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بررسی رابطه بين سرمایه های روانشناختی ونماز
خدیجه حسينی
كارشناسی علوم وقرآن وحديث،دانشجوی ارشد روانشناسی مثبت گرا –اسالمی(ايثارگر)
@gmail.com99Khhosseini

چکيده:
در سالهای اخير توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت گرا جلب شده و در تمام حوزه
های روانشناسی توانسته نظريات گران بهايی ارائه كند در بحث روانشناسی مثبت گرا مقوله
سرمايه های روانشناختی انسان در كنار ديگر نيازهای انسان مورد بحث قرار گرفته است اين
سرمايه ها عبارتند از :خود كار آمدی يا اعتماد به نفس ،اميدواری،خوش بينی وتاب آوری
میباشد .در اين پژوهش سعی شده تا رابطه اين چهار مولفه با نمازوتاثيری را كه نمازازنظر
روانی روی چهار مولفه مذكور می گذارد را موردبررسی قرار داد.از آنجا كه نماز،عالی ترين
روش نزديكی وقرب به سوی معبود است دارای اثرات مختلفی خواهد بود كه نياز به پژوهش
دارند يكی از اين اثرات آرامش روانی است كه در پی داردكه اين آرامش باعث بهزيستی
روانی افراد می شود كه اين بهزيستی روانی در كنار سرمايه های روانشناختی محقق خواهد
شد.اين امر نشان دهنده اهميت اين مقوله در روند زندگی انسان می باشد كه در اين مقاله
مفصل به آن اشاره خواهد شد.نماز به عنوان يكی از مهمترين فرايض دينی،نقطه اوج عبادت
است رابطه معنی دار با سرمايه های روانشناختی دارد.انجام فعاليتهای مذهبی به ويژه نماز اميد
به زندگی را افزايش ،خوش بينی وخودكارآمدی را باال برده وبرای غلبه برسختی ها تاب
آوری را افزايش داده وسازگاری را در پی خواهد داشت .
واژگان كليدی:سرمايه های روانشناختی،خوش بينی،اميد،خودكارآمدی،تاب آوری،نماز.
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فصل اول:بخش اول:
تعريف مفهومی سرمايه های روانشناختی:
واژه سرمايه به معنی ارزش دارايی ومنابع در دسترس افراد ،كه بر اساس آن برای يك نياز
خاص استفاده می شوند ،اطالق می شود.سرمايه ها به سه گروه سرمايه های مالی ،انسانی
واجتماعی طبقه بندی شده اند .اماشكل ديگری از سرمايه نيز وجود دارد كه روانشناسان مثبت
گرا در سالهای اخير در حوزه رفتار سازمانی مورد توجه قرار داده اند واخيرا هم وارد
مطالعات آموزشی شده است  ،سرمايه روانشناختی نام گرفته است(لوتانز
وهمكاران.)2008،سرمايه روانشناختی كه نسل سوم سرمايه های انسانی واجتماعی است كه
قابليت وتوانمندی های انسانی واجتماعی را در انسان در برگرفته .حتی از آن فراتر رفته است
.منجر به ارتقاء ارزش سرمايه انسانی واجتماعی می شود  .يك حالت روانشناختی مثبت
ورويكرد واقع گرا وانعطاف پذير نسبت به زندگی كه از چهار مولفه خود كارآمدی ،خوش
بينی ،اميدواری وتاب آوری است كه هر كدام از آنها به عنوان يك ظرفيت روانشناختی مثبت
در نظر گرفته می شوند ودارای مقياس اندازه گيری معتبر می باشند.
