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  بین سالمت معنوي وخودکارآمدي دانشجویان بررسی رابطه

  مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی ـهاي فنیدانشکده

  

علیرضا حیدرزادگان
١

زاییمریم کوچک  و
٢

  

 

  

  ـهاي فنیدانشکده دانشجویان خودکارآمدي سالمت معنوي و پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین :چکیده

کنندگان روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت. اسی و علوم تربیتی انجام شده استمهندسی و روانشن

شناسی و علوم تربیتی و مهندسی هاي روانکارشناسی دانشکدهمقطع  مرد و زن نفر از دانشجویان 400پژوهش شامل

اي تصادفی گیري طبقه و روش نمونهنفر از آنان براساس جدول مورگان190 که ؛دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند

 نامۀو پرسش) 1982(  سالمت معنوي پولوتزین و الیسونۀنامآوري اطالعات از پرسش جمعبراي. انتخاب شدند

آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دستهاطالعات ب .استفاده شد) 1982( خودکارآمدي شرر و همکاران

داري بین سالمت معنوي و خودکارآمدي اکه همبستگی معن نتایج پژوهش نشان داد . گرفتگام مورد سنجش قراربهگام

عد سالمت رگرسیون نیز بیانگر آن بود که از بین ابعاد سالمت معنوي بگام بهگامهمچنین نتایج تحلیل . وجود دارد

 مستقل نشان داد tبراین نتایج آزمون عالوه. بینی را از خودکارآمدي دانشجویان داشته استوجودي بیشترین میزان پیش

دیده نشده داري ا خودکارآمدي تفاوت معنۀلفؤا در م است اممردان بیشتر از زنکه میزان سالمت معنوي دانشجویان 

 ةد و دانشجویان دانشکدشعد سالمت معنوي و خودکارآمدي تفاوت معناداري مشاهده با توجه به نوع دانشکده در ب. است

همچنین در ارتباط با وضعیت سکونت تفاوت معناداري بین .  و روانشناسی از میانگین باالتري برخوردار بودندتربیتیعلوم

  .دشسالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان مشاهده ن
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 مقدمه .1

 گذشته توجه روانشناسان و متخصصان ۀدر چند دهاهمیت معنویت و سالمت معنوي در انسان، 

که سازمان بهداشت جهانی در تعریف طوريبه خود جلب کرده است بهازپیش بیشبهداشت روانی را 

عد عد چهارم یعنی بکند و باشاره می ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي

 ادراکات حاصل از ةسالمت معنوي، دربرگیرند. سازدان مطرح میمعنویت را نیز در رشد و تکامل انس

 بودن و داشتن معنی در زندگی است خود و ترکیبی از عوامل شخصیتی و باورهاي بنیادین درخصوصِ

 مرتبطهاي اجتماعی، جسمانی و روانشناختی هاي متنوع زندگی ازجمله جنبهکه این باورها با جنبه

سالمت معنوي را حسی از ارتباط با دیگران، داشتن معنی و هدف در ] 2[هاکز و همکاران]. 1[است

گونه سالمت معنوي را این) 1995(میلر . زندگی و اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کردند

تر از خود بوده و ایمان به  باور به چیزي بزرگةکیفیت ذاتی و اصلی انسانی که دربرگیرند: دکرتعریف 

 بود که سالمت معنوي یکی معتقد] 4[و فیشر] 3[کندیید و تصدیق میأطور قطع زندگی را تاینکه به 

عاد سالمت انسان اب سایر ةکنندکننده و تکمیلاز ابعاد بنیادین سالمت و بهزیستی و نیروي هماهنگ

ند ابعاد  خداوةآورترین آفرید شگفتعنوانِواقع انسان بهدر. است) جسمی، روانی، اجتماعی و هیجانی(

  . کند که نادیده گرفتن هریک از این ابعاد بخشی حیاتی از انسانیت افراد را حذف میداردگوناگونی 

 ۀشود و در همناي از حیات خویش از تعادل خارج  که در هیچ مقولهبداندرو انسان باید ازاین

حیات خویش را یژه ساحت معنوي و روحانی وهاي مختلف حیات و بهساحتا هحاالت و فعالیت

 به صورتدرغیراین ارتقاي کیفی حیات موردتوجه جدي قرار دهد که ادل درجهتِمتعهماهنگ و 

   ].5[اي از غفلت مبتال خواهد شد و غفلت یکی از عوامل رکود و انحطاط حیات بشري استدرجه

