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چکیده
سازگاری تحصیلی از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روانشناسی محسوب میشود .به همین جهت
شناسايی عوامل مرتبط با آن ،ضمن افزايش دانش ،میتواند کاربردهای زيادی در کاهش مشکالت فرردی
و بینفردی داشته باشد .در همین راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش مذهبی و خودکارآمدی
با سازگاری تحصیلی دانشجويان میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان دختر و پسر مقطع
کارشناسی دانشکده ادبیررات و علوم انسررانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايذه برود کره در سرال تحصریلی
 9311-12مشغول به تحصیل بودند .پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبسرتگی برود .بره من رور انجرام
پژوهش ،نمونهای به حجم  511نفر ( 935پسر و  911دختر) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه-
ای انتخاب شد .ابزار مورد استفاده درايرن پرژوهش پرسشرنامه نگررش مرذهبی(گلريز و براهنری،)9323 ،
پرسشنامه خودکارآمدی(شرر و همکاران )9105 ،و پرسشنامه سررازگاری تحصیلی (بیکر و سرياک)9101 ،
بود .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی ،ضريب همبسرتگی پیرسرون و تحلیرل رگرسریون
چندگانه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .نتايج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسرون نشران داد کره برین
نگرش مذهبی و خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری وجرود دارد .همننرین نترايج
تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد کره خودکارآمردی و نگررش مرذهبی نقرش معنراداری در پریشبینری
سازگاری تحصیلی داشتند.
کلید واژهها :نگرش مذهبی ،خودکارآمدی ،سازگاری تحصیلی
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مقدمه
به معنای ايجاد هماهنگی و تعادل بین نیازهای شخصی افراد و رضامنردی آنها می-
باشد و يکی از ويژگیهای ضروری زندگی شاد و آرامرشبخرش اسرت(بهاگات و بالیرا.)1 :5596 ،5
سازگاری مفهومی پینیده و چند وجهی و فرايندی مداوم و پويا است و به رابطه متقابرل شرخو و
محیط ،به اين طريق که فرد نیازهايش را مطابق با خواستهها و شرايط محیط ،ارضا کند ،اشاره دارد
(ماناگا و چاندراسکاران .)5655 :5592 ،3در واقع ،سازگاری تغییر درفعالیتها به من ور فائق آمدن بر
موانع و ارضای نیازهای خود تعريف شده است .سازگاری نوعی حل مسئله است که در آن ارگانیسم
يا فرد نیازی دارد که نمیتواند با روشهای قبلی برآورده کند .در چنین موقعیتهرايی ،رفترار تغییرر
داده میشود تا اينکه پاسخ منجر به ارضا شود .فرد در حالت سازگاری نقش فعالترری در موقعیرت
ايفا میکند ،به همین دلیل سازگاری با مفاهیم سازش ،انطبرا و هرمنروايی تفراوت دارد (زارعری،
میرهاشمی و پاشاشريفی .)969 :9319 ،سازگاری دارای عرصرههرای مختلفری اسرتا سرازگاری در
انتقال به محیط جديد ،سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیتهای آموزشی کره از آن
تحت عنوان «سازگاری تحصیلی »1ياد میشود (وحدتی ،حجتخواه و رشیدی.)990 :9312 ،
سازگاری تحصیلی در برگیرنده تغییرات رفتاری و روانشناختی است کره طری آن افرراد سعرری
میکنند خودشان را با محیط تحصیلی جديد هماهنگ کرده و بهطرور موفقیرتآمیرز برا تقاضراهای
تحصیلی سازگار شوند و به نیازهای يرادگیریشران برسرند (والکرا .)5592 ،2سرازگاری تحصریلی از
مهمترين ابعاد سازگاری با دانشگاه بوده و به معنای توانايی افراد در پاسرخگرويی موفقیرتآمیرز بره
تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است (زارعی و همکاران .)969 :9319 ،در واقع سازگاری
تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطبا با شرايط و الزامات تحصیل و نقشهايی اسرت کره
نهادهای آموزشی فراروی آنها قرار میدهند (پیتوس5556 ،6ا به نقل از وحدتی و همکراران:9312 ،
 .)990عوامل زيادی به عنوان فاکتورهای تأثیرگذار بر سازگاری تحصیلی پیشنهاد شرده اسرت کره
میتوان به رابطه بین معلم و دانشآموز ،دوستان همسال در آغاز سال تحصریلی و محریط آموزشری
