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Abstract
The aim of the present study was to investigate the
relationship of religious attitudes, psychological
well-being and depression with academic
performance in university students. The present
research was of correlation type. The statistical
population in this research was students in Islamic
Azad University, Ahvaz Branch. The sample of
research included 200 students (100 girls, 100
boys) who were selected based on stratified random
sampling. The measurement instruments consisted
of, Religions Belief Inventory (Arian,1998), Satisfaction
with Life Scale (SWLS) (Dinner et al., 1985),
Beck Depression Inventory (BDI) (Beck,1978),
and student scholastic average as academic
performance index. To analyze the data, Pearson
correlation coefficient and multivariable regression
analysis were employed. The results revealed that
the relationship of religious attitudes, psychological
well-being and depression with academic performance
is significant (P<0.01). Also, the result of regression
analysis showed that religious attitude, psychological
well-being and depression are respectively convenient
predictors of academic performance.
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مقدمه
یکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشوورها
دارنوود دانشوویویان هسووتند .دووور در دانشووگاه بوورای اکثوور
دانشیویان تیارب مثبتی بوه هموراه دارد ،بوا ایوح وال بورای
برخی دیگر عوامل وابسته به تحصیل (آزمونها ،مقاالت ،ارائوۀ
مطالب و غیره) با تیربۀ فشار روانی هموراه اسوت .بویتردیود
تیربۀ فشار روانی ناشی از مسوائل تحصویلی ،تور یر منبوی بور
بهزیستی روانشناختی و جسمانی دانشویویان دارد (فراهوانی،
 .)2332سالهاست کوه عملکورد تحصویلی 2در دانشوگاه ههوح
اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده اسوت .اینکوه
چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصویلی دانشویویان تور یر
میگذارد ،یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است ،همواره
از یطههای مورد عالقۀ پژوهشوگران و روانشناسوان تربیتوی
بوده است (طباطبایی.)2321 ،
1
یکی از عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی ،نگرش موذهبی
است .بورای همویح روانشناسوی دینوی کوه مطالعوۀ موذهب و
پدیدههای مذهبی با استباده از مباهیم روانشناسی است ،باعث
افزایش روزافزون انیام پوژوهشهوایی دربوارۀ نقوش نیواز بوه
مذهبی بودن و تر یر دیح در سالمت جسم و روان شده اسوت
(بخشیپور رودسری ،پیوروی و عابودیان2331 ،؛ دبیورینوژاد،
2332؛ صادقی ،باقرزاده لداری و قشناس2330 ،؛ صحرائیان،
غالمووی و امیوودوار2309 ،؛ عقیلووی و کومووار .)1993 ،3شووواهد
پژوهشی نشان داده است ،اعتقادات مذهبی درست ،بسویاری از
نیازهای اساسی انسان را بورآورده کورده و خألهوای اخالقوی،
عاطبی و معنوی او را پر میکند .ایح عامول پاسو بسویاری از
پرسشها را میدهد و بسیاری از مسوائل را روشوح مویکنود و
اطمینووان ،امیوود و قوودرت را در فوورد تحکوویم مووینمایوود و
خصوصوویات اخالقووی و معنوووی را در اجتماعووات اسووتحکام
میبخشد و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکالت
و محرومیتهای زندگی اییاد میکند (اسدینوقوانی ،امیوری و
اجیآقاخانی .)2331 ،مذهب بهعنوان یوک محوافد در برابور
فشارهای روانی 1عمل میکند .با اینکوه رابطوۀ بویح موذهب و
معنوویوت از یک طورف ،و مذهب و سالموت روانی 5از سوی
2. religious attitudes
4. mental stress
6. Bhugra
8. Hackney & Sanders
10. Bulter
12. Koeing
14. Brumbaugh, Lepsik & Olinger
16. Fountoulakis, Siamouli, Magiria & Kaprinis

