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  2  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

  مقدمه

از جملـه   ؛شـناختی  هـای روان  ای از مقوله شناختی، پیچیده و شامل مجموعه دین از نظر روان
ای از  طور كلی دیـن مجموعـه   ها، رفتارها و محیط اجتماعی است. به هیجانات، باورها، ارزش

اعتقادات، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است كه حول مفهوم حقیقـت غـایی یـا امـر     
شـناختی،   در تعریـف روان  1). ویلیام جیمز90، ص1390دس سازمان یافته است (قمری، مق

احساسات، اعمال و تجربیات افراد در هنگام تنهایی؛ آنگاه كه خود را در برابـر  «دین را شامل 
). در تعریـف دیگـری   60، ص1385(به نقل از: سرمدی،  »داند می ،نامند هر آنچه كه الهی می

ای از باورها، اعمال، شعائر و نهادهای دینی كه افراد بشـر در   مجموعه«آن را  2تالكوت پارسنز
دیـن اعتـراف بـه ایـن     «گویـد:   نیز می 3داند و هربرت اسپنسر می» اند جوامع مختلف بنا كرده

» الت نیرویی هستند كه فراتر از علم و معرفـت ماسـت  یحقیقت است كه كلیۀ موجودات تخ
شناخت، عاطفه و رفتـاری كـه براسـاس    «دین را  4یمز و پرات،). ج63(به نقل از: همان، ص
شـود كـه در    گیرد و فـرض مـی   شده با هستی ماوراءالطبیعه صورت می آگاهی یا تعامل ادراك

). و 90، ص1390كنند (به نقـل از: قمـری،    تعریف می »كند امور انسان، نقش مهمی بازی می
) بـا مـرور   1998( 6كنـد. مانسـون   مـی ) دین را پاسخی به ندای الهـی معرفـی   1372( 5هیك

ها، دعا را یكی از رفتارهای مذهبی مرتبط بـا سـالمت و تندرسـتی گـزارش      جامعی از بررسی
  ).214، ص1381دهد (شریفی،  می

اش بر ما از قانونگـذار و   دین قانون وجود ماست، در حدی كه سلطه«گوید:  كانت هم می
اگـر دیـن بـا     ؛تعـالی اسـت   مرو معرفت بـاری شود، دین اعمال اخالق در قل داوری ناشی می

(سـرمدی،   »شود اخالق پیوندی نداشته باشد تنها به كوششی برای جذب حمایت تبدیل می
  ).61و  60، ص1385

ای در تبلور شخصـیت افـراد و اخـالق و     آنچه مسلم است، دین تأثیرات عمیق و گسترده
ناداری با سالمت روانی مرتبط اسـت  طور مع رفتار فردی و اجتماعی ایشان دارد و دینداری به

دریافتنـد كـه مـذهبی بـودن بـا میـزان پـایین         و )614، ص2003 7كالو و پول، (اسمیت، مك
هـای مـذهبی بـودن     شـاخص  از برخی ، حتی،های افسردگی مرتبط است. افزون بر این نشانه

ـ   های افسردگی دارد؛ در حالی كه شاخص تری با نشانه ارتباط منفی قوی ه مـذهبی  هـای مقابل
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های افسردگی مرتبط اسـت (بـه نقـل از:     طور مثبتی با نشانه منفی و انگیزش مذهبی بیرونی به
پـذیری،   ) و توانایی سازگاری بـا محـیط، انعطـاف   91، ص1388كاظمیان مقدم و همكاران، 

ها و فشارهای روانی از معیارهای سالمت  ای در مواجه با محرومیت قضاوت عادالنه و منطقی
ــی ا ــدی روان ــن توانمن ــین ای ــراد را ســت. همچن ــا اف ــر مشــكالت و آســیب در ه هــای  براب

سـازند (قائـدی و    اجتماعی از جملـه بزهكـاری، سوءمصـرف مـواد و... مقـاوم مـی       _ روانی
). این نوع كاركرد دین یا تـأثیر دینـداری، فقـط مخصـوص دیـن      347، ص1387همكاران، 

هـیچ   ،ای كـه باشـد   گونه دین به هر«اعی اسالم نیست؛ زیرا به گزارش دانشمندان علوم اجتم
تنها دین بـه جهـان    توان پیدا كرد كه دین در آن نقش مهمی نداشته باشد. نه ای را نمی جامعه

سـازد؛ یعنـی طرحـی از     ای رمزی فراهم مـی  بخشد، بلكه الگویی برای جهان به گونه معنا می
توانـد راهنمـایی    دیـن مـی   برای همین است كـه  .دهد به دست می ،آنچه كه جهان باید باشد

های اجتماعی و حاكم فراهم  های گروه برای رفتار بشر از روابط خانوادگی گرفته تا ایدئولوژی
و دیگـران   1). بـاتلر 66و  65،ص1385(سـرمدی،  » دهد سازد و این كار را نیز غالباً انجام می

ــان داده20، ص2004( ــد     ) نش ــدلی، درك، تعه ــب هم ــایش موج ــادت و نی ــه عب ــد ك ، ان
ای برای حل  پذیری و استفاده از فن خودمداخله پذیری در روابط، احساس مسئولیت انعطاف

  شود. تعارض می
شده دیگری نیـز عمومـاً حـاكی از آن هسـتند كـه ایمـان و باورهـای         های انجام پژوهش

)، پژوهشـی نشـان داد كـه    2002( 2دهند. مور مذهبی، رفتار افراد را عمیقاً تحت تأثیر قرار می
جوانان و جوانان مذهبی نسـبت بـه همسـاالن خـود در زنـدگی دچـار آشـفتگی كمتـری         نو

آموزان دبیرستانی كه به صورت منظم در مراسم مذهبی و  همچنین آن دسته از دانش ؛شوند می
هـای اجتمـاعی و روانـی كمتـری مواجـه       كنند، در زندگی روزمره با آسیب نیایش شركت می