اشاره کرد (سیم و مون .)9 :5596 ،1سازگاری تحصیلی با ورود نوجوان به دانشگاه اهمیت بیشرتری
پیدا میکند .پژوهشگران معتقدند انتقال به دانشگاه و تحصیل ،رويدادی است که موجرب تغییرر در
سازگاری9
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مفروضات فرد نسبت به خود و ديگران میشرود .درحقیقرت ،دورهای چرالشبرانگیرز اسرت کره برر
تمامیت فرد تأثیر میگذارد (لوبکر و اتزل .)121 :5550 ،9اين تجربه از تنوع زيادی برخوردار است به
حدی که برای برخی دانشجويان حس برخورداری از حمايت و برای برخی ديگر احساس عدم وجود
حمايت را به همراه دارد (يو ،سان و چنگ .)92 :5595 ،5از اينرو میتوان گفت کنار آمدن با چنرین
تغییراتی مستلزم آن است که فرد از توانايی سازگاری مناسربی برخروردار باشد(سرپهريان و فتراحی،
.)36 :9315
برخی از پژوهشگران نیز معتقدند ،فقدان سازگاری میتواند به ترک تحصریل ،تمايرل بره تغییرر
رشته و عدم پیشرفت تحصیلی منجر شود و عالوه بر اين با عوارض روحری و روانری همرراه باشرد
(وانگ و چن .)21 :5556 ،3در اين راستا ،شناسايی متغیرهای تأثیرگذار بر سازگاری از اهمیت بااليی
برخوردار است .يکی از عواملی که با سازگراری تحصیلی در ارتباط است ،نگرررش مذهبی 1میباشد
( برايانت .)5551 ،2من رور از نگرش مذهبی ،اعتقادات منسجم و يکپارچه توحیدی که خداوند محور
امر بوده و ارزشها ،اخالقیات ،آداب و رسوم رفتارهای انسانی را برا يکرديگر و برا طبیعرت خرويش
تن یم مینمايد (اکبريان .)0 :9312 ،مذهب به زندگی فرررد معنا و جهت میبخشد و بره او کمر
میکند تا با چالشهای زندگی مقابله کند و رويدادهای زندگی را درک نمايد(صفاری ،محمدیزيدی
و پاکپورحاجیآقا .)511 :9319 ،به عقیده برخی از پژوهشگران ،روانبنههای مذهبی عامل اصلی در
سازگاری باالتر افراد مذهبی هستند (مکینتاش ،سریلور و ورثمرن9113 ،6ا بره نقرل ازپورنیکدسرت،
تقیزاده ،علیاکبریدهکردی ،امیديان و میکرايیلیحرور .)05 :9313 ،شرواهد پژوهشری نشران داده
است ،اعتقادات مذهبی درست ،بسریاری از نیازهرای اساسری انسران را بررآورده کررده و خ هرای
اخالقی ،عاطفی و معنوی او را پر میکند .اين عامل پاسخ بسیاری از پرسشها را میدهد و بسیاری
از مسائل را روشن میکند و اطمینان ،امید و قدرت را در فرد تحکیم مینمايد و خصوصیات اخالقی
و معنوی را در اجتماعات استحکام میبخشد و پايگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشرکالت
و محرومیتهای زندگی ايجاد میکند (عسگری و صفرزاده ،)13 :9315 ،درحرالیکره دور مانردن از
باورهای مذهبی اصیل راه را برای ابتالی فرد به کشمکشهای درونی و روانری ،احسراس پروچی و
بیهدفی ،يأس و ناامیدی در برابر محرومیتها ،ناماليمرات و فشرارهای روانری همروار مریکنرد و
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سازگاری کلی افراد در زندگی را با مشکل مواجه مریکنرد (گرشراد ،حسرینی ،حراتمی و همکراران،
.)115 :9315
در خصوص ارتباط نگرش مذهبی و سازگاری ،به ويژه سازگاری تحصیلی پرژوهشهرای انردکی
صورت گرفته است از جملۀ آنها میتوان به پژوهش برايانت ( )5551اشاره نمود که در پژوهش خرود
دريافت بین نگرش مذهبی و سازگاری با دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مکنالتی ،لیونره
و ويلسون )5551( 9نشان دادند دين در سازگاری افراد تأثیر قابل مالح های دارد و از آن میتوان در
کار بالینی با مراجعانی استفاده کرد که خواهان رواندرمرانی معنروی هسرتند .جانسرون )5551( 5نیرز
نشان داد باورهای دينی در سالمت روان و سازگاری افراد نقش عمدهای دارد .کريشرناوينی)5553( 3
طی مطالعهای دريافت بین مذهب و سازگاری دانشجويان در دانشگاه رابطه معناداری وجود نردارد .در
ايران نیز پورنیکدست و همکاران ( )9313در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتنرد کره نوجوانران
دارای نگرش مذهبی باالتر ،سازگاری تحصیلی بیشتری از خود نشان میدهند.
متغیر ديگری که ارتباط آن با سازگاری تحصیلی دانشآموزان مورد توجره محققران بروده اسرت،
خودکارآمدی 1است (سیم و مون .)5592 ،خودکارآمدی يکی از مفراهیم کلیردی در ن ريره شرناختی
