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 نقش باورهای مذهبی در افزایش سرزندگی تحصیلی

 

 1، محمد صادق زینلی 9، سعید تاج الدینی رابری2، ساعد زینلی کرمانی4*سعیده تاج الدینی رابری

 باهنر کرمانانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید . د1

stagadini@gmail.com 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان3

 . کارشناس ارشد مدیریت شرکت توزیع برق جنوب کرمان4

 

 چکیده

 هایآزمودنیبود. سرزندگی تحصیلیبینی کنندگی باورهای مذهبی در افزایش پیشهدف از مطالعه حاضر بررسی نقش 

سال بود که  15-11آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رابر با میانگین سنی نفر از دانش 252این تحقیق شامل 

ذهبی آذربایجانی را باشد. مشارکت کنندگان، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و باورهای مشامل کل جامعه آماری نیز می

تکمیل نمودند. برای بررسی پایایی از شیوه آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از شیوه تحلیل عاملی استفاده شد. 

بینی کنندگی باورهای مذهبی در سرزندگی تحصیلی بود. به عبارتی با افزایش باورهای مذهبی نتایج گویای نقش پیش

 توان شاهد افزایش روحیه سرزندگی و نشاط در تحصیل و یادگیری در افراد بود. می

 کلمات کلیدی: سرزندگی تحصیلی، باور مذهبی.
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 مقدمه

و بروز رفتارهای انسان دارد، پیوسته  1سرزندگی و نشاط انسان، به دلیل تاثیر شگرفی که بر تمام ساختارهای شخصیت

(. انسان در مسیر زندگی خود همواره با 1314مورد توجه پژوهشگران حوزه تربیت بوده )مرادی، جعفری و عابدی، 

های خود بهره برده و راهبردهایی را برای هایی روبه رو بوده و در برخورد با این مشکالت از تواناییچالش ها و فرصت

های زمینه ای، یت، انتظارات، سازگاری و کنار آمدن به کار میگیرد. این توانایی ها شامل توانمندیمدیریت موقع

های پیش رو (. اما بخش قابل توجهی از این چالش1315، ترجمه شریفی و نجفی زند، 2)کار شخصی و تاریخی است

س، تهدید روحیه اعتماد به نفس در نتیجه های تحصیلی از قبیل نمره کم، استرمربوط به دوره نوجوانی است که چالش

عملکرد، کاهش انگیزش و تعامل از جمله این موارد است. دوره تحصیل، دوره ای از زندگی است که تغیرات اجتماعی و 

 (.2222، 3شناختی به سرعت در آن اتفاق می افتد )اسپییر

ترین عوامل مورد بررسی رویکرد مثبت ، اساسیعواملی که باعث سازگاری آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می شوند

می باشند. بر طبق این رویکرد توجه بیشتر معطوف به سالمت روانی افراد و یافتن پاسخی برای سوال چه می توانست 

(. این 1332های خود را بروز دهند )حسینی قمی،باشد است، به دنبال راهی که بتواند به افراد کمک کند تا شایستگی

به دنبال افزایش شادمانی و سالمت است و بر مطالعه علمی در مورد نقش نیرومندی های شخصی و ارتقای  رویکرد

(. ماحصل این شادمانی و سالمتی روان سازگاری در زمینه های مختلف زندگی از 1315سالمت بهینه تاکید دارد )کار، 

های آموزشی که از آن تحت فردی و در موقعیتجمله سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید در روابط بین 

(. این سازگاری نیازمند داشتن 1331؛ دهقانی زاده، حسینچاری، 2222، 4عنوانسازگاری تحصیلی یاد میشود )پتوس

ها و استعدادهایی است که افراد را دربرابر فشارها و مشکالت حوزه تحصیلی مقاوم میکند که از آن تحت عنوان توانایی

نگر نشان میدهد. سرزندگی یاد میشود. سرزندگی تاب آوری فرد را در حوزه روانشناسی مثبت 5تحصیلی سرزندگی

های زندگی تحصیلی تعریف میشود. آموز برای موفقیت در مواجهه با موانع و چالشتحصیلی به عنوان توانایی دانش

ها و موانعی که در ( سرزندگی تحصیلی را پاسخی مثبت سازنده و انطباقی به انواع چالش2221) 2مارتین و مارش

ها، موانع و فشارها جزء پایدار محیط های آموزشی و مدارس دانند. چالشعرصه زندگی تحصیلی تجربه میشوند می

، دهقانی زاده، 1333، 12 ،3راون،اوراسترین و ب1332ا، 1، گنزانز وپادیل2221، 2222، 2هستند )مارتین و مارش

(.دانش آموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با مشکل روبه رو می شوند احتماالً در سایر ابعاد 1331حسینچاری، 

