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نقش واسطهگری هوش معنوی در رابطه بین سرمایهی اجتماعی و سرمایهی روانشناختی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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چکیده
زمینه و هدف :هوش معنوي ،سرمایهي اجتماعی و سرمایهي روانشناختی ،رویکردهایی هستند که به فرد در جهت هماهنگی با محیط ،سالمت و بهبود
عملکرد یاري میرسانند .لذا هدف مطالعه حاضر بررسی نقش واسطهاي هوش معنوي در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
روش بررسی :این مطالعه از نظر هدف کاربردي و از نظر روش پژوهشی تحلیلی و همبستگی است .به شیوهي نمونهگیري طبقهاي متناسب با حجم و
به شیوهي تصادفی و بر اساس فرمول نمونهگیري کوکران تعداد  341دانشجوي تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی -92
1397مورد مطالعه قرار گرفتند .براي جمعآوري اطالعات از سه پرسشنامهي هوش معنوي (کینگ) ،سرمایه اجتماعی () و سرمایه روانشناختی (لوتانز و
همکاران) استفاده شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون ،مدل معادالت ساختاري با کمک نرم افزار  spss16و لیزرل استفاده
شد.
یافتهها :میانگین سنی دانشجویان  57/45±3/79سال بود .میانگین سرمایه اجتماعی( 25/12±11/54از  ،)90سرمایه روانشناختی ( 22/77±15/79از
 )150و هوش معنوي ( 13/11 ± 11/27از  )95بود .مقدار ضریبهمبستگی سرمایهي اجتماعی با سرمایهي روانشناختی ( ،)r=0/332 p<0/01سرمایهي
اجتماعی با هوش معنوي ( ،)r=0/329, p<0/01هوش معنوي با سرمایهي روانشناختی ( )r=0/222, p<0/01مثبت و معنیدار بود .اثر مستقیم سرمایهي
اجتماعی بر سرمایهي روانشناختی ( ،)β=0/15 , t=5/11اثر مستقیم سرمایهي اجتماعی بر هوش معنوي ( )β=0/45، t=1/72و اثر مستقیم هوش معنوي
بر سرمایهي روانشناختی ( )β=0/14, t=9/52مثبت و معنیدار بود .اثر غیرمستقیم سرمایهي اجتماعی بر سرمایهي روانشناختی با نقش میانجی هوش
معنوي ( )β=0/512نیز مثبت و معنیدار بود.
نتیجهگیری :طبق یافتهها ،هوش معنوي و سرمایهي اجتماعی با سرمایهي روانشناختی دانشجویان رابطه مثبت داشتند .بنابراین از طریق توجه به رشد
ابعاد هوش معنوي و سرمایهي اجتماعی ،میتوان زمینههاي بهبود سرمایهي روانشناختی در دانشجویان را فراهم آورد.

واژگان کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی روانشناختی ،هوش معنوی ،دانشجویان.
این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
Shamsi M, Nastiezaie N. Evaluation of Mediating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social
Capital and Psychological Capital of Graduate Students. J Med Educ Dev. 2019; 11 (32) :22-33
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سرمایه برعکس سرمایههاي متعارف دیگر ،یک کاالي عمومی

سرمایهي روانشناختی

)(Psychological Capital

ریشه در

است که در مالکیت خصوصی بهرهبرداران نیست (.)3

نهضت روانشناسی مثبتگرا دارد که از چهار سازه امید

سرمایهي اجتماعی بهعنوان یک منفعت اجتماعی ،توسط

(پشتکار در تعقیب اهداف و در صورت ضرورت ،بازنگري

اعتماد و مشارکت مدنی توصیف میشود ( .)4میتوان این

در مسیر هدفها به منظور موفقیت) ،خوشبینی (اسناد مثبت

سرمایه را به شبکهاي از روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد

به موفقیت در حال و آینده) ،تابآوري (سازگاري مثبت در

اجتماعی بین فردي و بین گروهی و تعامالت افراد بین نهادها،

واکنش به شرایط ناگوار) و خودکارآمدي (اطمینان به

سازمانها و گروههاي اجتماعی تعریف کرد که به همبستگی و

تواناییهاي خود براي انجام تکالیف دشوار و چالش برانگیز)

