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Abstract 
The present study aimed to compare the religious attitudes, self-efficacy and 

academic adjustment among undergraduated students, as well as the power 

of each variable in predicting academic achievement. The study population 

included all students of faculty of literature and humanity of Islamic Azad 

university, Izeh branch; during the academic year of 2015-16. This was 

correlational and comparative study. The research sample consisted of 274 

students (130 male and 144 female), who were selected by stratified random 

sampling method. Religious Attitude Questionnaire (Golriz & Braheni, 

1975), Self-efficacy Scale (Sherer & etal, 1982), Academic adjustment 

Questionnaire (baker & siryk, 1986) have been used for data collection. also 

student's average scores were used to measure academic achievement. The 

data was analyzed by MONOVA, Pearson correlation coefficient and 

stepwise multiple regression analysis. The result showed that there was 

significant difference between two groups of students in terms of academic 

self-efficacy and academic adjustment but there was no significant 

difference in their religious attitudes. The result of pearson correlation 

analysis indicated that there was no significant relationship between 

religious attitudes and academic achievement but there was significant 
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relationship between self-efficacy, academic adjustment and academic 

achievement. stepwise regression analysis results also suggested that self 

efficacy and academic adjustment in female students and academic 

adjustment in male students are the most powerful predictors of academic 

achievement. 

Keywords: Religious Attitudes, Self-Efficacy, Academic Adjustment, 

Academic Achievement. 
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 یلیتحص یو سازگار یخودکارآمد ،ینگرش مذهب سهیمقا

در  رهایمتغ نیاز ا کیو سهم هر  تیبر اساس جنس انیدانشجو

 آنان یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ
 

 
 

  پوراله قدمعزت
 ،تاندانشگاه لرس یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،شناسیروان استاد

 .رانیا ،لرستان
  

  یمنصور الیل
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .رانی، اخوزستان، چمران اهواز دیدانشگاه شه ،شناسیروان
 

 چکیده
بر اساس هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان 

ها بود. روش پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی آن بینییشو سهم هریک از این متغیرها در پجنسیت 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع  وو همبستگی  اییسهمقا-یتوصیفی از نوع عل

بود.  1394-95کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه در سال تحصیلی 

دختر( دانشجوی مقطع کارشناسی بود که به روش  144پسر و  130نفر ) 274نمونه پژوهش برای 

، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران یریگای انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری تصادفی طبقهنمونه

سنج گلریز و براهنی ( و پرسشنامه نگرش1986(، پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک )1982)

از  هایهنیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای بررسی فرض( بود و از معدل دانشجویان 1353)

گام بهآزمون تحلیل واریانس چندمتغیری، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام

 دارییاستفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دختران و پسران تفاوت معن

وجود ندارد. نتایج همبستگی نیز نشان داد که بین  دارییازلحاظ نگرش مذهبی تفاوت معن وجود دارد ولی

وجود ندارد اما بین خودکارآمدی و  داریینگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معن

لیل وجود دارد. همچنین نتایج تح داریسازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معن
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گام نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی در دختران و سازگاری بهرگرسیون گام

 پیشرفت تحصیلی بودند. یهاکننده بینییشپ ترینیعنوان قوتحصیلی در پسران به

  .یلیتحص شرفتیپ ،یلیتحص یسازگار ،یخودکارآمد ،ینگرش مذهب :هاواژهکلید

  



 87 |   یمنصورو  پورقدم...؛   یلیتحص یو سازگار یخودکارآمد ،ینگرش مذهب سهیمقا

 مقدمه

 و تعلیم اندرکاراندست موردتوجه آموزشی یهانظام در همواره که مباحثی از یکی

 ارزیابی یهامالک از یکی تحصیلی پیشرفت است. 1تحصیلی پیشرفت قرارگرفته، تربیت

زیرا عالوه بر  ؛(1391 و همکاران، )کرامتی شودیم محسوب آموزشی یهانظام کارایی

 موفقیت آموزشی و محیط با فراگیر سازگاری جهت معیاری عنوانتواند بهکه میآن

 به توجه و یابیهدف زمینه در آموزشی موفقیت نظام شود، بیانگر نظر گرفته در اشآینده

 آموزشی، نظام هر در (. ازآنجاکه2005، 2نیز است )جون و چن فردی رفع نیازهای

محسوب های علمی و آموزشی توفیق فعالیت شاخص ینترمهم عنوانتحصیلی به پیشرفت

 نزد خاصی اهمیت از فراگیران یلیشود، بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصمی

 (.2010، 3است )چو برخوردار شناسیروان و تربیتی علوم پژوهشگران

؛ هاکنی 2005، 4یکی از عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی، نگرش مذهبی است )نونی

بینی است الم، مذهب چارچوب جهان(. در دیدگاه اس1387نژاد، دبیری ؛2003، 5و ساندرز

گرفته یا باید شکل بگیرد ها و تفکرات بشری در داخل آن شکلها، خالقیتکه تالش

ای از باورها، شامل سنت، یافته(. مذهب، سیستم سازمان1385)نصر، ترجمه گیلوری، 

 اخالقی، رسوم و مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ به خدا یا یهاارزش

(. تمامی کسانی که با درس و دانشگاه سروکار دارند، 2009، 6قدرت برتر است )والش

شوند. شوند، مواجه میهای فشار روانی میبا عواملی که موجب بروز نشانه یاگونهبه

های هیجانی اند امتحان و حالتترین این عوامل که همه دانشجویان آن را درک کردهرایج

شوره، افزایش ضربان قلب و غیره است. همراه و متعاقب آن مانند دلو تغییرات فیزیولوژی 
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( در تحقیقی نشان داد که سالمت روانی و جسمی افراد با زندگی معنوی 2007) 1کوئینینگ

تری دارند، سازگاری بهتری با ها ارتباط دارد. افرادی که اعتقادات مذهبی قویآن

کنند. بهبود پیدا می یرمذهبیتر از افراد غیعهای استرس دارند، هنگام بیماری سرموقعیت

کنند، از عملکرد تحصیلی و تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه میمیزان پایین