نوي به طور کلی سالمت مع. شودسالمت معنوي یکی از ابعاد مهم سالمت در انسان محسوب می

 و با ویژگیهاي ثبات در زندگی مانند هدکراي بین نیروهاي داخلی فراهم ارتباط هماهنگ و یکپارچه

. شود خدا، جامعه و محیط مشخص می،صلح، تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن

  سالمت مذهبی.  اجتماعی و مذهبی است ـ روانیيعنصرگوید که سالمت معنوي می] 6[الیسون

  . یانگر ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خداستب مذهبی يعنصرعنوانِ به

کیست،  از اینکه است بیانگر احساس فرد که اجتماعی است ـسالمت وجودي عنصري روانی 

 هم سالمت مذهبی و هم سالمت وجودي شامل تعالی و حرکت فراتر از خود .کند و چه میاستکج

عد سالمت وجود ما را که بکند درحالیرسیدن به خدا هدایت میعد سالمت مذهبی ما را در ب. است

 نظامی یکپارچه عنوانِجا که انسان بهازآن. دهدفراتر از خودمان و به سوي دیگران و محیط سوق می

 در نتیجه احساس کهی دارند ان با هم تعامل و همپوشیی از هم،جدارغم علیعد کند این دو بعمل می

 معنویت و سالمت معنوي روزانه. کند را به انسان القا میایت و هدفمنديرض سالمت معنوي،
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 عشق، احترام، ۀوسیلتبادل با دیگران، تعامل معنوي مشخص به: کنندمی مختلف تظاهر راههايبه 

  موجد طبیعت کهبارةکاري و دلسوزي، تجربیاتی در، فدااعتماد، صداقت و درستکاري، یکپارچگی

شده از جسم، ارتباط غیرشخصی با  ارتباط با ارواح جدااست،اد با دنیاي طبیعی احساس نزدیکی و اتح

  کند یا به یک خداي شخصی که فرد رابرخی نیروهاي برتر یا قدرتی که جهان را هدایت می

سالمت معنوي یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی ]. 7[کندشناسد و از او مراقبت میمی

 یکی از عنوانِد که بهشوتنشهاي ناشی از شرایط مختلف زندگی محسوب میرویارویی با مشکالت و 

افرادي که از سالمت معنوي باالیی برخوردار . شودمی ابعاد سالمت، سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن

با وقتی سالمت معنوي . ي بیشتري داشته باشندتوانند با مسائل و مشکالت خود سازگارهستند، می

ی مثل احساس تنهایی، اضطراب و ، فرد ممکن است دچار اختالالت روان شودجدي مواجه يخطر

 ].8[ زندگی شوديدست دادن معنااز

  جمله،سالمت معنوي در مسائل روانشناختی از به نقش معنویت و امروزه نتایج اکثر پژوهشها

  دارند، گر با یکدیی تنگاتنگمدي ارتباطسالمت معنوي و خودکارآ. انداشاره داشته خودکارآمدي

جهت بهبود کیفیت اي بسیار قدرتمند درتواند انگیزهکه باورهاي خودکارآمد و معنویت میطوريهب

  ].9[باشدزندگی 

اجتماعی بندورا است که به ارزیابی   ـ شناختیۀثر در نظریؤخودکارآمدي از مفاهیم مهم و م

 براساسِ ].10[ مشخص اشاره داردايهآمیز تکلیف حوزشناختی فرد از تواناییهایش براي انجام موفقیت

اعتماد دارند که قابلگرایش ل و پرداختن به کارهایی اغتشااجتماعی بندورا، افراد به  ـ  شناختیۀنظری

باورهاي خودکارآمدي به . کنند دوري می. و از کارهایی که نسبت به آنها قابلیت و توانایی ندارندباشد

میزان پشتکار براي مواجهه با موانعِ کنند، چه ف یک فعالیت می صرزمانی راتعیین اینکه افراد چه 

رو ازاین]. 11[کندموقعیتهاي متضاد و مخالف انعطاف دارند، کمک میمقابل احتمالی دارند و چقدر در

قضاوتهاي مربوط به خودکارآمدي به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد، از اهمیت و 

کند که فرد براي دستیابی به انگیزش درونی وقتی رشد می. دار استحساسیت زیادي برخور

 بالقوه براي دستیابی به این  و خودکارآمدیصورت، هم ادراک دراین.انگیز تالش کندمعیارهاي هیجان

. یابد دستیابی به نتیجه، به خودسنجی مثبتی دست میشود و هم درصورتِمعیارها در فرد ایجاد می

در . شودمدت و بدون حضور پاداشهاي محیطی میی موجب تالشهاي فرد در طوالنی دروناین عالقۀ