انسجام اجتماعی و برخورداري افراد و گروهها از حمایت

تشکیل شده است ( .)1سرمایهي روانشناختی را میتوان جزو

اجتماعی و انرژي الزم براي تسهیل کنشها در جهت تحقق

ویژگیها و مهارتهاي مهم و اساسی در نظر گرفت که در

اهداف فردي و جمعی منجر میشود ( .)2لوتانز و جنسن

صورت برخورداري دانشجویان در محیط آموزشی،

Luthans) (& Jensen

آسیبپذیري کمتري در برابر رویدادهاي استرسآور تحصیلی

روانشناختی اثر مثبت دارد (.)1

از خود نشان میدهند و در نتیجه به احتمال کمتري به

سرمایهي اجتماعی بر سرمایهي روانشناختی اولویت دارد .لذا

فرسودگی تحصیلی دچار میشوند ،رضایت ،نشاط و بهزیستی

فقدان یا ضعیف بودن سرمایهي اجتماعی به انزواي فرد و

بیشتري را تجربه میکنند ،نمرات و معدل کل بهتري در محیط

فردگرایی منفی منتهی شده و نهایتاً تضعیف سرمایهي

آموزشی کسب میکنند ( .)5لذا پرداختن به سرمایهي

روانشناختی را به دنبال دارد ( .)7غفاري و خانی دریافتند

روانشناختی در دانشجویان و بررسی عوامل مرتبط با آن از

دانشجویانی که از سرمایهي اجتماعی باالتري برخوردار

اهمیت برخوردار است و در این خصوص میتوان به سرمایه-
ي

اجتماعی)social capital

(

و هوش معنوي (

spiritual

دریافتند که سرمایهي اجتماعی بر سرمایهي
کوپر(Cooper

) دریافت که

بودهاند عالقهي بیشتري به ادامه تحصیل نشان میدهند و
عملکرد تحصیلی باالتري دارند (.)2

 ) intelligenceاشاره داشت.

از دیگر عوامل تأثیرگذار بر سرمایهي روانشناختی ،هوش

سرمایهي اجتماعی مفهومی است که به ویژه با آثار

معنوي است ( .)9هوش معنوي دربردارندهي نوعی سازگاري
و

و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را در

اندیشمندانی چون

) در چند دهه گذشته گسترش یافته است.

حیطههاي مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردي شامل

بوردیو سرمایهي اجتماعی را به سنگ دانه همانند میکنند که

میشود و فرد را جهت هماهنگی با پدیدههاي اطراف و

با شبکه ارتباط در سازمان مرتبط است و نهادینه شدن این

دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاري مینماید (.)10

شبکه به میزان دوام ارتباط میان افراد بستگی دارد .کلمن

در واقع هوش معنوي زیربناي باورهاي فرد است که بر

سرمایهي اجتماعی را فرایندهاي اجتماعی میداند که با تسهیل

عملکرد او تأثیر گذاشته و قادر است رابطۀ فرد با خودش ،با

کنش اعضاي خود ،منافعشان را ارتقا میدهد .پاتنام سرمایهي

دیگران یا جهان بزرگتر را در فعالیتهاي روزمره عمیقتر

اجتماعی را داراي مؤلفههایی از جمله شبکهها ،هنجارهاي

کند ( .)11از نظر کینگ(  ) Kingمؤلفههاي هوش معنوي شامل

مشارکت مدنی و اعتماد به سایر شهروندان میداند که این

تفکر وجودي انتقادي (ظرفیت اندیشیدن نقادانه درباره معنا،

پاتنام)Putnam

بوردیو(( Bourdieu

،

کلمن(( Coleman
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هدف و دیگر موضوعات وجودي یا متافیزیکی) ،تولید معناي

با تشکیل شبکههاي اجتماعی ،ارتباط با منبع الهی و

شخصی (هدف داشتن در زندگی ،داشتن حس جهتیابی،

فاکتورهاي مثبت خوشبینی ،امید ،خودکارآمدي و تابآوري

احساس نظم در زندگی) ،هشیاري متعالی (توانایی ادراك ابعاد

در مواجهه با استرس تحصیلی ،بهزیستی جسمانی و روانی و

معنوي زندگی) و گسترش حالت هشیاري (توانایی ورود به

شادي را حفظ کنند و عملکرد تحصیلی باالتري داشته باشند.

حالتهاي اوج یافته هشیاري در گرایش خود فرد) است

بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش واسطهگري هوش

(.)15سیسک( )Siskدریافت افرادي که از هوش معنوي

معنوي در رابطه بین سرمایهي اجتماعی و سرمایهي

برخوردار هستند داراي صفات قدرت مقابله با سختیها،

روانشناختی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان

دردها و شکستها ،خودآگاهی ،توانایی در کنترل خویش و

و بلوچستان بود.