دیگر ،چندوجهی و پیچیوده اسوت (نقول از بواهوگرا،)1929 ،1
ولی میتووان گبوت رابطوۀ موذهب و سوالمت روان بور ابعواد
مختلف عملکرد فرد تر یر میگذارد (کوراس1993 ،2؛ هواکنی و
ساندرز1993 ،3؛ نونی.)1995 ،0
پژوهشهای بالتر )1991( 29و ای ،پارک ،هوانگ ،راجرز و
تایس )1992( 22نشان داد که اعتقادات مذهبی بوا افسوردگی و
خلق پاییح مرتبط است .از لحاظ نظری گبتوه مویشوود چوون
مقابلههای موذهبی منبو مایوت عواطبی و اجتمواعی و امیود
هستند ،از ایحرو افرادی که از ایح مقابلهها در زنودگی روزمورۀ
خود اسوتباده مویکننود ،کمتور از دیگوران دچوار افسوردگی و
اضطراب میشوند .کوئینگ )1992( 21نیز نشوان داد کوه افوراد
معتقد به مذهب هنگام بیماری سریعتر از افراد غیرمذهبی بهبود
پیدا میکنند ،میزان پاییحتری از هییانات منبوی و افسوردگی را
تیربه کرده و اضطراب کمتری دارنود و از مایوت اجتمواعی
باالتری برخوردارند .ایح خود دلیلی بور ارتبواا ا تموالی بویح
رضایت از زندگی و ا ساس افسردگی است .بر ایح اساس بوه
نظر میرسد که بیح مؤلبههای اعتقوادات موذهبی ،افسوردگی و
بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
برخی از پژوهشگران از جملوه نوونی ( )1995و هواکنی و
ساندرز ( )1993در پژوهشهای جداگانه نشان دادهاند که بویح
نگرشهای مذهبی با سالمت روان و عملکورد تحصویلی افوراد
رابطه وجود دارد .دسروسویرس و میلور )1992( 23در پوژوهش
خود نشان دادند ،کسوانی کوه از اعتقوادات موذهبی قوویتوری
برخوردارند ،نسبت به مقابله با عوامل فشارزای روانی ،شخصی
و عملکوورد تحصوویلی ،از نیووروی بیشووتری برخوردارنوود و در
رویارویی با ایح عوامل فشارزا کمتر دچوار افسوردگی و دیگور
بیماریها میشوند .برومباخ ،لیپسویک و الینگور )1993( 21در
پژوهشی ارتباا بیح عملکرد تحصویلی و کموالگرایوی 25را بوا
وجود باورهای مذهبی بررسی کردند و نشان دادند که باورهای
مذهبی میزان کموالگرایوی را کواهش و عملکورد تحصویلی را
21
افزایش میدهد .فونتوالکسی ،سیمولی ،مگیریوا و کواپرنیس
( )1993نیز نشوان دادنود بواور بوه اینکوه خودایی هسوت کوه
موقعیتها را هدایت میکند و ناظر بر بندگان خویش است ،توا
1. academic performance
3. Aghili & Kumar
5. mental health
7. Krause
9. Nooney
11. Ai, Park, Huang, Rodgers & Tice
13. Desrosiers & Miller
15. perfectionism
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د زیادی اضطراب را کاهش میدهد ،بهطوری که اغلب افوراد
مؤمح ،رابطۀ خود را با خداوند مانند یک دوست بسیار صمیمی
توصیف میکنند و معتقدند که میتوان از طریق اتکا و توسل به
خداوند ،موقعیتهای غیرقابل تحمل را به طریقی تحمول کورد.
از طرف دیگر به نظر میرسد که جهوتگیوری موذهبی ممکوح
است موجب ا ساس شادکامی شود .ایح امر به ایح دلیل است
که رابطۀ شخصی با نیرویی برتر ،سوبب چشومانوداز مثبتوی در
زندگی میشود (کیویوما و هونکانح ،هونکانح ،ونیامکی ،هیکل،
کاپریو و همکار1992 ،2؛ آالنلوئیس ،مالتوابی و دموی1995 ،1؛
مککوبدیگ و داویس.)1991 ،3
از عوامل دیگری که با عملکرد تحصیلی مطلوب دانشویویان
رابطه دارد ،بهزیستی روانشناختی 1و رضوایت از زنودگی اسوت.
ا ساس خرسندی و بهزیستی در طول عمر ،از مؤلبههای نگورش
مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زنودگی مویکننود .در
واق تیربۀ شادمانی و رضایت از زندگی هدف عوالی زیسوتح در
ایح جهان بهشمار مویرود و ا سواس غوم و ناخرسوندی اغلوب
مانعی در راه انیام وظایف است (آناس2003 ،5؛ نقل از الگویح و
هیوبنر .)1992،1ا ساس بهزیستی به معنای ارزیوابی کلوی فورد از
زندگی است که براساس اهداف شخصی و میزان دسترسی به آنها
شکل میگیرد (هیوبنر ،فانک و گیلمح .)1999 ،2ایح عامل یکی از
مهمتریح نیازهای روانی بشر در زندگی تلقی میشوود .بوه همویح
دلیل تر یرات عمدهای بر شکلگیری شخصویت آدموی و در یوک
کالم میموعۀ زندگی انسان دارد و در پی آن همیشه بور عملکورد
انسان در سطوح مختلف تر یر میگذارد.
جورتیووک ،)1993( 3کووارول ،هوواوتون ،وود ،اونووسورث،
هاتی و همکاران ( )1990و چانوگ و سوالومون )1929( 29بوه
بررسی عوامل مؤ ر در سالمت روان مثل اضطراب و ا سواس
خودکارآمدی باال با عملکرد تحصیلی پرداختند و نشوان دادنود
که بیح خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی رابطوۀ مثبوت وجوود
دارد .ایح خود نشاندهندۀ ارتباا بیح سالمت روان با عملکورد
تحصیلی است .نریمانی و پووران ( )2335در پژوهشوی نشوان
دادند که بیح وجود فشارزای تحصیلی که خود دلیلی بر نبوودن
بهزیستی روانشناختی است و عملکرد تحصیلی مطلوب ،رابطۀ
منبی معناداری وجود دارد .از سوی دیگور عملکورد تحصویلی
خووود عاموول تر یرپووذیر از اخووتالالت روانشووناختی از جملووه
2. Alanlewis, Maltaby & Damy
4. academic performance
6. Loughin & Huebner
8. Juretic
10. Chang & Solomon