اشاره دارد  شخصی فراگیران از قابلیت انجام تکالیف یتربیت نیز، خودکارآمدي به ارزشیابو تعلیمةحوز

برخی ]. 12[استکه به دو صورت خودکارآمدي شخصی تصوري و خودکارآمدي شخصی واقعی 

، رغبت، پشتکار و تالش براي رفع هد که باورهاي خودکارآمدي فراگیران، در انگیزنظران معتقدنصاحب

، دسطح خودکارآمدي پایین و ضعیفی داردانشجویی که . کنندموانع آنها نقش بسیار مهمی را ایفا می
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ممکن است حتی براي یک امتحان ساده خود را آماده نکند و دست از تالش بردارد، زیرا به این باور 

. رسداي نخواهد داشت و به موفقیت نمیو زحمت بکشد فایدهکند یده است که هراندازه تالش رس

. تر استمیدوارتر و موفقا چالشها  مواجهه با هنگامدارد،شخصی که خودکارآمدي باال مقابل، در

نفس هاز نظر بندورا اعتمادب]. 13[رابطۀ مستقیم داردخودکارآمدي نابراین میزان یادگیري با سطح ب

داند و آنچه که می آنچه که اومانند واسطی است میان ) احساس خودکارآمدي(د، در انجام وظایف فر

 اجتماعی،  ـلذا، در دیدگاه شناختی. کندکمک می گیریهاي آیندهدهد و به تصمیماو انجام می

ز استعداد افراد باورهاي خودکارآمدي افراد بیش از سایر متغیرهاي انگیزشی و حتی در مواردي بیش ا

کند که افراد درواقع باورهاي خودکارآمدي مشخص می. ندکبینی تواند پیشرفت تحصیلی را پیشمی

به . کنندانگیزند و چطور رفتار میاندیشند، چگونه خود را برمیکنند، چگونه میچگونه احساس می

شخصی از عملکرد و یا عبارت دیگر، خودکارآمدي قضاوت فرد از ظرفیت خویش براي انجام سطح م

  .دستیابی به نتیجه است

دهند و دانشگاهها هم  کنونی ما را تشکیل میۀنظر به اینکه دانشجویان بخش عظیمی از جامع

ن سالمت میانقش مهمی در رشد، پیشرفت و توسعه دارند، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

 و درجهتِ روانشناسی و علوم تربیتیسی، مهند ـ هاي فنیدانشکده معنوي و خودکارآمدي دانشجویان

هاي که آیا بین سالمت معنوي و خودکارآمدي در دانشجویان دانشکدهاست  پرسشپاسخگویی به این 

  .داري وجود داردارابطه معن  مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی ـفنی

  

  مدل مفهومی پژوهش .2

به اینکه سالمت معنوي توجههش و بامطالعات نظري این تحقیق، اساساً مبتنی بر اهداف پژو

 بین سالمت معنوي و ۀ رابط. انجام شده استثر باشدؤتواند در خودکارآمدي آنها مدانشجویان می

 تحقیق تدوین يپرسشهاطراحی شد و براساس آن، ) 1شکل(  مفهومی تحقیق مدلخودکارآمدي در 

  .شدند
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 حقیقمدل مفهومی ت: 1 شکل

  پژوهشپرسشهاي .3

  سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان وجود دارد؟اي میانرابطهآیا   

 کند؟بینی میپیشبیشتر  خودکارآمدي دانشجویان را ،کدامیک از ابعاد سالمت معنوي  

  داري ا تفاوت معن،به جنسیت آنهاتوجه با،ن سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویانایمآیا

  وجود دارد؟

 داري ا تفاوت معن، آنهاةبه دانشکدتوجه با،ن سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویانایما آی

  وجود دارد؟

  به وضعیت سکونت آنها تفاوتهتوجن سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان باایمآیا  

  داري وجود دارد؟معنا

  

  شناسی پژوهشروش .4

 دانشجویان تمام آماري تحقیق شامل ۀ جامعروش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و

  مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـهاي روانشناسی و علوم تربیتی و فنیکارشناسی دانشکده

تصادفی بوده و حجم  ايگیري طبقه این پژوهش نمونهبرداريروش نمونه. استنفر  400به تعداد 

 پرسشنامه در بین 200با وجود این .  شد نفر برآورد196نمونه براساس جدول مورگان تعداد 

 آماري نمونۀ مشخصات زیر جدول در .آوري شدنامه جمع پرسش190دانشجویان توزیع و درنهایت 

  :شودمی مشاهده پژوهش

  