تواند نقش (. یکی از عواملی که به نظر میرسد می1331، 11شوند )روسر؛ اکلس و سامروفزندگی دچار مشکل می

-رود افرادی که باورهای مذهبی قویداشته باشد باورهای مذهبی است. احتمال میشایانی در رشد سرزندگی تحصیلی 

                                                           
1- personality 
2 -carr 
3 -spear 
4- pettus 

academic  buoyancy -5 
6-martin & marsh 
7- marten & marsh 
8-gonzalez & padilla 
9-overstreet & braun 
10-overstreet & braun 
11- roser & akles  & samerof 
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تری دارند از شادابی و سالمت روان بیشتری برخوردار باشند. این اعتقادات و به طور اخص مذهب به عنوان یک عامل 

و تعالیم دینی و مذهبی را یکی توان میزان دینداری فرد و تعهد او به آداب اصلی در زندگی بسیاری از افراد است و می

(. در عصر حاضر یک 1332از عوامل موثر بر بهداشت روانی فرد دانست )فیروزی، امینی، اصغری و مقیمی دهکردی،

سلسله پرسشها و تردیدهایی در ذهن قشر جوان ایجاد شده است که ماحصل آن به وجود آوردن اضطراب و تشویش 

نها روزنه ای که امید است آتش این اضطراب را بخواباند داشتن ایمان به خداوند و شده است. روانشناسان معتقدند که ت

اعتقاد به منبع حقیقت و یک قدرت مافوق انسانیت است، زیرا تنها نیرویی که میتواند بر مشکالت فایق آید نیروی الهی 

 (.  1313است )صدری، جعفری، 

روحی، هیجانات و فشارها ی بیرونی موجب بیماری میشوند. در محققین و روانشناسان عصر حاضر معتقدند که آالم 

چنین شرایطی داشتن ایمان و اعتقاد به خداوند به عنوان مبدا حقیقت و یک قدرت مافوق تصور می تواند ما را از این 

ه ( به طور کلی باورهای مذهبی از ارکان اصلی فرهنگ هر ملتی است وشیو31: 1321چالش نجات بدهد ) مطهری، 

زندگی یکی از شاخص های ارزشمند سالمت روان است. به طور کلی باورهای مذهبی با واسطه یا بی واسطه در سالمت 

 (23: 1321روان دخیلند واین باورها و ارزشهای مذهبی از عناصر مهم تشکیل دهنده شخصیت است )رشیدپور، 

و روحیه خودباوری و امید به آینده را در او دو چندان  عشق به خداوند انسان را به فعالیت و کار و کوشش وا می دارد  

می کند. کسی که خود را به عنوان عنصری مفید تلقی میکند سالمت روان و سرزندگی او تامین میشود. بررسی ها 

 نشان داده کسانی که با آموزش های دینی پرورش یافته اند بیشتر از افرادی که چنین آموزش هایی نداشته اند در راه

(. 14: 1324اهداف ارزنده اجتماعی گام برداشته اند چرا که برای آنها رضایت پروردگار باالترین کار است )احمدی، 

آنچه که ذهن انسان را به تفکر و تالش واداشته، معرفت نفس یا خود شناسی است که به خوبی میتوان دید که تعالیم 

خودشناسی و رشد شخصیت و ارتقای نفس به مدارج کمال انسانی  اسالم و قرآن کریم مناسب ترین راه برای رسیدن به

است. می توان به کمک حقایقی که در تعالیم اسالمی و قرآنی در باره حاالت روانی انسان آمده شخصیت انسان را رشد 

اسالم و  بدهیم و انگیزه های موجد اصلی رفتار و عوامل هماهنگ کننده شخصیت را بشناسیم، چرا که مبانی دین مبین

 (. 1313قرآن سخن پروردگاریست که به طبیعت و اسرار آفرینش آگاهتر است. )صدری، جعفری، 

در یک مداخله بالینی نقش دعا کردن توسط خود و دیگران بر میزان اضطراب و افسردگی و عزت نفس از طریق 

ص های ذهنی و در بیشتر شاخص های ذهنی و عینی ارزیابی شده است. یافته ها نشان داد که در تمام شاخ شاخص

(. در 1333های عینی، دعا کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش عزت نفس و سرزندگی را موجب شده است )اوالیر،

 (.1313واقع دین تعبیری روانشناختی است که میتواند روی نتایج زندگی انسان اثر بگذارد )رفیعی هنر و جان بزرگی، 

بی چه به عنوان مولفه ای موثر در سبک فرزندپروری و چه به عنوان عاملی موثر در رشد از طرفی تاثیر باورهای مذه 

سرزندگی تحصیلی ضرورت وجوب چنین پژوهشی احساس شد. الزم به ذکر است که آشنایی با وضعیت جهت گیری 

برای رشد و پرورش مذهبی در نوجوانی و جوانی در سامان دادن به فرایض دینی و فهم وتالش برای تدبیر روش هایی 