حمایت اجتماعی باالتری برخوردارند و اضطراب کمتری دارند. مذهب بسیاری از نیازهای 

کند، امید اخالقی، عاطفی و معنوی او را پر می یکند و خألهااساسی انسان را برآورده می

و قدرت را در فرد تحکیم نموده، خصوصیات اخالقی، معنوی را در فرد و اجتماعات 

و  هایاستحکام داده، پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکالت و سخت

 (.1388 ،یخرمکند )حیدری، عسگری، مرعشیان و سراجهای زندگی ایجاد میمحرومیت

در سطوح مختلف  بینی پیشرفت تحصیلییکی دیگر از عوامل بسیار مهم در پیش

 .(2004، 3است )گرین، میلر، کراوسون، دوک و آکی 2خودکارآمدی تحصیلی،

 و هایتظرف ها،توانایی مورد در فرد هایقضاوت از است عبارت خودکارآمدی

 -شناختی نظریه اساس (. بر8619، 4خاص )بندورا تکالیف برای انجام هایشقابلیت

که نسبت به  دارند کارهایی پرداختن به و شدن مشغول به افراد، گرایش بندورا، اجتماعی

 و قابلیت ها احساسبه آن نسبت که کارهایی از و دارند اطمینان و قابلیت ها احساسآن

 مقدار چه افراد کهینا تعیین به خودکارآمدی باورهای کنند.می دوری ندارند توانایی

 شوندمواجه می که موانعی مقابل در زمانمدت چه کنند،می فعالیت یک صرف وقت

دارند، کمک  انعطاف مخالف و متضاد هایموقعیت مقابل در مقدار چه دارند، پشتکار

بینند و این کنند. افراد دارای خودکارآمدی ضعیف، تکالیف و کارها را دشوارتر میمی

شود، در مقابل، باورهای خودکارآمدی قوی باعث آنان می باعث افزایش استرس در

کننده قوی برای پیشرفت  بینییشتواند پشود و میآرامش و نزدیکی به تکالیف مشکل می
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 باال تکلیف، سطح عملکرد دادن انجام در (. استقامت2001، 1افراد باشد )پاجارس و شانک

 از نترسیدن گشایی،مسئله توانایی د،جدی هایموفقیت جستجوی ها،با توانایی متناسب و

 زمانی خود، بر تسلط ها وبه آن رسیدن در پایداری و تعهد باالتر، انتخاب اهداف شکست،

(. 2004، 2است )ساالمی خودکارآمد افراد هایویژگی از الزم است، نشینیعقب که

تکالیف  تکمیل برای پایداری و باالتر نمرات به میانگین منجر خودکارآمدی باالی سطوح

 (.1389شود )فوالدوند و سنجری، می

است  3گذارد، سازگاری تحصیلیعامل دیگری که بر پیشرفت تحصیلی تأثیر می

 فرد آن در که است جریانی (. سازگاری2005، 4و الندری )جاسمنت، کاستنر، لیکس

(. 2003، 5ویکتور-کند )ریدتالش می درونی و بیرونی فشارهای با خود دادن وفق برای

( سازگاری فرآیند روانی است که در 1390نژاد، ، به نقل از زارع1983بنابر اعتقاد میلر، )

های محیطی تأثیر ها، امکانات و کنشافراد انسانی از عوامل مختلفی ازجمله محرک

 و کنار همکاری مصالحه، انطباق، آمیزش، توانایی را سازگاری یطورکلپذیرد. بهمی

(. سازگاری دارای 1383اند )فوالدی،دیگران تعریف کرده و حیطم خود، با آمدن

های مختلفی است، سازگاری در انتقال به محیط جدید، سازگاری در روابط بین عرصه

های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد فردی و سازگاری در موقعیت

 (.2006 6شود )پیتوس،می

ز مفهوم عام سازگاری است که موضوع سازگار ای خاص اسازگاری تحصیلی حیطه

شدن فرد با دوره و رشته تحصیلی، محیط آموزشی و الزامات آن را موردمطالعه قرار 
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ای از زندگی است که (. دوران تحصیل، دوره1389)یوسفی، حسنی و طهماسبی،  دهدیم

رو، ازاین (.2000، 1افتد )اسپیردر آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می

اجتماعی، موردتوجه -عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانیسازگاری تحصیلی به

 دوره دانشگاه به ورود معتقدند محققین از پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است. برخی

)تائو، دانگو  است جوان یا یک نوجوان زندگی در گذر هایدوره ینترمهم از یکی

 تحصیالت، در های جدیدیچالش با ورود به دانشگاه با دانشجویان (.2000، 2پرات

 ها تحمیلبه آن جدید کامالً محیط یک یلهوسبه که شوندمواجه می اجتماعی ارتباطات

 مشکالت شیوع و تنیدگی افزایش سطح به منجر تحوالت، و تغییر گردد. اینمی

، 3تین و کارلسون-براک، هسینشود )مک کارتی، می بین دانشجویان در یافتگیسازش

1998.) 

 جدید شرایط با سازگاری چالش و به نیاز دانشگاه در تحصیلی موفقیت به دستیابی

 مهم آموزشی بسیار هایبرنامه تکمیل و پیشرفت برای این سازگاری و تأثیر دارد آموزشی

بسیار شخصی به ای (. انتقال فرد از محیط مدرسه به دانشگاه تجربه2007، 4است )دلیکمن

آورد. این تجربه از تنوع زیادی برخوردار است به حدی که برای برخی ارمغان می

دانشجویان حس برخورداری از حمایت و برای برخی دیگر احساس عدم وجود حمایت را 

(. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان در 2012، 5به همراه دارد )یائو، سان و چنگ

کنند. این مشکالت تحصیلی پرتراکم دانشگاهی مشکالتی را تجربه میمدیریت تکالیف 

خورد )پترسون، در دانشجویانی که مشکالت تحصیلی و اقتصادی دارند بیشتر به چشم می

(. دو عاملِ ادراک دانشجویان از سنگینی وظایف تحصیلی و همچنین 2009، 6لو و دامونت
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تواند بر مقدار تالشی که میل وظایف محوله میشان برای تکها از میزان تواناییادراک آن

