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  ل بر خدا،کبررسی رابطه تو
  آموزان در دانش و پیشرفت تحصیلی نفس عزت

  *علیرضا بخشایش
  يدهكچ

و پیشـرفت تحصـیلی    عزت نفس ل بر خدا،کپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تو
شهرسـتان یـزد در    هدختر مقطع متوسطآموزان  . بدین منظور از میان دانشه استانجام شد

اي  گیري خوشـه  نفر به صورت تصادفی و با روش نمونه 305، 1390ـ1389 سال تحصیل
ـ  عـزت نفـس   ل وکهاي استاندارد تو نامه پرسش وه انتخاب شد میـل  کاسـمیت را ت  وپرک

. طرح ه استآموزان نیز شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد ند. معدل دانشا هنمود
چـون  هاي آمـاري،   ها با شاخص داده ه است.همبستگی بود -پژوهش از نوع توصیفی این

ـ   مـی ند. نتایج نشان ا ههمبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحلیل شد ه بـین تمـام   دهـد ک
ل بر خـدا ارتبـاط   ک(خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و عمومی) و تو عزت نفس هاي مؤلفه

 همچنین رابطه مثبت معناداري بین پیشرفت تحصـیلی و ). p>01/0معناداري وجود دارد (
گونه رابطه معناداري بین پیشرفت تحصیلی و  )، اما هیچp>01/0(ه دست آمده ب عزت نفس

نتـایج آزمـون تحلیـل واریـانس تفـاوت      ه است. عالوه بـر ایـن،   ل بر خدا دیده نشدکتو
هـاي   آمـوزان رشـته   دانشنفس در ل بر خدا و عزتکتوهاي  نمرهمعناداري را بین میانگین 

  دهد. نمیمختلف نشان 
  آموزان مقطع متوسطه. دانش، ، پیشرفت تحصیلیعزت نفس ل بر خدا،کها: تو لید واژهک
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  مقدمه
ه پیـامبران  کـ دهـد   ی همان چیزهایی را تعلـیم مـی  کپزش یعنی روان، امروزه جدیدترین علم

م، نگرانـی،  کـ نمـاز و ایمـان مح   ه دعـا و کـ اند  ان روحی دریافتهکپزشزیرا دادند،  تعلیم می
 1سـازد.  برطـرف مـی  ، هاسـت  ه موجـب بسـیاري از ناخوشـی   کتشویش، هیجان و ترس را 

واقعیـت موجـود در جهـان     که نیایش و دعا به عنوان یـ کمطالعات تاریخی گواه آن است 
مــال از آن اســتفاده کهســتی، از بــدو خلقــت انســان مطــرح بــوده و مــردم بــراي نیــل بــه 

ه کگیرد  ل میکایمان در ارتباط مستمر با تنها منبع و مبدأ قدرت عالم هستی ش 2اند. ردهک می
ار، زمـانی بـه انسـان عـزت و     کـ ایـن اف البته ر و روح و جان انسان است. کف لۀاین در مرح

 اصـوالً ایمـان   3باشد.داشته  كاعمالی صالح و نیتی پا ،اي صحیح ه ریشهکدهد  سربلندي می
ه اعتمـاد نفـس و قـدرت او را بـر صـبر و تحمـل       ک ان دارد، چراتأثیر بسزایی در نفس انس

و سـاخته  و احساس امنیت و آرامش را در نفس او مسـتقر  داده هاي زندگی افزایش  سختی
معتقد است در ایمـان بـه خـدا     5ویلیام جیمز 4آورد. در درونش آسودگی خاطر به وجود می

بخشـد و در تحمـل    ي به انسان مـی ه نوعی قدرت معنوکاي وجود دارد  العاده نیروي خارق
داشتن معنا و هدف در زندگی، احسـاس تعلـق بـه     6ند.ک می کمکبه او هاي زندگی  سختی

هـاي   از حمایـت منـدي   بهـره زاي زندگی و  منبعی واال، امید به کمک خدا در شرایط مشکل
توانند در  یاز آنها مگیري  بهرهاز جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با ، اجتماعی و معنوي

ریم، در کـ قـرآن   7.با حوادث فشارزاي زندگی، آسیب کمتـري را متحمـل شـوند   رویارویی 
  طالق می فرماید:  سوره

دهد و  قرار می  التکخروجی براي رهایی وي از مش ند، خداوند راهکاري کس پرهیزکهر 
ار خـود  کند و کس بر خدا اعتماد کرساند، و هر  می ه گمان ندارد روزیش راکاز طریقی 

رساند و  است. همانا خدا فرمان خویش را به نتیجه می فایتکبه وي واگذارد، خدا براي او
  )3و  2(طالق:  .ه بخواهد تخلف نداردکآنچه را 

 ب افزایش مقاومـت انسـان در  موج، است منبع فناناپذیر قدرت و تواناییکه  توکل بر خدا
ـ  تو 8.شـود  میبرابر مشکالت و حوادث سخت زندگی  از ، ر خـدا، آثـار فراوانـی دارد   کـل ب

، فایی و عدم نیاز به غیر اسـت کخود، آن هجاولین نتی: ل نمایدکه بر خداوند توکآن .1جمله: 
نماید و او نیز جواب مثبـت   ل نماید: تنها از او درخواست چیزي میکه بر خداوند توکآن. 2

