
اعتقاد یون  ،بدبختی ،یأس ،احساس پوچی ،بیهدفی و بتیمعنتایی بشتر بتهدلیتل نداشتتن
ارتباط با بنیادهای ناهشیار شخصیت است .از دیدگاه او علت اصلی فقدان این ارتباط ،اعتقتاد
بیش از پیش و انحصارگرایانه به علم و عقل بتهعنتوان راهنماهتای زنتدگی و کنتار گذاشتتن
نگرش های دینی است .یون دین را از عوامتل کتاهش فشتارهای روانتی ،کتاهش اضتطراب،
افزایش اعتماد به نفس ،نشاط و حرکت میداند (باقریپور.)111 :1319 ،
در همین زمینه فرانکل 2به رابطهی همبستگی میان معنای زندگی و ست مت روان اشتاره
دا رد و اعتقاد دارد س مت روان ،یعنی از مرز توجه به خود گذشتن ،از خود فرا رفتن و جذب
معنا و منظوری شدن؛ آنگاه است که خود بهطتور خودانگیختته و طبیعتی ،فعلیتت و تحقت
مییابد (فرانکل .)44 :1915 ،فرانکل دین را تکاپوی بشر برای یافتن معنایی غایی یتا نهتایی
در زندگی تعریف میکند .به عقیدهی فرانکل رفتن بته ستمت دیتن ،برخاستته از درون فترد
است و او بهسوی انتخاب دین حرکت میکند ،نه اینکه چیزی او را به این حرکتت واداشتته
باشد .به بیان دیگر ،دین باوری نه تنها از سر جبر نیست که در این صورت دینپنداری واهی
میگردد بلکه در نهایت آزادی و مسئولیتپذیری است و این در همهی انسانها صادق استت؛
چرا که دین یک احساس مذهبی عمی و ریشهدار در اعماق ضمیر ناهشتیار همته انستانهتا
است .به عقیده فرانکل دینداری امری ثانوی نیست که طی فرآیند خاصی حاصل شده باشتد؛
بلکه نهاد او در درون آدمی ریشه دارد و همزاد و همراه آدمی است (یاسمینژاد ،گلمحمتدیان
و سعیدیپور .)19 :1319 ،از اینرو او دین را تحق معنای غایی تلقی میکند و بر هدفمنتد
1. Yung
2. Franckle
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بودن و معنا داشتن زندگی انسان تأکید دارد .او هتدف دیتن را رستاندن انستان بته ست مت
درونی و روانی تلقی میکند (افشانی و همکاران.)31 :1393 ،
آلپورت نیز معتقد است احساس دینی وقتی مستقل باشد و متعصبانه و اجباری براساس
انگیزه های ناهشیار و دفاعی نباشد ،احساسی کامل از دین و پرشور و حرارت خواهد بود .او
اینچنین احساسی را باثبات و پایدار میداند و معتقد است که همواره هدایتگر خواهد بود.
این احساس دینی سبه انسجامبخشی به شخصیت خواهد شد و به همه مفاهیم زندگی معنا
میبخشد (همایی .)40 :1311 ،بهعبارتیدیگر از نظر وی احساسات دینی نه ماهیتی صرفاً
عق نی دارند و نه کام ً غیرعق نی؛ بلکه بیشتر تلفیقی از احساس و تفکر منطقی هستند .در
واقع دینداری ،فلسفهای از زندگی برای فرد ارائه میکند که نه تنها ماهیتی عق نی دارد،
بلکه به لحا احساسی و هیجانی نیز ارضاکننده است .بنابراین ،آلپورت نتیجه میگیرد که
تمام ادیان بزرگ دنیا نوعی جهانبینی برای پیروان خود به ارمغان میآورند که هم سادگی
منطقی دارد و هم زیبایی هارمونیک .آلپورت توضیح میدهد که احساسات دینی بالغانه
دارای پیچیدگی و غنای مفهومی هستند که ع وه بر ایجاد ثبات اخ قی در افراد ،فلسفهی
جامعی برای زندگی عرضه میکند و به سمت یک الگتوی توحیتد یافتهی هماهن ،
سازمانبندی میشود و در نهایت باورهایی راهگشا را به فرد پیشکش میکند .منظور از
باورهای راهگشا ،فرضیات کارآمد در عرصهی حیات است که امکان عمل در شرایط مبهم و
تردیدآمیز را فراهم میسازد (یاسمینژاد ،گلمحمدیان و سعیدیپور .)13 :1319 ،آلپورت و
راس 1دو بعد اساسی بیرونی و درونی را برای دینداری شناسایی میکنند (صالح:2012 ،2
 .)214آلپورت قابلقبولترین روش متمایز کردن این دو قطه را این میداند که بگوییم،
شخص با مذهه بیرونی ،مذهبش را بهکار میگیرد ،درصورتیکه شخص دارای مذهه درونی
با مذهبش زندگی میکند .پس مذهه درونی فراگیر ،دارای اصول سازمان یافته درونی شده
است که خود غایت و هدف است و نه وسیلهای برای رسیدن به هدف (علوی.)151 :1314 ،
این قطه از دینداری آلپورت ،میزان تزری مفهوم دینی را به زندگی روزمره توصیف میکند
(فارمر .)2001 ،3در نهایت آلپورت بهدنبال نشان دادن تأثیر دینداری بر شخصیت و روان
انسان است که از طری قطهبندی دین این امر را به بهترین شکل توضیح میدهد.