اجتماعی بندورا است .اين مفهوم همراه با برخی عوامل شرناختی-اجتمراعی ديگرر ،نقرش مهمری در
دستیابی به موفقیت و حفظ سالمت فرد دارد (توکلیزاده ،تبری و اکبری .)991 :5592 ،اين مفهوم به
قضاوت فرد در توانايیهای خود در انجام ي کار خاص و يا تطبیق با شرايط خاص مرتبط مریشرود
(سیم و مون )5 :5592 ،و به باورهای افراد در مورد کفايتشان به اينکه در ي کار ترا چره انردازهای
موفق هستند ،اشاره دارد (اليی .)951 :5591 ،در واقع من ور از خودکارآمدی ،احسراس شايسرتگی و
کفايت در کنار آمدن با زندگی است و در واقع عبارت است از ي عقیده محکم که ما بر اساس منابع
اطالعاتی مختلف ،توانايیهايمان را ارزيابی میکنیم .خودکارآمدی به اين معنی است کره فررد فکرر
کند قادر است پديدهها و رويدادها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب با رفتار و کرردار مناسرب خرود
سازمان دهد (جین و داوسون .)5551 ،2افراد دارای خودکارآمدی ضعیف ،تکالیف و کارهرا را دشروارتر
میبیند و اين باعث افزايش استرس در آنان میشود ،در مقابل ،باورهرای خودکارآمردی قروی باعرث
آرامش و نزديکی به تکالیف مشکل میشود و میتواند پیشبینیکننده قوی برای پیشرفت افراد باشد
(پاجارس .)996 :5555 ،6همننین زاجاکوا ،لینچ و اسپنشید )5552( 9نشران دادنرد کره خودکارآمردی
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پیشبینیکننده بسیار قوی برای موفقیت تحصیلی و ديگر پیامدهای تحصیلی از جملره سرازگاری در
امر تجصیل میشود .بنابراين میتوان گفت که بین سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی وجوه اشرتراک
قابل توجهی وجود داردا سازگاری تحصیلی در رفتار افراد با خودکارآمدی باال قابرل انت رار اسرت .برا
افزايش خودکارآمدی اين اطمینان در افراد شکل میگیرد که قادر به انجام تکالیف و وظايف محولره
در محیط آموزشی میباشند ،کمتر دچار ناامیدی میشوند و تالش و پشتکار بیشرتری از خرود نشران
میدهند و بدين ترتیب نگرش مثبتتری نسبت به دانشگاه داشته و به گونهای سازگارانه عمل مری-
کنند (تجلی و اردالن.)13 :9301 ،
مرور پیشینه پژوهشی در رابطه با سازگاری تحصیلی حاکی از ارتبراط آن برا متغیرر خودکارآمردی
میباشد .به عنوان مثال ،ياداک ( )5591طی مطالعهای که روی  925دانشجوی عربستانی انجرام داد،
دريافت که خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجويان همبستگی مثبت و معنراداری دارد .سریم و
مون ( ) 5596در پژوهش خود دريافتند که بین خودکارآمردی و سرازگاری تحصریلی رابطره مثبرت و
معناداری وجود دارد .همننرین کرازان )5595( 5نشران داد کره راهبردهرای يرادگیری خرودتن یمی،
اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی پیشبینیکننرده سرازگاری تحصریلی مریباشرند .يوسریلزا
( ) 5595در پژوهشی نشان داد که خودکارآمدی باعرث افرزايش سرازگاری دانشرجويان مریشرود .در
مطالعه زينووسکی ،)5551( 3خودکارآمدی بهطور معناداری با سازگاری تحصریلی در ارتبراط بروده و
مهمترين پیشبینیکننده سازگاری تحصیلی محسوب میشود .پژوهش لنت ،تاويرا ،شرو و سرینگلی،1
( )5551بر روی  525دانشجو نشان داد که خودکارآمدی و حمايت محیطی پیشبینیکننده پیشررفت
به هدف و سازگاری تحصیلی اسرت .در مطالعره آنهرا دانشرجويان گرزارش کردنرد هنگرامی کره از
خودکارآمدی قوی و حمايت اجتماعی برخوردارند به عملکرد تحصیلی مورد ن رشان دست مریيابنرد.
میکايیلی ،فتحی ،شهودی و زندی ( )9311نیرز طری پژوهشری کره برر  555دانشرجوی کارشناسری
دانشگاه ارومیه انجام دادند دريافتند که خودکارآمدی ،انگیزش ،امید ،تنشگرهای تحصیلی و سازگاری
تحصیلی روابط معناداری با يکديگر دارند .تمنايیفر و لیث ( )9311در پژوهش خرود بره ايرن نتیجره
دست يافتند که بین هوش هیجانی ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی برا سرازگاری رابطره معنراداری
وجود دارد.
از آنجا که دانشجويان نقش مهمی برای آينده و تعالی کشور دارند ،عدم وجود سازگاری تحصریلی
در آنان موجب افت تحصیلی و پايین بودن سطح عملکرد تحصیلی آنان مریشرود .افرت تحصریل و
. Zajacova, Lynch & Espenshade
Cazan