شخصیت سالم دینی و بالطبع تاثیر آن در نوع نگرش فرد به تمام حیطه های تحصیلی، شغلی و شکل گیری سرزندگی 

بینی باشد بر این اساس پژوهش حاظر به منظور آگاهی از تاثیر مولفه باورهای مذهبی در پیشتحصیلی موثر می

بین باورهای مذهبی تر این پژوهش برآن بود که نقش متغیرها پیشسرزندگی تحصیلی انجام شده است. به طور واضح
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گویی به بینی عامل سرزندگی تحصیلی بررسی نماید. باتوجه به مطالب بیان شده این تحقیق در پی پاسخرا در پیش

 سوال زیر است.

 بینی کرد؟  . آیا بر اساس میزان ونوع باورهای مذهبی می توان سرزندگی تحصیلی را پیش2

 

 روش پژوهش

آموزان نفر از دانش 252های این تحقیق شامل طرح این پژوهش از نوع همبستگی و به طور مقطعی است. آزمودنی

-سال بود که برای انجام این پژوهش تمام جامعه دانش 15-11دختر مقطع متوسطه شهرستان رابر با میانگین سنی 

 آموزان دختر مقطع متوسطه ارزیابی شدند.

 

 گیریاندازهابزار 

ها، در این پژوهش، از سه ابزار شامل: پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، مقیاس تجدید نظر شده به منظور جمع آوری داده

 شود.ها پرداخته میباورهای مذهبی آذربایجانی استفاده شد که در ادامه به معرفی هر یک از این مقیاس

زاده ای که حسینچاری و دهقانیدگی تحصیلی از پرسشنامهپرسشنامه سرزندگی تحصیلی: برای سنجش مقیاس سرزن

اند ( مورد باز نویسی قرار داده2222( در این زمینه بر مبنای مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )1331)

-واریانس متغیر سرزندگی را تبیین می 32/2گویه است که که در مجموع  12استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 

 به طور خالصه شرح داده خواهد شد.د که این گویه ها در جدول زیر کن

 

 بار عاملی    ها                                             گویه               

 24/2.اگر در مدرسه نمره بدی بگیرم باز هم میدانم روز خوشی خواهم داشت                           1

 52/2    دانم چطور با شرایط کنار بیایم و خوش هم باشم.  زیاد باشند و من وقت کافی نداشته باشم، میها . اگر درس2

 22/2    دانم که اگر نمره بدی هم بگیرم، اعتماد به نفسم همچنان باال خواهد بود.                      . می3

 52/2خورد نشود و روزم خراب نشود.                   . اگر معلم زیر برگه ام بنویسد خیلی بد، مواظبم اعصابم 4

 23/2   هایم را از بین ببرد.                            دهم استرس درس خواندن خوشی. اجازه نمی5

 22/2    . اگر نمره بدی بگیرم باعث نمی شود با دوستانم در مدرسه خوش نباشم.                        2

 55/2    یی که برای امتحان آمادگی کافی ندارم هم در کنار بچه های مدرسه خوش هستم.           . حتی روزها2

 25/2     . اگر وقت کافی برای درس خواندن نداشته باشم، باز هم سعی میکنم اعتماد به نفسم را حفظ کنم.        1

 22/2کنم و بعد از کالس هم خوش اخالقم.     حفظ می. اگر معلم از من بپرسد و نتوانم جواب بدهم، خ.نسردی خودم را 3

 

( نشان داد که این مقیاس از همسانی درونی 1331زاده )بررسی روایی این پرسشنامه توسط حسینچاری و دهقانی

 است. 9/2برخوردار است. در رابطه با پایایی این ابزار ضریب آلفای کرونباخ برابر 

گیری مذهبی که توسط گیری مذهبی از آزمون جهتآذربایجانی: برای سنجش جهتپرسشنامه باورهای مذهبی 

( ساخته شده است استفاده گردید. این آزمون با موضوع ایمان و بر اساس توصیف 1313آذربایجانی و دادستان )
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نهایت بازخورد مقوله متمایز است. که در  12های افراد مومن و بر اساس آیات و روایات طراحی شده و شامل ویژگی

. رابطه 3. رابطه انسان و دین 2. رابطه انسان با خدا 1دهد. این ده مقوله عبارتند از کلی انسان به دین را نشان می

. انسان و 12. ابعاد جسمی 3. خانواده 1. معیشت 2. روابط اجتماعی 2. اخالق فردی 5. اولیا دین 4انسان و آخرت 

 طبیعت.