افـراد نیازمنـد، بـه خـدا      تقاضاي ل نماید: براي برآوردنکه بر خداوند توکآن. 3، خواهد داد
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ل نمایـد:  کـ ه بـر خداونـد تو  کآن. 4، دهد و او آن را بهتر و بیشتر پس دهد الحسنه می قرض
  9.بیند خدا را یاور خویش میو وست کرگذار اش

رات کـ ها و تف ها، خالقیت ه تالشکبینی است  در دیدگاه اسالم، مذهب چارچوب جهان
اي از  یافتـه  مـذهب، سیسـتم سـازمان    10بگیرد. لکل گرفته یا باید شکبشري در داخل آن ش

دینی براي اعتقـاد   هعجام کت در یکهاي اخالقی، رسوم و مشار باورها، شامل سنت، ارزش
و خـورده  اعتقادات مذهبی با سرنوشت انسان پیونـد   11تر به خدا یا قدرت برتر است. راسخ

میقاً تحت تأثیر قـرار  هاي این عقاید در قلب انسان، اصول دیگر زندگی انسان را ع جوشش
ن است با روابـط  کز بر روي هیجانات مثبت، ممکهاي معنوي مذهب با تمر جنبه 12دهد. می

باعـث افـزایش سـطح    آنهـا   ه هـر دو کـ گرم و افزایش حمایت اجتماعی رابطه داشته باشد 
  13شود. سالمت روانی فرد می

نـد چنـین توصـیف    ک ه ایمـان در نفـس مـؤمن ایجـاد مـی     کـ قرآن، امنیت و آرامشی را 
امنیـت، مـال   ، ك نیامیختنـد ه ایمان آوردند و ایمان خـود را بـا شـر   آنها ک آري،«فرماید:  می

  )82(انعام: .»ندا یافتگان هدایتآنها  آنهاست و
و «فرمایـد:   ریم مـی کـ ه خداوند در قرآن کدر فضیلت عظمت و قدرت نفس همین بس 

در ایـن بـاره    نیـز  قامام صـاد  14.»ن استعزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنا
ولی به او اجـازه نـداده   ، ور مؤمن را به خودش واگذار نمودهام مۀخداوند ه«: ه استفرمود
پس «فرمود:  هکنگرید  الم خداوند نمیکه خودش را خوار و ذلیل گرداند. آیا به این کاست 

ن و ایمان، انسان را بـر نفـس   دی ،بنابراین 15»ه مؤمن عزیز بوده و ذلیل نباشد.کسزاوار است 
هاي درونی، وي را بر طبیعت خود مسلط و امیال را آرام و  شکشمکند و هنگام ک مسلط می

  16سازد. مهار می
، تیشـناخ  آن بـا متغیرهـاي روان   هطـ علمی دین و بررسـی راب  هعهاي اخیر، مطال در دهه

شناختی است  انون توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. در واقع، دین نیروي روانک
احتمال زنـده مانـدن افـراد بـا سـطح       17تواند روي نتایج زندگی انسانی تأثیر بگذارد. ه میک

رر در شـعائر دینـی بـا    کـ داري باالتر، در هر موقعیت بیشتر از دیگران بوده و حضـور م  دین
، نشـان  هانجـام داد  2000ه در سـال  کـ  یرز، در پژوهشیام 18اه است.اهش مرگ و میر همرک

نتـایج تحقیـق پارگامنـت و     19.مـوثر اسـت  بهداشت روانی ي مذهب در ارتقا هکداده است 
متر از افسـردگی و اضـطراب   کنند، ک رر دعا میکه به طور مکدهد افرادي  اران نشان میکهم
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ه کـ  هنشان داد مطالعه انجام شدهشصت از  یاجتماعی نیز فراتحلیل هطدر حی 20برند. رنج می
 هـاي  پژوهش، از طرف دیگر 21اري و جرم ارتباط داشته است.کداري با میزان پایین بزه دین

ه افراد در ابعـاد شخصـیتی بـا وجـدان بـودن و      کدهد  شخصیت نشان می موجود در حیطه
ظـاهر شـده و در    سازگاري باال در حفظ اصول و قوانین براي انجام وظیفه، بهتر از دیگران

در  22شـوند.  پاسخ غالب و مسلط در برابر پاسخ غیر غالب، بهتر نمایـان مـی   کبازداري از ی
هاي مذهبی در زنان بیشتر از مردان  ه شدت نگرشکاست گزارش شده  ها از پژوهش رخیب

هـاي مـذهبی    ه زنان براي انجام فعالیـت کوقت بیشتري را  ،هاالهمی و آرگیل -بتی 23است.
هـاي   تـر بـودن نگـرش    همچنـین قـوي   24شـمرند.  ار دارند، از جمله علل این امر میدر اختی

  25مذهبی در زنان در چند پژوهش داخلی نیز به دست آمده است.
 26،گیـرد  ه تحت تأثیر معنویات و باورهاي مـذهبی قـرار مـی   کترین عواملی  ی از مهمکی
برخـی محققـان،    همختلفی دارد. بـه عقیـد  هاي  تعریفنفس  . واژه عزتاست 27نفس عزت
ه خصوصیات و صفات روانی خودپنـداره بـراي فـرد    کنفس عبارت است از ارزشی  عزت
 عزت 28شود. ناشی می، که در او وجود دارداز اعتقادات فرد در مورد تمام چیزهایی و دارد 

نـد.  ک خویشتن احساس مـی در مورد ه شخص کي پذیرش و ارزشمندي است انفس به معن
خود با مثبتی ارزیابی نموده و برخورد مناسبی  هنخود را به گودارد نفس  ه عزتکشخصی 