1. Alport & Ross
2. Salleh
3. Farmer
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بنیامین راش نیز اظهارنظر جالبی در مورد رابطهی متذهه و ست مت روح و روان انستان
داشته است .وی معتقد است که متذهه همتان مقتداری بترای پترورش و ست مت روح آدم
اهمیت دارد که هوا برای تنفس (صدری و جعفری .)130 :1319 ،وی از این طریت اهمیتت
دین و مذهه در ارتقای س مت روحی و روانی انسان را نشان میدهد.
همچنین مازلو یافتن معنا در زندگی را نگرانی عمده و اولیهی انسان میداند .به اعتقتاد او
فرد خودشکوفا به دنبال باال بردن هستی ختویش استت تتا معترفتش را بته ختود و دیگتران
گسترش دهد و در هر کاری از شخصیت خود بهره بگیرد .به عقیدهی وی این فرآیند توستط
مجموعهی بزرگتری از ارزشها هدایت میشود که بر خوبی ،زیبایی و زندگی تأکید میکنتد
(بهرامی.)145 :1319 ،
در اس م نیز راه ع ج و درمان اساسی اخت الت روانی ،ازجملته اضتطراب و نگرانتی ،یتاد
خداوند است« :اال بذکر ا تطمئن القلوب»؛ و اعتقاد بر این است که انسان بهوسیلهی ایجتاد
ارتباط روحی و معنوی با مبدأ وجود و سرچشمهی همهی پاکیها و نیکیها به آرامش خاطر
دست پیدا می کند .یاد خدا انسان را با ریستمان و پیونتد استتواری بته پروردگتارش مربتوط
میسازد و او را به آرامش میرساند .چنین فردی با عبرت گرفتن از دیگران ،تجربهانتدوزی از
گذشته و با امید به سمت آینده در حرکت است .این افراد هرگز احساس ناراحتی و تشتویش
در مورد حوادثی که هنوز رخ ندادهاند به درون خود راه نمیدهند (قرآن کریم).
 .1-2تعاریف متغیرها
 .1-1-2سرمایه روانشناختی

ریشه مفهوم سرمایه روانشتناختی 1را بایتد در کارهتای متارتین ستلیگمن ( )1991کته او را
بهعنوان پدر روانشناسی ممبتگرا میشناسند جستجو کرد (هویتدا و همکتاران.)54 :1391 ،
سرمایه روانشناختی عبارت استت از مجموعتهای از صتفات و توانمنتدیهتای ممبتت افتراد و
سازمانها که میتوانند مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقاک فرد و سازمان نقش داشته باشد
(علیپور و همکاران .)14 :1392 ،این سرمایه در واقع به مفهتوم «چته کستی هستتید (ختود
واقعی)» و «چه کسی میخواهید بشوید (خود ممکتن)» بتر یتک مبنتای توستعهای و رشتد
یابنده بازمیگتردد .سترمایه روانشتناختی یتک وضعیتتت توستعهای ممبتت روانشتناختی بتا
مشخصههای زیر است:

1. Psychological Capital
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الف) تعهد و ت ش الزم برای موفقیت در کارهتا و وظتایف چتالشبرانگیتز (اعتمادبتهنفتس/
خودکارآمدی).
ب) داشتن استناد ممبت درباره موفقیتهای حال و آینده (خوشبینی).
ج) پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هتدف بترای دستتیابی بته
موفقیت (امیدواری).
د) پایداری هنگام مواجه با سختیها و مشک ت برای دستیابی به موفقیت (انعطتافپتذیری)
(فروهر و همکاران)11 :1390 ،؛ بنابراین امیدواری ،خوشبینی ،خود کارآمدی و استتقامت
مؤلفههای سرمایه روانشناختی هستند (علیپور و همکاران.)14 :1392 ،
امیدواری وضعیتی شناختی یا تفکری است که افراد را قادر میسازد که اهداف واقعی امتا
چالشبرانگیز و قابل پیشبینی را مدون سازد و سپس به آن اهداف از طری اراده معطوف به
خود ،انرژی و ادراک کنترل درونی شده دست یابند (هویدا و همکتاران .)51 :1391 ،بنتدورا
خودکارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره مهتارتهتا و توانمنتدیهتای ختود بترای انجتام
کارهایی که در موقعیتهای ویژه به آنها نیتاز استت تعریتف متیکنتد .بته نظتر وی داشتتن
مهارتها و دستاوردها پیشبینیکنندههای مناسبی برای عملکرد آینده افتراد نیستتند ،بلکته
باور انسان درباره تواناییهای خود در انجام آنهتا بتر چگتونگی عملکترد ختویش متؤثر استت
(خسروشاهی و همکاران .)313 :1391 ،خوشبینی نیز اسناد درونی بالنسبه ثابت و کلتی در
مورد حوادث ممبت است و تابآوری یا استقامت را ظرفیت روانی ممبت برای برگشت ،جهش
از مصیبت و تغییر ممبت در جهت پیشرفت تعریف کردهاند که فرد را برای پذیرش مسؤولیت
آماده میکند (علیپتور و دیگتران)14 :1392 ،؛ بنتابراین سترمایه روانشتناختی شتامل درک
شخص از خودش ،داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشک ت تعریتف
میشود (خسروشاهی و همکاران .)151 :1391 ،در این تحقی با توجه به اهداف موردنظر به
بررسی سه بعد از سرمایه روانشناختی یعنی عزتنفس ،خودکارآمدی و مرکز کنترل پرداخته
شده است.
 .2-1-2دینداری

دینداری مفهومی است که تعریف آن دشوار متیباشتد و همته افترادی کته بتا آن بتهعنتوان
موضوعی از تحقیقات علمی برخورد داشتهاند از آن بهعنوان مفهومی دشوار یاد نمودهانتد .بته
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همین خاطر ،تعاریف و مدلهتای متفتاوتی از آن وجتود دارد (پرستچیوا و نیکولتتا:2011 ،1
.)345
2
دینداری اغله بهعنوان شدت اعتقادات مذهبی و مشارکت در آن تلقی میشتود (ژانت ،
 .)231 :2001در واقع دینداری صفت و حالت انسان درباره دین است؛ و به عبارتی دینتداری
حاصل و نتیجه همان برداشتی است که از دین ارائه میشود (امتام جمعتهزاده.)11 :1319 ،
تحقیقات درباره دینداری نشان میدهد که دینداری یک تجربه یتکبعتدی در زنتدگی افتراد
نیست و مستلزم بیش از یک بعد است و ابعاد متفاوتی را شامل میشتود (کیوکتان.)2000 ،3
هدن 5معتقد است که دینداری عامتل اساستی اجتمتاعی شتدن و انستجام فکتری ،عملتی و
جهتگیری در رفع مشک ت ،پدیده هتا و مستائل اجتمتاعی استت (نتازک تبتار و همکتاران،
 .)235 :1314در تحقی حاضر با توجه به اهداف موردنظر جهت سنجش متغیر دینتداری از
سه بعد مناسکی ،تجربی و پیامدی استفاده شده است.
 .3پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه سرمایه روانشناختی پدیدهای مؤثر در شکلدهی کنشهتای افتراد استت و
نفوذ پایداری در هر فرد دارد ،دانشمندان و اندیشمندان ایتن عرصته ،توجته خاصتی بته ایتن
موضوع داشتهاند؛ که در اینجا به مرور برخی تحقیقات در این زمینه اشاره میکنیم:
بخشتتی ارجنکتتی و همکتتارانش ( )1393در تحقی ت ختتود بتته بررستتی رابطتته بهزیستتتی
روانشناختی با نگرش دینی ،عزتنفس و سرسختی روانشناختی پرداختهانتد .نتتایج تحقیت
آنها نشان میدهد که نگرش دینی دانشجویان مورد بررسی بهعنوان متغیری اساستی تعیتین
کننده عزتنفس و سرسختی روانشناختی بوده و از آن طری مبنایی بترای بهبتود بهزیستتی
روانشناختی است .به عبارتی نگرش دینی تأثیری ممبت و افزایشدهنده بر میزان عزتنفتس
و متغیر بهزیستی روانشناختی دانشجویان داشته است.
پژوهش دیگری توسط ابراهیم مداحی و همکتارانش ( )1390بتا هتدف بررستی ارتبتاط
جهتگیری مذهبی (درونی /بیرونی) با بهزیستی روانشناختی انجام شده است .براساس نتایج
این تحقی  ،جهتگیری مذهبی هم از نوع درونی و هم از نوع بیرونی آن قابلیت پیشبینتی
بهزیستی روانشناختی را دارد .این نتایج را اینطور میتوان تبیتین کترد کته هرچته میتزان
1. Paraschiva & Nicoleta
2. Zhang
3. Kucukcan
4. Heden

11

بررسی ارتباط بین ابعاد دینداری و سرمایه روانشناختی...