 3) و كـیم 67، ص1385كنند (سرمدی،  گی بیشتر شركت میهای سازند و در فعالیت اند شده
 ماننـد مثبـت،   هـای  اند كه دین بـا هیجـان   ) به این نتیجه رسیده119، ص2004و همكاران (

و همكـاران   4خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد. مورفی خوش
افسـردگی و افـرادی كـه تحـت      ) باور و اعمال مذهبی را با سطوح پـایین 1102، ص2000(

و همكـاران نشـان    5اند. نتایج تحقیق پارگامنت شرایط فشارزایی روانی هستند، مرتبط دانسته
برند (آزاد و  كنند، كمتر از افسردگی و اضطراب رنج می طور مكرر دعا می دهد افرادی كه به می
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  4  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

نشان دادند » دینداری گرایی و فردگرایی، جمع«). در تحقیقی با عنوان 101، ص1386توكلی، 
دهد  دارد. تحقیقات نشان می یداراگرایی با همه ابعاد دینداری، ارتباطی مثبت و معن كه جمع

دهنـد   كنند یا افرادی كه گـزارش مـی   های مذهبی شركت می فعالیت بسیاری از افرادی كه در
ی افسـردگی  هـا  معموالً سالمت ذهنی نسبتاً باال، نشانه ؛شان است مذهب جنبه اصلی زندگی

شان دارنـد (اسـمیت،    تری در مقایسه با همتایان كمتر مذهبی  و زندگی نسبتاً طوالنی منسبتاً ك
  ).619، ص2003كالو و پول،  مك

بررسی رابطه نگرش «) پژوهشی تحت عنوان 1388زاده هنرمند ( كاظمیان مقدم و مهرابی
شـگاه آزاد اسـالمی واحـد    مذهبی با شادكامی و سالمت روانی دانشجویان دختـر و پسـر دان  

اند، نتیجه پژوهش نشان داد كه بین نگرش مذهبی و شادكامی دانشجویان  انجام داده» بهبهان
همچنین بین نگرش مذهبی و سالمت روانـی   ؛داری وجود داردااین دانشگاه رابطه مثبت معن

  ).174_157ص، 1388داری مشاهده شد (كاظمیان مقدم و همكاران، اآنان رابطه مثبت معن
بررسی رابطه دینـداری و میـزان شـادكامی در بـین     «) تحقیقی تحت عنوان 1389قمری (
به تفكیك جنسیت و وضعیت تأهل انجام داد و نتیجه گرفت كه میزان دینداری  »دانشجویان

افراد متأهل در مقایسـه بـا افـراد     كه افراد مؤنث از افراد مذكر بیشتر است؛ همچنین نشان داد
  ).91_75، ص1389ندارترند (قمری، مجرد دی

تنهـا   ای در انسان دارد، عزت نفس است. نه سازۀ شخصیتی دیگری كه نقش مثبت و سازنده
های سالمت روان است، بلكه نقش بزرگی در توفیقـات انسـانی و    عزت نفس یكی از مشخصه

به معنای نظـر شـخص دربـارۀ خـود اسـت (چوپـانی صـوری و         1بهزیستی دارد. عزت نفس،
كننـده   )؛ به عبارت دیگـر، عـزت نفـس عمومـاً یـك مؤلفـه ارزیـابی       32، ص1389همكاران، 

های شناختی، رفتـاری و عـاطفی    ای از خود است كه شامل جنبه و معرف گسترده 2ازخودپنداره
خـود مثبـت باشـد، عـزت     ). اگر احساس فرد نسبت به 33، ص1386است (رجبی و خدایی، 

نفس او باالست و اگر احساس فرد منفی باشد، عزت نفس او پایین است. عزت نفس، ارزیـابی  
مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود است. عزت نفس خـوب داشـتن؛ یعنـی از    

تـر اسـت پـذیرفتن     های خود آگـاهی داشـتن و خـود را بـا آنچـه بـا ارزش       ها و ضعف توانایی
ی خود را به عهده گـرفتن، خـود را تأییـد كـردن، بـه نیازهـای خـود پاسـخ دادن،         ها مسئولیت

). عزت نفس 1999 3هاشم، هایی را برگزیدن است (ابی هایی داشتن و برای نیل به آنها راه هدف
توانـد   آورد و عزت نفـس پـایین مـی    خوب، یكپارچگی شخصی و توجه دیگران را به همراه می
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یا باعث بروز اضطراب، ناراحتی و رفتارهای ضد اجتماعی شود (فورد سالمتی را به خطر اندازد 
های منفـی احساسـی ناشـی از نبـود عـزت نفـس        بیشتر واكنش 2). به نظر برنز،2001 1مارتین،

است؛ به اعتقاد وی، علت پایین بودن عزت نفس افراد این است كه آنها دربارۀ خودشـان فكـر   
های افزایش عزت نفس است (برنـز،   خود و مسائل، از راه كنند. برخورد منطقی با غیر منطقی می

رود؛ درحقیقـت،   كنندۀ رفتار در انسان بـه شـمار مـی    ). عزت نفس، یكی از عوامل تعیین1384
كننـدۀ چگـونگی برخـورد او بـا مسـائل مختلـف        برداشت و قضاوتی كه از خویش دارد، تعیین

اشـگری و رفتارهـای ضـد اجتمـاعی     گیری و یا پرخ است؛ ممكن است به صورت انزوا، گوشه
). فرد بـا عـزت نفـس پـایین،     1380؛ به نقل از: صدیقی، 2000 4و اسمیت، 3عمل نماید (مكی

پـذیر نیسـت و    كند، مسئولیت نگرش مصنوعی نسبت به دنیا دارد و در مسیر ناامیدی تالش می
ـ   كند؛ توانایی خـود را دسـت   برای ضعف خود، دنیا و دیگران را سرزنش می گیـرد و در   یكـم م