1

2.
3

. Zychowski
4. Lent, Taveira, Sheu & Singley
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ترک تحصیل يکی از مشکالت اساسی ن ام آموزشی کشور است که هر ساله بخش مهمی از منرابع
انسانی و مالی جامعه را به هدر میدهد که بیشتر اين مشکالت ريشه در عدم سازگاری جوانران دارد.
بنابراين ،شناخت عوامل مؤثر بر سازگاری در جوامع از اهمیت زيادی برخودار است .همننین با توجره
به پیشینه پژوهش که حاکی از ارتباط بین متغیرهای نگررش مرذهبی و خودکارآمردی برا سرازگاری
تحصیلی هستند بايد گفت که اين روابط عمدتاَ به صورت مجزا تأيید شدهاند و اطالعات زيادی درباره
اينکه ترکیبی از آنها در کنار يکديگر به چه میزان و به چه نحوی در سازگاری تحصیلی دانشجويان
نقش دارند ،در دسترس نیست و پژوهش حاضر برای اولین بار اين مررروضوع را مرورد بررسری قررار
می دهد .بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسی رابطره نگررش مرذهبی و خودکارآمردی برا سرازگاری
تحصیلی دانشجويان میباشد .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 )9بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجويان رابطره مثبرت و معنریداری
وجود دارد.
 )5نگرش مذهبی و خودکارآمدی نقش معنیداری در پیشبینی سازگاری تحصیلی دانشجويان دارند.
روششناسی پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را  111نفر
دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان ايذه
تشکیل دادند که در سال تحصیلی  9311-12مشغول به تحصیل بودند .برای تعیین حجم نمونه از
جدول کرجسی و مورگان استفاده گرديدکه از جامعه مذکور نمونهای به تعداد  511نفر ( 935پسر و
 911دختر) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد .بدين صورت که هر رشته به عنوان ي طبقه در
ن ر گرفته شد سپس به نسبت تعداد دانشجويان هر رشته به صورت کامالً تصادفی نمونهها انتخاب
شدند (رشته روانشناسی  21نفر ،ادبیات فارسی  09نفر ،الهیات و معارف اسالمی  959نفر و علوم
اجتماعی 30 ،نفر) .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :مشغول به تحصیل بودن در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،دانشجوی مقطع کارشناسی بودن ،رضايت به شرکت در پژوهش و کامل
کردن پرسشنامهها بود و مالک خروج از مطالعه ،عدم رضايت آزمودنیها برای شرکت در پژوهش
بود .توضیحات الزم توسط پژوهشگران درباره چگونگی همکاری و مدت زمان الزم برای تکمیل
پرسشنامهها ارائه شد .به آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات به صورت فردی گزارش نشده و
محرمانه خواهد ماند .پس از اعالم رضايت ،پرسشنامهها در اختیار افراد قرارگرفت و آنها با رضايت
کامل ،پرسشنامهها را بدون ذکر نام تکمیل کردند .پس از گردآوری دادهها از ضريب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای تحلیل دادهها استفاده گرديد .نرم افزار مورد
استفاده در اين پژوهش  spssنسخه  55بود .ابزار گردآوری دادهها عبارت است از:
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الف) پرسشنامه نگرشسنج مذهب :اين آزمون توسط گلريز و براهنی ( )9323تردوين شرد و
دارای  52سوال میباشد ،نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجهای از  5تا  1میباشد.
نمره  1نشانگر اعتقادات مذهبی باال و نمره صفر عدم اعتقادات مذهبی فرد را نشان میدهرد .دامنرره
تغییررات نمررات آزمودنی به طور ن ری از حداقل  5تا حرداکثر  955در نوسرران اسرت .اعتبرار ايرن
آزمون به روش همبستگی با آزمرون آلپورت ،ورنررون و لیندزی به دست آمرده کره برابررر برا 5/05
میباشد .اين پرسشنامه از طريق روش گروههای شناخته شده بررسی شده و نشان داده است کره بره
خوبی بین دو گروه عادی و مذهبی تفاوت میگذارد (گلريز .)9323 ،اين پرسشنامه در سالهای اخیرر
مورد ارزيابی مجدد قرار گرفت .پايايی اين پرسشنامه با استفاده از روش اسپیرمن–براون برابر با 5/63
به دست آمده است و اعتبار آن برابر با  5/510به دست آمد که نشانگر اعتماد به نتايج حاصل از ايرن
آزمون است (نوریقاسمآبادی و بوالهری .)9316 ،در پژوهش حاضر نیرز ،پايرايی آزمرون برر اسراس
ضريب آلفای کرونباخ  5/61به دست آمد.
9
ب) مقیاس خودکارآمدی عمومی :اين مقیاس توسط شرر و همکاران ( )9105تهیه شده است
و دارای  91سئوال است که هر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم ( )9ترا کرامالً
موافقم ( ،)2تن یم میشود .حداکثر نمرهای که فرد میتواند از اين مقیاس به دست آورد نمرره  02و
حداقل نمره  91است .بختیاریبراتی (9316ا به نقل از کرامتی و شهرآرای )9303 ،روايی اين آزمرون
را در ي گروه  955نفری  5/69گرزارش کررده کره در سرطح  5/52معنرادار بروده اسرت .ضرريب
اعتبارآزمون با روش اسپیرمن براون با طول برابرر  5/16بره دسرت آمرده اسرت .آلفرای کرونبراخ يرا
همسانی کلی مادهها برابر  5/11و رضايتبخش گرزارش شرده اسرت .کرامتری و شرهرآرای ()9303
ضريب پايايی آن را با روش آلفای کرونباخ  5/02گزارش کردهاند .پايايی آزمون در پژوهش حاضر بر
اساس ضريب آلفای کرونباخ برابر با  5/66به دست آمد.
ج) پرسشنامه سازگاری تحصیلی :برای تعیین میزان سرازگاری تحصریلی از خررده مقیراس
پرسشنامه سازگاری با دانشگاه (بیکر و سرياک )9101 ،5که دارای  51گويه است ،استفاده شد .نمرره
آزمودنی در اين مقیاس بین  51تا  960قرار میگیرد .نمرات باالتر نشانگر سازگاری بیشرتر اسرت .در
مطالعه بیکر و سرياک ( )9101ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی براالتر از
 5/05بود .در پژوهش میکايیلی ( ) 9301که در بین دانشجويان دانشگاه ارومیه انجام شده برود ايرن
ضريب مساوی  5/01به دست آمد .همننین روايی مالکی اين پرسشنامه برا اسرتفاده همبسرتگی برا
پرسشنامه سازگاری تحصیلی سینها و سین ( 5/12 ،)9113به دست آمد که در سطح  5/52معنرادار
است .پايايی آزمون در پژوهش حاضر بر اساس ضريب آلفای کرونباخ برابر با  5/11به دست آمد.
Sherer