جهتگیری مذهبی جوانان درونیتر باشد ،بهزیستی روانشناختی آنها بیشتر خواهد بود؛ و
هرچه میزان جهتگیری مذهبی جوانان بیرونیتر باشد ،بهزیستی روانشتناختی آنهتا کمتتر
خواهد بود .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که جهتگیری مذهبی قابلیت پیشبینی بهزیستی
روانشناختی را نیز دارد.
نتایج مطالعه کوشکی و خلیلی ( )1319نیز نشان داد که هر چه نگرش شناختی عاطفی
فرد نسبت به مذهه باالتر رود منبع کنترل درونی او نیز افزایش مییابد .همچنتین تحقیت
محمدی و مهرابیزاده ( )1314نشان داد که بتین منبتع کنتترل درونتی و نگترش متذهبی
دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد ،یعنی افراد مذهبی منبع کنترل درونی باالتری دارند.
در مطالعه دیگری ابوتس 1و همکارانش ( )2005بته بررستی رابطتهی متذهبی بتودن بتا
س مت روان در میان کودکان اسکاتلندی پرداختند .در این پژوهش رابطهی حضور هفتگتی
در مراسم مذهبی کلیسا با س مت روان کودکان مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس یافتههتا،
کودکانی که در مراسمهای مذهبی حضور بیشتری داشتند پرخاشتگری کمتتری در خانته و
مدرسه داشتند ،عزتنفس باالتری داشتند و اضتطراب و افستردگی کمتتری در میتان آنهتا
گزارش شده بود.
در پایان بخش نظری و تجربی میتتوان گفتت آلپتورت ،فرانکتل ،بنتدورا ،یونت و دیگتر
صاحهنظران ذکتر شتده ،دینتداری و ابعتاد آن را بترای افتزایش مطلوبیتت میتزان سترمایه
روانشناختی افراد مؤثر دانسته و بر نقش نگرشهای مذهبی و اعتقادات معنتوی بتر ست مت
روانی و اجتماعی فرد تأکید نمودهاند .در تحقیقات تجربی ذکر شده نیز همین نتتایج حاصتل
شده است .بر همین استاس در ایتن تحقیت تت ش شتده تتا ایتن موضتوع در بتین جامعته
دانشجویی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .از مجموع نظریات و پژوهشهتای متورد اشتاره،
مدل تحلیلی و فرضیههای زیر استخراج گردید.

1. Abbotts
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مدل تحلیل تحقیق

مناسکی

مرکز کنترل

عزت نفس

روانشناختی

دینداری

خودکارآمدی
سرمایه

تجربی
پیامدی

نمودار  :1مدل تحلیلی تحقیق

 .4فرضیههای پژوهش
 .1-4فرضیهی اصلی

 بین افزایش میزان دینداری و سرمایه روانشناختی افراد رابطهی معنادار وجود دارد. .2-4فرضیهی فرعی

 بین بعد مناسکی دینداری و سرمایه روانشناختی و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد. بین بعد تجربی دینداری و سرمایه روانشناختی و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد. بین بعد پیامدی دینداری و سرمایه روانشناختی و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد. .5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و با توجه به امکان استفاده از نتایج آن توسط مستؤولین
از نوع کاربردی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش ،تمام دانشجویان دانشتگاه تبریتز در
سال تحصیلی  1393-95در تمام مقاطع تحصیلی است کته دارای  14440نفتر دانشتجو در
تمام مقاطع تحصیلی میباشد که از این بین براساس فرمول کوکران (در این پتژوهش ،بترای
تعیین دقی اجزای فرمول کوکران برخ ف روشهتای رایتج در بتین محققتان کته حتداکمر
واریانس را م ک قرار میدهند ،از آزمون مقدماتی استفاده شتد و واریتانس فرمتول کتوکران
بهطور واقعی و دقی تعیین گردید) و با استفاده از نمونهگیتری طبقتهای تصتادفی  504نفتر
بهعنوان حجتم نمونته انتختاب شتده استت .بتدین منظتور از هتر دانشتکده براستاس تعتداد
دانشجویان آن نمونهگیری شد که نتایج مربوطه در جدول  1ارائه شده است.
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Nt 2 s 2

Nd 2  t 2 s 2

n

جدول  :1توزیع فراوانی حجم نمونه برحسب دانشکده
دانشکده

کشاورزی

مکانیک

ادبیات

تربیتبدنی

روانشناسی

علوم طبیعی

حقوق و علوم اجتماعی

فراوانی

40

50

21

19

19

25

41

درصد

14/3

9/9

4/2

5/4

5/4

4/9

19/3

دانشکده

برق

شیمی

فیزیک

ریاضی

عمران

اظهار نشده

جمع کل

فراوانی

33

11

23

11

13

31

504

درصد

1/1

5/0

4/4

5/5

3/2

4/4

100

 .1-5بررسی اعتبار و روایی اندازهگیری تحقیق

اعتبار ابزار تحقی حاضر از نوع صوری 1بوده و از طری مراجعته بته صتاحهنظتران (استاتید
دانشگاه) مربوطه حاصل شده است .برای محاسبه روایی گویههای تحقی نیز از ضریه آلفای
کرونباخ استفاده گردیده است .در این تحقی برای سنجش میزان دینداری و ابعتاد آن از 13
گویه و برای سنجش سرمایه روانشناختی و ابعاد آن از  25گویه استفاده شده است.
جدول  :2نتایج آزمون آلفای کرونباخ
متغیرها
دینداری