تعريف خودكار آمدی:
خود كار آمدی :Self Confidenceيا همان اعتماد به نفس واعتقاد به تحقق اهداف يا
وظايف.يك نفر به توان وتوانمندی های خودش باور واعتقاد داشته باشد(لوتانز.)2012،طبق
تعريف دنيل گلمن :اعتماد به نفس يك ويژگی انسان در زمينه شناخت او از خودش ،كه نشانه
ی باال بودنش اين است كه انسان خود را ارزشمند وتوانمند می داند .خودكار آمدی هر فرد
تحت تاثير عواملی مانند :دانش ومهارتهای فرد ،سالمت جسمی و روانی وشرايط بيرونی كه
روی او تاثير می گذارند را در بر دارد(لوتانز وهمكاران)1392،
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تعريف خوش بينی:
خوش بينی ،سبك استنادی مثبت درباره وقايع وانتظار آينده مثبت.باور براين عقيده است كه
احتماال نتايج خوب رخ خواهد داد وبه معنی اعتماد عميق به اينكه علی رغم مشكالت
وسختی ها ی موجود بر سر راه زندگی اوضاع سر وسامان ميگيرد وهمه چيز به خوبی
وخوشی می انجامد(لوتانز.)2012،
خوش بينی ايجاد شرايط و فضايی است .كه طی آن افراد در انتظار رخداد اتفاقهای خوشايند
در زندگی شان هستند(گيكهام وهمكاران0)2001،در تعريف ديگر خوش بينی تلفيقی از
گرايش ونگرش خوش بينانه در مورد افراد،اشياء وبه طور كلی جهان پيرامون است .كه
براساس آن نتايج خوب واميدوار كننده را بسته به توانايی های خود از جهان ورويدادهای
آن دارد(كلمان وجيبين0)2009،
تعريف اميدواری:
اميدواری اراده با پويايی وراهكار يا راه چاره(لوتانز .1)2012،تنها چيزی كه در حفظ روحيه
ی هر كدام از ما تاثير می گذارد وباعث می شود همه ما برای زنده ماندن وزندگی تالش كنيم
اميد است .اميد مولد احساست ومبنای جذابيت زندگی است وتنها چيزی كه در تاريكی مثل
يك نور در ذهن هر كس می درخشد ورابطه مستقيم با احساس ما درباره امكان پذير بودن يا
نبودن يك موضوع دارد.هر چه اندازه ميزان درک ما از امكانات بيشتر باشد اميد نيز بيشتر
می شود.اميدواری به عنوان يك حالت انگيزشی مثبت است كه از احساس موفقيت مشتق
شده وشامل انرژی عامل برای معطوف شدن به هدف وديگری برنامه ريزی برای دستيابی به
هدف به عنوان گذرگاه می شود(اسنايدر2)1991،
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تعريف تاب آوری:
واژه انگليسی  Resiliencyاست .كه در فرهنگ لغت خاصيت كشانی و بازگشت پذيری
وارتجاعی معنامی شود .ريشه تاب آوری در علم فيزيك به معنی جهيدن به عقب می باشد.اما
در رشته بهداشت روان تعاريف گويا تر دارد.تاب آوری يا انعطاف پذيری احيا وفرا
رفتن(لوتانز .)2012،انسان در حيات اجتماعی خود تحت تاثير امواج متالطم زندگی قرار می
گيرد .كه با كمك تاب آوری ظرفيتی برای مقاومت در برابر استرس وفاجعه در فرد ايجاد می
شود .تاب آوری يك فرآيند توانايی يا پيامد سازگاری موفقيت آميز با شرايط تهديد كننده
است (كارمزی  .3)1991،تاب آوری به انطباق موقتی گفته می شود كه در آوردگاه مصائب
واسترسهای توان كاه وناتوان ساز آشكار می شود(خسرو شاهی ونصرت آباد)1390،
بخش دوم:
بهزيستی روانشناختی:
از زمان قديم تا كنون بشر همواره دنبال سعادت وخوشبختی وبهزيستی بوده است.بهزيستی از
دو كلمه به :به معنی خوب ونيك وزيست به معنی زندگی وحيات تشكيل شده است.بهزيستی
روانشناختی به كليه فرآيندهايی كه باعث رضايت كلی فرد از زندگی شود تا فرد روحيه بهتری
داشته وبا آرامش زندگی كند،گفته می شود.بهزيستی روانشناختی به معنای قابليت يافتن تمام
استعدادهای فرد است .داشتن نگرش مثبت نسبت به خود ،پذيرفتن جنبه های مختلف خود
وداشتن احساس مثبت نسبت به زندگی گذشته خود است(بهاری.)1388،رويكرد مثبت نگر به
سالمت روان در سالهای اخيرتوسط روانشناسان باعث شده كه توجهات به سمت تحقق
ظرفيتها و استعدادهای افراد و شادكامی عامه مردم معطوف شود(لوتانز وهمكاران )1392،در
حاليكه در گذشته توجه روانشناسان به سمت بيماريهای روانی ونحوه درمان آنان بود وبيشتر
پژوهشها تا آن زمان اكثرا مفاهيم منفی را در بر داشت ومطالعات اندكی درباره نقاط مثبت
259

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

افراد صورت می گرفت(فروهر وهمكاران .4)1392،بر اين اساس بود كه مفهوم بهزيستی
روانشناختی ظهور كرده تا سالمت روانشناختی را بيش از آن كه نداشتن بيماری تلقی كند به
عنوان داشتن ويژگی های مثبت معرفی كند.