آنان برای انجام تکالیف خود دارند، تأثیر بگذارد. عدم توانمندی در مدیریت تکالیف 

تحصیلی پرتراکم دانشگاهی تأثیر منفی بر سازگاری با دانشگاه و عملکرد تحصیلی در 

 (.2005، 1و کارال دانشگاه دارد )چمبل

اندکی صورت گرفته است  یهابرحسب جنسیت پژوهش 2در ارتباط با نگرش مذهبی

(، بیان کردند که 1997) 3هاال همی و آرگیل -باشند. بتیکه حاکی از نتایج متناقضی می

های باورهای مذهبی در زنان بیشتر است و وقت بیشتری را که زنان برای انجام فعالیت

( در 1385چراغی و مولوی ). شمارندیمذهبی در اختیار دارند، ازجمله علل این امر م

داری دانشجویان دو جنس ازنظر آماری پژوهشی نشان دادند که تفاوت بین نمرات دین

(، 2002) 4ترمعنادار نیست. همچنین در ارتباط با نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی، بال

های خود نشان دادند که نگرش (، در پژوهش1392( و عسگری و صفرزاده )2005نونی )

( طی 1393ارتباط مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد. تقوی نیا و آرانی ) مذهبی

داری و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری ای به این نتیجه دست یافتند که بین دینمطالعه

 وجود ندارد.

در ارتباط با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی مطالعاتی انجام گرفته است. شارما و 

( در پژوهشی بین پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه 7200) 5سلیبرسین

( در پژوهش خود 1390نیشابوری )مثبت و معناداری را به دست آوردند. باغانی و دهقانی

نشان دادند که میزان خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با پیشرفت 
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بیانگر آن است که دختران از  (2002) 1تحصیلی رابطه دارد. همچنین یافته مایال

دار بوده اند و این تفاوت معنیخودکارآمدی علمی بیشتری نسبت به پسران برخوردار بوده

( نیز معتقد است که بین خودکارآمدی پسران و دختران تفاوت 1994است. پاجارس )

 (.1388 ، زارعی و زندی نیا،پورینلیوجود دارد و بر این موضوع تأکید دارد )به نقل از ز

سازگاری تحصیلی  یژهوشده در ایران در زمینه سازگاری بههای انجامپژوهش

دانشجویان نادر است و تحقیق مناسب و مرتبط با این موضوع کمتر انجام گرفته است و 

فر و آموزان محدود شده است. تمناییشده نیز به نوجوانان و دانشهای انجامبیشتر پژوهش

( در پژوهشی نشان دادند که بین پیشرفت تحصیلی، سازگاری در 1392) نیکیمنصور

وجود دارد. همچنین نتایج  یآموزان دختر ارتباط معنادارخانه و سازگاری تحصیلی دانش

آموزان پسر ارتباط معناداری نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش

( نیز 2005) 3( و هامر و پیانتا2006) 2(، لوبکر0620های پیتوس )وجود دارد. نتایج یافته

 باشند.دار بودن تفاوت سازگاری تحصیلی بین دختران و پسران میبیانگر معنی

ان هایی که ذکر شد و همچنین اهمیت فراوبا توجه به مطالب و پژوهش یطورکلبه

صیل های نگرش مذهبی، خودکارآمدی، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در امر تحسازه

های شغلی و اجتماعی، این پژوهش با هدف ها در محیطهای بعدی آنفراگیران و پیشرفت

ین مقایسه خودکارآمدی، سازگاری تحصیلی و نگرش مذهبی دانشجویان و ارتباط ا

 ست:های زیر مطرح شده اقرارگرفته و فرضیه یمتغیرها با پیشرفت تحصیلی موردبررس

سر سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر و پبین نگرش مذهبی، خودکارآمدی و  )1

 تفاوت وجود دارد.

بین نگرش مذهبی، خودکارآمدی، سازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی  )2

 دانشجویان رابطه وجود دارد.
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 بینییشنگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی نقش معناداری در پ )3

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند.

 روش

ا رماری پژوهش و همبستگی است. جامعه آ اییسهمقا-یاز نوع عل پژوهش حاضر توصیفی

سالمی زاد اآنفر دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  994

ه تحصیل بودند. برای مشغول ب 1394-95شهرستان ایذه تشکیل دادند که در سال تحصیلی 

کور که از جامعه مذ یدفاده گردتعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان است

ای انتخاب شد. دختر( به روش تصادفی طبقه 144پسر و  130نفر ) 274ای به تعداد نمونه

 برای الزم زمانمدت و همکاری چگونگی درباره پژوهشگران توسط الزم توضیحات

 فردی صورتبه عاتاطال که شد داده اطمینان هاآزمودنی به شد. ارائه هاتکمیل پرسشنامه

 افراد اختیار در هاپرسشنامه رضایت، اعالم از ماند. پس خواهد و محرمانه نشده گزارش

 از پس کردند. تکمیل نام ذکر بدون را هاپرسشنامه کامل، ها با رضایتو آن قرار گرفت

 و ونپیرس آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری، ضریب همبستگی از هاداده گردآوری

افزار نرم .گردید استفاده هاداده تحلیل برای گامبهگام روش به چندگانه رگرسیون

 بود. 22 نسخه spssپژوهش  این در مورداستفاده

 شد: استفاده حاضر پژوهش هایداده گردآوری برای زیر ابزارهای از

این آزمون دارای (: 1353سنج مذهب )گلریز و براهنی،الف( پرسشنامه نگرش

است.  4تا  0از  یادرجهپرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنجگذاری نمرهسؤال است،  25

 دهد.نشانگر اعتقادات مذهبی باال و نمره صفر عدم اعتقادات مذهبی فرد را نشان می 4نمره 

در نوسـان است.  100تا حداکثر  0طور نظری از حداقل دامنـه تغییـرات نمـرات آزمودنی به

به دست  80/0( برابـر با 1960) 1آزمون آلپورتاعتبار این آزمون به روش همبستگی با 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Alport 
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و نشان داده است که  شدهیشده بررسهای شناختهآمد. این پرسشنامه از طریق روش گروه