ا ساس افسردگی است .افسردگی که واکنش روانی و زیسوتی
همراه با ا ساس غمگینی ،تنهایی و درماندگی در برابور فشوار
اسووت (کوواپالن ،سووادوک و گوورب ،)2335 ،در پووژوهشهووای
کوئینگ ( )1992و وود ،سایلور و کوهح )1990( 22نشوان داده
شده کوه بوا ارتقوا در عملکورد و بوازده تحصویلی رابطوه دارد.
یوودرئی ،عسووگری ،مرعشوویان و سوورا خرمووی( )2332نشووان
دادهاند که فشارزاهای تحصویلی ،تبکورات موذهبی و سوالمت
روان با عملکرد تحصیلی دانشیویان (دختر و پسر) رابطه دارد.
همچنیح تحلیول رگرسویون نشوان داد کوه سوالمت عموومی و
جنسیت ،عملکرد تحصیلی را تعییح میکنند.
بووا توجووه بووه اینکووه در هوور جامعووهای دانشوویویان قشوور
سرنوشتساز جامعه هستند و سالمت روانی آنان و در پوی آن
رضایت از زندگی اجتمواعی و خوانوادگی آنهوا وایز اهمیوت
است ،بررسی عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی و اجتمواعی و
پیشرفت تحصیلی آنان از اهمیت زیوادی برخووردار اسوت .در
عیح ال راههای مقابله با اختالالت روانی در ایح قشر از افراد
جامعووه نقووش مهمووی در پیشووگیری از بووروز آسوویبهووای
روانشناختی بر جای میگذارد .همچنیح با توجه به ایوح نکتوه
که دیح نقش مهمی در پیشگیری از بوروز اخوتالالت روانوی و
افزایش عملکرد تحصیلی دانشیویان دارد ،لذا در ایح پوژوهش
بهدنبال پاس علمی به ایح پرسش هستیم که آیوا بویح نگورش
مذهبی ،بهزیستی روانشناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی
در بیح دانشیویان رابطه وجود دارد؟
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه  :روش پوژوهش اضور
همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش را هموۀ دانشویویان دختور و
پسر دانشوگاه آزاد اسوالمی اهوواز در سوال تحصویلی 02وو2309
تشکیل دادند .گروه نمونۀ پژوهش شامل  199دانشیو ( 299دختر
و  299پسر) براساس میانگیح تعداد نمونه در سه پژوهش قبلی که
بر روی دانشیویان دانشگاه آزاد اسالمی اهواز انیوام شوده بوود،
مشخص گردید .بورای انتخواب نمونوه از نمونوهگیوری تصوادفی
طبقوهای اسوتباده شوود .بوه ایووح ترتیوب کووه در ابتودا فهرسووتی از
دانشکدههای دانشگاه تهیه شد و تعداد متناسب از هر دانشکده بوه
تناسب فراوانی تعداد دانشیویان دختر و پسر انتخاب شدند.