نـار  کهاي خود در اندیشـیدن و توانـایی    ، اعتماد فرد به تواناییعزت نفس 29و دیگران دارد.
  30هاي زندگی است. آمدن با چالش

فایت، اطمینان، استقالل و آزادي کرا عبارت از شایستگی، توانمندي،  عزت نفس 31مزلو
ه اگر ارضا شود، افراد احسـاس ارزشـمند بـودن، توانـا بـودن، ثمـربخش بـودن و        کند دا می

  32نند.ک صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف می این اعتماد به نفس و در غیر
داشتن احساس اطمینـان در  ، کیی: شود یل میکاز دو بخش به هم مرتبط تش عزت نفس

احسـاس داشـتن صـالحیت    ، و دیگـري ، ی، باور خودتوانمنديهاي زندگ برخورد با چالش
  33براي خوشبخت شدن، احترام به خود یا حرمت نفس.

ه افـراد بـراي   کـ وجـود دارد   عزت نفس هایی از ه مطمئناً جنبهکنند ک محققان مطرح می
 ن است بـه که ممکنند ک عمومی را پیشنهاد می يردکمیل یا ناتوان هستند و روی بیآنها  بیان

مطالعات مختلفـی   34نند.کپیگیري را  عزت نفس هتهاي ناگف گونه جنبه دهد تا اینآنها اجازه 
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 360روي انجام شده بـر  تحقیقات اند.  به بررسی رابطه عزت نفس و مسائل مذهبی پرداخته
هـاي افسـردگی بـه طـور معنـاداري بـا        ه نشـانه کـ نشـان داده اسـت    سـتان انگل در دانشجو

گیـري مـذهبی درونـی،     با جهـت ، اما ردک اسناد ارتباط داسب و گیري مذهبی بیرونی جهت
 هکـ ه اسـت  نتایج پژوهش دیگري نشان داد 35دارد.، ارتباط کمتري عزت نفس بینی و خوش

  36آموزان غیرمسلمان باالتر است. آموزان مسلمان از دانش حرمت خود دانش
ه حمایت معنـوي ناشـی   کپژوهش خود نشان داده است  ی از) در گزارشم1989میتون (

اهش کـ مثل مرگ فرزند را ، آمیز اساسی استرسهاي  موقعیتآثار تباط با خدا، از احساس ار
گـذارد. جالـب    اثر می، سردگی، میزان سازگاري و حرمت خودداده و به صورت مثبتی بر اف

ها با رفتارهاي مـذهبی مبتنـی بـر     اي در این زمینه رابطه، که میتون در تحقیق خوداینجاست 
  37بی نیافت.گرایی مذه عادت و یا افراطی

گیـري مـذهبی و    ی بـین جهـت  ه رابطه مستقیمکه است ) نشان داد1381احسان ( بهرامی
بـا   و وجـود دارد ، گیـري مـذهبی و اضـطراب    کوسی بـین جهـت  و رابطه مع، حرمت خود

  38یابد. گیري مذهبی، مقدار حرمت خود نیز افزایش می افزایش میزان جهت
ردن توسـط خـود و دیگـران بـر میـزان      ش دعـاک اي بـالینی، نقـ   مطالعه مداخلـه  کدر ی

. ه اسـت هاي عینی و ذهنی ارزیابی شـد  و افسردگی از طریق شاخص عزت نفس اضطراب،
اهش کـ عینی، دعا  هاي شاخصبیشتر هاي ذهنی و  ه در همه شاخصکدهد  میها نشان  یافته

آمـوز   دانش 410مقایسه  39را موجب شده است. عزت نفس اضطراب و افسردگی و افزایش
دهـد   مـی نیـز نشـان    کاتولیـ کآمـوز دبیرسـتان    دانـش  497اول دبیرسـتان عمـومی و    سال

ند، در آزمون حرمـت  ا ه در هر دو مدرسه از نظر مذهب نمره باالتري آوردهکآموزانی  دانش
ه بخشـی از  عـزت نفـس، گذشـته از آنکـ     منـدي از  بهـره  40.انـد  داشتهخود نیز نمره باالتري 

پیشرفت تحصیلی نیز وابسته است. پژوهشگران فراوانـی  شود، به  سالمت روانی شمرده می
در  وپر اسـمیت کـ  41با گـرفتن نمـره بـاال در مدرسـه رابطـه دارد.      عزت نفس هکاند  دریافته

الس پنجم دبستان، دریافت کآموز  دانش 102بر پیشرفت تحصیلی  عزت نفس بررسی تأثیر
بـه طـور    42آمـوزان دارد.  همبستگی معناداري با پیشرفت تحصیلی این دانش عزت نفس هک
، توانایی خـود را در  دادهباال باشد، فرد فعالیت خود را افزایش  عزت نفس لی وقتی میزانک

الت و انجام وظایف محـول شـده در سـطح مطلـوب و بـاالیی ارزیـابی       کبا مشرویارویی 
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هـاي   دهد که عزت نفس بـا اعتبـار دریافـت شـده از نمـره      ) نشان میم1993موریس ( 43ند.ک می
دریافت شده از یک آزمون خود تأییدي و همچنین میانگین کل نمرات نیمسال با اعتبـار دریافـت   

  44باال به طور مثبت ارتباط دارد. عزت نفس الس در بین دانشجویان باکهاي  از نمره شده
، یعنـی از طرفـی  دارنـد؛   یمتقابل هطراب، عزت نفس رسد پیشرفت تحصیلی و به نظر می