انعطافپذیري هستند و در نتیجه فرد به وسیله هوش معنوي
میتواند بهترین و مناسبترین تصمیمات را بر اساس ابعاد

روش بررسی

روانی و جسمانی در جهت ارتقاء سازگاري و انطباقپذیري با

مطالعهي حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش

شرایط و محیط زندگی پیچیده امروزي اتخاذ کند (.)13

پژوهشی تحلیلی و همبستگی است .جامعهي آماري مطالعه

خسروي و نیکمنش دریافتند که هوش معنوي الزمه

کلیهي دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی

سازگاري بهتر با محیط است و افرادي که هوش معنوي

دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی  1397-92به

باالتري دارند تحمل آنان در مقابل فشارهاي زندگی بیشتر

حجم  5730نفر ( 342نفر دانشجوي مقطع دکتراي تخصصی

بوده و توانایی باالتري براي سازگاري با محیط از خود بروز

و  5322نفر دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد) بودند .با توجه

میدهند و در نتیجه از سرمایهي روانشناختی باالتري

به این که حجم جمعیت دانشجویان بر حسب جنسیت ،مقطع

برخوردارند ( .)14در خصوص نقش تعدیلگري هوش

تحصیلی ،دانشکده یکسان نبود ،به شیوهي نمونهگیري طبقهاي

معنوي در رابطه بین سرمایهي اجتماعی و سرمایهي

متناسب با حجم (برحسب جنسیت ،مقطع تحصیلی ،دانشکده

روانشناختی میتوان گفت یافتههاي پژوهشی از یک سو گواه

و رشته تحصیلی) و به شیوه تصادفی و بر اساس فرمول

بر وجود همبستگی بین سرمایهي اجتماعی و هوش معنوي

نمونهگیري کوکران تعداد  341دانشجو ( 41نفر دانشجوي

هستند (11و )12و از سوي دیگر ،بیانگر این موضوع هستند

مقطع دکتراي تخصصی و  592نفر دانشجوي مقطع کارشناسی

که میان هوش معنوي و سرمایه روانشناختی نیز همبستگی

ارشد) ،با در نظر گرفتن معیار ورود (گذراندن حداقل یک

وجود دارد (.)9

سال تحصیلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان) و معیار

بررسی سرمایهي روانشناختی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن

خروج (دانشجوي ترم  1یا  5بودن و یا دانشجوي مهمان

میتواند مسئوالن امر را براي هر نوع برنامهریزي اجتماعی و

بودن) مورد مطالعه قرار گرفتند .پس از کسب اجازه و رعایت

فرهنگی در سطح دانشگاهها یاري رساند .چرا که امروزه بر

نکات اخالقی ،پژوهشگر در محیط پژوهش حاضر شد و در

کسی پوشیده نیست که سرمایهي اجتماعی و روانشناختی از

مورد هدف پژوهش اطالعات الزم را در اختیار داوطلبین قرار

مؤلفههاي توسعه پایدار هستند .پیشبینی میشود دانشجویان

داد و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات جمعآوري شده به

با جفظ سرمایههاي اجتماعی و روانشناختی و هوش معنوي،

صورت محرمانه بوده و فقط در راستاي هدف پژوهش

محیط تحصیلیشان را کمتر استرسزا بدانند و احتمال دارد

استفاده خواهند شد .داوطلبین به صورت انفرادي به سواالت
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پرسشنامهها جواب میدادند و حداکثر زمان براي پاسخگویی

گویه و شناختی  7گویه) به بررسی سرمایهي اجتماعی

 52دقیقه بود .پرسشنامههاي مورد استفاده عبارت بودند از:

میپردازد .شیوهي نمرهگذاري پرسشنامه بر اساس طیف 2

الف) پرسشنامه هوش معنوي :این پرسشنامه توسط کینگ در

گزینهاي لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )2است.

سال  5002طراحی گردیده است .پرسشنامه در قالب  53گویه

حداقل و حداکثر نمره به ترتیب برابر با  12و  90است .نمره-

و  4مولفهي تفکر انتقادي وجودي ( 7گویه) ،تولید معناي

ي باالتر نشانه سرمایهي اجتماعی باالتر است .ج) پرسشنامه

شخصی ( 2گویه) ،هشیاري متعالی ( 1گویه) ،توسعهي

سرمایهي روانشناختی :این پرسشنامه توسط لوتانز و همکاران

هشیاري متعالی ( 2گویه) به بررسی هوش معنوي میپردازد.