سوالی آن  31بود که دوباره توسط سازندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم سوال  32فرم اولیه شامل 

ای کامال مخالفم، تا حدودی مخالفم تا حدودی موافقم، کامال تهیه شده است. این آزمون بر اساس مقیاس چهار درجه

ت. روایی محتوایی آزمون توسط استادان باشد که آزمودنی در هر پاسخ یکی از گزینه ها را انتخاب کرده اسموافقم، می

( انجام شده که نتایج حاکی 1312گزارش شد. بعالوه روایی سنجی توسط آذربایجانی ) 12/2حوزه علمیه قم در حدود 

 داری است.ها در سطح معنیاز تمایز گروه

ملی به شیوه چرخش روایی آزمون در پژوهش حاضر به شیوه تحلیل عاملی بررسی و محاسبه شد. نتایج تحلیل عا

سوال  12سوال مربوط به عامل عقاید و مناسک و  21ها را تایید کرد. در این آزمون واریماکس وجود دو عامل در گویه

 باشد.می 22/5423و ضریب کروبت بارتلت برابر  11/2برابر  KMOباشد مقدار ضریب مربوط به عامل اخالق می

 

 هایافته

های یرهای پژوهش و سپس چگونگی رابطه متغیرهای پژوهش به عنوان مقدمه تحلیلهای توصیفی متغابتدا یافته

 بعدی و همبستگی آنها با یکدیگر محاسبه شد.

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

  

 

 

 

)ماتریس همبستگی متغیرها در کل نمونه مورد مطالعه( حاکی از این است که باورهای  1های موجود در جدول یافته

مذهبی با سرزندگی تحصیلی رابطه منفی و معنی داری دارد. برای پاسخگویی به سواالت پژوهش از رگرسیون به شیوه 

 گام به گام استفاده شد.

 

Sig β Sig F 2R R متغیر 

 باورهای مذهبی 12/2 23/2 22/2 21/2 -12/2 21/2

( و f= 6/26و  (p<0/01متغیرهای پیش بین یعنی باورهای مذهبی به طور معنادار با سرزندگی تحصیلی رابطه دارد

پیش بین  ر. هم چنین متغی(032R .0=درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی را تبیین می نماید ) 0 03/حدود 

  (.β=-0/17, p<0. 01باورهای مذهبی، به طور معنادار و مثبت سرزندگی تحصیلی را پیش بینی می نماید )

 5 4 3 2 1 متغیرها

باورهای مذهبی-1  1 -.175* -.110 -.053 .067 

سرزندگی تحصیلی -2   1 -.079 -.026 .045 
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 بحث و نتیجه گیری 

بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس باورهای مذهبی بود. بررسی این سوال که آیا سبک هدف از پژوهش حاظر پیش

ی تحصیلی هست یا نه؟ نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری والدین بینی کننده سرزندگفرزندپروری والدین پیش

 باشد. بینی کننده مثبت برای سرزندگی تحصیلی میپیش

در بررسی نقش باورهای مذهبی در سرزندگی تحصیلی نتایج حاکی از رابطه مثبت بین باورهای مذهبی است با 

هایی که باورهای مذهبی عمیقتری دارند فرزندان از سرزندگی بیشتری سرزندگی تحصیلی به عبارتی در خانواده

 برخوردارند. 

به نظر می رسد باورهای دینی دارای اصولی است که اگر افراد آنها را در خود دارا باشند این اصول انسان را از بن بست  

زمینه های الزم جهت شکوفایی  می رهاند و انسان را از دچار شدن به ناراحتی های روانی دور نگه می دارد و

استعدادهای انسانی فراهم می گردد از سوی دیگر بهداشت روانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در میزان کارایی افراد 

در تحصیل و یادگیری مؤثر است . تحصیل به عنوان یکی از فعالیتهای انسانی شدیداً تحت تاثیر بهداشت روانی دانش 

 .آموزان می باشد

های این تحقیق عقاید مذهبی قویتر باعث ایجاد اثر مثبت تر روانی و در نتیجه به ارتقاء سالمت روانی و طبق یافته بر

( تنها 1323کند. این یافته با تحقیقلت پیشین همسوست. به گفته آلپورت )در نتیجه سرزندگی در تحصیل کمک می

دهنده ارتباط معنادار ( نشان1311نتایج تحقیقات سراجی )بخشد. مذهب با مبداء درونی سالمت روان را بهبود می

آموزانی که از نظر باورهای دینی ( نشان داده که دانش1312سالمت روان با جهتگیری مذهبی است. تحقیقات صبور )

بینی کرد که توان پیشکنند. از سویی میبینی میتری را پیشدر حد مطلوبی قرار دارند پیشرفت تحصیلی مطلوب

-آموزانی که باورهای مذهبی قویتری دارند طی کردن بحران هویت در آنها به سهولت بیشتر و بهتری صورت میدانش

 تواند بستر ساز مناسبی برای ارتقاء کیفیت یادگیری و در نتیجه سرزندگی تحصیلی باشد. گیرد. این امر خود می
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