هـای عمـومی    ). عزت نفس پایین، یكـی از بیمـاری  1386دریافت محبت تردید دارد (مولوی، 
). 2003 5ها، زندانیان عزت نفس پایینی دارند (اوسـر،  ). با توجه به یافته1386است (استوارت، 

تـرین همبسـتگی را بـا عـزت نفـس و       تحقیقات بال و همكاران نشان داد كه دینـداری بـزرگ  
). همچنین هاریسون (به نقـل  431، ص2003و همكاران،  6شناختی دارد (بال ردهای روانكارك

اند كه دیندار بودن با عـزت نفـس بـاال     ) گزارش كرده36، ص1390زاده و همكاران،  از: مهرابی
افرادی كه عزت نفـس كمـی    7شناختی فیستینگر، _ همبستگی دارد. براساس نظریۀ ناهماهنگی

شـوند و از طـرف دیگـر، شخصـی كـه       بیشتری مرتكب عمل غیر اخالقی میدارند، با احتمال 
عزت نفس باالیی داشته باشد، احتماالً در مقابل وسوسـه ارتكـاب یـك عمـل خـالف بیشـتر       

هـای   ) كـه در مـورد ویژگـی   1974( 8های گولدمان ). بررسی1381كند (ارونسون،  مقاومت می
دهد كـه   متای خود انجام شده است، نشان میشخصیتی نوجوانان بزهكار با گروه غیر بزهكار ه

داننـد. بزهكـاران خـود را     بزهكاران بیش از غیر بزهكاران، خود را تنبل، بد، غمگین و نادان مـی 
دانند، آنان خود را دوسـت ندارنـد و احترامـی بـرای خـود قائـل نیسـتند         های نامطلوبی می آدم

ثیر درمـان چنـدوجهی اسـالمی بـر     زاده و همكـاران در بررسـی تـأ    ). مهرابـی 1380(صدیقی، 
افسردگی و عزت نفس دانشجویان، نشان دادند كه درمان بـا رویكـرد چنـدوجهی اسـالمی بـه      

زاده و  (مهرابـی  شیوۀ گروهی در كاهش افسردگی و افزایش عزت نفس دانشجویان مـؤثر اسـت  

                                                           

1. Ford Martin  2. Burns  

3. Macki  4. Smith  
5. Oser  6. Ball  

7. Fistinger  8. Goldman  



  6  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

 هـای اساسـی شخصـیت    ). از دیدگاه اسالم عزت نفس، یكـی از پایـه  31، ص1390همكاران، 
، 1389آدمی و باعث رسیدن انسان به افتخار و سربلندی است (چوپـانی صـوری و همكـاران،    

های اخالقی اسـت و   ترین فضیلت سو، برای تمام افراد یكی از بزرگ ). عزت نفس از یك33ص
شـود؛ بـه عبـارت     های اخالقی محسوب می از سوی دیگر، محرك آدمی در اجرای دیگر برنامه

تواند ضـامن اجـرای    وه بر آنكه خود از نظر فردی، صفتی نیكوست؛ میدیگر، شرافت نفس عال
های دینـی، انسـان    های پسندیدۀ دیگر در محیط خانواده و اجتماع به شمار آید. در آموزه صفت

كنـد و بنـابراین بـر     مؤمن جایگاهی واال و ارزشمند دارد، اسالم بر عزیز بودن انسان تأكیـد مـی  
و  1باعـث عـزت نفـس و هـم سـبب بقـای اوسـت. دسـموند         كند كه هم عواملی سفارش می

) دریافتند كـه دینـداری حتـی بعـد از كنتـرل جـنس، سـن، نـژاد، موقعیـت          2008همكاران (
طـور مثبـت و    اقتصادی، تحصیالت والدین، ساختار خانواده و دلبستگی والدین بـه  _ اجتماعی

پژوهشـی تحـت عنـوان    ). سرمدی 79، ص1389معناداری با خودكنترلی مرتبط است (قمری، 
انجـام داد؛  » آموزان مقطـع متوسـطه شـهر قـم     های تربیتی دانش بررسی رابطۀ دینداری با بازده«

نتیجه پژوهش نشان داد كه بین تحصیالت و شغل پدر، ناحیه محل تحصیل، با دینداری رابطـۀ  
دارد. نكتـه   مثبت معنادار و بین درآمد و هزینه خانوار با دینـداری رابطـه منفـی معنـادار وجـود     

های تربیتی دختران باالتر از پسران بـه   های دینداری و بازده جالب اینكه میانگین اغلب شاخص
  ).58و  57، ص1385دست آمد (سرمدی، 

های آموزشی  های مهم در ارزیابی نظام یكی از شاخص نیز دانشجویان 2موفقیت تحصیلی
بـه   ؛جامه عمل به ایـن امـر اسـت    های این نظام، درواقع برای پوشاندن است و تمام كوشش
هـای آموزشـی، نسـبت بـه سرنوشـت فـرد، رشـد و تكامـل          ویـژه نظـام   عبارتی، جامعه و به

مند و نگران بوده و انتظار دارند فرد در جوانـب   آمیز وی و جایگاه او در جامعه، عالقه موفقیت
شخصـیتی، عـاطفی و   گوناگون اعم از ابعاد شناختی و كسب مهارت و توانایی و نیز در ابعـاد  

؛ بـه نقـل از: پـاییزی و    1994 3رفتاری، آنچنان كـه بایـد پیشـرفت و تعـالی یابـد (فرهـانی،      
  ).26، ص1386همكاران، 

های ارزیابی كارایی داخلی  با توجه به اینكه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یكی از مالك
بـه شـناخت بهتـر و    نظام آموزشی است، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر عملكـرد تحصـیلی،   

بررسـی متغیرهـایی كـه بـا      ،بنـابراین  ؛انجامـد  بینی متغیرهای مؤثر در نظام آموزشی مـی  پیش
هـای   پیشرفت و موفقیت تحصیلی رابطه دارد، یكی از موضـوعات اساسـی تحقیـق در نظـام    