ارتقاء سالمت روان:
پژوهشگران حوزه سالمت روانی رويكرد جديدی ارائه داده اند .آنان سالمت روان را معادل
كاركرد مثبت روانشناختی يعنی بهزيستی روانشناختی نامگذاری كرده اند .بهزيستی
روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی می باشد كه رشد وتحول را به همراه
دارد.چالشهای وجودی زندگی را مورد بررسی قرار می دهد .سپس ظرفيت انسانی را توسعه
می دهد .ارتقاء سالمت روان طبق نظريه سازگاری داروين(5)1959معرفی شد .در ادامه
آن ايده كنار آمدن الزاروس( 6)1975اين موضوع را قوت بخشيد.
طبق گفته الزاروس دو نوع كنار آمدن وجود دارد .اول رفتار كنشی مستقيم مثل فرار كردن يا
بی تحركی بروز می كند .دوم رفتار دفاعی يا همانند سازی است .كه فرد در خود كنترل تكانه
يا خود تنظيمی دارد .يعنی اينكه تحمل كردن شرايط فشار و توانايی برای پاسخگويی
درست به مسائل (خواجوی وهمكاران .)1382،احساس بهزيستی هم دارای مولفه عاطفی
است هم مولفه شناختی .داشتن هيجانات جنبه عاطفی آن وارزيابی از حوادث پيرامون جنبه
شناختی آن محسوب می شود .انسان با بهزيستی باال از حوادث ارزيابی مثبت می كند .اما
فردی با بهزيستی پايين در حوادث به سمت اضطراب وافسردگی می رود (دستجردی
وهمكاران.)1390،
تاثير سرمايه های روانشناختی بر بهزيستی روانی:
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از آنجا كه طبق تعريف بهزيستی روانی رضايتمندی فرد از زندگی مالک سالمت روان عنوان
شدوهمچنين سرمايه های روانشناختی انسان را به سوی داشتن يك زندگی واقع گرا ومثبت
می برد،پس اين دو مولفه روی هم تاثير گذار هستند.پژوهش هايی در داخل كشور و خارج
كشور در اين باب صورت گرفته كه نشاندهنده رابطه آنها با هم است .هاشمی نصرت آباد
وهمكاران ()1390درباره رابط بين سرمايه های روانشناختی با بهزيستی روانی در دانشجويان
دانشگاه تبريز انجام دادند ،نتايج حاكی از اين است كه باور به توانايی ها برای موفقيت
،ايجاد اسنادهای مثبت وپشتكار برای دنبال كردن اهداف ،تحمل مشكالت وبازگشت به سطح
اوليه وارتقاء آنها برای دستيابی به موفقيت ها ،اميد،خوش بينی ،خودكارآمدی وتاب آوری با
بهزيستی روانی رابطه مستقيم وجود دارد.نوراهلل پور سردار وهمكاران ( )1391تاثير خوش
بينی بر سالمت روان ورضايت از زندگی شاغلين به تدريس در آموزش وپرورش شهر رامشير
را با استفاده از مدل روانشناختی بررسی كردند ونتيجه پژوهش آنان حاكی از اين بود كه
خوش بينی به واسطه افزايش سطح سالمت روان ،رضايت از زندگی را در پی دارد و دارای
اثر مستقيم بر رضايت از زندگی دارد.استادينگر ،دورنر وميكلر()2005طبق تحقيق خود به اين
نتيجه رسيدندكه بين خودكارآمدی ورضايت زندگی رابطه مستقيم وجود دارد وغير مستقيم
باعث باال برن سطح بهزيستی روانی می شود .در باره ارتباط اميد با سالمت روانی وجسمی،
كار(-7 ()2004كار،آلن،1385،روانشناسی مثبت وشادمانی،ترجمه حسن پاشا وجعفر نجفی
،انتشارات سخن) تحقيقی ارائه داده مبنی بر اينكه اميد در پرهيز از رويدادهای پر فشار زندگی
،ايجاد خلق مثبت ،سالمت ذهنی ونشاط و شادكامی تاثير گذار است وبا ابن عوامل
همبستگی مثبت دارد