1.

. Beker & Siryk
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یافتهها
نمونه پژوهش را  511نفر دانشجوی مقطع کارشناسی تشکیل دادند که از اين تعداد  935نفر پسر
( )%11/3و  911نفر دختر ( )%25/1بودند .از ن رررر رشرته تحصریلی تعرداد  21نفرر ( )%91/6رشرته
روانشناسی 09 ،نفر ( )%51/2رشته ادبیات فارسی 959 ،نفر ( )%36/1رشرته الهیرات و معرارف و 30
نفر ( )%93/0رشته علوم اجتماعی بودند .در جدول  9شاخوهای توصیفی شامل میانگین و انحرراف
معیار برای متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  :9شاخوهای توصیفی متغیر های مورد مطالعه

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد

نگرش مذهبی

11/15

95/55

511

خودکارآمدی

11/06

0/53

511

سازگاری تحصیلی

15/35

91/00

511

چناننه در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار نگرش مذهبی به ترتیب برابر با
 11/15و  95/55میباشد و میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی به ترتیب برابر است با  11/06و
 . 0/53همننین ،میانگین و انحراف معیار متغیر سازگاری تحصیلی به ترتیب برابر با  15/35و
 91/00است .به من ور تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده
گرديد که نتايج بررسی میزان نگرش مذهبی ،خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی در جدول ( )5قابل
مشاهده است.
جدول  :5ماتريس ضريب همبستگی متغیر های مورد مطالعه

5

متغیر

9

نگرش مذهبی

9

خودکارآمدی

*5/935

9

سازگاری تحصیلی

*5/930

*5/913

3

9

*P<1/10

فرضیه اول :بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجويان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد.
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،بین نگرش مذهبی و سرازگاری تحصریلی ،همبسرتگی
مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)P>5/59 ،r=5/930يعنری هرچره نگررش مرذهبی دانشرجويان در
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سطح باالتری باشد ،سازگاری تحصیلی آنان نیرز افرزايش مریيابرد .همننرین متغیرر خودکارآمردی
همبستگی مثبت و معنریداری برا سرازگاری تحصریلی دارد ( .)P>5/59 ،r=5/913يعنری هرر چره
خودکارآمدی دانشجويان باال باشد ،سازگاری تحصیلی آنان نیز افرزايش مریيابرد .نترايج جردول ()5
نشان می دهد نگرش مذهبی و خودکارآمدی باال در افرراد در سرازگاری تحصریلی آنهرا مرؤثر اسرت.
بنابراين فرضیه اول مورد تأيید قرار میگیرد .در ادامه برای تعیین مقدار واريانس تعیین شده سازگاری
تحصیلی توسط نگرش مذهبی و خودکارآمدی از رگرسیون چندگانه بره روش گرام بره گرام اسرتفاده
گرديد که خالصه نتايج آن در جدول ( )3آمده است .قبل از اجرای اين آزمون بررسی مفروضرههرای
آن ضروری است .پیش از تحلیل دادهها به روش رگرسیون پیشفرض نرمال بودن دادهها برا کمر
کجی و کشیدگی بررسی شد .میزان کجی و کشیدگی بررای متغیرر سرازگاری تحصریلی بره ترتیرب
 5/911و  ،5/532برای متغیر خودکارآمدی  5/511و  5/929و برای متغیر نگررش مرذهبی  5/611و
 9/610بود که نتايج حاکی از نرمال بودن توزيع ت

متغیری همه متغیرها است.