شـود، زیـرا خودبـاوري و تلقـی مثبـت از       پیشرفت تحصیلی می موجب عزت نفس داشتن
رفت گـذارد و موجـب پیشـ    خویشتن در یادگیري و ایجاد انگیزش بـراي تحصـیل اثـر مـی    

ار کـ هاي تحصیلی در رسیدن به مـدارج بـاال در    موفقیت، گردد، از طرف دیگر تحصیلی می
ي انسـان در هـر   هـا  لـی، پیشـرفت  ک شود. بـه طـور   می عزت نفس آموزش، موجب ارتقاي

موفقیت احساس خودبـاوري و ارزشـمندي و توانمنـدي در هـر مـوردي       هباي و تجر زمینه
و پیشـرفت   عـزت نفـس   همبستگی بـین  هدربار 45شود. در او می عزت نفس باعث افزایش

مثبـت   عزت نفـس  سازي و هاي آرام کنیکاربرد تک) با م1995اسچربیر ( هلتحصیلی به وسی
ه کنموده ار کنتایج آن آش وگرفته پژوهشی انجام ، صیلی دانشجویانبراي بهبود پیشرفت تح

 46ند.ا هنترل بودکهاي امتحانی، باالتر از گروه  سازي به طور معناداري در پایه گروه آرام

  هدف پژوهش
و پیشـرفت تحصـیلی    ، عزت نفسل بر خداکهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه تو

. ه اسـت بـود  1390ـ1389آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان یزد در سال تحصیلی  دانش
هاي زیـر مـورد آزمـون قـرار      بنابراین، با توجه به هدف پژوهش و پیشینه پژوهشی، فرضیه

  اند: گرفته
آمـوزان دختـر مقطـع متوسـطه      دانش عزت نفس ل بر خدا وکرابطه معناداري بین تو. 1

  ود دارد.وج
آمـوزان دختـر    دانـش توسـط  ل بر خـدا  کرابطه معناداري بین پیشرفت تحصیلی و تو. 2

  مقطع متوسطه وجود دارد.
آمـوزان دختـر مقطـع     دانـش  عـزت نفـس   رابطه معناداري بین پیشرفت تحصـیلی و . 3

  متوسطه وجود دارد.
حصـیلی  هـاي ت  متوسـطه در رشـته  آموزان دختـر مقطـع    ل بر خدا در دانشکمیزان تو .4

  متفاوت است.مختلف، 
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هاي تحصـیلی مختلـف،    در رشتهآموزان دختر مقطع متوسطه  دانش عزت نفس میزان .5
  متفاوت است.

  روش
در چنین تحقیقـاتی، پژوهشـگر   است. همبستگی ـ   تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

است، از ر شده در تحقیق کاحتمالی و اندازه همبستگی بین متغیرهاي ذ هبررسی رابطدر پی 
ارتبـاط و معنـاداري آن   بـراي   ه تبیـین رابطـه  کـ علّی نیسـت، بل  هشف رابطرو، هدف، ک این
در ارتبـاط   عـزت نفـس   تواننـد بـا   لی، رویدادها و عوامل گوناگونی مـی کباشد. به طور  می

ل بـر خـدا و   کـ ، توعزت نفـس  احتمالی بین هباشند، اما تحقیق حاضر با هدف بررسی رابط
  آموزان دختر مقطع متوسطه انجام گرفته است. شرفت تحصیلی دانشپی

  جامعه و نمونه آماري
آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان یـزد در سـال    لیه دانشکجامعه آماري این پژوهش را 

آمـوزان   نفر از دانش 305نمونه آماري پژوهش شامل اند.  دادهیل کتش 1390ـ1389 تحصیلی
اي از ناحیـه دو انتخـاب    گیري تصادفی خوشـه  ه به روش نمونهک هدختر مقطع متوسطه بود

  ند.ا هشد

  گيري ابزار اندازه
ه کـ ل کـ اسـتاندارد تو  هنامـ  از پرسـش هاي تحقیـق،   به منظور آزمون فرضیه در این پژوهش،

 اسـمیت  کـوپر   ه عـزت نفـس  نامـ  پور طراحـی شـده اسـت، پرسـش     داد و عباس توسط امام
  .ه استاستفاده شد آموزان ) و معدل دانشم1967(

  لكاستاندارد تو نامه ) پرسشالف
شده گذاري  نمره 4ـ1ه از کاي است  سؤال چهار گزینه 24ل شامل کنامه استاندارد تو پرسش

ه بیشتر بـا حـاالت و رفتارهـاي او    را کاي  ها بایستی گزینه و آزمودنی پس از خواندن سؤال
تـوان بـراي تمـامی     ل را مـی کـ ن تونامه عالمت بزنـد. شـاخص میـزا    در پاسخمنطبق است، 

سال بدون در نظر گرفتن جنسیت و به صورت فردي و گروهی  75ـ15هاي سنی بین  گروه
سـب شـده توسـط    کنمره ترین  پایین. استدقیقه  30ـ20. زمان اجراي آزمون بین کرداجرا 

و  91/65میـانگین  هاي زنان،  د. این آزمون براي گروهباش می 96آن بیشترین و  24آزمودنی 
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را  07/10و انحـراف معیـار    09/67هاي مـردان میـانگین    و براي گروه 14/15انحراف معیار 
و انحـراف معیـار    45/66هـاي مختلـف    سب شده براي گـروه کل امتیازات ک. میانگین دارد
قرار  37/53و  53/79هاي  نمرهه در فاصله بین که افرادي کست است. این بدان معنا 08/13