وآنها را پيش بينی می كند .آوليو()2006كوپر()2005كيرسيروس()2006تاثير گذاری سرمايه
های روانشناختی بر بهزيستی روانی وهمچنين تاثير بر سرمايه اجتماعی را عنوان كرده اند كه
پيامد همه اينها سالمتی روان را در بر دارد .وينهون ( 8)2008بهزيستی روانشناختی باال
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،سالمت جسمی را در پی دارد ،افراد را شاد وخوش بينی و ثبات عاطفی را باال می برد.نيلی
واستفن()2004سرمايه های روانشناختی باالخص خوش بينی ،شادكامی وسالمت روانی را به
همراه دارد ،كه نهايتا منجر به عزت نفس باال در شخص می شود.
تاثير معنويت بربهزيستی روانی:
امروزه بر همگان روشن است كه تامين نيازهای روانی ،جسمانی وعاطفی در گرو معنويت
ودين نهفته وجاری است.وقوف خاشعانه انسان درعبادات باالخص نماز در برابر خداوند بر او
نيروی معنوی می بخشد كه امنيت روانی وسالمت جسمانی را به همراه دارد.معنويت به عقايد
واعمالی اشاره دارد كه فرد را با وجود مقدس ومعنی دار مرتبط می سازد واين ارتباط به
زندگی فرد معنی وهدف می بخشد(استاكی .9)2001،در مذهب چار چوب احكام برای فهم
ودرک چراها فراهم است واكثر مذاهب اميد به زندگی دنيای ديگر را نويد می دهند كه اين
اعتقاد شرايط سخت را برای افراد قابل كنترل می سازد كه از نظر كوئينگ ( 10)2007اين دو
دليل نقش مذهب ومعنويت را در بهزيست روانی قابل درک ساخته است .همچنين او سالمت
روانی وجسمانی را با زندگی معنوی مرتبط دانسته ونيز عنوان كرده است كه افراد با اعتقادات
مذهبی قوی سازگاری بهتر با موقعيتهای زندگی دارند..احسان فكور استاد دانشگاه زنجان در
مقاله خود پيرامون بهزيستی روانشناختی ،نقش معنويت را از ديگر مولفه ها باالتر عنوان كرده
است .او می گويد يك همپوشی بين بهزيستی روانشناختی وجنبه های از معنويت وجود
دارد.جهت گيری مذهبی در بين دانشجويان با بهزيستی روانشناختی آنان تاثير مثبت ومعنی
دار وجود داشته است .حتی روابط خانوادگی آنان را نيز تقويت كرده است (محمد ابراهيم
مداحی وهمكاران .)1390،
همين طور اكثر روانشناسان ،حتی كسانی كه فقط در حوزه بهزيستی فعاليت دارند نقش
معنويت را هيچگاه در اين امور ناديده نگرفته اند.حتی در سالهای اخير تاثير مذهب ومعنويت
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را بر روی سالمت روانی وجسمانی بيشتر مورد پژوهش قرار داده اندكه اكثرا نشان دهنده
اهميت مذهب ومعنويت به عنوان يك منبع برای مقابله با وقايع تنش زا در زندگی می
باشند(پاالنت والئه11.)2003،
فصل دوم:
بخش اول:
تعريف نمازدر دين اسالم:
نماز در لغت به معنای پرستش،نياز ،سجود ،بندگی واطاعت،خم شدن برای اظهار بندگی
ويكی از فرايض دينی وعبادت مخصوصی كه مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا می
آورند.عالوه برتعريف ارائه شده كه جنبه فقهی نماز است وآنرا عملی بر پايه اركان وشرايط
خاص معرفی كرده در نماز حقيقتی مهم نهفته است وآن رابطه قلبی با خداست كه تمام
اعضای انسان از ايستادن تا خم شدن وبكار گيری الفاظ گوناگون رنگ ايمان به خود می گيرد
به همين خاطر است كه نماز به عنوان ستون دين لقب گرفته است.