                                                           

1. Dsmond  2. educational success  

3. Farahany, F. M. N. 



ای از عوامل پیچیده بستگی دارد كـه   آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی به مجموعه
بررسی هر كدام از این عوامل مستلزم تحقیقات و بررسی فراوان است. با این رویكـرد   تفكیك و
توان عوامل مؤثر و دخیل در پیشرفت و موفقیت تحصیلی را در قالب سه دسـته عامـل    جامع می

تـرین عوامـل    سـازمانی. از مهـم   سازمانی و عوامـل بـرون   مطرح كرد: عوامل فردی، عوامل درون
انـد از: داشـتن انگیـزه، اضـطراب،      و موفقیت تحصیلی نقش دارد، عبارت فردی كه در پیشرفت

فـر   نایافتگی رفتاری و شرایط عاطفی و روانی (تمنایی روش مطالعه، هوش، عوامل بدنی، سازش
توان به عنـوان یكـی    ). سالمت روانی و در رأس آن عزت نفس را می40، ص1386و همكاران، 

  پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانست.ترین عوامل فردی مؤثر در  از مهم
شواهد گوناگونی مبنی بر ارتباط ابعاد گوناگون بهداشت روانی و عزت نفـس بـا عملكـرد    
تحصیلی و تربیتی وجود دارد. افسردگی و سایر اختالالت روانی بـا كـاهش انـرژی و عالقـه،     

د و بـا  شـو  احساس گناه، اشكال در تمركز، بداشتهایی و افكار مرگ و خودكشی مشخص می
هـای   م، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریـتم های شناختی، تكلّ تغییر در سطح فعالیت توانایی

افسردگی منجر به اختالل در عملكرد تحصیلی، شغلی، روابط اجتماعی  .بیولوژی همراه است
). افـرادی كـه بـه دالیلـی دچـار      119، ص1389شـود (بـه نقـل از: قمـری،      فردی می و بین

های متفاوت  است، به شیوه گردیدهو بهداشت روانی آنها تضعیف  شدهانی های هیج آشفتگی
 ۀایـن افـراد اغلـب دارای مشـكالتی از قبیـل خودپنـدار       دهند. های خود را بروز می آشفتگی

ضعیف، افت تحصیلی، طرد اجتمـاعی و نـاتوانی در برقـراری ارتبـاط بـا همسـاالن و عـدم        
اجتماعی تأثیری مستقیم بر فرآیند  _ مشكالت روانیاین  .پایبندی به قوانین اجتماعی هستند

). مطالعات نشان داده كـه سـالمت روانـی    40، ص1382گذارد (سلحشور،  یادگیری آنها می
داری با پیشرفت تحصیلی نیز خواهنـد داشـت (شـعیری و چترچـی،     اهمبستگی مثبت و معن

ــژوهش23، ص1383 ــایج پ ــكا ). نت ــای رادزیزوس ــاران ( 1ه ــون)، ری1996و همك  2چاردس
) نشان داده اسـت كـه میـان سـالمت روانـی (از جملـه       1986( 3) و كندل و دیویس1993(

اختالالت عاطفی و اضطرابی) و مشكالت رفتـاری و همچنـین پیشـرفت تحصـیلی پـایین،      
). یقیناً در عصـر  147، ص1386؛ به نقل از: محمدامینی، 1996 4ارتباط وجود دارد (اسویدل،

هـای اقتصـادی و    ضر كه بـه جهـت پیچیـدگی زنـدگی و دشـواری     تغییرات سریع علمی حا
شناختی نیز افزایش یافته و هر روز ضرورت سالمت روانی بیش  های روان اجتماعی، دشواری

حافظ سالمتی كه موجب  ۀترین پدید مهم كه رسد تنها به نظر می نه ؛شود از پیش احساس می
                                                           

1. Radzizzoska  2. Richardson  

3. Candel & Dayis  4. Sweiddel  
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باورهای دینی و متوسل شدن بـه   ،شدها خواهد  افزایش عزت نفس برای جلوگیری از لغزش
بلكه داشتن عزت نفس حاصل از باورهای دینی در بهبود عملكـرد در   ،نیروی معنویت است

 ،ها در راستای تحقق اهداف خـود در تولیـد علـم    دانشگاه .ابعاد مختلف را نیز به همراه دارد
های مختلف  آلودگیهای جامعه نیازمند ایجاد محیطی پاك و عاری از  ترویج فرهنگ و ارزش

توانند بـه ادامـه حیـات خـود بپردازنـد كـه        هایی می دانشگاه ،است و در عصر رقابت علمی
ایـن تحقیـق    بنـابراین،  ؛پیشرفت تحصـیلی مناسـب دانشـجویان را فـراهم كننـد      های زمینه
های متمـایز آن   رغم نداشتن پیشینه كامالً منطبق با سه متغیر مورد بررسی كه جزء ویژگی علی

هـای   ویژه دانشگاه ها به ریزی آموزشی و فرهنگی دانشگاه تواند در برنامه می ،شود حسوب میم
بررسـی رابطـه بـین سـه متغیـر       ،در تحقیـق حاضـر   پـس  ؛اسالمی مورد استفاده قـرار گیـرد  

و سؤاالت اصـلی در   استباوری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد نظر  دین
بـاوری، عـزت نفـس و پیشـرفت تحصـیلی       آیـا بـین دیـن    .1انـد از:   تحقیق حاضر عبـارت 

دانشجویان دانشـكده علـوم انسـانی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد قـم رابطـه وجـود دارد؟          
آیـا   .3باوری دانشجویان دختـر و پسـر چگونـه اسـت؟      همبستگی بین عزت نفس و دین .2

عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر متفاوت است؟ میزان همبستگی بین 
هـای   باوری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشـجویان در رشـته   آیا همبستگی بین دین .4