(. این پرسشنامه در 1353گذارد )گلریز، بین دو گروه عادی و مذهبی تفاوت می یخوببه

شنامه با استفاده از روش اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت پایایی این پرس یهاسال

(. در پژوهش 1376آبادی، قاسمآمده است )نوریدستبه 63/0براون برابر با –اسپیرمن

 به دست آمد. 67/0حاضر نیز، پایایی آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 دارای مقیاس این(: 1982و همکاران ) 1( مقیاس خودکارآمدی عمومی شررب

 کامالً تا مخالفم کامالً دامنه از لیکرت مقیاس اساس بر سؤال هر که است سؤال 17

 5 تا 1 از ماده هر به که است صورت این به مقیاس گذارینمره شود.می تنظیم موافقم،

 85 نمره آورد دست به مقیاس این از تواندمی فرد که اینمره حداکثر گیرد.می تعلق امتیاز

 مقیاس ایسازه روایی سنجش ( برای1376)براتی بختیاری. است 17 نمره حداقل و

 ویژگی چندین هایاندازه با را مقیاس این از آمدهدستبه نمرات عمومی، خودکارآمدی

 کنترل شخصی، مقیاس مقیاس خرده ،2راتر بیرونی و درونی کنترل یاسمق شخصیتی(

 کرد همبسته )5روزنبرگ فردی بین شایستگی مقیاس و 4کراون و 3مارلو اجتماعی درجه

 شخصیتی خصوصیات هایاندازه و خودکارآمدی مقیاس بین شدهبینییشپ همبستگی که

از  نقل بود( به موردنظر سازه ییدتأ جهت در معنادار( و 05/0و در سطح  61/0متوسط )

( ضریب پایایی آن را با روش 1383و شهرآرای ) ی(. کرامت1383شهرآرای،  و یکرامت

اند. پایایی آزمون در پژوهش حاضر نیز بر اساس گزارش کرده 85/0آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 66/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 
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برای تعیین میزان سازگاری تحصیلی از خرده  ج( پرسشنامه سازگاری تحصیلی:

گویه است،  24( که دارای 1986) 1دانشگاه بیکر و سریاکمقیاس پرسشنامه سازگاری با 

گیرد. نمرات باالتر نشانگر قرار می 168تا  24استفاده شد. نمره آزمودنی در این مقیاس بین 

( ضریب آلفای کرونباخ برای 1984سازگاری بیشتر است. در مطالعه بیکر و سریاک )

( که در 1387) یکاییلیدر پژوهش مبود.  80/0خرده مقیاس سازگاری تحصیلی باالتر از 

به دست آمد. پایایی  84/0شده بود این ضریب مساوی بین دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام

 به دست آمد. 77/0آزمون در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

اخص شعنوان همچنین، در این مطالعه از معدل آخرین نیمسال تحصیلی دانشجویان به

 پیشرفت تحصیلی استفاده شده است.

 هایافته

دول های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار برای متغیرهای موردبررسی در جشاخص

 .ارائه شده است 1

 توصیفی متغیرهای موردپژوهش به تفکیک جنس یها. شاخص1جدول 

 پسر دختر متغیرها

 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 92/11 13/45 16/12 68/44 نگرش مذهبی

 40/7 56/48 77/8 01/51 خودکارآمدی

 36/18 54/86 77/15 53/97 سازگاری تحصیلی

شود، میانگین و انحراف معیار نگرش مذهبی مشاهده می 1طور که در جدول همان

 92/11و  13/45و برای پسران  16/12، 68/44دانشجویان دختر به ترتیب برابر است با 

 40/7و  56/48و برای دانشجویان پسر  77/8، 01/51است. خودکارآمدی دانشجویان دختر 

و  53/97یار سازگاری تحصیلی برای دانشجویان دختر است. همچنین میانگین و انحراف مع
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منظور مقایسه دانشجویان دختر و پسر در است. به 36/18و  54/86و دانشجویان پسر  77/15

اما پیش از متغیرهای موردمطالعه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد؛ 

موردنیاز آن موردبررسی قرار گیرد. های فرضاستفاده از این آزمون الزم بود در ابتدا پیش

دار نبود یک از متغیرهای وابسته معنیاسمیرنف برای هیچ-نتایج آزمون کولموگروف

ها برقرار که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن داده (05/0)باالتر از 

دار نبود معنیو آزمون لوین  (M=393/13و  sig=215/0باکس )باشد. همچنین، نتایج ام می

تساوی  فرضها نیز به ترتیب حاکی از برقراری پیشاین یافته ؛ که(05/0)باالتر از 

ها بود. نتایج آزمون تحلیل فرض تساوی واریانسکواریانس و پیش-های واریانسماتریس

 قابل مشاهده است. 2واریانس چند متغیری در جدول 

 وابسته برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای MONOVAمعناداری  یهانتایج آزمون .2جدول 

 خطا F Df مقدار آزمون منبع
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 گروه

 112/0 001/0 27 30/11 112/0 پیالیی

 112/0 001/0 27 30/11 888/0 المبدای ویلکینز

 112/0 001/0 27 30/11 801/0 هتلینگ

 112/0 001/0 27 30/11 801/0 ترین ریشه رویبزرگ

ها قابلیت استفاده از شود سطوح معناداری همه آزمونمشاهده می 2طور که در جدول همان

گرش نست که بین . این امر بیانگر آن اشماردیتحلیل چند متغیری )مانوا( را مجاز م

از  یکی مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر و پسر حداقل ازنظر

واریانس  11/0 عنیاست؛ ی 11/0وجود دارد و میزان این تفاوت  دارییمعنمتغیرها تفاوت 

 ینکه درامنظور تعیین مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از متغیرهای وابسته است. به

یل رد از تحلبین دو گروه وجود دا داریتفاوت معن یاز متغیرهای موردبررس یککدام

 اده شد.واریانس تک متغیری به شرح ذیل استف

: نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی میانگین نگرش مذهبی، خودکارآمدی و 3جدول 
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 دختر و پسر دانشجویان سازگاری تحصیلی

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

 75/0 96/0 89/13 1 89/13 نگرش مذهبی

 01/0 32/6 24/420 1 24/420 خودکارآمدی

 001/0 36/28 68/8249 1 68/8249 سازگاری تحصیلی

بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر ازلحاظ  شودیمشاهده م 3طور که در جدول همان

