فصلنامة علمی ـ ترویجی اخالق

FASLNAMEH-YE AKHLAGH

س ،6ش،22تابستان 1395

A RESEACH EXTENSION QUARTERLY

صفحات 191 - 218

VOL6, SUMMER 2016, NO.22

رابطۀ دینداری با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
**

اکبر صالحی *،سیگنبیاله راسوتبار

هگف پژدهش حاضر شناسایی رابحۀ دیدهداری بدا کیفیدت زندگیی د کدارکرد
وموزشی دانش وموزان ددر مکوسحۀ ددم است ایه پژدهش از نوع همبسدکگی
است جامعۀ وماری در ایه پژدهش تمدامی دانشومدوزان ددر مکوسدحۀ ددم
شهرسکان بابل هسکنگ که از میدان  168دانشومدوز 87 ،دخکدر د  81پسدر ،بدا
رد

نمونهییری خوشهای چنگمرحلهای انکواب شگنگ ابدزار اسکفادهشدگه در

نامه کیفیددت زنددگیی مددرتبط بددا س د مکی ( )SF-36د
ایدده پددژدهش پرسددش م
نامه دیهداری ی و د اسکارو ( )1965است
پرسش م
دانتدگه ردانشناسی د علومتربیکی ،دانتگاه خوارزمی ،تهران
*اسکادیار یرده فلسف مه تعلیودتربیت،
م

salehihidji2@yahoo.com

اخالق * رابطة دینداری با کیفیت زندگی و عملکرد آموزشی دانشآموزان

چکیده

**دانش وموخکه مقحع دککرای محالعات برنام مه درسی ،دانتگاه خوارزمی تهران.
ghasemtabar.e@gmail.com

تاریخ دریافت1394/02/04 :

تاریخ تأییگ1394/07/10 :

191

برای سنجش کارکرد وموزشی دانشوموزان معگی پایان ترم ونهدا نیدز درنظدر
یرفکه شگ نکیجههای وزمون همبسکگی پیرسون نتان میدهگ که میان دیهداری
د کیفیت زنگیی د کارکرد وموزشی دانشومدوزان همبسدکگی مثبدت معنداداری
دجود دارد همچنیه ،یافکههای پژدهش دربردارنگ ندکههای کاربردی مفیدگی
برای سیاستیزاران عرصۀ وموز دپردر

است

واژگان کلیدی
مذهب ،دیهداری ،کیفیت زنگیی ،عملدرد وموزشی
طرح مسئله
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در سایهای اخیر رد هدای درمدانی مبکندی بدر معنویدت د مدذهب جایگداه
علمددی دیددژهای بدده خددود اخکصدداص دادهانددگ در ایدده راسددکا ،نکیجددۀ
پژدهش هددای یونددایون (سددورا جدددوی د همددداران2008 ،؛ مددازلدو د
کوبزنسددددی2006،؛ هیلدددز د همدددداران2005 ،؛ انصددداری جدددابری د
همددددارن1384 ،؛ غبددداری بنددداب د همدددداران1388 ،؛ جلیلوندددگ)1383،
نتان میدهگ کده معنویدت د دیدهداری میتواندگ نقدش مدؤثری در بهگاشدت
نکیجده ایده پژدهشهددا حداکی از ون اسدت کدده
ردان داشدکه باشدگ ازطرفددی
م
اغلب ،همبسدکگی مثبکدی میدان تزلدزی دیندی بدا احسداسهای منفدی ،مانندگ
ختو د وشدفکگی (یدای د یراندت ،)2005 ،تدنش د پریتدانی د ناسدازیاری
(هدددود 1د همدددداران ،)1996 ،بیوبردیدددی ،جدددرم ،ع لدددو افسدددردیی د
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1.Hood.