در سال  5007طراحی شده است .پرسشنامه در قالب  54سول

پرسشنامه بر اساس طیف  2گزینهاي لیکرت از کامال مخالف

و چهار مولفهي شش گویهاي خودکارآمدي ،امیدواري،

( )0تا کامال موافق ( )4تنظیم شده است .گویه  1پرسشنامه به

خوشبینی و تابآوري به بررسی سرمایه روانشناختی فرد

صورت معکوس نمرهگذاري میشود .حداقل و حداکثر نمره

میپردازد .پرسشنامه بر اساس طیف  2گزینهاي لیکرت از

در این پرسشنامه به ترتیب  0و  95است .هرچه نمره به 95

خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )2تنظیم شده است .حداقل نمره

نزدیکتر باشد نشانه هوش معنوي باالتر فرد میباشد و بر

در این پرسشنامه  54و حداکثر نمره  150است .نمرهي باالتر

عکس .ب) پرسشنامه سرمایهي اجتماعی :این پرسشنامه

نشاندهنده سرمایهي روانشناختی بهتر است .براي تعیین

توسط گائینی در سال  1391طراحی شده است .پرسشنامه در

پایایی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در

قالب  12گویه و سه عنصر (ساختاري  7گویه ،رابطهاي 4

جدول  1گزارش شده است:

جدول  :1مقدار ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامهها
تعداد

مقدار

سواالت

ضریب

خودکارآمدی

1

0/214

عنصر شناختی

امیدواری

1

0/242

سرمایه اجتماعی (کل)

12

خوشبینی

1

0/121

تفکر انتقادي وجودي

7

0/701

تابآوری

1

0/152

تولید معناي شخصی

2

0/722

سرمایهی روانشناختی (کل)

54

0/299

هشیاري متعالی

2

0/705

عنصر ساختاری

7

0/245

توسعه هشیاري متعالی

2

0/721

عنصر رابطهای

4

0/774

هوش معنوي (کل)

53

0/957

عامل

عامل

تعداد

مقدار

سواالت

ضریب

7

0/292
0/905

ضراینب آلفاي کرونبناخ گزارش شده در جدول  1نشان

در اجراي این مطالعه مالحظات اخالقی مد نظر قرار گرفت:

دهنندهي آن اسنت که پرسشننامنههاي منورد استفاده از

پیش از توزیع پرسشنامهها ،آزمودنیها از موضوع و هدف

پایایی الزم برخوردارند .براي تجزیه و تحلیل دادهها از

مطالعه مطلع شدند ،شرکت کنندگان آزادي کامل براي شرکت

ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاري با کمک

یا عدمشرکت درمطالعه را داشتند ،به آنها اطمینان داده شد که

نرمافزار  spss16و لیزرل استفاده شد.

از اطالعاتخصوصی و شخصی داوطلبین محافظت خواهد شد.

مجلهی توسعهی آموزش در علوم پزشکی ،دورهی  ،11شمارهی  ،23زمستان 97

نقش واسطه گری هوش معنوی در رابطه بین سرمایهی اجتماعی و سرمایهی روانشناختی دانشجویان

32

یافتهها

سال مورد مطالعه قرار گرفتند که وضعیت دموگرافیکی آنها

در مطالعهي حاضر  341دانشجوي تحصیالت تکمیلی

در جدول  5گزارش شده است:

دانشگاه سیستان و بلوچستان با میانگین سنی 57/45 ± 3/79
جدول  :3وضعیت دموگرافیکی آزمودنیها
فراوانی (درصد)

متغیر
زن

)24/3( 122

مرد

)42/7( 121

مجرد

)79/2( 571

متاهل

)50/2( 70

کارشناسی ارشد

)21/2( 592

دکتراي تخصصی

)13/2( 41

علوم و مهندسی

)20/14( 171

ادبیات و علوم انسانی

)49/21( 170

جنسیت
تاهل
مقطع تحصیلی
رشتهي تحصیلی

براي بررسی فرضیات پنژوهش از مندل معنادالت سناختاري

ترتیب 0/222و  0/329و مقدار ضریب همبستگی بین

استفاده شد .در جدول  ،3شاخصهاي توصیفی متغیرها شامل

سرمایهي روانشناختی و سرمایهي اجتماعی  0/332میباشد

میانگین ،انحراف استاندارد ،چنولگی و کشنیدگی ارائنه شنده

که همگی مثبت و معنادار هستند ( .)p<0/001باتوجه به

است.