  

سالمت 

 معنوي

 خودکارآمدي

سالمت 

 مذهبی

سالمت 

 وجودي
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جنسیت، دانشکده و وضعیت  بارة شاخصهايدر آماري ۀنمون پاسخگویان درصد و فراوانی  توزیع:1جدول 

  سکونت

  ویژگیهاي وضعیت سکونت دانشکده جنسیت

روانشناسی و علوم   مهندسی ـفنی زن مرد دگاندهنپاسخ

 تربیتی

 غیربومی بومی

 113 77 94 96 119 71 فراوانی

 5/59 5/40 5/49 5/50 6/62 4/37 درصد

  

  ابزار پژوهش .5

 ساخته شده است و 1982این مقیاس توسط پولوتزین و الیسون در سال :  سالمت معنويۀپرسشنام

   دیگر سالمت وجود را ارزیابیپرسش 10 سالمت مذهبی و پرسش 10 ؛است پرسش 20 شامل

این پرسشنامه در مطالعات . آیددست میبه کل سالمت معنوي ة و درنهایت از مجموع آنها نمرکندمی

 مثالًیید شده است؛ أتنیز  گرفته و پایایی و روایی آن شدهگوناگون در داخل و خارج کشور استفاده 

تزین و والیسون آن را معتبر دانسته و ضریب آلفاي کرونباخ سالمت مذهبی و وجودي و کل پولو

] 15[بخشیان و همکاران الهۀدر مطالع ].14[ گزارش کردند93/0 و 91/0، 91/0مقیاس را به ترتیب، 

یید أ روایی محتوایی تروایی پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی ازطریقِ] 16[و رضایی و همکاران

.  محاسبه شده است82/0 کرونباخ ؛ همچنین پایایی پرسشنامه در این دو پژوهش ازطریق آلفايِدهش

ترتیب اجزاي ، ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و به]15[در بررسی دهشیري و همکاران 

  . گزارش شد81/0 و 78/0، 85/0 و با روش بازآزمایی 87/0، 82/0، 90/0سالمت مذهبی و وجودي 

این مقیاس توسط شرر و همکاران:  خودکارآمديۀنامپرسش
1

 ساخته شده است و 1982 در سال 

میل به آغازگري : شاملکند که گیري می اندازهاین مقیاس سه جنبه از رفتار را. است ماده 17داراي 

 آن  که اعتباراستبراي کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع بیشتر رفتار، میل به تالش 

  . گزارش شده است91/0] 18[ و در پژوهش اعرابیان و همکاران 85/0] 17[نیادر پژوهش عبدي

  

  هاي پژوهشیافته .6

 وجود دارد؟ايرابطه آیا بین سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان   

ــۀ  ــی رابط ــراي بررس ــریب   ب ــاري ض ــشجویان از روش آم ــدي دان ــوي و خودکارآم ــالمت معن   س

 . ارائه شده است2 ده شد که نتایج آن در جدولهمبستگی پیرسون استفا

____________________________________________________________________ 
 

1. Scheerer et al 
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    سالمت معنوي و خودکارآمديۀبررسی رابط: 2جدول 

 متغیرها همبستگی پیرسون

r sig 

 سالمت معنوي

 خودکارآمدي

  **59/0 000/0 

190N=01/0<P  

 حاکی از آن است که ضریب همبستگی سالمت معنوي و خودکارآمدي برابر باالهاي جدول یافته

لذا به لحاظ  ).P>01/0(  معناداري استۀ درصد رابط%99 که در سطح اطمینان است =59/0rبا 

  . مثبت و معناداري وجود داردۀآماري بین دو متغیر سالمت معنوي و خودکارآمدي رابط

 کند؟بینی میکدامیک از ابعاد سالمت معنوي بیشتر خودکارآمدي دانشجویان را پیش  

گام استفاده شده بهاز روش آماري رگرسیون گامو پاسخ به این پرسش ضوع  بررسی این مومنظورِبه

 . نشان داده شده است3 که نتایج آن در جدول

  

  خودکارآمدي بینی رگرسیون در پیشمدلخالصه نتایج : 3جدول 

 R R2 F B T sig متغیر

 000/0 62/10 612/0 841/112 375/0 612/0 سالمت وجودي

  

عد سالمت وجودي توانسته ابعاد سالمت معنوي، بمیان  حاکی از آن است که از باالهاي جدول یافته

دهد که در ضریب بتاي استاندارد نشان می. بینی کند از تغییرات موفقیت تحصیلی را پیش375/0