پدداییه بودن عددزت نفددس ،رضددایت از زنددگیی ،سددازیاری د خددو بینی
دجدددود دارد (کدددردس ،2006 1،کدددردس د دلدددف ،2004 2،هانسدددبریر 3د
همداران)2002 ،
همچنددیه ،تزلددزی مددذهبی در افددرادی کدده در بددافکی مددذهبی زنددگیی
می کننددگ بددا سددحح بدداالتری از افسددردیی ونهددا ارتبدداط دارد کدده علددت
احکمددالی ون را میتددوان ناسددازیاریهای شددناخکی دانسددت کدده در پددی
تردیگ مذهبی در فرد ایجاد میشود (کردس د دلف)2004 4،
نقش دیه د دیدهداری بدر کیفیدت زندگیی (فیدریس2002 5،؛ زالیندگ 6د
2009؛ مونی2005 10،؛ لوری2004 11،؛ جینس2003 12،؛ جینس 2002 ،الدف
د ب؛ پارو ) 2001 13،توجه بسیاری از پژدهتگران را در دنیا به خود جدذب
کرده است دیه 14مجموعهای از معارف ،عقایدگ ،احددام د اخد ق د در یدک
ک م ،هستها د نیست ها د بایگها د نبایگهاست که خگادنگ برای هدگایت بتدر
در رالب ککاب ،سنت ،عقل د فحرت ندازی کدرده اسدت (خسدردپناه )1379 ،د
1.Krause.
2.Wulff.
3.Hunsberger.
4.Wulff.
5.Ferris.
6.Zullig.
7.Abar.
8.Carter.
9.Winsler.
10.Mooney.
11.Loury.
12.Jeynes.
13.park.
14.religion.
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همداران )2006 ،د عملدرد وموزشی دانشوموزان (وبار 7،کارتر 8د دینسدلر،

9
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دیهداری 1مقگار ع ره د احکرام پیردان دیه به ون است (سرا زاده )1377 ،به
دیگر سوه ،دیهداری ،یعنی داشکه الکزام دینی ،بهنحویکه نگر

د یدرایش د

کنشهای فرد را مکأثر سازد (شجاعی زنگ)1384 ،
اسکگالی ها د شواهگ محدمی دجود دارد که دیهداری د معنویدت د عقایدگ
شوصی ،به شدل مثبکی کیفیت زنگیی دانتجویان د دانشوموزان را تحت تأثیر
ررار میدهدگ (زندگ 2د همدداران2014 ،؛ سادتسددی 3د همدداران،2009 ،
2005؛ دیزاتددر 4د همددداران2006 ،؛ فیددریس2002 ،؛ سددیگل 5د همددداران،
 )2001کیفیت زنگیی درجهای است که هر فرد از امدانات موجود در زندگیی
لذت میبرد د احسداس رضدایت میکندگ (یدالوا 6،سدرکیورا 7د مارکوندگرز،

8

همه مذهبها د فلسفههای بزرگ برای زنگیی خوب ایدگه دارندگ کده
 )2004م
ایه ایگه شامل انجام دسکورهای عملدی د داشدکه نگرشدی مثبدت بده زندگیی
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میشود (عزیزی )1381 ،درحقیقت ،دیه د دیدهداری در زندگیی بسدیاری از
افرا د بوتی بنیادیه د ضردری است د برای س مت ردانی ،سعادت د بهردزی

9

د کیفیت زنگیی پیامگهای مثبت یسکردهای دارد (چای 10،یرایلو 11،شدفرد 12د
بیلینگکددون2012 13،؛ دایددک 14د الیدداس )2007 ،تعددگادی از پژدهشهددا
1.Religiosity.
2.Zhang.
3.Sawatzky.
4.Dezutter.
5.Siegel.
6.Galvao.
7.Serqueira.
8.Marconders.
1.well-being.
10.Chai.
11.Krägeloh.
12.Shepherd.
13.Billington.
14.Dyke.