سرمایه روانشناختی

ابعاد

تعداد گویهها

بعد پیامدی

5

بعد تجربی

5

بعد مناسکی

4

عزتنفس

9

مرکز کنترل

9

خودکارآمدی

1

آلفای کرونباخ

تعداد کل گویهها

0/91

13

0/19

25

 .2-5تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته در این تحقی سرمایه روانشناختی است .سرمایه روانشناختی عبتارت استت از
مجموعهای از صفات و توانمندیهای ممبت افراد و سازمانها که میتوانند ماننتد یتک منبتع
قوی در رشد و ارتقاک فرد و سازمان نقش داشته باشد (علیپور و همکاران .)14 :1392 ،جهت
عملیاتی کردن این متغیر از سه شاخص عتزتنفتس ،مرکتز کنتترل درونتی و خودکارآمتدی
استفاده شد و با گویههایی همچون :احساس رضایت از خود ،احستاس مفیتد بتودن ،بتاور بتر
گرفتن بیشترین امتیاز در یک مسابقه ،مسؤولیت کارهای مربتوط بته ختود را قبتول کتردن،
1. Face validity
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کنترل خود را در دست داشتن ،اعتقاد به مشخص بودن تقدیر انسانهتا ،تستلط بتر رفتتار و
کردار خود و  ...مورد سنجش قرار گرفت.
دینداری

دینداری از جنبههای مهم دین است که اغله بهعنوان شدّت اعتقتادات متذهبی و مشتارکت
در آن تلقی میشود (ژان  .)2001 ،در واقع دینداری حالت انسان دربارهی دین استت؛ و بته
عبارتی دینداری حاصل و نتیجهی همان برداشتی است که از دین ارائه میشود (امام جمعه-
زاده .)11 :1319 ،دینی بودن ،عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیدهای گفته میشود کته
ارزشها و نشانههای دینی در آن متجلّی است .تجلّی ارزشها و نشانههای دینی بودن فترد را
در نگرش ،گرایش و کنشهای آشکار و پنهان او میتوان جست و شناسایی کترد (عبتاسزاده
و میرزائی)11 :1393 ،؛ بنابراین ،فرد متدین را میتوان از دو راه شناسایی نمود :یکتی ،از راه
پایبندی و التزام دینی اش و دیگری ،از پیامد دینتداری و آثتار تتدیّن در فکتر ،جتان و عمتل
فردی و اجتماعی او (ادیه بهروز .)31 :1319 ،بهطورکلّی ،دینتداری ،یعنتی داشتتن اهتمتام
دینی بهگونهای که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متتأثر کنتد (عبتاس زاده و همکتاران،
.)15 :1393
در تحقی حاضر متغیر دینداری در قالههای پیامدی ،تجربی و مناسکی و با گویتههتایی
همچون :احساس گناه از عدم انجام فرایض دینی ،احساس ترس از ختدا ،تمایتل بته مصترف
مشروبات الکلی برای تفنن ،نماز و قرآن خواندن ،شرکت در نمتاز جماعتت و اعیتاد متذهبی،
روزه گرفتن ،اعتقاد به تأثیر دعا و  ...مورد سنجش قرار گرفت.
 .6یافتههای پژوهش
 .1-6یافتههای توصیفی