پسـر   بـاوری و عـزت نفـس دانشـجویان دختـر و      مختلف متفاوت است؟ آیا بین میزان دین
تغیرهـا از طریـق دانشـجویان    سؤاالت براساس سـنجش م  اینداری وجود دارد؟ اتفاوت معن

  شود. دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم پاسخ داده می

  ها فرضیه

  وجود دارد. یداراباوری و عزت نفس رابطه مثبت و معن بین دین  . 1
  داری وجود دارد.اباوری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معن بین دین  . 2
  داری وجود دارد.ایلی دانشجویان رابطه مثبت و معنبین عزت نفس و پیشرفت تحص  . 3
  باوری دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است. همبستگی بین عزت نفس و دین  . 4
  است. دختر متفاوت باوری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر و میزان همبستگی بین دین  .  5
هـای   ی دانشـجویان در رشـته  باوری، عزت نفس و پیشـرفت تحصـیل   همبستگی بین دین  . 6

  مختلف متفاوت است.
  های مختلف متفاوت است. باوری دانشجویان در رشته میزان دین  . 7
  باوری دانشجویان دختر و پسر متفاوت است. میزان دین  . 8



  های مختلف متفاوت است. دانشجویان در رشته عزت نفسمیزان   . 9
  دانشجویان دختر و پسر متفاوت است. عزت نفس. میزان 10

  روش تحقیق

آوری اطالعـات   جمـع  ۀپژوهش حاضر از نظر هدف یك تحقیق كـاربردی و از لحـاظ شـیو   
پیمایشی است. جامعه آمـاری شـامل كـل دانشـجویان دانشـكده علـوم انسـانی         _ توصیفی

ل بودنـد  مشغول تحصـی  91_90باشد كه در سال تحصیلی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم می
نفر به صـورت تصـادفی سـاده انتخـاب گردیـد. ابـزار        246ای به حجم  كه از بین آنان نمونه

بـاوری آلپـورت    آوری اطالعات دو پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت و پرسشنامه دین جمع
به دست آمد  76/0باوری  و پرسشنامه دین 81/0پایایی برای پرسشنامه عزت نفس برابر  ؛بود

ده پایایی قابل قبـولی بـرای ابـزار اسـت و بـرای پیشـرفت تحصـیلی از معـدل         دهن كه نشان
های آمار توصـیفی در   دانشجویان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات عالوه بر روش

حــد میــانگین، درصــد، انحــراف اســتاندارد، ضــریب پراكنــدگی و همبســتگی پیرســون، از 
فیشر برای مقایسه  Zسه میانگین دو گروه مستقل، برای مقای Tكندال،  Tهای استنباطی  آزمون

  استفاده شده است. (F)راهه  همبستگی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یك

  ها یافته

هـای   ها ارائه شده است كه در قالب جـدول  تحقیق براساس فرضیه های در این قسمت یافته
  شود. مختلف در زیر مشاهده می

  دار وجود دارد)اباوری و عزت نفس رابطه مثبت و معن دین: فرضیه یك (بین 1جدول 

 S n ��� T ��  متغیرها

  10317/10  8211/57  باوری دین

246  147/0  32/2  
  69480/7  2073/37  عزت نفس

T� 326/2)=01/0(             df  244=  

  
% و 99بحرانـی در سـطح اطمینـان     T) از 32/2محاسبه شده ( Tچون  ،Tبراساس آزمون 

01/0 =α  244و =df )326/2شود و با توجه بـه   پس فرضیه صفر تأیید می ؛تر است ) كوچك
تـوان نتیجـه گرفـت كـه بـین       % مـی 99دار نشدن همبستگی بین دو متغیـر بـا اطمینـان    امعن
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  ست.دار نیاباوری و عزت نفس دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد ولی میزان آن معن دین

 )داری وجود دارداباوری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معن : فرضیه دو (بین دین2جدول 

 S n ��� T ��  متغیرها

  10317/10  8211/57  باوری دین
246  031/0-  484/0 -  

  56338/1  4385/16  پیشرفت تحصیلی

T� 324/2)=01/0(             df  244=  

  
% و 99بحرانی در سطح اطمینان  T) از -484/0محاسبه شده ( Tچون  ،Tبراساس آزمون 

01/0 =α  244و =df )324/2شود و با توجه بـه   پس فرضیه صفر تأیید می ؛تر است ) كوچك
تـوان نتیجـه گرفـت كـه بـین       % مـی 99دار نشدن همبستگی بین دو متغیـر بـا اطمینـان    امعن

  داری وجود ندارد. امعن باوری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و دین

  داری وجود دارد) ا: فرضیه سه (بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت ومعن3جدول 

 S n ��� T �� متغیرها

  69480/7  2073/37  عزت نفس
246  

202/

0  
384/51  

 56338/1 4385/16 پیشرفت تحصیلی

T� 32/2)=01/0(             df  244=  

  
% و 99جدول در سطح اطمینـان   T) از 384/51محاسبه شده ( Tچون  ،Tبراساس آزمون 

01/0 =α  244و =df )32/2ـ  تر است پس فرضیه صفر رد می ) بزرگ دار  اشود و با توجه به معن
توان نتیجه گرفـت كـه بـین عـزت نفـس و       % می99شدن همبستگی بین دو متغیر با اطمینان 

  داری وجود دارد. امعن ابطه مثبت وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ر

  ختر بیشتر از دانشجویان پسر است)باوری دانشجویان د : فرضیه چهار (همبستگی بین عزت نفس و دین4جدول 

  S n ��� �� Z �� متغیرها جنسیت

 پسر
  13593/8  5588/37  عزت نفس

34  106/0-  105/0  

265/0  
 85335/12 0588/56 باوری دین

 دختر
  64037/7  1509/37  نفس عزت

212  156/0-  156/0  
 59703/9 1038/58 باوری دین

645/1) =05/0   (��  



محاسبه شـده   Zفیشر برای مقایسه دو ضریب همبستگی مستقل چون  Zبراساس آزمون 
پـس   ؛تـر اسـت   ) كوچك645/1و ( α= 05/0% و 95بحرانی در سطح اطمینان  Z) از 265/0(

دار نشدن تفاوت همبستگی بین دو گروه مسـتقل  اشود و با توجه به معن فرضیه صفر تأیید می
بـاوری در   توان نتیجه گرفت كه میزان همبستگی بین عـزت نفـس و دیـن    % می95با اطمینان 

  دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر نیست.