نتاندادهانگ که شرکت در فعالیتهای مذهبی کیفیدت زندگیی ،مانندگ سد مت
ردانی د طوی عمدر را بده شددل مثبکدی مکدأثر میسدازد (کالسدکانی2009 1،؛
سادتسدددی د همددداران2009 ،؛ فیددریس )2002 ،عبددگیخالک)2010( 2
محالعه خود ردی  224دانتجوی کویکی بیه سنیه 18تا 28سدای نتدان داد
در
م
که بیه دیهداری د سعادت دردنی 3د کیفیت زندگیی ارتبداط مثبدت معنداداری
دجود دارد
مکحددگه امریدددا نتددان داد کدده بادرهددای
الیسددون )1991( 4در ایالددت
م

محدددو مددذهبی د ادراو شددناخکی 5د عدداطفی 6کیفیددت زنددگیی را بهبددود
رضددایت بیتددکری در زنددگیی برخددوردار هسددکنگ همچنددیه ،زنددگ د
رابحدده بددیه ارز هددای معنددوی شوصددی 7د کیفیددت
همددداران ()2014
م
زنددگیی را در بددیه  895دانتددجوی چینددی در پژدهتددی طددولی بررسددی
کردندگ نکیجدههای ایدده بررسدی نتددان داد کده دیددهداری بدهطور معندداداری
کیفیددت زنددگیی افددراد را در سدددایهای بعددگ پیشبینددی میکنددگ ایددده
پژدهتگران معکقگنگ کده ارز هدای معندوی ،افدراد را ردادر میسدازد بدرای
زنگیی خدود معندا د هدگفی تعریدف کنندگ د بدگیه شددل ،کیفیدت زندگیی د
بهردزی ونها ارتقا مییابگ
1.Calestani.
2.Abdel-Khalek.
3 subjective well-being.
4.Ellison.
5.cognitive perceptions.
6.affective perceptions.
7.Personal spiritual values.
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می بوتنگ د افرادی کده بدا کلیسدا ارتبداط دارندگ ،نسدبت بده سدایر افدراد از
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در داخل کتور نیز ،عظیمی هاشمی ( )1383در محالعۀ خود نتدان داد کده
بددیه رضددایت از زنددگیی د دیددهداری در بددیه دانشومددوزان ددر مکوسددحه
همبسکگی مثبت معناداری دجود دارد همچنیه ،صدفاری د محمدگی زیدگی د
پاکپور حاجیورا ( )1391در بررسی نقش مذهب در کیفیدت زندگیی بیمداران
مبک به سرطان دریافکنگ کده مدذهب در حضدور عوامدل دمویرافیدک د نمدر
عملدردی بیمار ،بهطور معناداری کیفیت زنگیی بیمداران را پیشبیندی میکندگ
رابحه بیه دیهداری د کیفیت زنگیی را تحت تدأثیر
درایهبیه ،مکغیرهای زیادی
م
ازجمله ونها فرهنگ د نوع دیده د مدذهب اسدت (یداردنر،
ررار میدهنگ که
م

1

کرایلو 2د هنینگ2014 3،؛ عبگیخالک د لسدکر )2007 4،ازایدهرد ضدردری
جامعه ایرانی نیدز کده فرهندگ د دیده د مدذهب
درباره ایه موضوع در
است
م
م
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مکفادتی دارد ،پژدهش شود
عملدرد وموزشی ،یدی دیگر از زمیندههای مکدأثر از دیدهداری د بارهدای
مذهبی است (وبدار ،کدارتر د دینسدلر2009 ،؛ مدونی2005 ،؛ لدوری2004 ،؛
جینس 2003؛ جیدنس 2002 ،الدف د ب ؛ پدارو )2001 ،کده ارتبداط ون بدا
کیفیت زنگیی نیز در بسیاری از پژدهشها بررسی شگه اسدت (چداد2010 5،؛
دیربای 6د همداران 2006 ،الف ،ب ،؛ هنینگ 7د همدداران2010 ،د2011؛
هوجددت 8د همددداران2003 ،؛ اسددکی دارت د همددداران )2009 ،عملدددرد
1.Gardner.
2.Krägeloh.
3.Henning.
4.Lester.
5.Chow.
6.Dyrbye.
7.Henning.
8.Hojat.