 ( تفاوتP ،36/28=F<001/0( و سازگاری تحصیلی )P ،32/6=F<01/0خودکارآمدی )

، 1ول درج در جدوجود دارد و با توجه به میانگین دو گروه در متغیرهای من دارییمعن

 ان نمراتکه دختران در خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی نسبت به پسر شودیمشخص م

اهده مش یاند ولی بین دو گروه ازلحاظ نگرش مذهبی تفاوت معنادارخذ نمودهأباالتری 

ه ن استفادوردمطالعه از ضریب همبستگی پیرسومهای منظور تعیین رابطه میان متغیرنشد. به

 مشاهده است.قابل 4که خالصه نتایج آن در جدول  یدگرد
 : ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای موردمطالعه4جدول 

 4 3 2 1 متغیر 

 دختران

    1 سازگاری تحصیلی

   1 162/0 خودکارآمدی

  1 221/0** 266/0** مذهبی نگرش

 1 011/0 247/0** 243/0** تحصیلیپیشرفت 

 پسران

    1 سازگاری تحصیلی

   1 040/0 خودکارآمدی

  1 020/0 041/0 مذهبی نگرش

 1 059/0 /050 184/0* پیشرفت تحصیلی

 کل

 1 سازگاری تحصیلی
   

 1 143/0* خودکارآمدی
  

 1 130/0* 138/0* مذهبی نگرش
 

 1 032/0 175/0** 230/0* پیشرفت تحصیلی

P<0/01** P<0/05* 
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 سازگاری تحصیلی هایمتغیردر گروه دختران، شود، مشاهده می 4طور که در جدول همان

(243/0=r ،007/0>pو ) خودکارآمدی (247/0=r ،006/0>pبا پیشرفت تحصیلی ) 

ی کارآمدیعنی هر چه سازگاری تحصیلی و خود؛ داری وجود داردهمبستگی مثبت و معنی

 ه مشاهدهکطور نیابد. هماافزایش می باالتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیزدختران 

ر ددارد. نداری وجود دختران ارتباط معنی شود، بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلیمی

تحصیلی  ( با پیشرفتr ،04/0>p=184/0گروه پسران نیز تنها متغیر سازگاری تحصیلی )

ان شد، میزتر باین معنی که هر چه سازگاری تحصیلی پسران باالدار دارد. به ارابطه معنی

 یغیرهایابد. همچنین، در گروه پسران بین متپیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش می

 یامد.داری به دست نخودکارآمدی و نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی، ارتباط معنی

یعنی بین سازگاری تحصیلی دهد که همچنین نتایج کلی در جدول فوق نشان می
(230/0=r ،001/0>p( و خودکارآمدی )175/0=r ،007/0>pبا )  کل پیشرفت تحصیلی

که بین نگرش مذهبی و درحالی داری وجود دارد.دانشجویان همبستگی مثبت و معنی
منظور تعیین قدرت بهداری یافت نشد. پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان ارتباط معنی

بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر، از ی متغیرهای فوق در پیشکنندگبینیپیش

پیش از اجرای تحلیل به بررسی . گام استفاده شدبهتحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام
 خطیخطاها و هم اللمفروضات رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع خطاها، آزمون استق

ها با استفاده از آزمون نرمال بودن داده .دچندگانه بین متغیرهای مستقل پرداخته ش
دهنده نرمال این آزمون نشان اسمیرنوف صورت گرفت. معنادار نبودن -کولموگروف

بودن توزیع خطاهاست. نتایج این آزمون نشان داده است که توزیع خطاها برای مدل 

واتسون انجام  -خطاها با استفاده از آزمون دوربین اللبررسی استق. رگرسیون نرمال است
خطاهاست. اگر خطاها با یکدیگر همبستگی داشته  اللآزمون به دنبال بررسی استقاین  .شد

ها پرداخت. اگر آماره داده الحاص توان استفاده کرد و باید بهباشند از رگرسیون نمی
ا محقق شده است. در تحلیل حاضر خطاه اللاستقباشد،  5/2تا  5/1واتسون بین  -دوربین

خطی چندگانه نیز با مفروضه همبه دست آمد.  405/1دوربین واتسون  مقدار آماره

این مفروضه نیز برقرار است  های تلرانس و تورم واریانس بررسی شد. نتایج نشان دادآماره
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و  978/0و  966/0، /966)خودکارآمدی، سازگاری تحصیلی و نگرش مذهبی: تلرانس: 
ارائه  5در جدول تحلیل رگرسیون چندگانه نتایج (. 023/1و  036/1، 036/1تورم واریانس: 

 شده است.

گام پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای پژوهش به تفکیک به: تحلیل رگرسیون گام5جدول 

 جنسیت

 سطح معناداریT  بتا 2R F B مجذورR گام متغیر  

 006/0 80/2 247/0 045/0 85/7 061/0 247/0خودکارآمدی  1 

 دختران

 02/0 31/2 204/0 021/0 58/6 10/0 0/ 318سازگاری تحصیلی  2 

 پسران

 04/0 99/1 184/0 016/0 98/3 034/0 184/0سازگاری تحصیلی  3 

 001/0 63/3 230/0 36/14 24/13 053/0 230/0 سازگاری تحصیلی 1 

 کل

 03/0 14/2 137/0 28/13 60/4 071/0 267/0 خودکارآمدی 2 

شود نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش مشاهده می 5طور که در جدول همان

 061/0 خودکارآمدیگام نشان داد در گروه دختران در گام اول پس از ورود متغیر بهگام

، P<006/0خودکارآمدی تبیین شد ) یلهوسدرصد از واریانس پیشرفت تحصیلی آنان به

85/7=Fو  ( که در گام دوم با ورود متغیر سازگاری تحصیلی این مقدار افزایش

ی را درصد از واریانس پیشرفت تحصیل 10/0خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی با هم 