ديدگاه متفكران اروپادرباره نماز:
آگوست ساباتيه،استاد فلسفه در پاريس در كتاب فلسفه دين خود می گويد:دين روح انسان را
با نيروی نامرئی كه مقدراتش را در اختيار دارد ارتباط می دهد ونماز اين ارتباط را برقرار می
كند.ويكتور هوگودر تعريف نماز می گويد :يك من در اليتناهای باال است ويك من در
اليتناهای پايين ،من پايينی جان است ومن بااليی خداست كه اليتناهای پايين را با نيروی تفكر
ومن اليتناهای باال را در تماس نهادن از طريق نماز دسترسی می توان يافت.البته تعريف كامل
نماز ممكن نيست چون معرفت ما به آن كامل نيست .نماز اقيانوس بيكرانه ای است كه
خبرآوردن از اعماق آن برای غواصان بزرگ نيز از محاالت است.
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جايگاه وآثار نماز در قرآن وروايات:
طبق نثر سريع قرآن نماز بزرگترين عبادت وسفارش شده انبياء است .لقمان پسرش را به نماز
توصيه كرد.حضرت عيسی(ع) (مريم -19آيه)31در گهواره فرمود:خدايم مرا به به نماز وزكات
سفارش كرده است.حضرت ابراهيم(ع)( ابراهيم  -14آيه  )40همسر و كودک خود را در بيابان
حجاز مسكن داد برای برپايی نماز.نماز سمبل پايبندی به اسالم است ودر احاديث منسوب به
پيامبر اعظم ،روشنی چشم ،ستون دين ودر آيات قرآن بازدارنده از منكر وفحشا می
باشد.روايتی از حضرت رسول (ص)است كه می فرمايند :نماز آثار وپاداشهای بسيار دارد كه
از همان دنيا شروع می شود ،هنگام مرگ نفعش می بخشد ودر برزخ برای او اثر بخش در
عقوبات خواهد بود(محمد رضا نعيمی .)1390،درست است كه بعضی از ما از ترس جهنم
وعقوبت نماز ميخوانيم اما حضرت علی(ع)( نهج البالغه -حكمت )237می فرمايند :نماز را به
خاطر شايستگی خدا برای عبادت بخوانيد.بهيه شهبازيان()1388در مقاله ای كه در سايت
مجمع جهانی سبطين(ع)منتشر شده است ،داشتن آرامش ،احساس قدرت وعزت ،آلوده نشدن
به نگاه حرام ،دوری از جاذبه های آلوده اجتماعی مثل صحنه های بد آموز ،موسيقی هاونغمه
های حرام را در بين افرادی كه نماز ميخوانند بيشتر وقويتر از افرادی كه نماز نمی خوانند بوده
است.نماز گزاران طبيعت را سركوب وفطرت را احياء می كنند .خاصيت نماز احيای فطری
است .نمازگزار كسی است كه طبيعت سركش را رام كند .او با سرمايه آرمشی كه از نماز به
دست آورده فراز ونشيب زندگی سست نمی شود ودر سختی ها جزع نمی كند اگه خيری به
او رسد از ديگران دريغ نمی كند(عبداهلل جوادی آملی)1378،در اهميت نماز همين بس كه
حضرت علی (ع)در جنگ صفين وامام حسين (ع) در ظهر عاشورا دست از جنگ كشيدند تا
نماز را اقامه كنندو هنگامی كه به حضرت علی(ع) ايراد گرفتند كه چه هنگام نماز است
آنحضرت فرمودند :ما برای همين می جنگيم كه مردم اهل نماز باشند.