وموزشدی مجموعدده رفکارهددای وموزشددی اسدت کدده در دد بُعددگ پیتددرفت یددا

زمیندده کسددب ویاهیهددا نتددان داده میشددونگ؛
پسددرفت وموزشددی در
م

درباره عوامل دیگدر وموزشدی ،ازربیدل فعالیتهدای
البکه ایه عملدرد میتوانگ
م
ک سی د دانتگاهی د ارتباط با همد سیها د اسدکادان نیدز نتدان داده شدود

(مدداد1997 ،؛ بددهنقل از :شددادران د دیگددران )1387 ،وبددار د کددارتر د
دینسددلر ( )2009نتددان دادنددگ ،دانشومددوزانی کدده سددحح دیددهداری بدداالیی
دارنگ ،نسبت به همساالن خود کده تعهدگات مدذهبی کمکدری دارندگ ،بدهلحا
وموزشددی عملدددرد بهکددری دارنددگ :بهکددر محالعدده میکننددگ د رفکارهددای
دانشوموزان دبیرسکانی شهری که بسیار مذهبی بودنگ ،در وزمونهای وموزشی
اسکانگارد ،ازجمله خوانگن د ریاضی عملدرد بهکری داشدکنگ بدهطور متدابهی
لوری ( )2004دریافدت کده دانشومدوزانی کده از تعهدگات مدذهبی بیتدکری
برخددوردار بودنددگ ،در بیتددکر وزمونهددای وموزشددی ،نسددبت بدده ون دسددکه از
دانشوموزانی که از تعهگات مذهبی کمکری برخوردار بودندگ ،عملددرد بهکدری
داشکنگ باایه حای ،ارتباط بیه بادرهای مدذهبی د پیتدرفت وموزشدی همیتده
تأییگ نتگه است
جینس ( )2005تأثیر شرکت در برنامههای دینی را بر دانشوموزان ایالدت
مکحددگ امریدددا بررسددی کددرد نکیجددۀ ایدده محالعدده نتددان داد ،ون دسددکه از
دانشوموزانی که در برنامههای دینی شرکت میکننگ ،نسبت به همکایان خود در
رفکارهای مگرسه ای ،ماننگ اسکفاده از دارد د الدل د نیز کیفیت زندگیی ،رفکدار
مناسبتری از خود نتان میدهنگ؛ اما در نمرههای ک سی با یرده کنکری هدیچ
اخک ف معناداری نگارنگ همچنیه ،در محالعهای متابه در ایران ،میان عملددرد
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خحرساز کمکری مرتدب میشدونگ همچندیه ،جیدنس ( )2003دریافدت کده
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وموزشی دانتجویان د بادرهای مذهبی دردنی د بیردنی ونها ارتباط معناداری
یافددت نتددگ (ارددوامی د دیگددران )1391 ،ازایددهرد ،باتوجهبدده تنارضهددای
موجود در ادبیات پژدهش ،یدی دیگر از هگفهای محالعۀ حاضر ون است کده
ماهیت ایه ارتباط را ردشهتر سازد بنابرایه ،بدا توجده بده ونچده بیدان شدگ،
پژدهش حاضر رصگ دارد به محالعۀ نقش بادرهای مذهبی در کیفیت زندگیی د
دیه زیددر را
عملدددرد وموزشددی دانشومددوزان بپددردازد د در رالددب ون دد فرضد م
بررسی کنگ:
فرضددیه  :1میددان دیددهداری د کیفیددت زنددگیی دانشومددوزان ارتبدداط
م
دجود دارد؛
دیه  :2بددیه دیددهداری د عملدددرد وموزشددی دانشومددوزان ارتبدداط
فرضد م
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دجود دارد
روش
پ ژدهش حاضر از نوع همبسکگی است جامعۀ وماری در ایه پدژدهش تمدامی
دانش ومددوزان ددر مکوسددحۀ ددم شهرسددکان بابددل هسددکنگ کدده در سددای
1393تا 1394متغوی به تحصیل بودهانگ با کاربرد رد

نمونهییری خوشهای

چنگ مرحلدهای  168دانشومدوز 87 ،دخکدر د  81پسدر ،از دد مگرسده ،یدک
مگرسۀ دخکرانه د یک مگرسۀ پسرانه ،انکواب شگنگ دامنۀ سدنی یدرده نمونده
نامه کیفیدت
14تا 18سای با میانگیه  14/56بود دادهها با اسدکفاده از پرسدش م
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زنگیی مرتبط با س مکی د پرسشنام مه دیهداری ی و د اسکارو د معگی پایان
ترم دانشوموزان یردودری شگ