  انشجویان پسر و دختر متفاوت است)پیشرفت تحصیلی دباوری و  : فرضیه پنج (میزان همبستگی بین دین5جدول 

 S n ��� �� Z �� متغیرها جنسیت

 پسر
  85335/12  0588/56  باوری دین

34  065/0  065/0  

021/0  
 06949/1 7515/15 پیشرفت تحصیلی

 دختر
 59703/9 1038/58  باوری دین

212  061/0  060/0  
 60339/1 5486/16 پیشرفت تحصیلی

96/1) =05/0   (��

�

 
  

محاسبه شـده   Zفیشر برای مقایسه دو ضریب همبستگی مستقل چون  Zبراساس آزمون 
�= 05/0% و 95بحرانی در سطح اطمینـان   Z) از 021/0(

�
تـر اسـت پـس     ) كوچـك 96/1و ( 

دار نشدن تفاوت میزان همبستگی بـین دو گـروه    شود و با توجه به معنی فرضیه صفر تأیید می
بـاوری و پیشـرفت    توان نتیجه گرفت كه میزان همبستگی بین دین % می95مستقل با اطمینان 

  تحصیلی دانشجویان دختر و پسر متفاوت نیست.

  های مختلف باوری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در رشته بین دین : مقایسه میزان همبستگی6جدول 

های  رشته

  تحصیلی
 ��� متغیرها ���  متغیرها n ���  متغیرها

علوم تربیتی و 

  شناسی روان

  عزت نفس

129/0 -  123  

  عزت نفس

297/0  

  باوری دین

009/0 -  
  باوری دین

پیشرفت 

  تحصیلی

پیشرفت 

  تحصیلی

و علوم  حقوق

  سیاسی

  عزت نفس

127/0 -  43  

  عزت نفس

201/0  

  باوری دین

158/0 -  
  باوری دین

پیشرفت 

  تحصیلی

پیشرفت 

  تحصیلی

مدیریت و 

  حسابداری

  عزت نفس

370/0 -  43  

  عزت نفس

169/0  

  باوری دین

028/0  
  باوری دین

پیشرفت 

  تحصیلی

پیشرفت 

  تحصیلی

زبان و ادبیات 

فارسی و 

  انگلیسی

  عزت نفس

019/0  37  

  عزت نفس

067/0 -  

  باوری دین

056/0 -  
  باوری دین

پیشرفت 

  تحصیلی

پیشرفت 

  تحصیلی



  12  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

هـای مختلـف    بـاوری و عـزت نفـس دانشـجویان رشـته      دهـد بـین دیـن    ها نشان می داده
شناسی و علوم تربیتی، علوم سیاسی و حقوق، مـدیریت و حسـابداری رابطـه معكـوس و      روان

دو متغیر مذكور در دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی رابطـه  منفی وجود دارد ولی بین 
مثبت وجود دارد؛ از طرف دیگر، رابطـه بـین عـزت نفـس و پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان        

شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی، حسابداری و مدیریت مثبـت بـود    های روان رشته
ان و ادبیات فارسی و انگلیسی معكوس یا منفـی اسـت؛   اما رابطه بین دو متغیر در دانشجویان زب

شناسـی و علـوم    باوری و پیشرفت تحصـیلی در دانشـجویان روان   همچنین، همبستگی بین دین
تربیتی، علوم سیاسی و حقوق و زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی منفی یا معكوس بـود؛ ولـی در   

  د دارد.دانشجویان حسابداری و مدیریت صنعتی رابطه مثبت وجو

  های مختلف متفاوت است) ن در رشتهباوری دانشجویا : فرضیه هفتم (میزان دین7جدول 

  باالترین نمره  ترین نمره پایین  n  �� S  رشته تحصیلی

  57  16  17348/7  6504/33  123  شناسی علوم تربیتی و روان

  48  18  47702/7  6279/34  43  حقوق و علوم سیاسی

  52  16  49852/8  3256/35  43  مدیریت و حسابداری

زبان و ادبیات فارسی و 

  انگلیسی
37  1892/34  67694/7  18  47  

  57  16  52699/7  1951/34  246  جمع
  

هـای مختلـف اسـت و     باوری دانشـجویان در رشـته   بیانگر میزان دین 7های جدول  داده
بـوده و  های مـدیریت و حسـابداری    ) مربوط به دانشجویان رشته325/35بیشترین میانگین (

پس از آن حقوق و علوم سیاسی و زبان و ادبیات فارسی و انگلیسـی بـه ترتیـب بـا میـانگین      
كمتـرین میـانگین مربـوط بـه      .های دوم و سوم قـرار دارنـد   ) در رتبه189/34) و (628/34(

) در رتبه آخـر قـرار دارد.   65/33شناسی و علوم تربیتی است كه با میانگین ( دانشجویان روان
 8هـای جـدول    همچنـان كـه داده  ( (F)راهه  ها مطابق آزمون تحلیل واریانس یك دهتحلیل دا
و خطـای   95/0بحرانی در سطح اطمینـان   F) از 711/0محاسبه شده ( Fچون  )دهد نشان می

بـا   و شـود  پس فرضیه صفر تأیید مـی  ؛تر است ) كوچك65/2( 242و  3و درجه آزادی  05/0
بـاوری   توان نتیجه گرفت كه میزان دین می 95/0ا، با اطمینان ه دار نبودن میانگیناتوجه به معن