 درصد 95 که در سطح است 612/0 رگرسیون متغیر سالمت وجودي داراي ضریب بتاي ۀمعادل

  ).P>05/0( معنادار است

  داري ابه جنسیت آنها تفاوت معنتوجهن سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان باایمآیا

  وجود دارد؟

هاي  گروهtسالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسب جنسیت، از آزمون  تفاوت بررسی براي

  .ارائه شده است 4 مستقل استفاده شده که نتایج حاصل در جدول

   جنسیتعنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسبِتفاوت سالمت م: 4 جدول

 t sig  آزاديۀدرج انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیر

  سالمت معنوي 64/17 77/88 71 مرد

 57/14 22/95 119 زن 

188 72/2- 007/0 

  خودکارآمدي 57/10 12/61 71 مرد

 30/10 09/61 119 زن 

188 022/0 982/0 
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بیشتر از ) =22/95M (زندهد میزان سالمت معنوي درمیان دانشجویان  نشان می4 که جدولچنان

 مرد و زن دانشجویان  خودکارآمدي درمیانِۀلفؤا مامP.( >01/0( است) =77/88M (مرددانشجویان 

 مرد و زن دانشجویان میاندیگر میزان خودکارآمدي عبارتِبه). <05/0P( داري نداشتاتفاوت معن

  .استیکسان 

  داري ابه دانشکده آنها تفاوت معنتوجه سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان بامیانآیا

  وجود دارد؟

هاي  گروهt دانشکده، از آزمون معنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسبِ سالمت تفاوت بررسی براي

  . ارائه شده است5 مستقل استفاده شده که نتایج حاصل در جدول

  

   دانشکدهسالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان برحسبِتفاوت : 5جدول 

انحراف  میانگین تعداد دانشکده متغیر

 معیار

درجه 

 آزادي

t sig 

  ـفنی

 مهندسی

سالمت  96/17 12/88 96

  معنوي

روانشناسی و  

 علوم تربیتی

94 60/97 16/12 

188 26/4- 000/0 

  ـفنی

 مهندسی

  خودکارآمدي 60/11 69/59 96

 

روانشناسی و 

 علوم تربیتی

94 54/62 79/8 

188 90/1- 05/0 

  

 روانشناسی و ةدهد میزان سالمت معنوي درمیان دانشجویان دانشکد نشان می5 که جدولچنان

). >01/0P( است) =12/88M( مهندسی  ـبیشتر از دانشجویان فنی) =60/97M(علوم تربیتی 

) =54/62M( روانشناسی و علوم تربیتی ة دانشکد دانشجویانهمچنین میزان خودکارآمدي درمیانِ

  ).>05/0P(است ) =69/59M(  مهندسی ـ فنیةبیشتر از دانشجویان دانشکد

 به وضعیت سکونت آنها تفاوتتوجهآیا بین سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان با 

  داري وجود دارد؟امعن

 t وضعیت سکونت، از آزمون حسبِبربراي بررسی تفاوت سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان 

  . ارائه شده است6 هاي مستقل استفاده شده که نتایج حاصل در جدولگروه
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  تفاوت سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان بر حسب وضعیت سکونت: 6 جدول

وضعیت  متغیر

 سکونت

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

درجه 

 آزادي

t sig 

سالمت  45/15 53/94 77 بومی

  معنوي

 

 40/16 64/91 113 غیر بومی

188 21/1 225/0 

  خودکارآمدي 25/10 87/60 77 بومی

 50/10 26/61 113 غیر بومی 

188 257/0- 79/0 

  

دهد میزان سالمت معنوي و خودکارآمدي درمیان دانشجویان بومی و  نشان می6 که جدولچنان

دیگر میزان سالمت معنوي و خودکارآمدي ِعبارتهب). <05/0P( داري نداشتاغیربومی تفاوت معن

  .است دانشجویان بومی و غیربومی یکسان درمیانِ

  

  گیريبحث و نتیجه .7

هاي  بین سالمت معنوي و خودکارآمدي دانشجویان دانشکدهۀرابط بررسی حاضر پژوهش اساسی هدف

ن داد که بین سالمت  حاضر نشانتایج پژوهشِ.  مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی بود ـفنی

معنا که با افزایش سالمت داري وجود دارد؛ بدینا مثبت و معنۀمعنوي و خودکارآمدي دانشجویان رابط

 شد سالمت معنوي یکی از گفتهطور که همان. یابدمعنوي سطح خودکارآمدي دانشجویان افزایش می

 از شرایط مختلف زندگی مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکالت و تنشهاي ناشی