بخش دوم:
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نماز وبهزيستی روانی:
دين حقيقتی است كه به عنوان عامل پيشگير در بروز وشيوع مشكالت روانشناختی محسوب
می شود ونماز به عنوان يكی از فرايض دينی در ارتقاءسالمت روان تاثير بسزايی دارد.بررسی
رابطه نماز وسالمت روان در دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه توسط پريسا آجيليان صورت
گرفته كه نتايج بررسيها حاكی از آن بوده كه بهبود كيفيت نماز بر بهبود بهزيستی روانی رابطه
معنا داری دارد.در تحقيق ديگر توسط عباس توان بين دانشجويان چابهار انجام شده كه التزام
عملی به نماز داشتن ،پيش بينی كننده اين است كه بهزيستی روانشناختی افزايش پيدا خواهد
كرد.نماز عامل موفقيت در كارهاست وتوفيقات الهی را روز افزون می كند احكام آن به گونه
ای است كه رعايت دقيق ش اثرات زيادی در حوزه های فردی،اجتماعی،فكری واخالقی
دارد.نماز باعث ثبات شخصيت واخالق انسان وآرام شدن قلب وروح می شود .چرا كه همه
حواس در طول نماز متوجه خداوند می شودوبه هيچ چيز جز خدا وآيات قرآن كه در نماز به
زبان می آورد ،فكر نمی شود .شادابی جسم وروح در سنين مختلف نياز بشر است كه می
توان با نماز به اين نياز پاسخ داد .نماز روی شادی افراد تاثير دارد .عزت نفس را باال می برد
انسان به ارزشهای خود پی می برد كه باعث می شود كه به برای خودش احترام قايل شود اين
افراد به اخالقيات توجه داشته وعقالنی رفتار می كنند (كرمی نوری وهمكاران. )1381،از آنجا
كه آرامش روانی به عنوان مهمترين شاخص بهزيستی روانی است ويكی از اهداف مهم انسان
در زندگی رسيدن به رفاه شخصی وآرامش خاطر است نماز را به عنوان ذكر اكبر يكی از
فاكتورهايمهم وموثر در بهزيستی روانی دانست.برگين وهمكاران(،)1987ناواراوجيمز(،)2005
جمالی(،)1381بهرامی وهمكاران(،)1383امينی وهمكاران()1380عنوان داشته اند كه نماز
گزاران معتقدند حين انجام فريضه الهی به حالت سكون وآرامش روحی رسيده اند كه در آنان
نيروی مبارزه با مشكالت ،اميد وايمان تقويت شده است .در تحقيقی كه روحی عزيزی در
سال 1380انجام داده صددرصد نماز گزاران معتقد بودند كه به آرامش خاطر رسيده بودند.
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نماز ورشدتاب آوری:
انسان در حيات اجتماعی خود از عوامل متعددی تاثير می گيرد وخود اونيز در تعامل با محيط
پيرامون خويش است به گونه ای كه در دريای مواج محيط گاهی به تالطم می افتد وتحت
تاثير امواج سهمگين قرار می گيرد كه در اين شرايط فرد با ثبات وانعطاف پذير در برابر
سختی ها می تواند بر اين امواج فائق آيد.تاب آوری ظرفيتی برای مقاومت در برابر استرس
وفاجعه است .انجام فعاليتهای مذهبی باخصوص نماز باعث افزايش قابليت در انسان می شود.
ارتباط تقيد به نماز با تاب آوری وسيستم فعال سازی بازداری رفتاری افراد رابطه مستقيم
ومعنا دار وجود دارد( .فرهاد چنگيزی وهمكاران . )1390،افزايش تالش برای فائق آمدن بر
مشكالت و رسيدن به موفقيت در گرو تاب آوری می باشد .نماز انسان تالشگر را صبور می
كند .اياک نعبد واياک نستعين نقطه اتكا واعتماد انسان به اقيانوس بيكران الهی است و انسان
در نمازدر طول روز اين جمالت را تكرار می كند واز اين واژه ها نيروی برای مقابله در برابر
مسائل پيدا می كند .