  های مختلف متفاوت نیست. دانشجویان در رشته



  راهه : خالصه تحلیل واریانس یك8جدول 

F MS df SS 
  منابع تغییرات

 ها گروه

711/0 

 ها واریانس بین گروه 505/218 3 835/72

 ها واریانس درون گروه 625/24789 242 436/102

 واریانس كل 13/25008 245 -

  انشجویان دختر و پسر متفاوت است)باوری د : فرضیه هشتم (میزان دین9جدول 

  ترین نمره پایین  n  �� S  جنسیت
باالترین 

  نمره
T 

  48  20  01672/9  1765/33  34  پسر
085/0  

  57  16  27156/7  3585/34  212  دختر

960/1) =05/0   (��

�

  

جـدول در سـطح    T) از 085/0محاسـبه شـده (   Tچون قـدر مطلـق    ،Tبراساس آزمون 
�= 05/0% و 95اطمینان 

�
پـس فرضـیه صـفر تأییـد      ؛تـر اسـت   ) كوچكdf )960/1= 244و  

تـوان نتیجـه    % مـی 95های دو گـروه بـا اطمینـان     دار نشدن میانگیناشود و با توجه به معن می
  اوت نیست.باوری دانشجویان دختر و پسر متف گرفت كه میزان دین

  های مختلف متفاوت است) ن در رشته: فرضیه نهم (میزان عزت نفس دانشجویا10جدول 

  باالترین نمره  ترین نمره پایین  n  �� S  رشته تحصیلی

علو م تربیتی و 

  شناسی روان
123  78/36  92/7  15  49  

  49  22  35/7  72/37  43  حقوق و علوم سیاسی

  49  19  81/7  65/36  43  مدیریت و حسابداری

زبان و ادبیات فارسی و 

  انگلیسی
37  67/38  27/7  16  50  

  50  15  69/7  21/37  246  جمع

هـای مختلـف اسـت و     بیانگر میزان عزت نفس دانشجویان در رشته 10های جدول  داده
های زبان و ادبیات فارسی و انگلیسـی   ) مربوط به دانشجویان رشته67/38بیشترین میانگین (

شناسی بـه ترتیـب بـا میـانگین      و علوم سیاسی و علوم تربیتی و روانپس از آن حقوق  بوده و
كمتــرین میــانگین مربــوط بــه  .هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد ) در رتبــه78/36) و (72/37(
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) در رتبـه آخـر قـرار دارد.    65/33دانشجویان مدیریت و حسابداری است كـه بـا میـانگین (   
 11هـای جـدول    همچنان كه داده( (F)راهه  ها مطابق آزمون تحلیل واریانس یك تحلیل داده

و خطـای   95/0بحرانی در سطح اطمینـان   F) از 712/0محاسبه شده ( Fچون  )دهد نشان می
بـا   و شـود  پس فرضیه صفر تأیید مـی  ؛تر است ) كوچك65/2( 3و  242و درجه آزادی  05/0

گرفت كه میزان عزت نفس توان نتیجه  می 95/0ها، با اطمینان  دار نبودن میانگیناتوجه به معن
  های مختلف متفاوت نیست. دانشجویان در رشته

  راهه : خالصه تحلیل واریانس یك11جدول

F MS df SS 
  منابع تغییرات

 گروهها

712/0 

 واریانس بین گروهها 827/126 3 276/42

 واریانس درون گروهها 6/14379 242 42/59

 واریانس كل 427/14506 245 -

  فرضیه دهم (میزان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر متفاوت است).: 12 جدول

 T  باالترین نمره  ترین نمره پایین  n  �� S  جنسیت

  50  21  13593/8  5588/37  34  پسر
287/0 -  

  49  15  64037/7  1509/37  212  دختر

960/1) =05/0(   ��

�

  

جـدول در سـطح    T) از -287/0محاسـبه شـده (   Tچون قدر مطلـق   ،Tبراساس آزمون 
�= 05/0% و 95اطمینان 

�
پـس فرضـیه صـفر تأییـد      ؛تـر اسـت   ) كوچكdf )960/1= 244و  

تـوان نتیجـه    % مـی 95های دو گـروه بـا اطمینـان     دار نشدن میانگیناشود و با توجه به معن می
  گرفت كه میزان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر متفاوت نیست.

  گیری بحث و نتیجه

در تحمـل   ودهد  شناختی عظیمی است كه نوعی قدرت معنوی به انسان می نیروی روان دین
گیـری از نیـروی معنـوی دیـن در      كند. افراد مذهبی با بهره های زندگی به او كمك می سختی

تواننـد بـا توكـل بـه خداونـد متعـال و احسـاس         رویارویی با حوادث فشارزای زندگی، مـی 
تـرین عـواملی كـه     ملكرد مطلوبی داشته باشند. یكـی از مهـم  خودكفایی و عدم نیاز به غیر ع

عزت نفس است و عزت نفس بـه معنـای    ،گیرد تحت تأثیر معنویات و باورهای دینی قرار می



كنـد. عـزت نفـس،     پذیرش و ارزشمندی است كه شخص در مورد خویشـتن احسـاس مـی   
های زندگی اسـت كـه    های خود در اندیشیدن و توانایی كنار آمدن با چالش اعتماد به توانایی

ویژه در عملكـرد   پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و به های زمینهتواند  می
ها باید مورد  های آموزشی و فرهنگی دانشگاه ریزی اشد كه در برنامهتحصیلی را در پی داشته ب

بـاوری، عـزت نفـس و پیشـرفت      توجه قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسـی رابطـه دیـن   
  تحصیلی دانشجویان دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی قم بود. نتایج نشان داد:

بطه وجـود دارد ولـی میـزان ایـن رابطـه معنـادار       باوری وعزت نفس دانشجویان را بین دین  .  1
)، هاریسـون و فسـتینگر مبنـی بـر     2003های بال و همكـاران (  باشد. این نتیجه با یافته نمی