تـر از هنجـار بـوده و     پـایین هاي  هبه پایین داراي نمر 37/53و از داشته امتیاز متوسط ، دارند
هاي هنجار قـرار   ه باالتر از گروهکافرادي هستند دارند،  53/79باالتر از هایی  هه نمرکافرادي 

 که براي هنجاریابی آن از یـ ک 47آزمون هنجار مرجع است کل یکدارند. شاخص میزان تو
  48ري زن و مرد در شهر مشهد استفاده شده است.نف 273گروه 

  نامه عزت نفس ) پرسشب
مـاده آن بـه    50باشـد و در مجمـوع،    سنج مـی  آن دروغ ماده 8ه دارد کماده  58این مقیاس، 
 خـانوادگی و  عـزت نفـس   اجتمـاعی،  عزت نفـس  عمومی، عزت نفس مقیاس چهار خرده
  49تحصیلی تقسیم شده است. عزت نفس

 اسـمیت  کـوپر  ه از زمـان تهیـه ایـن آزمـون توسـط      کتحقیقات زیادي  پایایی و روایی:
وپر اسمیت اعتبـار ایـن   کاند.  صورت گرفته است، ضریب اعتبار و روایی آن را تأیید نموده

عـزت   بررسـی آزمـون  بـراي  نشان داده است. همچنـین   7/0و روایی آن را  88/0آزمون را 
ضریب اعتبار  50تنصیف استفاده شده است.رونباخ و کاز دو روش آلفاي  اسمیت کوپر نفس

و در پـژوهش مجـدیان و    83/0براون برابر بـا   -سازي و تصحیح اسپیرمن با روش دو نیمه
ه بـه دسـت آمـد    81/0نفـري برابـر بـا     50گـروه   کرونباخ در یـ کاران از طریق آلفاي کهم

ان سـال  آمـوز  نفر از دانش 360ه روي ک) 1373ن و نیسی(کرکدر ایران، پژوهش ش 51.است
، ضریب روایـی از طریـق همبسـته    هآباد انجام شد هاي شهرستان نجف اول تا سوم دبیرستان

آموزان محاسبه  هاي آخر سال دانش با معدل اسمیت کوپر عزت نفس هاي آزمون ردن نمرهک
سـطح   ه دراست ک% 71% و براي دختران 69. ضرایب به دست آمده براي پسران شده است

آمـوزان پسـر و    ضرایب پایائی با روش بازآزمایی بـراي دانـش  همچنین . ندا همعنا بود 001/0
  52.ه استدست آمده % ب92% و90دختر به ترتیب 

  ج) پيشرفت تحصيلي
آمـوزان   معدل دانـش هاي  هگیري پیشرفت تحصیلی از نمر در پژوهش حاضر به منظور اندازه

  .ه استاستفاده شد
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  هاي توصيفي يافته
  :1جدول 

درصد فراوانی همه اعضاي گروه نمونه میزان فراوانی و 
  بر حسب رشته تحصیلی و میزان تحصیالت پدر و مادر

 شناختی متغیرهاي جمعیت فراوانی  درصد

 عمومی 193 3/63

رشته 
 تحصیلی

 ریاضی 31 2/10

 تجربی 45 7/14

 انسانی 36 8/11

 زیر دیپلم 95 1/31
تحصیالت 

 پدر
 دیپلم 109 7/35

  دیپلمباالي  101 1/33
 زیر دیپلم  119  39

تحصیالت 
 مادر

  دیپلم  111  4/36
    باالي دیپلم  75  6/24

  :2جدول 
هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي توکل بر خدا،  داده

  عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  

 میانگین انحراف معیار
  ها شاخص

 ها مؤلفه

 توکل بر خدا 20/70 68/8

 عزت نفس خانوادگی 89/4 8/1

  عزت نفس اجتماعی  92/4  59/1
  عزت نفس تحصیلی  41/4  45/1
  عزت نفس عمومی  37/15  37/4
  عزت نفس کلی  6/29  19/7
    پیشرفت تحصیلی  67/18  11/1

  هاي پژوهش هاي مربوط به فرضيه يافته
ل بـر خـدا، عـزت نفـس و پیشـرفت تحصـیلی از آزمـون        کـ به منظور بررسی رابطه بین تو

  .ه استهمبستگی استفاده شد
: ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین نمرات توکل بر خدا، سطوح عزت نفس و پیشرفت 3جدول 

  تحصیلی
پیشرفت 
 تحصیلی

عزت نفس 
 کلی

عزت نفس 
 عمومی

عزت نفس 
 تحصیلی

عزت نفس 
 اجتماعی

عزت نفس 
 خانوادگی

توکل بر 
 خدا

 

 توکل بر خدا -      

     - **27/0 
عزت نفس 
 خانوادگی

    - **29/0 **17/0 
عزت نفس 

  اجتماعی

   - **28/0 **28/0 **23/0 
عزت نفس 

  تحصیلی

  - **47/0 **52/0 **45/0 **41/0 
عزت نفس 

  عمومی

عزت نفس   38/0**  62/0**  63/0**  64/0**  90/0** - 
  کلی

- **22/0 **15/0 **21/0 05/0 **22/0 035/0 
پیشرفت 
  تحصیلی

 p<01/0٭٭
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ل بـر خـدا و   کـ شود، رابطه مثبت معناداري بین تو مشاهده می 3جدول  ه درکطور  همان
). بنابراین، فرضـیه اول پـژوهش   p>01/0آموزان وجود دارد ( دانش عزت نفس تمام سطوح