برقراري رابطه بین متغیرهاي پژوهش به طراحی مدل معادالت

در مدلیابی علّی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد که در این

ساختاري پرداخته شد .قبل از بررسی فرضیات پژوهش به

حالت مقدار چولگی و کشیدگی متغیرها باید بین  +5و -5

برازش مدل پرداخته شد .اندازه برازش مدل در تعیین ارتباط

باشد .با توجه به یافتههاي جدول  5قدر مطلق چولگی و

متغیرهاي آشکار و متغیرهاي پنهان استفاده میشود (جدول

کشیدگی تمام متغیرها متناسب با استاندارد مورد نظر میباشد.

 .)2شاخصهاي برازش شامل شاخص نیکویی برازش

بنابراین پیشفرض مدلیابی علی یعنی نرمال بودن تک

Goodness-of-Fit Index: GFI

 ،شاخص برازش تطبیقی

متغیري برقرار است .هم چنین قبل از طراحی مدل معادالت

 ، Comparative Fit index: CFIشاخص مجذور میانگین مربعات

ساختاري فرض ارتباط بین متغیرهاي پژوهش از طریق آزمون

خطاي

تقریبRoot Mean Square Error of Approximation: RMSEA

ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد که یافتههاي آن در

و شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده

جدول  4گزارش شده است.

Root Mean Residual: SRMR

Standardizedاست .نتایج برازش

بر اساس یافتههاي جدول  4مقدار ضریب همبستگی هوش

مطابق با استانداردهاي تعیین شده مطابق با جدول  2مناسب

معنوي با سرمایهي روانشناختی و سرمایهي اجتماعی به

بوده است.
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جدول  )2جدول :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
تفکر انتقادي وجودي
تولید معناي شخصی
هشیاري متعالی
توسعهي هشیاري
هوش معنوي
خودکارآمدي
امید
خوشبینی
تابآوري
سرمایهي روانشناختی
عنصر ساختاري
عنصر رابطهاي
عنصر شناختی
سرمایهي اجتماعی

جنسیت

میانگین

t

p-value

میانگین کل

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

زن

19/74

1/095

0/571

19/91

3/97

-0/327

0/202

مرد

50/51

زن

14/15

مرد

14/51

زن

11/12

مرد

11/23

زن

13/14

مرد

13/11

زن

13/51

مرد

14/02

زن

53/54

مرد

53/07

زن

55/29

مرد

53/14

زن

51/22

مرد

55/17

زن

50/75

مرد

51/11

زن

22/11

مرد

29/49

زن

51/52

مرد

51/14

زن

11/15

مرد

11/51

زن

19/71

مرد

50/35

زن

25/14

مرد

25/73

0/522

0/797

0/912

14/17

0/311

0/075

0/943

0/179

1/211
0/995
0/927
0/503
1/003
1/111
0/075

0/159

3/52

50/05

0/945

-0/121

2/11

11/41

0/547

-0/322

15/79

51/5

0/317

-0/213

3/21

22/77

0/239

-0/249

3/43

50/9

0/339

-0/104

4/31

51/22

0/355

0/079

4/55

55/24

0/112

0/071

11/27

53/11

0/542

-0/057

3/51

13/11

0/199

1/112

3/44

13/15

0/497

0/322

3/14

11/34

-0/551

-0/007

4/43

25/12

0/177
0/519

11/54

جدول )2جدول :4ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
هوش معنوي

متغیر

سرمایهي روانشناختی

سرمایهي اجتماعی

r

sig

r

sig

r

sig

هوش معنوي

1

0/001

0/222

0/001

0/329

0/001

سرمایهي روانشناختی

0/222

0/001

1

0/001

0/332

0/001

سرمایهي اجتماعی

0/329

0/001

0/332

0/001

1

0/001
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0/130
-0/501
-0/325
-0/132
0/741
0/922
1/79
1/39
1/99
0/539
0/035
0/554
0/209
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جدول  :2شاخصهای برازش مدل نظری پژوهش
مقدار بدست آمده

نام شاخص

مقدار مطلوب

نیکوئی برازش ()GFI

 0/2و باال

0/93

ریشه میانگین مربعات باقی مانده ))RMR

زیر 0/09

0/024

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/9

0/97

ریشهي میانگین مربعات خطاي برآورد ()RMSEA

زیر 0/02

0/02

در مدل واقعی

براي تحلیل فرضیه ها ،ابتدا باید مدل نظري تدوین شده براي

یا به عبارتی مدل نظري مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت

هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص شود که

میتوان به روابط درون مدل پرداخت که این روابط متقابل

دادههاي جمعآوري شده تا چه اندازه مدل نظري را مورد

ضریب رگرسیونی (ضریب تأثیر) مربوط به فرضیه و بارهاي

حمایت قرار میدهد که براي پاسخ به این سؤال از

عاملی مربوط به هر گویه میباشند .در شکل  1کلیه روابط

شاخصهاي کمی برازش مدل (… )CFI,GFI,SRMRاستفاده

متغیرهاي پنهان و بارهاي عاملی هر یک از گویهها نشان داده

شده است .در صورتی که شاخصهاي کلی قابل قبول بودند

شده است.