نماز واميدواری:
اميد برای زندگی انسان آنقدر اهميت دارد كه بال برای پرندگان.از جمله نشانه های اهميت
اميد وتاثير آن بر زندگی آيات بی شمار قرآن در اميد داشتن به خداوند است.حتی مايوس
بودن از رحمت خدا را از نشانه كافران می داند .درخواست حاجت وطلب خواسته به وسيله
نماز روايات زيادی عنوان شده كه نشاندهنده اين است ،كه در دوری از ياس ونااميدی نماز
بهترين وسيله است .زيرا انسان با تمام وجود از منبع هستی طلب حاجت نموده واعتماد
وتوكل به او باعث افزايش روحيه اميدواری مومن می گردد .نماز تقويت اميد در جامعه
،تقويت اراده كه باعث ثبات شخصيت در انسان می شود،است وكاهش فشار روانی واسترس
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را به دنبال دارد كه سبب آرامش وآسودگی روانی را در پی دارد(غالم عباس كوچكی
راوندی.)1389،
نماز وخوش بينی:
قنوت نماز از جمله اموری است كه باعث افزايش حس خوش بينی مومن می شود.خوش
بينی به معنی نيك انگاری وديد مثبت به امور است .از آنجا كه اميد،نشاط ،آرامش در زندگی
ودر جامعه وسالمتی دين در سايه خوش بينی حاصل می شود .قطعا بر بهزيستی روانی تاثير
گذار است.
افرادی كه ديد گاه مثبت به دنيا وخودشان دارند به راحتی می توانند .از اتفاقات نا گوار دوری
كنند ورفتاری را داشته باشند .تا از اين وضعيت خارج شود(هاشمی نصرت
آبادوهمكاران.)1390،در آيات قرآن اشاره زيادی به اين نكته شده است كه خداوند فرموده اند
كه من در گمان بندگانم هستم اگر گمان خوب به من داشته باشند خوبی برای آنها رقم
ميخورد پس هميشه به پروردگار خود درمسائل واتفاقات ظن خوب داشته باشيد .زيرا نگرش
مثبت به خالق هستی باعث می شود كه انسان در دام صفتهای زشت نيفتد وخيردنيا وآخرت
اوتضمين شود.افراد خوش بين نظام خلقت را بيهوده نمی بيند وبه زيبايی های خلقت توجه
می كند واز آنها لذت برده وانرژی برای خوب زندگی كردن می گيرد .خوش بينی به خداوند
باعث می شود به جهان پيرامون و به ديگران نيز خوش بين باشيد .خوش بينی باعث داشتن
اميد در زندگی وايمان به گشايش امورمی شود .افراد خوش بين از سختی ها درس می گيرند
وآنها را آزمايش الهی می دانند.آنها می دانند كه رويدادها چه مثبت چه منفی موقتی هستند
واين سختی ها را مصلحت می دانند ودر برابر آنها صبوری پيشه می كنند.ومهمترين اثر خوش
بينی آرامش دل وسالمتی دين است كه خود اين خوش بينی از آثار نماز به شمار می آيد.
نماز وافزايش اعتماد به نفس:
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خواندن نماز يعنی داشتن نقطه اتكا به ذات مقدس باريتعالی .انسان وقتی به اعتماد به نفس می
رسد كه تكيه گاه محكم واستواری داشته باشد.پس قطعا داشتن چنين پشتوانه ونقطه اتكايی
اعتماد به نفس وحتی باالتر از آن به عزت نفس می رسد.انسان با اقامه نماز به قرب الهی
نزديك می شود .لذت مناجات را می چشد واينگونه به باالترين سطح از آرامش روانی دست
پيدا می كند.لذت مناجات با هيچ لذتی قابل قياس نيست چون نهايت آرامش واعتماد به نفس
وخود كار آمدی را در انسان دارد.