1. Koivumaa-Honkanen, Honkanen, Viinamki, Heikkil, Kaprio et al.
3. Mccoubdig & Davies
5. Anas
7. Huebner, Funk & Gilman
9. Carroll, Houghton, Wood, Unsworth, Hattie et al.
11. Wood, Saylor & Cohen
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ابزار سنجش
مقياس نگهرش مهذهبي  :بورای سونیش نگورش موذهبی از
پرسشنامه ای استباده شد که آریح ( )2322معرفی کرده است و
دارای  19سؤال و مقیاس پاسخگویی پنجدرجهای (خیلی کم=2
تا خیلی زیاد= )5است .ایح پرسشنامه را در ایران پژوهشوگران
مختلبی تاکنون استباده کردهاند .برای نمونه در پژوهش مو ود
( ،)2331ایح پرسشنامه بر روی گروهی از دانشیویان اجرا شد
و ضریب همبستگی بهدست آمده بوه روش روایوی 1سوازه (بوا
بررسووی همبسووتگی بوویح پرسووشهووای مقیوواس) برابوور = 9/51
( )P>9/92و ضریب پایوایی 3بر سوب آلبوای کرونبواخ آن را
برابر با  9/30گزارش کردند .در ایح پژوهش برای تعییح پایایی
پرسشوونامۀ اعتقووادات مووذهبی از دو روش آلبووای کرونبوواخ و
تنصیف استباده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیوب برابور بوا
 9/01و  9/01بهدست آمد .یک نمونه از سؤاالت ایح پرسشنامه
به ایح شرح است« :مح خود را فردی مذهبی میدانم».
مقيههاس بهزیسههتي روانشههناختي ( :1)SWLSبوورای سوونیش
بهزیستی روانشناختی از پرسشونامه ای اسوتباده شود کوه داینور،
ایمونز ،الرسح و گوریبیح )2035( 5معرفوی کوردهانود و دارای 5
سؤال و مقیاس پاسخگویی هبتدرجهای (کوامالا مخوالبم= 2توا
کامالاموافقم= )2است .بلیس ،والراند ،پلتوییور و برایور،)2030( 1
برای تعییح پایایی مقیاس بهزیستی روانشوناختی ،بویح امتیوازات
ایووح مقیوواس و پرسشوونامۀ افسووردگی بووک ،همبسووتگی منبووی و
معنوواداری بووهدسووت آوردنوود .اسووچیمک ،رادهاریشوونح ،ایشووی،
دزوکوتو و ا دی )1991( 2پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی
را با استباده از ضریب آلبای کرونباخ برای نمونههای امریکوایی،
آلمانی ،ژاپنی ،مکزیکی و چینوی بوه ترتیوب ،9/20 ،9/31 ،9/09
 9/21و  9/12گزارش کردند .اسچیمک و همکواران ( )1991نیوز
بیح امتیوازات مقیواس بهزیسوتی روانشوناختی بوا برونگرایوی و
روانرنیورخویی به ترتیب به همبستگی معنادار برابر بوا  9/11و
 9/13دسووت یافتنوود .در پ وژوهش اضوور بوورای تعیوویح پایووایی
پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی نیز از دو روش آلبای کرونبواخ
و تنصیف استباده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیوب برابور بوا
 9/39و  9/25به دسوت آمود .یوک نمونوه از پرسوشهوای ایوح
پرسشنامه به ایح شرح است« :در بیشتر جهات ،زنودگی موح بوه
آنچه ایدهآلم است ،نزدیک است».
مقياس افسهردگي به  :(BDI)3بورای سونیش افسوردگی از
پرسشوونامۀ بووک ( )2023اسووتباده شوود کووه دارای  12س وؤال و
2