شکل  :1مدل برازش شده تحقیق (ضرایب استاندارد)

با توجه به مدل به دست آمده (شکل )1میتوان فرضیات
پژوهش را این گونه تحلیل کرد:
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جدول  :1ضرایب مسیر براي بررسی فرضیات پژوهش

ضریب

t

نتیجه

فرضیات
سرمایهي اجتماعی بر سرمایه روانشناختی تأثیر مثبت دارد.

0/15

5/11

تأیید فرضیه

سرمایهي اجتماعی بر هوش معنوي تأثیر مثبت دارد.

0/45

1/72

تأیید فرضیه

هوش معنوي بر سرمایهي روانشناختی تأثیر مثبت دارد.

0/14

9/52

تأیید فرضیه

سرمایهي اجتماعی از طریق هوش معنوي بر سرمایهي روانشناختی تأثیر مثبت دارد.

0/512

بحث

مسیر

تأیید فرضیه

به آینده میگردد به طوري که به نامالیمات و فشارهاي روانی

در بررسی نقش واسطهاي هوش معنوي در رابطه بین

که در زندگی رخ میدهد معنا میدهند و به زندگی امیدوار و

سرمایهي اجتماعی و سرمایهي روانشناختی دانشجویان

خوشبین هستند .از سوي دیگر این افراد از حمایت اجتماعی

تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان یافته اصلی

برخوردارند و همچنین سبک زندگی سالمتري دارند که همه

این مطالعه نشان داد که هوش معنوي در رابطه بین سرمایهي

این عوامل دلیلی بر میزان تابآوري بیشتر این افراد و در

اجتماعی و سرمایهي روانشناختی دانشجویان نقش واسطهاي

نهایت سرمایهي روانشناختی باالتر آنان است ( .)19اعتقاد

مثبت و معناداري دارد .در تبین این یافته میتوان گفت براي

دارند هوش معنوي باعث ایجاد معنی و هدف براي زندگی

برخورداري از سرمایهي اجتماعی ،فرد باید با دیگران ارتباط

میگردد؛ افراد داراي این ویژگی در زمان بحران بهتر با شرایط

داشته باشد و در واقع همین دیگران هستند که منبع واقعی

کنار میآیند چون با داشتن امید به خدا ،آشفتگی روانی

برخورداري فرد از مزایا و امتیازات هستند .به همین جهت،

کمتري را تجربه مینمایند ( . )50هوش معنوي به فرد امکان

مفهوم سرمایهي اجتماعی از طریق متغیرهاي مهم جامعه-

میدهد تا با ایجاد شرایط جدیدي که حتی اگر استرسآور و

شناختی نظیر اعتماد ،آگاهی ،مشارکت مدنی و همبستگی

نگران کننده باشد ،معنا یا هدفی را در آن بیابد و بتواند با

اجتماعی سبب پیوند با دیگران میشود .این پیوند یعنی ارتباط

شرایط جدیدش سازگار شود و به این طریق ،عامل استرسزا

نزدیک با دیگران ،کمک ملموسی به فرد کرده و به او احساس

را تغییر داده و تأثیرات منفی آن را کاهش میدهد ( .)51هوش

تعلق میبخشد و از انزوا و افسردگی فرد جلوگیري میکند و

معنوي موجب میشود فرد از رویدادها و حوادث زندگی

از این طریق سرمایهي اجتماعی بر سرمایهي روانشناختی فرد

بینش عمیق کسب کند ،از سختیهاي زندگی نهراسد ،با صبر

تأثیر مثبت خواهد داشت ( .)17لینچ و کاپالن نیز اظهار کردند

و تعمق با آنها رویارویی کند و راه حلهاي منطقی براي

که سرمایهي اجتماعی از طریق تشکیل شبکههاي اجتماعی،

آنها بیابد .لذا میتوان اذعان نمود هوش معنوي قدرت

همبستگی و تعهد اجتماعی ایجاد کرده و در نتیجه عزت نفس

انعطافپذیري و خودآگاهی فرد را افزایش میشود به طوري

و سرمایهي روانشناختی فرد را باال میبرد ( .)12در این میان،

که در برابر مشکالت و سختیهاي زندگی بردباري و صبوري

افرادي که از هوش معنوي باالتري برخوردارند داراي باور

بیشتري از خود نشان میدهد و در نتیجه هوش معنوي می-

منسجم هستند که این باور باعث ایجاد معنا در زندگی و امید

تواند رابطه سرمایهي اجتماعی با سرمایهي روانشناختی را
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بهبود ببخشد.