براساس نتایج میانگین سنّی نمونه تحقی  25/25سال و دامنش سنّی دانشتجویان  11تتا 34
سال بوده است 54/1 .درصد پاسخگویان مرد و  42/5درصتد زن و  91/1درصتد نیتز مجترد
بتتودهانتتد 44/1 .درصتتد شتتهری و  21/5درصتتد روستتتایی و از نظتتر مقطتتع تحصتتیلی نیتتز
کارشناسیها با  54/1درصد ،کارشناسی ارشد با  31/1درصد و دکتری با  14/1درصتد حجتم
نمونه را تشکیل داده اند .این تعداد براساس سهم هتر یتک از مقتاطع تحصتیلی در جامعتهی
آماری انتخاب شده است .از نظر رشتهی تحصیلی ،بیشترین نمونه از رشتههای علوم انستانی
با  31/1درصد و کمترین نمونه از رشتههای کشاورزی با  14/1درصد بوده است .رشتتههتای
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علوم پایه و فنی و مهندسی نیز بهترتیه با  21/1و  25/5درصد نیز بقیه حجم نمونه مربتوط
به متغیر رشته تحصیلی را تشکیل دادهاند.
در تحقی حاضر برای اندازهگیری متغیر سرمایه روانشناختی دانشجویان ،از  25گویته در
سطح اندازهگیری رتبهای با طیف شش قسمتی کام ً مواف  ،مواف  ،تا حدی مواف  ،تا حدی
مخالف ،مخالف و کام ً مخالف استفاده شد .نمره  155در این طیف ،نشتاندهنتده بیشتترین
میزان سرمایه روانشناختی و نمتره  25نشتاندهنتده کمتترین میتزان سترمایه روانشتناختی
دانشجویان است .میانگین این شاخص برای دانشتجویان مطالعته شتده برابتر  104/01بتوده
است؛ یعنی میزان سرمایه روانشناختی دانشجویان ،متوسط رو بته بتاال بتوده استت .بررستی
میزان سرمایه روانشناختی به تفکیک ابعاد آن ،نشاندهنده آن است که میتانگین مربتوط بته
این ابعاد تقریباً برابر با هم هستند.
جدول  :3یافتههای توصیفی متغیر سرمایه روانشناختی و ابعاد آن
ابعاد سرمایه روانشناختی

تعداد گویهها

میانگین خام

میانگین درصدی

عزتنفس

9

50/21

45/51

خودکارآمدی

1

21/91

45/95

مرکز کنترل

9

39/12

43/45

سرمایه روانشناختی کل

25

104/01

45/31

در تحقی حاضر برای اندازهگیتری میتزان دینتداری دانشتجویان ،از  13گویته در ستطح
اندازهگیری رتبهای با طیف ششقسمتی کام ً موافت  ،موافت  ،تتا حتدی موافت  ،تتا حتدی
مخالف ،مخالف و کام ً مخالف استفاده شد .نمرهی  41در این طیف ،نشاندهندهی بیشترین
میزان دینداری و نمرهی  13نشاندهنده کمترین میزان دینداری دانشجویان است .میتانگین
این شاخص برای دانشجویان مطالعه شده برابر  41بود .بهعبارتدیگر یعنی میتزان دینتداری
دانشجویان حد متوسط رو به باال را نشان میدهد .بررسی میزان دینداری به تفکیک ابعاد آن
نیز حاکی از این است که بیشترین میانگین مربوط به بعد تجربی استت و کمتترین میتانگین
نیز به بعد پیامدی تعل دارد.
جدول  :4یافتههای توصیفی متغیر دینداری و ابعاد آن
ابعاد دینداری

تعداد گویهها

میانگین خام

میانگین درصدی

مناسکی

4

22

43/33

تجربی

5

19

49/11

پیامدی

5

14

40/13

دینداری کل

13

41

45/34
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 .2-6یافتههای استنباطی

نتایج تحلیل همبستگی متغیر میزان سرمایه روانشتناختی دانشتجویان و متغیتر دینتداری و
ابعاد آن جهت رعایت اختصار در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل

سرمایه روانشناختی
R
0/344

Sig
0/001

تجربی

0/213

0/001

پیامدی

0/242

0/001

دینداری کل

0/344

0/001

مناسکی

نتایج همبستگی بین متغیرهای تحقی نشان داد که:
بین میزان دینداری و ابعاد آن بتا متغیتر سترمایه روانشتناختی دانشجتتویان همبستتگی
معنیدار و مستقیمی وجود دارد .به عبارتی ،هرگونه افزایش در میزان دینتداری دانشتجویان،
به ارتقای سطح سرمایه روانشناختی آنان کمک میکند .همچنتین هتر یتک از ابعتاد متغیتر
دینداری ،یعنی بعد مناسکی ،تجربی و پیامدی با میزان سرمایه روانشناختی رابطهی نزدیکتی
داشتتتند .در ابعتتاد دینتتداری ،بعتتد مناستتکی بیشتتترین همبستتتگی و بعتتد تجربتتی کمتتترین
همبستگی را با سرمایه روانشناختی از خود نشان دادند.
ع وه بر آن تحلیل همبستگی مربوط به ابعاد متغیر سترمایه روانشتناختی دانشتجویان بتا
متغیرهای مستقل تحقی بیانگر آن بود که:
 .1بین بعد مناسکی دینداری و همه ابعاد متغیر سرمایه روانشتناختی یعنتی ،خودکارآمتدی،
مرکز کنترل و عزتنفس همبستتگی ممبتت و مستتقیمی وجتود دارد؛ یعنتی بتا افتزایش
میانگین بعد مناسکی متغیر دینداری میانگین هر یک از این ابعاد نیز افزایش مییابد.
 .2بعد پیامدی دینداری با همه ابعاد متغیر سرمایه روانشناختی یعنتی ،خودکارآمتدی ،مرکتز
کنترل و عزتنفس رابطهی معنادار و ممبتی دارد و بهبود سطح متغیتر پیامتدی دینتداری
منجر به افزایش نمرۀ دانشجویان در ابعاد مربوطه میشود.
 .3بین بعد تجربی دینداری و ابعاد خودکارآمدی و عزتنفس رابطتهی مستتقیم و معنتاداری
وجود دارد .در این مورد بین بعد تجربی دینداری و بعد مرکز کنترل سرمایه روانشتناختی
هیچگونه همبستگی مشاهده نشد.
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 .5در نهایت نیز نتایج ،همبستگی بین متغیر دینداری بهصورت کلّی را با همهی ابعاد متغیتر
سرمایه روانشناختی بهصورت معنادار و مستقیمی نشان داده است.
جدول  :6نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای مستقل و ابعاد
متغیر سرمایه روانشناختی
ابعاد سرمایه روانشناختی