آموزان نیز افزایش  دانش عزت نفس ل بر خدا،ک. به عبارت دیگر، با افزایش توشود میتأیید 
ل بـر خـدا و عـزت نفـس عمـومی مشـاهده       کتو یافته است. بیشترین میزان همبستگی بین

آمـوزان   ل بر خدا و پیشرفت تحصیلی دانـش کبین تورابطه معناداري ). اما r=41/0(شود  می
. شـود  نمـی تأیید  ،). بنابراین، فرضیه دوم پژوهشp ،035/0=r=537/0(مشاهده نشده است 

و پیشـرفت   عـزت نفـس   سـه سـطح از  رابطه مثبت و معناداري بین ه حالی است کاین در 
هـاي   هه بـا افـزایش نمـر   کبه این معنا ؛ )p>01/0(داشته است آموزان وجود  تحصیلی دانش

نیز افـزایش  آنها  آموزان، پیشرفت تحصیلی خانوادگی، تحصیلی و عمومی دانش عزت نفس
  .شود تأیید می ،فرضیه سوم پژوهشیافته است. در نتیجه، 

بـین پیشـرفت   دهد رابطه مثبت و معنـاداري   میه نشان کبا توجه به نتایج به دست آمده 
امـا رابطـه   وجـود دارد،  نفـس  ل بر خدا و عـزت کنفس، و همچنین بین توتحصیلی و عزت
ه رابطـه بـین   کـ آید ل بر خدا و پیشرفت تحصیلی وجود ندارد، به نظر میکمعناداري بین تو

  این سه متغیر به صورت نمودار زیر باشد:
  پیشرفت تحصیلی         عزت نفس      کل بر خدا تو

افـزار   ارگیري نـرم کـ  به منظور بررسی صحت مدل پیشنهادي از روش تحلیل مسیر با به
ل بـر  کـ ه میزان تأثیر متغیر تودهد ک می. نتایج این تحلیل نشان ه استاستفاده شد 16آموس 

-نفـس دانـش  ل بر خـدا، عـزت  کبا افزایش تواست. به بیان دیگر،  15/0نفس  خدا بر عزت
یعنـی  ؛ اسـت  05/0نفس بر پیشرفت تحصـیلی  اما میزان تأثیر عزت. یابد افزایش میآموزان 

 نفس قرار دارد.آموزان تحت تأثیر عزتدرصد از تغییرات در معدل دانش 5تنها 
هاي  دانش آموزان با رشته عزت نفس ل بر خدا وکتوهاي  هبه منظور بررسی تفاوت نمر

. نتـایج ایـن آزمـون نشـان     ه اسـت از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد ،تحصیلی مختلف
عـزت   ل بر خدا و همچنین سـطوح مختلـف  کتوهاي  تفاوت معناداري بین نمرهه دهد ک می

هـاي   فرضـیه بـراین،   ). بنـا p<05/0وجود ندارد (هاي تحصیلی مختلف،  نفس در بین رشته
  شود. نمیتأیید قرار ارم و پنجم پژوهش، چه

  گيري هتيجن
بـین  رابطه مثبت و معنـاداري  ه دهد ک میهاي این پژوهش نشان  نتایج حاصل از تحلیل داده



   ۸۹ آموزان و پيشرفت تحصيلي در دانش نفس ل بر خدا، عزتكبررسي رابطه تو

این ؛ شهرستان یزد وجود دارد هآموزان دختر مقطع متوسط دانش عزت نفس ل بر خدا وکتو
نیـز  هـاي عـزت نفـس آنهـا      نمرهل افراد باالتر باشد، کتوهاي  نمرهه، هرچه کبدان معناست 
بـین پیشـرفت تحصـیلی و عـزت نفـس       يهمچنـین رابطـه مثبـت و معنـادار    بیشتر است. 

هاي حاصل از تحقیق حاضر در این زمینـه،   . یافتهداردتحصیلی، خانوادگی و عمومی وجود 
  با نتایج تعدادي از تحقیقات انجام شده همسو وهماهنگ است.

 گرفـت،  انجـام  نفـس  عـزت  و خدا بر لکتو بین رابطه بررسی هدف با هکاي  در مطالعه
 قـم  شـهر  پژوهشی و آموزش سسهؤم از اي خوشه گیري نمونه روش وسیلهه ب دانشجو 155

. اند را تکمیل نموده کوپر اسمیتهاي توکل بر خدا و عزت نفس  نامه شده و پرسش انتخاب
دارد عـزت نفـس    بـا  معنـاداري  همبسـتگی  خـدا  بـر  توکـل  دهد کـه  می نشان ها داده آنالیز

)05/0<p.(53  
 در داري دیــن و نفــس عــزت بــین رابطــه بررســی منظــور بــه هکــ مطالعــه دیگــري در
 ،گرفتـه  انجـام  انـادا ک شـور ک کاتولیـ ک و عـادي  مـدارس  در سـال  15ــ   13 آمـوزان  دانش

 مـدارس  از آمـوز  دانش 410 توسط مذهبی مراسم در تکشر و نفس عزت هاي نامه پرسش
 هدهـد کـ   مـی  نشـان  نتـایج  .استشده  میلکت کاتولیک مدارس از آموز دانش 494 و عادي