  . شود یکی از ابعاد سالمت، سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن میعنوانِد که بهشومحسوب می

   سازگارتر راحتافرادي که از سالمت معنوي باالیی برخوردارند، با مسائل و مشکالت خود

مچنین سالمت ه. دهدشوند و تقویت سالمت معنوي، سازگاري افراد را با شرایط افزایش میمی

شود و معنوي سبب ایجاد نگرشی جدید و مثبت در فرد نسبت به خود، دیگران و جهان پیرامون او می

 که  گرفتهنتیجتوان دارد، میاشاره که خودکارآمدي به اعتقاد فرد به تواناییها و مهارتهاي خود ازآنجا

کند د تا فرد با نگاه مثبتی که نسبت به خود پیدا میشوباال بودن سالمت معنوي در فرد سبب می

ترتیب سالمت معنوي باال، هارتها و تواناییهاي خود قضاوت درستی داشته باشد و بدینمبتواند از 

  ن سالمت معنويمیا ۀتحقیقی که در گذشته به رابط. خودکارآمدي باال را به همراه خواهد داشت

 مثبت بین معنویت و ۀرابطوجود  اما تحقیقات بیانگر ؛استو خودکارآمدي بپردازد انجام نشده 

  معنویت با بررسی رابطۀمنظورِدر پژوهش خود به] 19[آدجبوال. ستخودکارآمدي بوده ا

خودکارآمدي و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال مبتال به بیماري نتیجه گرفت که بین این متغیرها 
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که افراد با باورهاي معنوي باال از خودکارآمدي باال و ريطوهدار قوي وجود دارد، با معنايرابطه

همچنین در تحقیقی که توسط اسمیت .همچنین کیفیت زندگی مناسبی برخوردار بودند
1

]20[  

   بین خودکارآمدي و معنویت با رضایت شغلی و انگیزش با نقش میانجی رهبريۀ رابطعنوانِ با

این دو عامل  مثبتی بین ۀشد، نتایج نشان داد که رابط سربازان آمریکاي انجام آفرین دربینِتحول

  . جود داردو

عد سالمت ب ابعاد سالمت معنوي، بینِگام نیز بیانگر آن بود که ازبهنتایج تحلیل رگرسیون گام

طور که بیان شد همان. بینی را از خودکارآمدي دانشجویان داشته استوجودي بیشترین میزان پیش

 کجاست، ،کیستاز اینکه است  اجتماعی است و بیانگر احساس فرد -  روانیسالمت وجودي عنصري

   دیگران وسويِعد سالمت وجود ما را فراتر از خودمان و بهب. و به کجا تعلق داردکند چه می

  .کندعد سالمت مذهبی ما را در رسیدن به خدا هدایت می بکه درحالی.دهدمان سوق میمحیط

 ظاهري سالمت معنوي است که در ارتباطات اجتماعی و در برخورد با ۀجودي جنبعد ودیگر بعبارتبه

 حمایتگرانه و مناسب بازخورد شود که دریافتباط مینبنابراین چنین است. کنددیگران نمود پیدا می

تشویقها و حمایتهاي دهد و وقتی فرد موردِمی ارتقا افراد در را خودکارآمدي به باور محیط، از

 ]21[همکاران و رستمی راستا مطالعۀدراین. یابدگیرد خودکارآمدي وي افزایش میی قرار میاجتماع

داد  را نشان دانشجویان شدةدرك اجتماعی حمایت با خودکارآمدي بین معنادار و  مستقیمۀرابط نیز

  .کندمی کمک خودکارآمدي ارتقاي به اجتماعی حمایت احتماالً که است آن دؤیم که

  شناسیۀ خصوصیات جمعیته در این پژوهش مطالعشداز بررسیهاي انجام یکی دیگر 

 معنوي دانشجویان آمده نشان داد که میزان سالمتِدستههاي بیافته .کنندگان بوده استمشارکت

نشان داد این تحقیق ] 22[این یافته با نتایج تحقیق طبیبی و همکاران. است مردان بیشتر از زن

 ما این نتایج شاید به ۀدر جامع.  تفاوت معناداري نداردزن و مرددانشجویان سالمت معنوي در بین 

اي و نقشها و خصوصیات متفاوت دلیل راههاي اجتماعی متفاوت، تجارب زندگی، راهبردهاي مقابله

این امکان وجود دارد ] 23[ لوین و همکاراناعتقادِبه.  و سازگاري بیشتر آنها با اصول معنوي باشدزنان