نها متغیر سازگاری در گروه پسران ت کهی(. درحالP ،58/6=F<002/0کنند )تبیین می

ن کند رفت تحصیلی آنان را تبییدرصد از واریانس پیش 034/0تحصیلی توانسته است 

(04/0>P ،98/3=F.) اد دیز نشان نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه برای کل دانشجویان ن

ت درصد از واریانس پیشرف 053/0که در گام اول پس از ورود سازگاری تحصیلی 

ر گام دوم دکه  (P ،24/13=F<01/0) سازگاری تحصیلی تبیین شد لهیوسبهتحصیلی آنان 

با هم  آمدیورود متغیر خودکارآمدی این مقدار افزایش و سازگاری تحصیلی و خودکار با

 .(P ،60/4=F<03/0)کنند می نییتبدرصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را  071/0
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 گیریو نتیجه بحث

ی پژوهش باهدف بررسی مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیل ینا

. بینی پیشرفت تحصیلی آنان طراحی شددانشجویان و سهم هریک از متغیرها در پیش

ر بین دانشجویان دختر و پس که ازلحاظ نگرش مذهبی دهدیهای پژوهش نشان میافته

( همسو 1385ایج پژوهش چراغی و مولوی )ته با نتداری وجود ندارد. این یافتفاوت معنی

توان ناهمسو است. در توجیه این نتیجه می (1997آرگیل )-است؛ اما با پژوهش هاالهمی

 دست بیان کرد که محققانی که ازنظر نگرش دینی تفاوت معناداری بین دو جنس به

به دالیلی های غربی است و در فرهنگ ما اند، معتقدند این تفاوت، ویژه فرهنگنیاورده

 شود. درمیازجمله نفوذ بسیار زیاد و گسترده مذهب در همه اعصار و دوران، مشاهده ن

 این در سیجن تفاوت و احتماالً باالست جنس دو هر در دارییند شاخص ایران، جامعه

 (.1388هنرمند،  زادهیمقدم و مهرابندارد )کاظمیان وجود زمینه

شجویان دختر و پسر ازلحاظ خودکارآمدی تفاوت همچنین نتایج نشان داد که بین دان

وجود دارد و دختران نسبت به پسران از خودکارآمدی باالتری برخوردار  دارییمعن

( همخوانی دارد. در 1994( و پاجارس )2002مایال ) یهاهستند. این نتیجه با نتایج پژوهش

 عملکرد از شخص ادراکات بر خودکارآمدی توان گفت که باورهایتبیین این یافته می

 بسیار رفتار فرد بر (. خودکارآمدی2011، 1است )کرت، دویار و کالیک مبتنی اشفردی

امیدوارتر  و ترموفق کارها انجام در باال خودکارآمدی سطح از برخوردار شخص و مؤثر

 به نسبت دختران خودکارآمدی سطح بودن باال احتمالی دالیل (. از1387است )سیف، 

 ادامه برای بیشتری عالقه و انگیزه دختران، است ممکن که این باشد تواندمی پسران

 دانشجو دختران جمعیت میزان امر این گواه که باشند دانشگاه داشته به ورود و تحصیل

 را جامعه هر فعّال نیروی دانشجویان، کهییجاازآن است؛ بنابراین دانشجو پسران به نسبت

 پرورش شوند؛می محسوب ملتی هر توسعه هایسرمایه ازجمله و دهندیتشکیل م

 محسوب عالی آموزش نظام اهداف ینترمهم از و ضروری امری در آنان، خودکارآمدی
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 (.1391شود )غیبی، عارفی و دانش، می

 گاریهمچنین مشاهده شد که دانشجویان دختر در مقایسه با پسران ازلحاظ ساز

نیک فر و منصوریهای تمناییدارند که با نتایج پژوهشتحصیلی در وضعیت باالتری قرار 

ت. سازگاری ( هماهنگ اس2005( و هامر و پنانتا )2006(، لوبکر )2006(، پیتوس )1392)

طور معناداری هتواند به این دلیل باشد که عالقه به تحصیل در دختران ببیشتر در دختران می

ود خحصیالت تامه ی بیش از پسران تمایل به اداز پسران بیشتر است، آنان با تفاوت معنادار

تری برای کسب مدارج عالی های شغلی دارند و نیز از انگیزه عالینظر از فرصتصرف

 مشکل اب تحصیلی امر سازگاری در که (. دانشجویانی1386تحصیلی برخوردارند )ذکایی، 

شد )پیتوس،  خواهند مشکل دچار یزن زندگی ابعاد سایر در یادزاحتمالبه شوند،می روروبه

است و  دانشجویان ضروری یلهوسشده به(؛ بنابراین، شناسایی مسائل سازگاری تجربه2006

(. 1392فر و شعبانی، ریزی شود )سلیمانیها طرحای مناسب برای آنهای مداخلهباید برنامه

ا بمسیر زندگی  صورت گیرد، آنان در ادامه یدرستسـازگاری جوانـان به کهیدرصورت

زکی، )ـود سـهولت بیشـتری قـادر بـه انجـام وظـایف و کارکردهای اجتماعی خواهند ب

1389.) 

نتایج همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی 

های بالتر ایج پژوهشارتباط معناداری وجود ندارد. این یافته با نتدختر و پسر دانشجویان 

( ناهمسو است؛ اما با نتایج پژوهش 1392( و عسگری و صفرزاده، )2005(، نونی، )2002)

 عوامل که است داده نشان ( هماهنگ است. تحقیقات زیادی1393نیا و آرانی )تقوی

 دانشجویان در روانی ایجاد فشار موجب آموزشی هایمحیط و هادر دانشگاه گوناگونی

 تحصیلی، انضباطی، شکست مقررات دوستان، آموزش، جو یلاز قب عواملی گردد.می

تحصیلی  عملکرد بر خود نوبهبه توانندمی این عوامل والدین. و نمرات امتحانات،

 الشعاعتحت شانتفکرات مذهبی که نیست انتظار از دور بگذارند؛ بنابراین دانشجویان تأثیر

 باشد. ها نداشتهآن یلیتحص عملکرد در چندانی و تأثیر گیرد مشکالتشان قرار و مسائل

 ضعف اعتقادات و شدت تناسببه دیگر هایدر موقعیت دانشجویان همین شاید
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شناسایی  درهرصورت باشند. برخوردار پایینی باال یا تحصیلی عملکرد از شانمذهبی