2. validity
)4. Satisfaction with Life Scale (SWLS
6. Blais, Vallerand, Pelletier & Briere
)8. Beck Depression Inventory (BDI

مقیاس پاسخگویی چهار یا پنجگزینهای است و برای هر سؤال
 1الت را بیان میکند .میتهدزاده ( )2331ضریب پایایی ایوح
پرسشنامه را با اسوتباده از روش تنصویف برابور بوا  9/39و بوه
روش آلبای کرونباخ برابور بوا  9/09گوزارش کورده اسوت .در
پژوهش اضر برای تعییح پایایی پرسشنامۀ افسردگی نیز از دو
روش آلبای کرونبواخ و تنصویف اسوتباده شود کوه بورای کول
پرسشنامه به ترتیب برابر با  9/33و  9/33بوهدسوت آمود .یوک
نمونه از سؤاالت ایح پرسشنامه به ایوح شورح اسوت :خوود را
غمگیح ا ساس نمیکونم ()9؛ خوود را دلگرفتوه یوا غمگویح
ا ساس مویکونم ()2؛ خوود را همیشوه دلگرفتوه یوا غمگویح
ا ساس میکنم و نمویتووانم بوه الوت عوادی برگوردم ()1؛
بهقدری خود را غمگیح یا بینشاا ا ساس میکنم که نارا ت
میشوم ()3؛ بهقدری خود را غمگویح یوا بوینشواا ا سواس
میکنم که تحملش را ندارم (.)1
عملکرد تحصيلي :در ایح پوژوهش معودل بوهعنووان عملکورد
تحصوویلی در نظوور گرفتووه شوود .براسوواس پووژوهشهووای قبلووی
(بختیارپور ،افظی و بهزادی شینی2333 ،؛ اشعری ،شبی آبادی
و سودانی2333 ،؛ ا تشامزاده و مرعشی )2330 ،معودل  22توا
 19معوادل عملکوورد تحصوویلی مطلووب 21 ،تووا  21/00معووادل
عملکرد تحصویلی متوسوط و معودل  23/00بوه پواییح معوادل
عملکرد تحصیلی نامطلوب در نظر گرفتوه شود .بورای بررسوی
اعتبار شاخص معدل در تعییح عملکورد تحصویلی در پوژوهش
ا تشامزاده و مرعشی ( ،)2330مشخص شد که بویح عملکورد
تحصیلی مطلوب با شدت بیخوابی ( )r=-9/12 ،P>9/9992و
خوابآلودگی ( )r= -9/22 ،P>9/923همبسوتگی وجوود دارد
که نشاندهندۀ اعتبار شاخص معدل در تعییح عملکرد تحصیلی
است .پایایی ایح شواخص نیوز از روش آلبوای کرونبواخ 9/30
برآورد شد که نشاندهندۀ پایایی مطلوب ایح مقیاس است.
روش اجرا و تحییل
پس از انتخاب نمونه ،پرسشنامهها در میان دانشیویان توزی و
به هر پاسخگو اطمینان داده شد که نظور آنهوا کوامال امحرمانوه
خواهد ماند ،از ایحرو درخواست گردید تا به پرسشها با دقت
و صوداقت پاسو دهنود .در میموو توزیو و جمو آوری
پرسشونامههوا  19روز طوول کشوید .دادههوا از طریوق ضوریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانوه بوا اسوتباده از
نرمافزار  SPSS0نسخۀ  23تحلیل گردید.
)1. Arian Religions Belief Inventory (ARBI
3. reliability
5. Dinner, Emmons, Larsen & Griffin
7. Schimmack, Radharishnan, Oishi, Dzokoto & Ahadi
)9. Statistical Package for Social Science- Version 18 (SPSS-18
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یکفتههک
در جدول  ،2میانگیح ،انحراف معیار و همبستگی بیح متغیرهای
پژوهش ارائه شده است.
چنانکه در جدول  2مشاهده میشود ،بویح نگورش موذهبی
با عملکرد تحصیلی ( )P<9/92و بیح بهزیستی روانشناختی با
عملکرد تحصیلی ( )P<9/92دانشیویان رابطۀ مثبت معنوادار و
بیح افسردگی با عملکرد تحصیلی ( )P<9/95دانشیویان رابطۀ
منبی معناداری وجود دارد .در جدول  1نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه (به شیوۀ گام به گام) ارائه شده است.
چنانکه در جدول  1مشاهده می شود ،در گام اول نگورش