پرسشنامۀ کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی)SF-36( 1

برای سنجش کیفیت زنگیی مرتبط با س مکی از فرم 36پرستی کیفیت زنگیی
اسکفاده شدگ کده داره د شدربورن )1992( 2ون را تهیده د اجدرا کردهاندگ ایده
پرسشنامه دارای مقیاس پاسخیویی چنگیانه د هتت خردهمقیاس اسدت کده
عبارتانگ از :کارکرد جسمانی با  9پرسش ،نقش جسمانی بدا  4پرسدش ،درد
جسمانی با  2پرسش ،س مت عمومی با  5پرسش ،سدرزنگیی بدا  4پرسدش،
کارکرد اجکماعی با  2پرسش ،نقش هیجانی با  3پرسش د س مت ردانی بدا 5
جسمانی د س مت عمومی ،در بُعگ س مت جسمانی د چهار خردهمقیاس ددم،
یعنی سرزنگیی ،کارکرد اجکماعی ،نقدش هیجدانی د سد مت رداندی ،در بُعدگ
س مت ردانی ترکیب میشونگ همچندیه ،پرسدشنامه  SF-36یدک پرسدش
دارد که به ارزیابی فرد از دضعیت س مکی د دیریونیهدای ون در یدک سدای
یذشکه مربوط است
فددرم کوتدداه  36پرستددی  ،SF-36کیفیددت زنددگیی مددرتبط بددا س د مکی،
نامه معکبری است کده بدهطور یسدکرده بدرای ارزیدابی کیفیدت زندگیی
پرسش م
بهکاربرده میشود در ایدران ایده فدرم را منکظدری د یتکاسدبی د دحدگانینیا
( )1384با رد

ترجمه مجگد به فارسی بریردانگهاندگ د ردی 4163
ترجمه د
م

رده سنی  15سای به باال ،میانگیه سنی  ،35.1که 52درصدگ ونهدا زن
نفر در م
بودنگ ،هنجاریابی کردنگ ،ضریب پایایی ،ولفای کردنباخ ،یدزار
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پرسش چهار خرده مقیاس ادی ،یعنی کارکرد جسدمانی ،نقدش جسدمانی ،درد

شدگه بدرای

1.Life Quality Questionnaire -short form.
2.Ware & Sherbourn.
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خردهمقیاسهددای ایدده پرسددشنامه از 0/77تددا ،0/90بددهغیراز خردهمقیدداس
سرزنگیی کده برابدر بدا  0/65بدوده اسدت ،در نوسدان یدزار

شدگه اسدت

(منکظددری د همددداران )1384 ،هوشددنگی ( )1385نیددز ولفددای کردنبدداخ
خردهمقیاسهای ایه پرسشنامه را به ترتیب ایهیونه یزار

کرده است :برای

کارکرد جسمانی برابر با  ،0/80برای نقش جسمانی برابر بدا  ،0/86بدرای درد
جسمانی برابر با  ،0/80برای س مت عمومی برابر با  ،0/86بدرای سدرزنگیی
برابر با  ،0/65برای کارکرد اجکماعی برابر با  ،89برای نقش هیجانی برابدر بدا
 0/87د بدددرای سددد مت رداندددی برابدددر بدددا ( 0/83هوشدددنگی)1385 ،
محالعه حاضر پایایی کلی ایه ابزار با اسدکفاده از ولفدای کردنبداخ برابدر بدا
در
م
 0/76بهدست ومگه است
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پرسشنامۀ دینداری گالک و استارک

ی د و د اسددکارو )1965( 1بددرای سددنجش نگر هددا د بادرهددای دینددی د
دیهداری ایه پرسشنامه را ساخکهانگ برای اسکانگاردکردن ایه پرسدشنامه در
کتورهای یونایون اردپا ،امریدا ،افریقا د وسیا د ردی پیردان ادیان مسیحیت
د یهودیت د اس م اجرا شگه د با دیه اس م هو انحباق یافکه است پرسدشنامۀ
حاضر سنجهای پنجبعگی است کده شدامل ابعداد پنجیاندۀ اعکقدادی ،عداطفی،
پیامگی ،ویینی د فدری به سنجش دیهداری میپردازد پرسشنامۀ اسکفادهشگه
چهار ُبعگ از ابعاد باال را بهکار برده د ُبعگ فدری دیه به دلیل دسعت تبلیغات در
1.Glock and Stark.