 به آگاهی ارائه جهت مسئولین از سوی اقداماتی همچنین و تحصیلی فشارزای عوامل

 تحصیلی فشارزاهای با جهت مقابله در دینی هایآموزه از استفاده نحوه دانشجویان درباره

 .(1388باشد )حیدری و همکاران،  مؤثر تواندمی عملکرد تحصیلی افزایش و

از سوی دیگر در تحقیق حاضر مشاهده شد که بین خودکارآمدی و پیشرفت 

های باغانی و ود دارد. این یافته با پژوهشتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وج

تواند به ( همسو است. خودکارآمدی می2007) 1و سیلبرسین (، شارما1390همکاران )

صورت اثربخش عمل کنند و کارآمدی خود را در دروس دانشجویان کمک کند تا به

یک  برای حتی است ممکن پایین سطح دارای خودکارآمدی مختلف نشان دهند. فراگیران

 ایفایده بکشند، زحمت هراندازه که کنندمی فکر زیرا نکنند؛ آماده را خودشان امتحان

کارها  انجام در باال سطح خودکارآمدی از افراد برخوردار مقابل در داشت نخواهد

دهند می نشان خود از را تحصیلی بهتری پیشرفت جهیدرنت و بوده ترموفق و امیدوارتر

 (.1390)سیف، 

پژوهش حاضر روشن شد که سازگاری تحصیلی ارتباط  هاییافتههمچنین بر اساس 

دارد که این یافته با نتایج طورکلی بهمثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

( همخوانی دارد. 1384( و همچنین عیدیان )1392نیک )فر و منصوریهای تمناییپژوهش

 یزآم( سازگاری تحصیلی شامل روابط گرم و محبت6200) 2و لمبورن به اعتقاد پالوک

آموزان نسبت به مدرسه، عقاید آنان نسبت به اهمیت مدرسه در موفقیت معلم، نگرش دانش

آمیز تکالیف و معدل نمرات درسی است. اشکال در آینده، احساس غرور از انجام موفقیت

( 1997، 3وبین و لیمنفی نسبت به مدرسه )چن، ر یهافرایندهای یادگیری و نگرش

آمیز و تواند در پذیرش یا طرد همساالن تأثیر گذارد و منجر به رفتارهای خشونتمی
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و  روسیریآموزان را مختل سازد )دمخرب در مدرسه شود و پیشرفت تحصیلی دانش

گفت پیامـدهای تحصـیلی مثبت  توانیبنابراین م (؛1997؛ چن و همکاران، 2009، 1مرکر

یابد که عوامل مختلف آموزشگاهی نظیر عوامل فیزیکی، رفتـاری و ش میهنگامی افزای

آموزان و دانشجویان فراهم سازد ارتبـاطی زمینه مساعدی را برای سازگاری دانش

 (.1392نیک، فر و منصوری)تمنایی

گام نیز بیانگر این است که خودکارآمدی و بههای مربوط به رگرسیون گامیافته

ر نشجویان هپیشرفت تحصیلی دا بینییشهرکدام سهم معناداری در پ سازگاری تحصیلی

 فت تحصیلیپیشر دارند، باور خود، توانایی به هکاند. در این راستا، افرادی دو جنس داشته

 تواندیم که است چشمگیر چنان عملکرد بر خودکارآمدی باورهای دارند. تأثیر باالتری

 شایستگی و اناییتو از فرد چنانچه ببرد. بین از نیز را افراد توانایی در عمده یهاتفاوت

 حصیلیت تکالیف انجام در باشد، داشته خوبی برداشت زندگی مسائل با برخورد خود در

 در را خود قابلیت و توانایی که ییهاآن مقابل، در است. ترموفق و کندیعمل م بهتر خود

بود  هندخوا برخوردار کمتری موفقیت از تحصیلی پیشرفت در ارزیابی کنند، پایینی سطح

نترل ک(. از طرفی توانایی دانشجو در مدیریت و 1392)عسگری، کهریزی و کهریزی، 

ا بشجو شرایط آموزشی که در شرایط جدید با آن مواجه شده است و توان انطباق دان

 شودیمقررات، مطالب درسی، کسب شیوه یادگیری جدید موجب سازگاری باال در وی م

 تأثیر چشمگیری بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دارد.که 

نتایج این مطالعه نشان داد که خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دختران بهتر  یطورکلبه

توان گفت که تقویت احساس خودکفایی از پسران بوده است. با عنایت به این یافته می

های مهم باید در جهت انونخانواده و نهادهای آموزشی است لذا این ک یتوظیفه و مسئول

های آموزش هایی را در قالب دورهتقویت باورهای خودکارآمدی در هر دو جنس، برنامه

ها برگزار کنند و همچنین به دانشجویانی که سازگاری پایین داشته و در این مهارت

مشکالتی دارند، مشاوره مناسب داده شود با توجه به کمبود پژوهش در زمینه  یلشانتحص
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رو از همه سطوح شود که در تحقیقات پیشسازگاری تحصیلی دانشجویان، پیشنهاد می

دانشگاهی در نمونه تحقیق استفاده شود. محدودیت این مطالعه این است که در دانشجویان 

 .یستبه دیگر مقاطع دانشگاهی ن میتعممقطع کارشناسی صورت گرفته و قابل

 سپاس و قدردانی

زیز دانند از همکاری صمیمانه همه اساتید محترم و دانشجویان عمینویسندگان الزم 

ری و همکا کسانی که در انجام این پژوهش هیکل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان ایذه و

 .اند، تقدیر و تشّکر نمایندمشارکت داشته
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 منابع
خودکارآمدی  (. بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی،1390باغانی، مریم و دهقانی نیشابوری، محسن. )

علوم  هایملی یافته اولین همایشآموزان. تحصیلی دانش یشرفتو رویکردهای مطالعه بر پ

 .113-125(، 3) 2، شناختی در تعلیم و تربیت

داری با پیشرفت تحصیلی در (. رابطه بین دین1393، محمود. )یآراننیا، منصوره و متوسلتقوی

(، 3)15، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیتهران.  یدانشجویان دانشگاه علوم پزشک

26-19. 