مذهبی 22/3 ،درصد از واریانس عملکرد تحصویلی را تبیویح
نموده اسوت .در گوام دوم ،بهزیسوتی روان شوناختی در کنوار
نگرش مذهبی افزوده شوده و واریوانس تبیویح شوده ،عملکورد
تحصیلی را به  12/5درصود رسوانده کوه از ایوح مقودار3/2 ،
درصوود واریووانس انحصوواری افووزوده مربوووا بووه بهزیسووتی
روان شناختی بوده است .در گام سوم نیوز افسوردگی در کنوار
نگوورش مووذهبی و بهزیسووتی روان شووناختی افووزوده شووده و
واریانس تبییح شده عملکرد تحصیلی را به 13/1درصد رسانده
که از ایح مقدار 1/2 ،درصد واریانس انحصاری افزوده مربوا
به افسردگی بوده است.

جدول 1ه ميانگين ،انحراف معيار و همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
3

2

ردیف

متغيرهاي پژوهش

M

SD

1

1

نگرش مذهبي

99/92

12/29

-

9

بهزیستي روانشناختي

96/69

7/989

6/69

-

9

افسردگي

19/91

2/719

*-6/12

**-6/99

-

9

عملکرد تحصيلي

11/818

1/19

**6/99

**6/91

*-6/19

جدول 9ه نتایج تحليل رگرسيون چندگان (گام ب گام) براي پيشبيني عملکرد تحصيلي
از طریق نگرش مذهبي ،بهزیستي روانشناختي و افسردگي
ردیف

گام

متغيرهاي پيشبين

b

SE

β

R

R2

F

1

1

نگرش مذهبي

6/618

6/669

**6/99

6/991

6/178

**92/81

نگرش مذهبي

6/611

6/669

**6/97

بهزیستي روانشناختي

6/698

6/611

**6/91

نگرش مذهبي

6/619

6/669

**6/99

بهزیستي روانشناختي

6/696

6/619

**6/19

افسردگي

-6/619

6/667

**6/17

9
9

9

9
1
9

9

بحث
ایح پژوهش که با هودف تعیویح رابطوۀ بویح نگورش موذهبی،
بهزیستی روانشوناختی و افسوردگی بوا عملکورد تحصویلی در
دانشیویان اجرا شد ،نشان داد که بیح نگرش مذهبی با عملکرد
تحصیلی دانشیویان رابطۀ معنواداری وجوود دارد (جودول .)2
ایح بخش از نتایج پوژوهش اضور بوا یافتوههوای یودرئی و
همکاران ( ،)2332کراس ( ،)1993هواکنی و سواندرز (،)1993
نونی ( )1995و دسروسیرس و میلر ( )1992همخوانی دارد .در

6/999

6/989

6/911

6/999

**

18/71

**19/22

تبییح ایح یافته میتوان بیان کرد که مذهب قوادر اسوت پاسو
بسیاری از پرسشهای پویش روی انسوان را بدهود و اطمینوان،
امید و قدرت را در فرد تحکیم نماید و پایگاه بسویار محکموی
برای انسان در برابر مشکالت زنودگی باشود .بوه همویح دلیول
میتوان گبت که وجود نگرش مذهبی نیرومند در افوراد بورای
تحصوویل علووم نیووز عوواملی روشوونگر و مووایتگر اسووت و در
موقعیتهای مختلف به دانشیو در ارتقای عملکورد تحصویلی
آنها کمک میکند .از طرف دیگر نگرشهوای موذهبی نیرومنود