میتواند تحت تأثیر سرمایهي اجتماعی قرار بگیرد .هوش

یافته دوم این مطالعه نشان داد که سرمایهي اجتماعی بر

معنوي نیز از طریق ایجاد آرامش خاطر ،ایجاد تفاهم بین افراد

سرمایهي روانشناختی (خوشبینی ،امیدواري ،خودکارآمدي و

و مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشتن موانع راه میتواند

تابآوري) دانشجویان تأثیر مثبت و معناداري دارد .این یافته

بر سرمایهي اجتماعی تاثیرگذار باشد ( .)57همچنین هوش

با یافتههاي مطالعات پیشین همخوان است (53و .)55باید

معنوي همواره افراد را به رعایت اخالق ،ارتباط سازنده،

گفت که با عضویت افراد در شبکههاي اجتماعی ،توانایی

نگهداشتن حرمت یکدیگر و پایبندي به رعایت حقوق

ارتباط اجتماعی آنها افزایش یافته و افراد بیشتر از قبل در

دیگران ،بخشش و از خود گذشتگی ،ایثار و فداکاري سفارش

خود احساس امیدواري و رشد را حس میکنند ( .)54در

و تأکید کرده است که میتوانند مبناي بسیار مهمی براي

حالی که نبود یا ضعف سرمایهي اجتماعی ،به انزواي فرد و

تقویت سرمایهي اجتماعی باشند (.)52

فردگرایی منفی و در نهایت به تضعیف سرمایهي روانشناختی

یافتهي چهارم این مطالعه نشان داد که هوش معنوي بر

منتهی میشود .به طور دقیقتر ،نبود شبکههاي اجتماعی

سرمایهي روانشناختی تأثیر مثبت و معناداري دارد .این یافته

حمایت کننده روابط صحیح بین افراد ،گسست روابط بین

با یافتههاي مطالعات پیشین همخوان است ( .)59-35در تبیین

فردي و کاهش میزان اعتماد بین فردي ،قادرند از تظاهرات

رابطه هوش معنوي و سالمت روانشناختی کینگ بیان میکند

توانمنديهاي فردي در عرصههاي اجتماعی جلوگیري کنند.

هوش معنوي میتواند درك مبدا و مقصد حیات بشري و بلکه

در واقع ،وجود چنین جو نامناسبی میتواند فرصت جرأت

جهان خلقت را براي افراد آسان کند .طبیعتا انتظار بر این

ورزي و خود ابرازي را از آدمی بگیرد و او را از منابع عظیم

است که چنین درکی افراد را به سوي انتخاب اهداف واال

بازخوردي محروم سازد و ناامیدي و بدبینی را در نظام ادراکی

سوق داده و جهتگیري کلی زندگی آنها را سازمان دهد و

و روانشناختی فرد جایگزین کند ( )52و نهایتا سرمایهي

بنابراین سرمایهي روانشناختی را در آنها بهبود ببخشد (.)33

روانشناختی فرد را کاهش دهد.