شود با برخی اصول و نقشها، صفات و رفتارهایی که از لحاظ اجتماعی به زنان نسبت داده میکه 

داري بین دانشجویان ا خودکارآمدي تفاوت معنۀلفؤهمچنین در م. هنجارهاي مذهبی سازگارتر باشد

ن و روحی و همکارا] 18[این یافته با نتایج تحقیق اعرابیان و همکاران  کههدش مشاهده نزن و مرد

  هاي همسو است ولی با یافته،مردان و زنان تفاوت بین باورهاي خودکارآمدي مبنی بر] 24[

عد سالمت به نوع دانشکده در بباتوجه. ستهمسو نی] 26[و غیبی و همکاران] 25[منش و یارينیک

 علوم تربیتی و ة و دانشجویان دانشکدهدشمعنوي و خودکارآمدي تفاوت معناداري مشاهده 

____________________________________________________________________ 
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مبنی ] 26[این یافته با نتایج تحقیق غیبی و همکاران. اسی از میانگین باالتري برخوردار بودندروانشن

هاي علوم انسانی و علوم مهندسی نسبت به گروه  ـخودکارآمدي دانشجویان فنیبر باالتر بودن میزان 

ي و اداري بین سالمت معنونهمچنین در ارتباط با وضعیت سکونت تفاوت مع. ستمسو نی هپایه

  .استهمسو ] 22[ این یافته با نتایج تحقیق طبیبی و همکاران؛شدخودکارآمدي دانشجویان مشاهده ن

نشان داد که بین معنویت و ] 20[و اسمیت] 19[طورکه بیان شد نتایج تحقیقات آدجبوالهمان

شان داد که هاي پژوهش حاضر ن، یافتهباالیید نتایج أدر ت. داري وجود داردا معنۀخودکارآمدي رابط

اساس، به مسئوالن و مدیران براین. سالمت معنوي دانشجویان با خودکارآمدي آنها مرتبط است

 بهبود و ارتقاي سالمت منظورِشود سازکارهایی را بهعالی توصیه میسسات آموزشؤدانشگاهها و م

ازجمله . د افزایش خودکارآمدي دانشجویان فراهم شوۀمعنوي در دانشگاه ایجاد کنند تا زمین

ة هاي درسی دورتوان مطرح کرد اتخاذ رویکرد معنوي در برنامهزمینه می این پیشنهاداتی که در

 کنندةمنتقل معنوي آموزشی برنامۀ. عبارتی توجه به برنامۀ درسی معنوي استعالی و بهآموزش

 نردک فراهم شی وهاي آموزبرنامه محتواي غنی، روش تدریس فعال و زطریقِا تا  استمعنوي مفاهیم

 فراگیران، بارآوردن منطقی بر عالوه و بوده دارکردن زندگیمعنا و آگاهی باالتر سطوح به نیل ۀزمین

براي  ايوسیله تنها معنوي آموزشی برنامۀ .شود پربارتر و تراحساس عمیق به آنان بیدستیامسبب 

 است رزيوو اندیشه تحلیلی هايشیوه استدالل و از فراتر حرکتی بلکه نیست آموزشی محتواي درك

 ظرفیتها، راهی براي توسعۀنتیجه، آموزش معنوي در]. 27[گیردمی صورت آموزش درخالل معموالً که

 بودن و وجود، ناشی از آموزش و احساسِ. صالحیتهاي درونی و بیرونی، بودن و به کمال رسیدن است

  به مطالببنابراین باتوجه .بخشدپرورش معنوي است که به زندگی و حیات معنا می

  رشد موجب که طراحی شوند طوري  درسی معنويۀعناصر برنام شده الزم است کهمطرح

 فطري گوناگون استعدادهاي که شود گرفته فردي درنظر ، و یادگیرندهشوند یادگیرنده جانبۀهمه

  .دارددرپی  نیز ايلهوسی و ايزمینه عدب تربیتی، هدف ۀجنب بر عالوه هر استعداد شکوفایی  ؛دارد

 عالی ارائه  آموزش معنوي در دورة درسیبراي طراحی برنامۀمنظور در ادامه پیشنهاداتی همین  هب

 :دشومی

 آگاهی و خداآگاهی خودآگاهی، جهانهاي ه درسی معنوي براساس شاخصۀتعیین اهداف برنام

  ؛نشجویان معنوي دا ـ زیستی و نیازهاي فطري ـمین نیازهاي روانیبراي تأ

 در این .  درسی معنويۀاي در انتخاب محتواي برناماستفاده از دیدگاه تطبیقی و مقایسه

  دیدگاه معموالً وجوه اختالف و تشابه آرا و عقاید ادیان گوناگون با یکدیگر مقایسه و

ی آید، به احتمال قوي، دروندست میهبنابراین ایمانی که از این راه ب. ندشوو تحلیل میتجزیه