مفروضه يکسانی واريانسها از طريق نمودار کردن باقیماندههای استاندارد شده رگرسریون در مقابرل
مقادير پیش بینی شده استاندارد رگرسیون بررسی شد .نقاط به صورت تصادفی پراکنده شده برود کره
حاکی از يکسانی واريانس ها بود .به من ور بررسی خطی برودن رابطره از نمرودار پراکنردگی اسرتفاده
گرديد .نتايج حاکی از برقرار بودن فرض خطی بودن رابطره برین متغیرهرا برود .بره من رور بررسری
استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد .نتايج نشان داد مفروضه اسرتقالل برقررار اسرت
( .)DW=9/53مفروضه همخطی چندگانه از طريق آماره تلرانس ( )5/10و همننرین ترورم واريرانس
( )9/55بررسی شد .نتايج نشان میدهد همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .پرس از
حصول اطمینان از برقراری مفروضهها به من ور تعیین مقدار واريانس تعیین شده سازگاری تحصریلی
توسط نگرش مذهبی و خودکارآمدی از رگرسیون چندگانه به روش گام به گرام اسرتفاده گرديرد کره
خالصه نتايج آن در جدول ( )3آمده است.
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جدول  :3نتايج تحلیل رگرسیون چندگانه)گام به گام) برای پیش بینی سازگاری تحصیلی از طريق نگرش مذهبی و خودکارآمدی

متغیر

R

R2

F

B

β

T

P

گام
9
5

خودکارآمدی 1/041
خودکارآمدی
نگرش
1/081
مذهبی

1/120

0/11

1/110

4/10

1/100

1/041

2/18

1/10

1/211

1/021

2/00

1/11

1/080

1/020

2/10

1/14

فرضیه دوم :نگرش مذهبی و خودکارآمدی نقش معنیداری در پیشبینری سرازگاری تحصریلی
دانشجويان دارند.
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود نتايج حاصل از رگرسیون چندگانه بره روش گرام بره گرام
نشان داد که در گام اول پس از ورود متغیر خودکارآمدی توانسرته اسرت  5/559درصرد از واريرانس
سازگاری تحصیلی را پیشبینی کنرد ( )F=2/15 ،p>5/59کره در گرام دوم برا ورود متغیرر نگررش
مذهبی اين مقدار افزايش يافته و خودکارآمدی و نگرش مرذهبی برا هرم  5/532درصرد از واريرانس
سازگاری تحصیلی را تبیین میکنند ( .)F=1/19 ،p>5/51بنابراين فرضیه دوم نیز تأيید میشود .بره
طوری که خودکارآمدی ( )β=5/913و نگرش مرذهبی ( )β=5/951سرهم معنراداری در پریشبینری
سازگاری تحصیلی دارند.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نگررش مرذهبی و خودکارآمردی برا سرازگاری تحصریلی
دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايذه انجام گرفت .نتايج نشان داد که نگررش
مذهبی با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد .اين نتیجه با پژوهشهای برايانت (،)5551
مکنالتی و همکاران ( ،)5551جانسون ( ،)5551پورنی دست و همکاران ( )9313کره در آنهرا ديرن-
داری با سازگاری رابطه مثبت و معنادار به دست آمده ،همخوانی دارد .جانسرون ( )5551در پرژوهش
خود نشان داد باورهای دينی در سالمت روان و سازگاری افرراد نقرش عمردهای دارد .پورنیکدسرت و
همکاران ( )9313نیز به اين نتیجه دست يافتند که نوجوانان دارای نگرش مذهبی براالتر ،سرازگاری
بیشتری از خود نشان میدهند .برايانت ( )5551با پژوهشی که روی دانشجويان سال اول انجرام داد،
دريافت که شرکت در گروههررای مذهبی برر سرازگاری دانشجرررويان ترأثیر مریگرذارد .همسرو برا
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پژوهش های پیشین ،مطالعه حاضر نیز نشان داد که نگرش مذهبی باال در دانشجويان موجب افزايش
سازگاری تحصیلی بهتر در آنان میشود .در حالیکه در پژوهش کريشناوينی ( )5553ارتباط معناداری
بین نگرش مذهبی و سازگاری تحصیلی دانشجويان يافت نشد که با نتیجه پژوهش حاضر همخروانی
ندارد .پژوهش وی نشان داد دانشجررويان دارای نگرش مذهبی ضعیف ،نمررات پرايینترری کسرب
میکنند و از سازگاری بااليی برخوردار نیستند.
در تبیین يافته حاضر میتوان چنین بیان کرد که افراد مذهبی دارای روانبنههای مذهبی هستند و
اين روانبنهها میتواننرد در سرازگاری افرراد مرؤثر باشرند (مکینتراش و همکراران9113 ،ا بره نقرل
پورنیکدست و همکاران .)05 :9313 ،سازگاری باال ،نیازمند روابط درون شخصی و سودمند در دنیای
نامطمئن بیرونی است .نگرش و باورهای مذهبی با ايجاد قدرت تحمل و صبر در برابرر ناماليمرات و
سختیها از عوامل مؤثر برای ايجاد احساس اطمینان و افزايش سازگاری در زندگی است .مذهب قادر
است اطمینان ،امید و قدرت را در فرد تحکیم نمايد و پايگاه بسریار محکمری بررای انسران در برابرر
مشکالت زندگی باشد .به همین دلیل میتوان گفت که وجود نگرش مذهبی نیرومند در افرراد بررای
تحصیل علم نیز عاملی روشنگر و حمايتگر است و در موقعیتهای مختلف بره دانشرجو در ارتقرای
عملکرد تحصیلی آنها کم