متغیرهای مستقل

خودکارآمدی

مرکز کنترل

عزتنفس

مناسکی

**0/313

**0/245

**0/340

پیامدی

**0/244

**0/234

*0/111

تجربی

**0/114

0/019ns

**0/149

دینداری کل

**0/513

**0/111

**0/224

* معنادار در سطح 0/04
** معنادار در سطح 0/01

در پژوهش حاضر سعی بر آن بود تا میتزان تأثیرگتذاری متغیتر دینتداری و ابعتاد آن بتر
متغیر سرمایه روانشناختی اندازهگیری شده و ستهم ایتن متغیتر در تبیتین تغییترات متغیتر
وابسته تحقی مشخص شود .از اینرو از تحلیل رگرسیون برای رسیدن به این مهتم استتفاده
شده است؛ اما از آنجاییکه احتمال وجود هم خطی بین متغیرهای مستتقل تحقیت وجتود
دارد و نتایج آمارهی دوربین واتسون VIF ،و ضریه تحمل واریانس نیز گول زنندهاند بهترین
راه برای جلوگیری از تأثیر هم خطی بر نتایج تحقی حاضر بررسی تأثیر تکتتک متغیرهتای
مستقل بر متغیر وابسته (سرمایه روانشناختی) از طری انجام رگرسیونهای مجتزا بترای هتر
متغیر مستقل در ارتباط با متغیر وابسته میباشد .لذا در تحقیت حاضتر جهتت جلتوگیری از
این امر سه متغیر مستقل تحقی را یعنی بعد مناسکی دینداری ،بعد پیامدی دینداری و بعد
تجربی دینداری را بهطور جداگانه در ارتباط با متغیر وابسته یعنی سرمایه روانشتناختی قترار
میدهیم.
جدول  :7آمارههای متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل

Adjusted R
Square

B

STD.E

BETA

T

Sig

بعد مناسکی

0/111

1/401

0/141

0/513

1/551

0/000

بعد تجربی

0/051

0/103

0/131

0/224

5/349

0/000

بعد پیامدی

0/023

0/439

0/141

0/111

3/034

0/003
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نتایج مرتبط با رگرسیونهای مجزا ،جهت ستنجش تتأثیر متغیرهتای مستتقل بتر متغیتر
وابسته نشان میدهد که هر سه متغیر مستقل تحقی یعنی بعد مناسکی ،بعد تجربتی و بعتد
پیامدی دینداری دارای تأثیری معنادار بر متغیر سرمایه روانشناختی هستند .میزان این تأثیر
با توجه به دادههای بهدستآمده متغیر است .از اینرو با توجه به نتایج منتدرج در جتدول 4
میتوان نتیجه گرفت که بیشترین تأثیرگذاری بر متغیر وابسته تحقی از طری بعد مناسکی
با ضریه بتای  0/513درصد صورت پذیرفته است و بعتد از آن نیتز متغیرهتای بعتد تجربتی
( )0/224و بعد پیامدی ( )0/111قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقی حاضر نشان داد که همبستگی معنادار و مستقیمی بین سترمایه روانشتناختی و
دینداری و مؤلفههای آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،افزایش دینداری و مؤلفههای آن ،یعنتی
بعد مناسکی ،تجربی و پیامدی با افزایش میزان سرمایه روانشناختی دانشجویان همراه است.
همچنین نتایج تحقی حاضر ،وجود همبستگی معنادار و مستقیم بتین ابعتاد دینتداری و
مؤلفههای مربوط به سرمایه روانشناختی یعنی ،عزتنفس ،مرکتز کنتترل و خودکارآمتدی را
نشان داد .در این مورد مؤلفههای دینداری یعنی ،مناسکی ،تجربی و پیامدی بهصتورت کلّتی
بیشترین همبستگی را با بعد خودکارآمدی سرمایه روانشناختی از خود نشان دادند .بهعت وه
اینکه میزان همبستگی این ابعاد با دو بعد دیگر یعنی عزتنفس و کانون کنترل نیز در حتد
مطلوبی قرار داشت .تنها نکتهی قابلتوجّه در این مورد عدموجود همبستگی معنادار بین بعد
تجربی دینداری و بعد مرکز کنترل سرمایه روانشناختی بود؛ بنابراین ،یافتههتای پتژوهش در
این مورد نشان میدهد که تمامی ابعاد سرمایه روانشناختی تحت تأثیر ابعتاد دینتداری قترار
دارند و تنها بین دو بعد تجربی دینداری و مرکز کنترل سرمایه روانشناختی ،این رابطه برقرار
نیست .در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،افرادی که نسبت بته انجتام اعمتال دینتی ختود
مصممتر هستتند ،از سترمایه روانشتناختی بیشتتری و بته تبتع آن از عتزتنفتس و روحیته
خودکارآمدی باالتری نسبت به سایر افراد برخوردار میشوند .ع وهبر این چنین افرادی برای
ختتود و تصتتمیمات ختتود ارزش بیشتتتری قائتتل هستتتند و دچتتار ختتودکمبینتی نمتتیشتتوند.
بدینصورت که انجام اعمال دینی همچتون نمتاز خوانتدن ،شترکت در آیتینهتای مقتدس و
مشارکت در فعالیتهای دینی ،روابط اجتماعی و کنش میان افراد را افتزایش داده و بتهمترور
به ایجاد سرمایه روانشناختی در فرد کمک نموده و باعث تقویت آن میشود.
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نتایج بهدستآمده با چهارچوب نظری تحقی (راجرز ،مازلو و بندورا) و تحقیقتات پیشتین
ذکر شده همچون پژوهشیهای بخشتی ارجنکتی و همکتارانش ( ،)1393ابتراهیم متداحی و
همکارانش ( ،)1390کوشکی و خلیلی ( ،)1319محمدی و مهرابیزاده ( )1314و ابتوتس 1و
همکارانش ( )2005همخوان و همسو است.
در نهایت ،نتایج مربوط به رگرسیون متغیرهای مستقل نشان میدهد؛ متغیرهای مستتقل
تحقی (بعد مناسکی ،بعد پیامدی و بعد تجربی) تأثیر معناداری بر متغیر وابستتهی تحقیت
(سرمایه روانشناختی) دارند .در این میان از بین متغیرهتای مستتقل تحقیت بعتد مناستکی
بیشترین تأثیر را بر روی متغیر سرمایه روانشناختی داشته است بعد از آن نیتز بعتد تجربتی و
بعد پیامدی بهترتیه بیشترین تأثیر را داشتهاند .در کل به لحا نتایج یاد شده ،هر چند کته
سرمایه روانشناختی در بین دانشجویان قابلقبول است اما بهمنظور حفظ و استمرار و تقویتت
این ویژگی در افراد متورد مطالعته ،متیتتوان پیشتنهادهای زیتر را بترای تقویتت سترمایهی
روانشناختی ارائه نمود:
 -1اهتمام در افزایش و یا آموزش ارزشهای اخ قی و دینی و نهادینتهستازی آنهتا از همتان
اوایل کودکی :با توجه به نتایج بهدستآمده در تحقیت حاضتر از آنجتاییکته ارزشهتای
دینی عنصری مهم در تقویت عناصر سرمایه روانشناختی به حستاب متیآیتد و در تقویتت
عزتنفس و خودکارآمدی افراد مؤثر است باید در جامعه شرایط بهتری برای شناخت ایتن
ارزشها فراهم آید .در این زمینه میتوان از فضاهای گفتمانی دینی استفاده کرد که حتتی
کسانی که پایبندی دینی ضعیفی دارند را تحت تأثیر قرار میدهد.
 -2تأکید بیشتر بر انجام اعمال و مراسم جمعی دینی ممل نماز ،شرکت در آیینهای مقتدس
و مراسمات مذهبی که بر س مت روان افراد نیز تأثیرگذار است.
بنابراین از آنجا که کشور ما دارای فرهنگی اس می است باید سعی نمود ع وه بر حفتظ
آن ،ارزشهای اخ قی را در جامعه گسترش داد چرا که قشر جوان و بهخصوه قشر تحصیل
کرده جوان نیازمند این ارزش هتا بترای برختورداری از ست مت روانتی و اجتمتاعی هستتند؛
بنابراین با گسترش ارزشهای اخ قی و فرهن اس می و در نهایتت برختورداری از افترادی
دارای س مت روانی و اجتماعی میتوان برای رسیدن به جامعهای ایدهآل از لحتا است می،
اخ قی و روانی امیدوار بود.
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