 امـا . وجـود نـدارد   کاتولیـ ک و عادي مدارس در نفس عزتهاي  نمره بینتفاوت معناداري 
همچنـین   54.ه اسـت داشـت  مـذهبی  مراسـم  در تکشـر  با معناداري ارتباط نفس عزت میزان
 مـذهبی،  گیري جهت بین روابط بررسی منظور احسان به ه توسط بهرامیکهاي تحقیقی  یافته

هاي حاصل از تحقیق حاضـر همخـوانی دارد.    ، با یافتههگرفت انجام خود حرمت و اضطراب
 متغیرهـاي  بررسـی  بـراي . ندا هشد انتخاب تهران دانشگاه از دانشجو، شصت در این مطالعه

 مـذهبی،  گیـري  جهـت  مقیـاس از  ترتیـب  به خود، حرمت و اضطراب مذهبی، گیري جهت
 اسـتفاده  مـورد  اسـمیت  وپرک خود حرمت سیاهه و گراشپیلبر اضطراب رگهـ   حالت سیاهه

 بـا  مثبـت  اي  رابطـه ، مـذهبی  گیـري  جهـت  هدهد ک می نشان آمده دسته ب نتایجشده است. 
  55دارد. خود حرمت

 و عـزت نفـس   دینـی،  گـرایش  متغیـر  سـه  بین رابطه منظور بررسی دیگري به پژوهش
 نتـایج . ه اسـت گرفتـ  انجام تبریز شهر دبیرستان دوم سال آموزان دانش بین در ارآمديکخود

 عـزت نفـس   و دینـی  گرایش بین يمعنادارو  مثبت رابطه هدهد ک می نشاناین پژوهش نیز 
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 نیـز  عزت نفـس  باشد، باال آموزان دانش در دینی گرایش قدر هر هک معنا این به؛ دارد وجود
؛ اسـت  بـوده  معنـادار  و مثبـت  نیـز  ارآمديکخود و دینی گرایش بین رابطه. بود خواهد باال

 ارآمديکخود میزان باشد، باالتري سطح در آموزان دانش دینی گرایش قدر هر هک معنا بدین
  56.بود خواهد باالتر نیز آنان

 در خـدا  بـر  لکـ تو سطح و افسردگی بین رابطه بررسی هدف با هک اي مطالعهطور  همین
 نامـه  پرسـش  توسـط  دانشجویان از نفر ه است، چهارصدگرفت انجام بیرجند شهر دانشجویان
دهـد   می نشان مطالعه این نتایج اند. شده بررسی لکتو استاندارد نامه پرسش و کب افسردگی

ـ ه، داشت وجود داري امعن ارتباط دانشجویان لکتو سطح و افسردگی میزان بین هک  طـوري ه ب
 57.ه اسـت شد می استهک افسردگیهاي  نمره ازبوده  بیشتر دانشجویان لکتو میزان چه هر هک

 روانـی  اخـتالالت  بـا  داري دیـن  بـین  رابطـه  بررسـی  هـدف  بـا  هنیز کـ  دیگري پژوهش در
 انتخـاب  اي طبقـه  تصادفی گیري نمونه روش با دانشجو 179 ه است،گرفت انجام دانشجویان

 آزمـون  نتـایج . نـد ا هردکـ  میـل کت را روان سـالمت  و داري دیـن  هـاي  نامـه  پرسش ند وا هشد
  58.دارد وجود روانی اختالالت و داري دین بین معناداري روابط هدهد ک می نشان همبستگی

ه سـطوح بـاالتري از   کـ ه افـرادي  است کننده این مسئله کیید أها ت این یافتهدر مجموع، 
شناختی در وضـعیت بهتـري    از نظر متغیرهاي مختلف رواندارند ل و اعتقادات مذهبی کتو

ر خـدا آرامـبخش و شـفا    کـ ذ"ایـد:  فرم ریم مـی که خداوند در قرآن کطور  قرار دارند. همان
نیـز  بـاالتري   دارنـد از عـزت نفـس   ل بـاالتري  کـ ه توک، افرادي 59"هاي شماست دل هدهند
ل نمایـد خـدا او را   کـ س بر خداوند توکهر  «فرماید:  مندند. در جاي دیگر خداوند می بهره

ی، سـبب  یتوکل بر خدا، بر آن منبـع فنـا ناپـذیر قـدرت و توانـا      )3(طالق: .»ندک فایت میک
از ایـن رو  ، اسـت  یبرابـر مشـکالت و حـوادث سـخت زنـدگ      افزایش مقاومت انسـان در 

شـوند و از   ، خسـته نمـی  داشـته ار کـ براي اقدام و  يترکل، اعتماد به نفس بیشاشخاص متو
  60آیند. وتاه نمیکگردند و  روند باز نمی ه میکراهی 

 سخن این البته 61»است. مردم از او نیازي بی در مؤمن عزت« :فرماید نیز می امام جواد
 روابـط  در آدمـی  هک است آن دهنده نشان هکبل نیست، دیگرکی از ها ناانس نیازي  بی معناي به

بـه بیـان    باشـد.  داشته نظر در را خود عزت نفس حفظ باید همواره نیازها، رفع و اجتماعی
 را انسـان  خداونـد  هکـ  چـرا ، نیست خدا خلق از املک نیازي بی معناي به دیگر، عزت نفس
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 نیازهـاي  همـه  رفع به قادر، نوعان هم کمک بدون و تنهایی به هک آفریده اجتماعی موجودي
 پروردگـار  لطـف  بـه  آدمـی  اگـر  .دهد حیات ادامه باید جامعه سایه در و نیست خود مادي