نتيجه گيری:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بين سرمايه های روانشناختی فردی با نماز بوده است .نماز
زيباترين سرود يكتاپرستی وزمزمه دلنشين صميميت وپاكی وتمرين وظيفه شناسی وسپاس به
درگاه خداوند است .باياد خدا دلها آرامش می گيرد.
و به دنبال آن نفس انسان اطمينان می يابد .برای داشتن دل آرام وقلب مطمئن كه باال ترين
بهزيستی روانی انسان است بايد به ذكر قادر يكتا پرداخت وذكر اكبرهمانا نماز است.وقتی
افراد با دلی آرام گرد هم می آيند.قطعا در خانواده وجامعه صميميت موج می زد كه نشاندهنده
تاثير فرهنگی واجتماعی نماز به عنوان مهمترين فريضه دينی قلمداد می شود.از آنجا كه می
توان با التزام عملی به نماز بهزيستی روانشناختی را پيش بينی كرد(.عباس توان .)1389،
بهزيست روانشناختی نوعی رضايتمندی وخرسندی افراد از كيفيت زندگی است كه حالت
مثبت از رفاه جسمانی ،روانشناسی واجتماعی را شامل می شود(ريف وكيز .)2002،بهزيستی
روانشناختی باال ،سالمت جسمی ،شادی ،خوش بينی وثبات عاطفی باال را همراه
دارد(وينهون.)2008،خوش بينی ،اميد واری،خودكارآمدی (اعتماد به نفس)وتاب آوری سرمايه
های روانشناختی هر فرد هستند كه می توانند منجر به ارتقاء سرمايه های اجتماعی وانسانی،
سالمت روان ونهايتا بهزيستی روانشناختی شوند (كوپر.)2005،از ارتباط اين مولفه ها می توان
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به اين نتيجه رسيد كه هر موضوع كه بر بهزيستی روانشناختی وسالمت روان تاثير گذار است
به گونه ای با سرمايه های روانشناختی نيز رابطه معنی دار دارد .پس نتيجه می گيريم طبق
سوابق پژوهشهايی كه در اين مقاله به آنها اشاره شده كه توسط پژوهشگران به روشهای
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند وصحت اين تحقيقات از طريق آزمونهای برگذار شده
مورد تاييد هستند .فرضيه اين مقاله درباره تاثير نماز بر سرمايه های روانشناختی مورد تاييد
قرار می گيرد .نماز انسان را نسبت به خداوند وهستی خوش بين می كند واو با اين ديد
اميدوارنه به زندگی نگاه می كند با خواندن نماز احساس می كند به منبع انرژی قوی وپايدار
تكيه كرد دلش مملو از اطمينان می شود ودر نهايت از مشكالت هراسی ندارد وبا اعتماد به
نفس رو به جلو حركت می كند .هر جا از زندگی با مخاطرات پيش بينی نشده مواجه شد با
باال بردن انعطاف پذيری ،صبر وتالش كه با نيروی ايمان وآرامش خاطر همراه است به مبارزه
با مشكالت می پردازد.رسيدن به اين مرحله از توانايی ميسر نيست مگر با اعتقاد به ذات
مقدس ،اعتقادات مذهبی ،انجام فرايض دينی كه نماز باالترين مصداق آن است.
پيشنهاد:
از آنجا كه نماز جوابگوی حل معضالت اجتماعی وخانوادگی است ونيز مكتب علمی وعملی
برای پرورش ايمان وتعهد است می تواند در جامعه امروز نقش فراتر داشته باشد .متاسفانه
بخاطر اينكه در كشور ما نماز دربين جوانان توجيه شناختی وعملی قوی نداشته اين فريضه در
بين آنان كم رنگ ويا حتی محو شده است وجوانان نگرش درستی درباره آن ندارند كه بايد
در سيستم فرهنگی جامعه روی اين مقوله بين نوجوانان از نظر شناختی كار بيشتر وفرهنگ
سازی قوی صورت گيرد چون جوانان نسل آينده اين مملكت هستند وبايد به فرهنگ غنی
گذشته خود بر گردند چرا كه آرامش وسعادت در اين بوده ،هست وخواهد بود.
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