  باشد. دار نمی همبستگی بین دینداری و عزت نفس باال توافق دارد، ولی از نظر شدت معنی
داری مشاهده نشد كـه  ابت و معنباوری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مث بین دین  . 2

  ) منافات دارد.1385های سرمدی ( با یافته
بین عزت نفس و پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـاداری       99/0با اطمینان   . 3

سـالمتی روانـی و در   «) مبنی بر اینكـه  1386فر و همكاران ( های تمنایی وجود دارد كه با یافته
ترین عوامـل فـردی مـؤثر در پیشـرفت و      ان به عنوان یكی از مهمتو رأس آن عزت نفس را می
)، كنـدل  1383)، نصیری و چتربری (1382های سلحشور ( و یافته» موفقیت تحصیلی دانست

  ) كامالً توافق دارد.1996) و رادزیزوسكا و همكاران (1996)، اسویدل (1986و دیویس (
بـاوری در   بـین عـزت نفـس و دیـن    % معلـوم شـد كـه میـزان همبسـتگی      95با اطمینان   . 4

) 1385هـای سـرمدی (   دانشجویان دختر، بیشتر از دانشجویان پسر نیست كـه بـا یافتـه   
آن تفاوت محیط و متغیرهای موجود در شرایط مطالعـه   ۀمنافات دارد كه شاید علت عمد

  در شهر مذهبی قم و محیط مطالعات قبلی باشد.
فت تحصیلی دانشـجویان دختـر و پسـر متفـاوت     باوری و پیشر میزان همبستگی بین دین  . 5

  % تأیید گردید.95نیست كه با اطمینان 
% نشان داده شد كه میزان عزت نفـس دانشـجویان دختـر و پسـر متفـاوت      95با اطمینان   . 6

  نیست كه در این زمینه مطالعه مستندی برای مقایسه یافت نشد.
% تأییـد شـد.   95نیست كه با اطمینـان  باوری دانشجویان دختر و پسر متفاوت  میزان دین  . 7

های دینـداری   ) مبنی بر اینكه میانگین اغلب شاخص1385این نتیجه نیز با نتایج سرمد (
رسد علـت ایـن مسـئله تفـاوت      توافق ندارد كه به نظر می ،دختران باالتر از پسران است

ـ      یم شرایط محیطی شهر مقدس قم به عنوان شهر مذهبی نسـبت بـه سـایر شـهرها و تعم
  های متفاوت سنی و اجتماعی است. ها و گروه باورهای دینی در بین تمام خانواده
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  داری مالحظه نشد.اهای مختلف تفاوت معن بین میزان عزت نفس دانشجویان در رشته  . 8
  داری مشاهده نشد.ابین میزان عزت نفس دانشجویان دختر و پسر نیز تفاوت معن  . 9

  پیشنهادها

هـای اسـالمی و دینـی در بـین دانشـجویان       تحكـیم فرهنـگ و ارزش  آموزش، ترویج و   . 1
ارتقای عزت نفس دانشـجویان بـرای    ساز استقرار آسایش روانی و تنها زمینه ها نه دانشگاه

توانـد محـیط مسـاعدی را بـرای      ، بلكـه مـی  است كنترل رفتارهای اجتماعی و آكادمیك
و توسـعه را بـه همـراه داشـته     مطالعات علمی و تولید و ترویج فرهنگ علمی و پیشرفت 

ریزی برای تحقق این مهـم بـرای متولیـان آمـوزش عـالی كشـور و        برنامه ،بنابراین ؛باشد
  نماید. ناپذیر می مدیران دارای احساس دینی به نظر ضرورتی اجتناب

هـای متفـاوت    گیری تحقیقات گسترده و عمیق با جامعـه آمـاری وسـیع و محـیط     شكل  . 2
  نماید. رای اتقان نتایج امر بدیهی میاجتماعی و فرهنگی ب
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شـناختی دانشـگاه الزهـرا، دوره سـوم،      ، مطالعـات روان های تهران علوم تجربی دبیرستان
  .43_25، ص4ش
ای عوامـل   بررسـی مقایسـه  «)، 1386فر، محمدرضا؛ محسن نیـازی و محمـد امینـی (    تمنایی

، 14، سرفتـار  دانشـور ، فصـلنامه  »بر افت تحصیلی دانشـجویان مشـروط و ممتـاز    مؤثر
  .52_39، ص24ش

)، 1389نیـا و فاطمـه بهرامـی (    چوپانی صوری، مراد؛سیداحمد احمدی؛ محمدحسین شـریفی 
های زناشویی  رفتاری بر عزت نفس و نگرش _ بررسی تأثیر گروه درمانی مذهبی و شناختی«

  .63_31، ص6، ششناسی مطالعات اسالم و رواندو فصلنامه ، »زندانیان مرد شهر قم
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  .41و  40، ص291، نشریه پیوند، شالفبای بهداشت روانی)، 1382سلحشور، ماندانا (
پرخاشـگری،  بررسی رابطه نگرشی مذهبی بـا افسـردگی، اضـطراب،    )، 1381شریفی، طیبه (

نامه كارشناسـی   ، پایانسالمت عمومی و شكیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز
  ارشد دانشگاه آزاد واحد اهواز.
حرمـت خـود، ابعـاد سـالمت روان و موفقیـت      «)، 1383شعیری، محمد و نوشین چترچی (
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)، 1387قائدی، محسن؛ حمدی یعقوبی؛ عبداهللا امیـدی؛ مسـعود ظفـر و شـهربانو بخشـی (     
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  .174_157، ص4، ش2، سشناسی و دین روان

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سـالمت روانـی و پیشـرفت    «)، 1386محمدامینی، زرار (
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بررسـی تـأثیر   «)، 1390نژاد ( زاده هنرمند، مهناز؛ سیداسماعیل هاشمی و سودابه بساك مهرابی
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  .48_31): 15(3، ش4، سدین
  ، قم: نشر الهدی.1، ترجمۀ بهرام راد، چفلسفه دین)، 1372هیك، جان (
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