رابطۀ نگرش مذهبي ،بهزیستي روانشناختي و 27 / ...
ممکح اسوت از اضوطراب اصول از موقعیوتهوای تحصویلی
بکاهد و راهکارهای مناسب و منطقی و واق بینانوهای را پویش
روی دانشیویان قرار دهد .از سوی دیگر طوی پوژوهشهوایی
همچون پوژوهش نوونی ( )1995مشوخص گردیود کوه هرچوه
نگرش مذهبی قویتر و مناسک دینی بیشتر اجرا شود ،به همان
میزان سالمت روانی افزایش موییابود و در عویح وال میوزان
عملکردهای شخص از جمله عملکورد تحصویلی او نیوز ارتقوا
مییابد ،که ایح خود ترییدی بر یافتههای پژوهش اضر است.
در بخووش دیگووری از یافتووههووا مشووخص گردیوود کووه بوویح
بهزیستی روانشناختی با عملکرد تحصویلی دانشویویان رابطوۀ
معنادار وجود دارد (جدول  .)2ایح بخش از نتایج با یافتههوای
بخشیپوور رودسوری و همکواران ( ،)2331نریموانی و پووران
( )2335و آالنلوئیس و همکواران ( )1995همخووانی دارد .در
ایح راستا باید اهعان کرد که اگرچوه بهزیسوتی روانشوناختی و
رضایت از زندگی یک امر نسبی اسوت و بوه شورایط زموانی و
مکانی و شخصیت افراد وابسته است ،بعدی انسوانهوا داشوتح
پول و درآمد زیاد و برخی داشتح مقام و مواردی از ایح دسوت
را عامل اییاد بهزیستی روانشناختی مویداننود .بوا ایوح وال
بهزیستی روانشناختی بوه دلیول تور یر زیوادی کوه بور رفتوار و
ا ساس خودکارآمدی شخصی اعموال مویکنود ،خوود ممکوح
است متغیری مرتبط با عملکرد افراد باشد .ایح مسرله در دوران
تحصیل و بهخصوو در دوران دانشوگاه ،بوه دلیول اسوتقالل
بیرونی فرد و اتکای درونی شخص به خود و همچنیح تعریوف
جدیود فوورد از عواموول اییادکننودۀ رضووایت از زنوودگی ،نمووود
بیشتری پیدا کرده و در عیح ال به دلیل اینکه یکی از عوامول
معنابخش زندگی برای دانشیویان ،ارتقای موفقیوت تحصویلی
اسووت ،ا سوواس بهزیسووتی روانشووناختی نقووش بسووزایی را در
عملکرد تحصیلی دانشیویان ایبا میکند.
در پژوهش اضور همچنویح بویح افسوردگی بوا عملکورد
تحصیلی دانشیویان رابطۀ معناداری بهدست آمد .ایح نتییه بوا
یافتووههووای یوودرئی و همکوواران ( ،)2332هوواکنی و سوواندرز
( ،)1993نونی ( )1995و کوئینوگ ( )1992همخووانی دارد .در
تبییح ایح یافته میتوان بیان کرد که بوا ا تموال زیواد بوه دلیول
اینکه عمدۀ مطالب در کالسهای درس بهمنظور ارتقای سوط
علمی دانشیویان از طریق روشهای دیداری و شونیداری کوه
ا تیا به تمرکز زیوادی دارد ارائوه مویشوود ،وجوود سوالمت
روانی در کنوار جسوم سوالم ،در یوادگیری و ارتقوای عملکورد
تحصیلی ،از اهمیت زیادی برخوردار است .به همویح دلیول در
آسیبشناسی نظامهای علمی ،شناخت عواملی مهوم اسوت کوه
موجب بهبود یا تدعیف عملکرد تحصیلی دانشیویان میشود.