همچنین این روش که امکان نقد و . است و از افت و فرسودگی بیرونی به دور خواهد بود
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  کند، راه را براي گفتگو و تعامل میان فرهنگها باز ادیان مختلف را فراهم میةداوري دربار

   ند؛کمی

 در نظام. رسی معنويمحوري در محتواي برنامۀ دجاي متنمحوري بهلهئکید بر مسأت  

. شوندتنها مواد درسی، بلکه مقاطع تحصیلی هم با متن یا متون معین تعریف میر، نهمحومتن

گیرند و متون  درسی، مسئله یا مسائلی را درنظر میةمحور، براي هر مادا در نظام مسئلهام

  ؛کنند اصلی و فرعی، معرفی میعنوان منابعِمتعددي را به

 در .  درسی معنويبرنامۀ  رویکرد انتقالی در تدریسجايِاستفاده از رویکرد تعاملی و فعال به

کنند و  فراگیران فعاالنه در فرایند آموزش شرکت می،این روش برخالف روشهاي سنتی

ند که چگونه خود یا آموزمی. گیرندمسئولیت یادگیري خود و دوستانشان را به عهده می

فراگیران با مذاکره و بحث . ندهاي یکدیگر احترام بگذار کنند و به اندیشهنقددیگران را 

 و از اندیشه و کنندبحث میحلهاي انتخابی  راهبارةکنند و دراطالعات خود را مبادله می

  نگرشهاي یکدیگر با ذکر دالیل متکی بر حقایق و مفاهیم و اصول علمی دفاع

ها و بی اندیشهدر چنین فعالیتهایی فراگیران توانایی الزم براي تجزیه و تحلیل و ارزیا. کنندمی

  ؛شود و تفکر خالق و انتقادي در آنها رشد و تقویت میکردهرا کسب  عقاید

  ساماندهی محیط یادگیري جهت ترغیب افراد به معنویت، اندیشیدن، کارهاي جمعی و تالش

 خالقیت، انعطاف، آن در که است محیطی نیازمند معنوي درسی ۀبرنام. بیشتر براي یادگیري

 ذهنی بارآوریهاي واسطۀبهان ادتشخصیت دانشجویان و اس و باشد فراهم تأمل و تعهد تازگی،

 دیدگاههاي ازتواند می جدید بینشهاي در آن که محیطی گیرد؛ قرار احترامموردِ هدفمند

 ترعمیق بصیرتهاي سوي به را ما نیز بینشهاي تفسیرشده و شود تفسیر و تعبیر متفاوت،

  ؛کنند هدایت

 ثیرات انگیزشی، شناختی و أ نسبت به روشهاي نوین ارزشیابی آموزشی و تانادتآشناسازي اس

 ي راهکارعنوانِخودارزیابی به. فراشناختی خودارزیابی مستمر بر عملکرد دانشجویان

از تکمیل فعالیتهاي فراشناختی در یادگیري است که در آن فراگیران عملکرد خود را پس

زمانی که . کنندها کنترل میکاربردن آموخته بهیادگیري بررسی و یا پیشرفت خود را در

اند و چگونگی  آنچه یاد گرفتهةکنند، دربارفراگیران در ارزشیابی کار خود مشارکت می

اي منظم گونهبنابراین از فرایندهاي فکري و یادگیري خود، به. اندیشندیادگیري آن، می

  عکاسی است از فعالیتهایی که تالش خودارزیابی ان،گراییطبق نظر دیدگاه ساخت. آگاهند

سازد میقادر بر آن آنها را عالوه . درگیر کنندفعاالنه کند تا فراگیران را در یادگیري می

 .ه و بتوانند در ساختن دانش خود فعالیت کنندادتواناییهاي خود را در یادگیري نشان د
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ه را از سمت استاد به استفاده از خودارزیابی در آموزش معنویت مستلزم آن است که توج

یجاد تعهدي مسببِ امحوري توجه کنیم که هاي یادگیريه و به تجربهادفراگیر سوق د

 از آن انادتکار رود و اساگر خودارزیابی در آموزش معنویت به. شودمقتدرانه در فراگیر می

 مثبت و ةزتوان خودگردانی، انگیبراي نظارت بر فرآیند پیشرفت فراگیران استفاده کنند، می

  .برونداد یادگیري را افزایش داد
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