میکند .از طرف ديگر نگرشهرای مرذهبی نیرومنرد ممکرن اسرت از

اضطراب حاصل از موقعیتهای تحصیلی بکاهد و راهکارهای مناسرب و منطقری و واقرعبینانرهای را
پیش روی دانشجويان قرار میدهد که در نهايت منجر به سازگاری در آنهرا مریشرود (عسرگری و
صفرزاده .)16 :9315 ،در همین راستا ،مطالعات نشان میدهد افرادی کره بره شردت درگیرر مسرائل
مذهبی هستند در زندگی احساس خوشبینی دارند و در حل مسائل بهتر عمل میکنند ،بنابراين کمتر
دچار استرس و افسردگی میشوند .چنین دانشجويانی ،طبیعتاَ قادرند بر تکالیف و مطالعاتشران تمرکرز
کنند و در امتحانات از عملکرد بهتری برخوردار هستند .به عبارت ديگر حضور در مراسمات مذهبی به
خوشبینی دانشجويان کم

میکند و در نهايت با کاهش استرس و افسردگی منجرر بره سرازگاری

تحصیلی در آنان میشود (اسلی 9110 ،9ا به نقل از کريشناوينی.)01 :5553 ،
پژوهش حاضر همننین نشان داد که بین خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی همبستگی مثبرت و
معنی داری وجود دارد .به عبارت ديگرر هرر چقردر افرراد از خودکارآمردی براالتری برخروردار باشرند،
سازگاری تحصیلی بهتری از خود نشان میدهند .اين يافته با نتايج پژوهشهای ياداک ( ،)5591سیم
Sleek
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و مررون ( ،)5596کررازان ( ،)5595يوسرریلزا ( ،)5595زينوسررکی ( ،)5551لنررت و همکرراران (،)5551
میکايیلی و همررکاران ( )9311و تمنايیفرر و لیث ( )9311همسو میباشد .ايرن پرژوهشهرا نشران
میدهند که خودکارآمدی پیشبینیکنندهای قوی برای سازگاری تحصریلی محسروب مریشرود .بره
عنوان مثال ،زينووسکی ( )5551در پژوهش خود نشان داد افرادی که دارای اطمینان بیشرتر نسربت
به توانايیهای تحصیلی خود هستند ،نمرات باالتری کسب کرده و میزان اضطراب کمتری را تجربره
مینمايند و در نتیجه از سازگاری باالتری برخوردار هستند .سیم و مون ( )5596نیرز طری مطالعرهای
دريافتند که خودکارآمدی ارتباط مثبت و قوی با سازگاری تحصیلی دارد .نتايج پژوهش آنهرا نشران
داد که دانشجويان با سطوح خودکارآمدی باال ،استرس کمتری از خود نشران مریدهنرد و سرازگاری
بهتری با دانشگاه دارند .نتیجه مطالعه حاضر نیز مبنری برر ارتبراط مثبرت خودکارآمردی و سرازگاری
تحصیلی در تأيید يافتههای پژوهشهای پیشین میباشد.
در تبیین اين يافته میتوان گفرت خودکارآمررردی کره بره عنروان احسراس مثبرت فررد دربراره
توانمندیهای خودش تعريف شده است ،میتواند به نوعی زمینهساز ايجاد ،حفرظ و ارتقراس سرازگاری
تحصیلی شودا در حقیقت ،چناننره دانشرجويان ،خرود را در مواجهره برا اهرداف ،چرالشهرا و بعضراَ
ناماليمات ،خودکارآمد تصور کنند و اينطور برداشت کنند که میتوانند بر مسائل غلبه کنند ،میتوانند
سازگاری بیشتری در دانشگاه داشته باشند (میکائیلی و همکراران .)19 :9311 ،يوسریلزا ( )5595نیرز
معتقد است که افرادی که از سازگاری باالتری برخوردارند ،نسبت بره افررادی کره دچرار ناسرازگاری
هستند از خودکارآمدی باالتری نیز برخوردارندا يکی از جنبههای خودکارآمدی باال ،توانرايی شرناخت
احساسات ،عواطف و اعمال در اين افراد استا اين دسته افرراد از توانرايی شرناختی و ارتبراطی خرود
اطمینان دارند که باعث میشود بر اعمال خود کنترل داشته باشند و بهطور مرتب پیشرفت خرود را در
رابطه با اهداف مورد بازبینی قرار میدهند و در موقع لزوم به انطبا و تغییر راهبردها اقدام مینماينرد
در نتیجه بهتر قادرند تا بر محیط مسلط شوند و به ثبات عاطفی ،اجتماعی و سرازگاری دسرت يابنرد.
همننین ،اليی معتقد است که باال بودن سطح خودکارآمدی در افراد باعث میشود که آنها اهرداف
چالش انگیز را برای خود انتخاب کنند و تعهد قوی برای رسیدن به آن اهداف را در خرود حفرظ کننرد
که اين به نوبه خود باعث ايجاد انگیزه برای رسیدن به هدف در افراد میشود ،عرالوه برر ايرن ،ايرن
افراد از زندگی لذت میبرند چرا که با آن درگیر هستند و وقتی با موقعیرتهرای استررررسزا روبرهرو