صیلی بر اساس پیشرفت تح بینییش(. پ1392، اعظم )نیکی، محمدرضا و منصورفرییتمنا

 .25-39(، 15) 5، علوم رفتاری فصلنامهآموزان. سازگاری در دانش یهامؤلفه

داری و سالمت عمومی در (. رابطه بین ابعاد مختلف دین1385چراغی، مونا و مولوی، حسین. )

 .1-22، (2) 3، شناختیهای تربیتی و روانمجله پژوهشدانشجویان دانشگاه اصفهان. 

ابطه (. ر1388حیدری، علیرضا؛ عسگری، پرویز؛ مرعشیان، فاطمه و سراج خرمی، ناصر. )

یان فشارزاهای تحصیلی، تفکرات مذهبی و سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجو

 .31-42،شناسیهای نو در روانیافتهدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. 

ر دی با میزان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری اعتقادات مذهب (. رابطه1387نژاد، مرجان. )دبیری

نامه کارشناسی ارشد آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان امیدیه. پایاندانش

 می واحد اهواز.شناسی، دانشگاه آزاد اسالروان

 گه.. تهران: آایرانی شناسی جوانان(. جامعه1386ذکایی، محمد سعید. )

گرایی و خالقیت علمی در بینی سازگاری تحصیلی بر اساس کمال(. پیش1390مد. )نژاد، محزارع

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.آموزان دبیرستانی. پایاندانش

ی اعی )بررس(. سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتم1389زکی، محمدعلی. )

هش دو فصلنامه تخصصی در پژوفهان(. موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اص

 .107-130، 4، فرهنگ و جامعه، شماره جوانان

(. خود کارآمدی عمومی و تحصیلی 1388نیا، زهره. )، حسین؛ زارعی، اقبال و زندیپورینلیز

، 9، شناسی تربیتیپژوهشنامه مطالعات روانآموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. دانش
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28-13. 

زه پیشرفت با سازگاری (. رابطه بین خودکارآمدی و انگی1392امید و شعبانی، فرزانه. ) فر،سلیمان

مطالعات  تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز.

 83-104(، 17) 10، تربیتی یشناسروان

تهران:  آموزش(.شناسی یادگیری و شناسی پرورشی نوین )روان(. روان1378اکبر. )سیف، علی

 دوران.

شناسی یادگیری و آموزش(. ویرایش شناسی پرورشی نوین )روان(. روان1390اکبر. )سیف، علی

 ششم، تهران: دوران.

و  یشناخت(. رابطه نگرش مذهبی، بهزیستی روان1392عسگری، پرویز و صفرزاده، سحر. )

، شناسی کاربردیندانش و پژوهش در رواافسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. 

14(1 ،)99-92. 

از  (. نقش خودکارآمدی و رضایت1392عسگری، سعید؛ کهریزی، سمیه و کهریزی، مریم. )

آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر عملکرد تحصیلی دانش بینییشزندگی در پ

 .107-124(، 2) 2 مدرسه یشناسمجله روانکرمانشاه. 

نفس و پیشرفت تحصیلی و مقایسه رابطه بین سازگاری، عزت(. بررسی 1384عیدیان، مریم. )

نامه کارشناسی های دولتی شهرستان اسفراین. پایانآموزان دختر و پسر دبیرستاندانش

 ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی.

های یادگیری و (. رابطه سبک1391غیبی، معصومه؛ عارفی، محبوبه و دانش، عصمت. )

 .53-69، (1) 6، شناسی کاربردیامه روانفصلنخودکارآمدی دانشجویان. 

و  (. نقش حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی1389فوالدوند، فرزاد و سنجری، شهریار. )

 .81-93(، 2) 4، شناسی معاصرروانخودکارآمدی تحصیلی در سالمت روانی و جسمانی. 

 چاپ ها.مهارت و روان هداشتب مفاهیم اندازها،همتایان: چشم (. مشاوره1383) اله.عزت فوالدی،

 سوم، تهران: انتشارات طلوع دانش.

(. بررسی نگرش مذهبی با شادکامی و 1388هنرمند، مهناز. ) زادهیکاظمیان مقدم، کبری و مهراب

 2، شناسی و دینروانسالمت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان. 
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(4 ،)174-157. 

(. تأثیر 1391اکبر. ) علی و هدایتی، ،فرنوینیتیعنا ابوذر، ،رفعتیدریح محمدرضا؛ کرامتی،

 مهفصلناامتحان.  اضطراب و تجربی علوم درس تحصیلی پیشرفت بر مشارکتی یادگیری

 83-98(، 44) 11 ،آموزشی هایینوآور

شده در عملکرد (. بررسی نقش خودکارآمدی ادراک1383کرامتی، هادی و شهرآرای، مهرناز )

 .103-115(، 1) 4، های آموزشینوآوریریاضی. مجله علوم انسانی، 

ی با سایر (. پژوهشی برای تهیه نگرش مذهبی و بررسی رابطه نگرش مذهب1353گلریز، گلشن. )

 ران.. دانشگاه تهیشناسکارشناسی ارشد روان مهنایانبازخوردها و خصوصیات شخصی. پا

ابط بین امید، (. تحلیل رو1394میکاییلی، فرزانه؛ فتحی، گونا؛ شهودی، مریم و زندی، طنین. )

 ومیه.خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ار

 .57-78(، 1) 11، نوین تربیتی هایشهیپژوهشی اند-فصلنامه علمی

ان: اول، تهر (. اسالم: مذهب، تاریخ و تمدن )ترجمه عباس گیلوری(. جلد1385نصر، سیدحسین. )

 روزبهان )تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد(.

ش (. بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگر1376آبادی، ربابه. )قاسمنوری

 شگاه علوم پزشکی ایران.، دانهمایش دین در بهداشت روانمذهبی. 

طح سازگاری (. بررسی عوامل مرتبط با س1389. )یایوسفی، بهرام؛ حسنی، زهره و طهماسبی، رؤ

 .13-26، 26،پژوهش در علوم ورزشیایران،  یبدنتیتحصیلی دانشجویان رشته ترب
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