صدیق ارفعی و همکاران بیان میکنند که هوش معنوي

یافتهي سوم این مطالعه نشان داد که سرمایهي اجتماعی بر

فرایندي را پشت سر میگذارد که یکی از محورهاي اصلی آن

هوش معنوي تأثیر مثبت و معناداري دارد .این یافته با

شناخت درست از خدا و داشتن هدف و معنا در زندگی است

یافتههاي مطالعات پیشین همخوان است (11و .)12با توجه به

و داشتن معنا و هدف در زندگی مقدمهاي بر تابآوري و

این نکته که اجزاي اصلی سرمایهي اجتماعی را مشارکت و

سازگاري با مشکالت است .چنان چه فرد داراي سطح هوش

اعتماد میان اعضا ،شکل میدهد میتوان به رابطه میان سرمایه-

معنوي افزونتري باشد ،به تبع آن معنایی که به خود و جهان

ي اجتماعی و هوش معنوي پی برد چرا که هوش معنوي در

اطرافش میدهد توام با احساس ارزشمندي و هدفمندي است

قالب مالكهایی از قبیل صداقت ،دلسوزي ،توجه به تمام

بنابراین سختیها را تحمل میکند و تابآوري بیشتري را از

سطح هشیاري ،همدردي متقابل ،وجود حسی مبنی بر این که

خود نشان میدهد و در نتیجه از سرمایهي روانشناختی بهتري

نقش مهمی در یک کل وسیعتر دارد ،بخشش و خیرخواهی

برخوردار خواهد بود ( .)31لیسن و همکاران بر این باورند که

معنوي و عملی ،در جستجوي سازگاري و هم سطح شدن با

باورها ،کلمات و تصاویري که منبعی از عشق ،حمایت و

طبیعت و کل هستی ،راحت بودن در تنهایی بدون داشتن

راحتی را میطلبند ،استرس را کاهش داده و اثري سودمند بر

احساس تنهایی قابل مشاهده است ( )51که تمام این مالكها

ساز و کارهاي ویژه بدن اعمال میکنند و احتماالً با همین
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مکانیسم ،مؤلفههاي هوش معنوي بر سرمایهي روانشناختی

توجه و تالش بیشتر ،جهت فراهم نمودن بسترهاي مناسب

اثرگذار خواهند بود (.)35

رشد سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی و در سطح جامعه

در پایان باید بیان کرد که این مطالعه با محدودیتهایی نیز

و ایجاد و تقویت شبکههاي اجتماعی میتواند در افزایش

روبه رو بود .محدودیت نخست این که براي جمعآوري

سرمایهي اجتماعی دانشجویان مؤثر باشد .عالوه بر این

اطالعات از ابزار پرسشنامه مداد کاغذي استفاده شد که با

مسوالن دانشگاه با ارائه و تدوین برنامههاي مفرح و جذاب

توجه به این که این ابزار جنبۀ خودگزارشدهی دارد ،و با

که موجب گردهم آمدن بیشتر دانشجویان در کنار یکدیگر

وجود دادن اطمینان به آزمودنیها مبنی بر محرمانه باقی ماندن

میشود ،میتوانند به افزایش میزان سرمایه اجتماعی و

اطالعات ،احتمال سوگیري در هنگام پاسخدهی وجود دارد.

بخصوص شبکه روابط اجتماعی آنان کمک کنند .همچنین

محدودیت دیگر این که مطالعهي حاضر از نظر مکانی صرفاً

پیشنهاد میگردد هوش معنوي از دیدگاه اسالمی و بر اساس

محدود به بخش خاصی از ایران میباشد؛ بدیهی است که

فرهنگ جامعه باز تعریف و بازبینی گردد و بستههاي آموزشی

نظرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و

مطابق با آن طراحی گردد ،دانشجویان در معرض آموزش

بلوچستان نمیتواند نماینده کاملی از نظرات دانشجویان در

هوش معنوي مبتنی بر آموزههاي اسالمی قرار گرفته و سپس

کل کشور باشد ،و این مسئله تعمیم مکانی پژوهش را با

تأثیر این دورههاي آموزشی مورد آزمون قرار گیرد .به سایر

محدودیت مواجه میسازد.

محققان انجام چنین پژوهشی به صورت کیفی یا آمیخته و با
نقش میانجیگري بهزیستی معنوي ،سالمت معنوي،

نتیجهگیری

جهتگیري مذهبی پیشنهاد میگردد.

یافتههاي این مطالعه نشان داد که سرمایهي اجتماعی هم به
صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر

تقدیر و تشکر

واسطهاي هوش معنوي بر سرمایهي روانشناختی دانشجویان

این مقاله مستخرج از پایان نامهي کارشناسی ارشد رشتهي

تأثیر مثبت دارد .از این رو به مدیران و برنامهریزان دانشگاهی

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و

پیشنهاد میشود که تقویت فعالیت نهادهاي غیردولتی ،ایجاد

بلوچستان میباشد .نویسندگان بر خود الزم میبینند از همه

فرصت براي تعامالت اجتماعی ،اعم از تعامالت فردي و

کسانی که با ما در انجام هرچه بهتر این مطالعه همکاري

گروهی ،تشویق افراد به انجام مشارکت در فعالیتهاي

داشتند و بهویژه دانشجویان مورد مطالعه تشکر بنمایند.

اجتماعی ،برنامهریزي و بسترسازي فرهنگی براي جوانان و
nursing. Nurse Education Today 2016; 36(2016),
31-6.
3. Galavandi H, Soltanzadeh V, & Beheshtirad R.
The causal model of the relationship between
servant leadership, spirituality in the workplace
and social capital. Journal of Executive
]Management 2013; 5(9), 107-28. [Persian
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