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجويان

931

میشوند به توانايی خود برای مديريت رويدادها باور دارند و نهايتاَ بهتر میتوانند با مشکلهای زندگی
خود را سازگار کنند و زندگی سالمی داشته باشند(اليی. )951 :5591 ،
نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مشخو کرد که متغیرهای خودکارآمردی و نگررش مرذهبی
هرکدام سهم معناداری در پیشبینی سازگاری تحصیلی دانشجويان دارند .در اين راستا ،خودکارآمردی
که به عنوان ي

میانجی شناختی عمل میکند ،شناخت ،افکار و احساسات افراد را تحت ترأثیر قررار

میدهد ،چرا که وقتی فراگیران در معررض رويردادهای منفری ،تجررربیات جديرد يرا موقعیرتهرای
استرسزای تحصیلی قرار میگیرند احساس خودکارآمدی باال به آنها کمر

مریکنرد ترا بتواننرد آن

رويدادها و موقعیت ها را اداره و کنترل کنند و در نتیجره خرود را در برابرر بسریاری از مسرائل روانری
محاف ت کنند (سلیمانیفر و شعبانی .)16 :9315 ،درحالیکه افرراد برا خودکارآمردی کرم ،تفکررات
بدبینانه درباره توانايیهای خود دارند .چنین افرادی در هررر مروقعیتی کره برر اسراس ن رر آنهرا از
توانايیهايشان فراتر باشرد ،دوری مریکننرد (رحمرانی و اسرماعیلیشراد )3 :9312 ،و در برخرورد برا
موقعیتهای تهديدزا و استرسآور نمیت وانند عملکررد خروبی داشرته باشرند و در نتیجره بره کراهش
سازگاريشان با موقعیت منجر شود (موريس5555 ،9ا به نقل از سلیمانیفرر و شرعبانی .)11 :9319 ،از
طرف ديگر ،نگرش و باورهای مذهبی با ايجاد قدرت تحمل و صبر در برابر ناماليمات و سختیهرا از
عوامل مؤثر برای ايجاد احساس اطمینان و افزايش سازگاری در زنردگی اسرت .در مجمروع عرواملی
همنون نگرش مثبت به دنیا و ايجاد امید و انگیزه ،معنا و هدف در زندگی و پذيرش راحتتر حوادث
آسیبزا ،احساس کنترل و پیش بینری از طريرق اعمرالی همنرون دعرا کرردن ،اسرتفاده از الگوهرای
تصمیمگیری مناسب به ويرژه در ناماليمرات زنردگی ،سرازگاری براالتر در افرراد را تبیرین مریکنرد
(پورنیکدست و همکاران.)05 :9313 ،
در نتیجهگیری پايانی بايد گفت که يافتههای حاصل از اين پژوهش از رابطۀ بین نگرش مذهبی و
خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی حمايت کرد .بنابراين ،با توجه به يافتههای به دست آمده میتروان
بیان کرد که دانشجويان با ايمان و دارای باورهای دينی و خودکارآمدی باال در محیطهای آموزشی از
سازگاری باالتری برخوردار هستند .بر همین اساس به مسئولین و برنامهريرزان دانشرگاهی پیشرنهاد
میگردد همسو با برنامههای آموزشی خود ،برنامههای دينی و معنوی را نیز در برنامههای دانشگاهی
بگنجانند تا تداوم ايمان و مذهب در زندگی نوجوانان و جوانان برای ساختن جامعهای سالم ،سرودمند،
Muris
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جهتدار و هدفمند باشد .همننین ،برای دانشجويانی که سرازگاری پرايین داشرته و در تحصیلشران
مشکالتی دارند ،دورههای آموزشی در جهت تقويت باورهای خودکارآمدی آنان برگزار شرود .در انتهرا
بر اساس يافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد به من ور کسب نتايج بهتر در مرداخالت روانشرناختی
به نگرش مذهبی و خودکارآمدی به عنوان عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلی دانشجويان توجه شرود.
همننین پیشنهاد میگردد در زمینه سازگاری تحصیلی در بین دانشجويان برا عقايرد مرذهبی براال و
دانشجويان با عقايد مذهبی پايین مطالعاتی صورت بگیرد.
الزم به ذکر است که در اين پژوهش مانند پژوهشهای ديگر ،محدوديتهايی وجود داشته استا
محدوديت نخست اينکه برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .با توجه به اينکه پرسشنامه
جنبۀ خودسنجی دارد و دانشجويان با تمايل خررود به پرسشنامه پاسرخ مریدهنرد ،ممکرن اسرت در
پاسخهايشان سوگیری وجود داشته باشد .محدوديت بعدی به نمونه پژوهش مربوط میشود کره روی
دانشجويان مقطع کارشناسی انجام گرفته است ،از اين رو تعمیم نتايج بره دانشرجويان ديگرر مقراطع
تحصیلی با محدوديت روبهرو میباشد ،بنابراين به ديگر پژوهشگران توصیه میشود که پژوهشهرای
مشابه ،در ساير دانشگاهها و مقاطع تحصیلی باالتر اجرا شود.
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