پژوهشهای زیادی نشان داده است که عوامل گوناگونی نظیور
جو آموزشی ،دوستان ،مقررات اندوباطی ،شکسوت تحصویلی،
امتحانات ،نمرات و والدیح در دانشگاهها و محیطهای آموزشی
موجب اییاد فشار روانی و یا ا ساس رکود خلق و افسوردگی
در دانشیویان میگردد (هاکنی و ساندرز ( .)1993ایح عوامول
میتوانند با نداشتح تمرکز و کاهش عالقوه بوه یوادگیری و بوه
دنبال آن با افت عملکرد تحصیلی دانشیویان در ارتباا باشد.
باالخره اینکه براساس یافتههای اصل از ایح پوژوهش بوه
ترتیب سوه متغیور نگورش موذهبی ،بهزیسوتی روانشوناختی و
افسردگی قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشیویان بودنود
(جدول  .)3نتایج اصل از تحلیل رگرسیون مشخص کرد کوه
متغیرهای نگرش مذهبی ،بهزیستی روانشناختی و افسردگی به
ترتیب میتوانند پیشبینویکننودههوای مناسوبی بورای عملکورد
تحصیلی باشند .ایح نتییه بوا نتوایج پوژوهشهوای یودرئی و
همکووواران ( ،)2332بختیوووارپور و همکووواران ( ،)2333بوووالتر
( ،)1991کووراس ( ،)1993آالنلوووئیس و همکوواران (،)1995
مککوبدیگ و داویس ( ،)1991دسروسیرس و میلور ( ،)1992
ای و همکوواران ( ،)1992فونتوالکسووی و همکوواران ( )1993و
بواهوگرا ( )1929همخووانی دارد .بووا توجوه بووه پوژوهشهووای
انیامشده و یافتههای بهدست آموده ،عوامول فشوارزای فوردی،
محیطی و تحصیلی و در عیح ال رضایت از زنودگی و افوت
خلق و اعتقادات مذهبی هموه موواردی هسوتند کوه بوه شوکل
مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد دانشیویان را در کسوب نمورات
بهتر و انیام تکالیف تحت تر یر قرار میدهند .از سوی دیگر از
آنیا که در موتح هور رکوت ارزشومند ،هودفی نهبتوه اسوت،
آموزش نیز که از ایح امر جدا نیست و اموری پویوا ،متحوول و
نیازمند هدف است ،در دنیای امروز ممکح اسوت تحوت تور یر
عوامل متعددی قرار گیرد .از جملۀ آن عوامل ا ساس شادکامی
و بهروزی در زندگی و وجوود پناهگواه اموح ایموان در هنگوام
سختیهاست .ایح عوامل در دنیای صنعتی امروز که انسانها از
هم دور شده و به ماشیحها و دنیای بیا ساس صنعت نزدیوک
شدهاند ،ممکح است خود کاهش افسردگی را در پوی داشوته و
عاملی برای ارتقای عملکرد افراد ،بهخصو دانشیویان باشد
و برای رسیدن به هدف یا اهداف آموزشی ،مسیر و گوامهوا را
روشح و مشخص نماید و با ارزشیابی مناسبی در مسیر صحی
بهسوی هدف آموزشی کوه هموان یوادگیری بیشوتر و عملکورد
تحصیلی بهتر است ،هدایت کند.
در نتییهگیری پایانی باید گبت که یافتههای اصل از ایوح
پژوهش بهطور جدی از رابطۀ بویح نگورش موذهبی ،بهزیسوتی
روانشناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی مایت کورد .بوا
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ایح ال الزم به هکر است که در ایح پژوهش مانند پژوهشهوای
دیگر ،محدودیتهایی وجود داشته است؛ محودودیت نخسوت
اینکه برای جم آوری دادهها از پرسشنامه استباده شد .با توجه
به اینکه پرسشنامه جنبۀ خودسنیی دارد و دانشیویان با تمایل
خود به پرسشنامه پاس میدهند ،ممکح است در پاس هایشوان
الت سوگیری وجود داشته باشود .محودودیت بعودی اینکوه،
نتایج پژوهش اضر مربوا به دانشیویان دانشگاه آزاد اسالمی
اهووواز اسووت ،از ایووحرو تعموویم نتووایج بووه دانشوویویان سووایر
دانشگاهها با محودودیت روبوهرو اسوت .مطالعوۀ اضور یوک
پووژوهش مقطعووی و از نووو همبسووتگی اسووت ،هموویح اموور
نتییهگیری علت و معلولی را با دشواری روبهرو میسازد.
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