 هکـ بل رود، نمـی  خدا غیر سراغ نیاز رفع براي هرگزکند،  لکتو او به وبوده  امیدوار خویش
 را خـود  التکمشـ  اصـلی  حالّل و شمارد می نیازها شدن برآورده وسیله فقط را مخلوقات

 بـه  آنگاه ند،ک می خدا به حاجت عرض لکتو و دعا با ابتدا هک معنا بدین؛ انگارد می خداوند
  ند.ک خود را حفظ می ، عزت نفسآورد، در نتیجه می روي خدا خلق

 عـزت نفـس   بـین پیشـرفت تحصـیلی و   همچنین پژوهش حاضر رابطه مثبت معناداري 
ه توسـط سـید داوود   کـ در تحقیقـی  دهـد.   مـی آموزان دختـر مقطـع متوسـطه نشـان      دانش

ز کـ دانشجوي علوم پایه و علوم انسـانی مرا  497پرست روي  نسب و حسین وجدان حسینی
و پیشـرفت   عـزت نفـس   بـین دهد کـه رابطـه معنـاداري     مینشان  ه،تربیت معلم انجام شد

حاصل از تحقیق هاي  این نتیجه با یافتهوجود دارد. ز تربیت معلم کجویان مراتحصیلی دانش
  62همسو و هماهنگ است.حاضر در این زمینه، 

 انگیـزه  ،عزت نفس میان رابطه بررسی به منظور 1384ه بیابانگرد در سال کپژوهشی  در
 ،دادهتهـران انجـام    هـاي  نادبیرست سوم سال آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و، پیشرفت

 روش بــا تهــران شــهر پــرورش و آمــوزش 17 و ،12 ،8 ،1 منــاطق ازرا  آمــوز دانــش 856
 عزت نفس هاي نامه پرسش به ها آزمودنی. انتخاب کرده است اي خوشه تصادفی گیري نمونه

 نمره آنها، گذشته درسی سال نیم میانگین و ندا هداد پاسخ هرمنس پیشرفت انگیزه و آیزنک
 هاي روش باآنها  بررسی ها، داده گردآوري از پس ه است.شد دانسته آنان تحصیلی پیشرفت

 انگیـزه  ،عزت نفـس  میاندهد که همبستگی معناداري  می نشان استنباطی و توصیفی آماري
 و عـزت نفـس   میـان  پیشـرفت،  انگیـزه  و عزت نفـس  میان تحصیلی، پیشرفت و پیشرفت،
  63.دارد وجود آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزه میان و تحصیلی، پیشرفت

و پیشـرفت تحصـیلی بـه دسـت      عزت نفـس  پورشافعی همبستگی معناداري بین میزان
آموزان دختر و پسـر مشـاهده    دانش عزت نفس بین میزانتفاوت معناداري ، اما ه استآورد

رفت و پیشـ  عـزت نفـس   هاسـت کـ   ههمچنین ترخان به ایـن نتیجـه رسـید    64.ه استردکن
آمـوزان عـادي    و پیشـرفت تحصـیلی دانـش    عزت نفس آموزان تیزهوش، از تحصیلی دانش

  65باالتر است.
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ه ل بـر خـدا یافـت نشـد    کرابطه معناداري بین پیشرفت تحصیلی و تودر مطالعه حاضر، 
عـزت   هـاي تحصـیلی از نظـر سـطوح     بین رشتههیچگونه تفاوت معناداري . همچنین است
عـزت   همبستگی تعیین هدف با . پژوهش مشابهیداشته استنل بر خدا وجود کو تو نفس
 انجـام  تهـران  بخشـی  تـوان  و بهزیستی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت و نفس
 مقطـع  دانشـجویان  کلیـه . ه اسـت بـود  همبسـتگی  مطالعات نوع از پژوهش این. است شده

 علـوم  دانشـگاه  گفتاردرمـانی  و فیزیـوتراپی  درمانی، کار هاي رشته در بخشی توان کارشناسی
 آزمـون  بـا  دانشـجویان  عزت نفساند.  داشته شرکت) نفر 88( تهران بخشی توان و بهزیستی

 بررسـی  دانشـجویان  ترم پایانهاي  نمره با آن رابطه و گیري اندازه کوپر اسمیت اي گزینه 58
 تحصـیلی  وضعیت و عزت نفس بین داري امعن رابطه پیرسون همبستگی ضریب شده است.
 تـرم  و رشـته  بـا  تحصـیلی  پیشـرفت  ولـی  ،)r=36/0(دهد  می نشان بخشی توان دانشجویان

  66.نداشته است ارتباط زندگی محل و تأهل وضعیت و جنسیت و تحصیلی
توانـد بـا پیشـرفت تحصـیلی      ل بر خدا نمیکه تنها وجود توکدهد  ها نشان می این یافته

، وجـود  عـزت نفـس   از جملـه مطالعـه،  که وجود متغیرهاي دیگر، چرا ، باشدداشته ارتباط 
شرایط عاطفی، اقتصادي و اجتماعی خانواده و بسیاري از عوامل دیگر با پیشرفت تحصیلی 

دا بـا رشـته تحصـیلی    ل بر خـ که تودهد ک می. همچنین نتایج این مطالعه نشان دارندارتباط 
دهنده وضعیت  تواند نشان رد به تنهایی نمیرشته تحصیلی فکه در واقع، چرا ارتباطی ندارد، 

  ل او بر خدا باشد.کمذهبی فرد و تو
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