ایران حذف شگه است پرسشنامۀ حاضدر  26یویده دارد کده در چهدار ُبعدگ
اعکقادی با  7یویه ،عاطفی با  6یویه ،پیامگی با  6یویده د وییندی بدا  7یویده
برای سنجش میزان دیهداری بهکار میردد مقیاس انگازهییری اسکفادهشگه در
ایه سنجش ،لیدرت است که هریویه پنج درجۀ ارزشی «کام ً موافب ،موافدب،
بینابیه ،موالف د کام ً موالف» را دربرمیییرد د ارز هدای هدر یویده بدیه
0تا 4دیریون است حاصل جمع عگدی ارز

هریک از یویهها در کل ،نمدر

وزمودنی را نتان میدهگ که بیه 0تا 104نوسان دارد در وخریه اجدرای ایده
وزمون به دلیل اسکانگاردبودن پایایی باالیی دارد مقگار ولفا برای مکغیرهای بُعگ
اعکقادی  ،0/81بعگ عاطفی  ،0/75بعگ پیامگی  0/72د بعگ ویینی  0/83اسدت
(سرا زاده د پویافر )1387 ،در پژدهش حاضر میزان ولفای کردنباخ برای بُعگ
اعکقادی  ،0/76بعگ عاطفی  ،0/81بعگ پیامگی  ،0/73بعگ ویینی  0/71د برای
کل وزمون  0/79به دست ومگ برای سنجش عملددرد وموزشدی دانشومدوزان
معگی پایان ترم ونها درنظر یرفکه شگ
شیوۀ اجرا
پژدهش پس از هماهنگی د یرفکه مجوز از وموز دپردر

شهرسدکان بابدل

وغاز شگ پس از متوصشگن مگرسه ها با همداری مگیر مگرسه د پژدهتگر،
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وزمون ردی دانتجویان ولفای کلی پرسشنامه  0/83بوده است همچنیه ،ایه

نامه دیهداری ی و د
دد پرسشنامۀ کیفیت زنگیی مرتبط با س مکی د پرسش م
اسکارو ،نوست در مگرسۀ دخکرانه د در ردز بعگ در مگرسۀ پسدرانه توزیدع د
پس از تدمیل یردودری شدگ نحدو اجدرای پرسدشنامهها در هریدک از دد
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مگرسه به شدل یردهی بود معگی پایان ترم تمامی دانشوموزان ،پس از اجدرا
د تدمیل پرسشنامه ها ،توسط مگیر مگرسه در اخکیار پژدهتگر ردرار یرفدت
برای بررسی فرضیهها رد

همبسکگی پیرسون بهکار رفت د دادهها بده کمدک

نرمافزار  SPSS.21تحلیل شگ
یافتهها
در جگدی  1میانگیه د انحراف اسکانگارد نمرههای کیفیت زنگیی د دیهداری د
معگی پایان ترم ،عملدرد وموزشی ،دانشوموزان یزار

شگ

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای کیفیت زندگی و دینداری و معدل پایان ترم،
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عملکرد آموزشی ،شرکتکنندگان

متغیرها

نمرهها

کیفیت زندگی

دینداری

عملکرد آموزشی

M

SD

M

SD

M

SD

67/18

5/32

73/62

6/53

16/80

3/16

برای بررسی فرضیههای پژدهش رد

وماری همبسکگی پیرسون بهکار رفت

فرضیه ادی :بیه دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان ارتباط دجود دارد
م
جدول  :2همبستگی پیرسون بین دینداری و کیفیت زندگی دانشآموزان
همبستگی پیرسون

فروانی

میزان همبستگی

دیهداری د کیفیت زنگیی

168

0/74

سطح معناداری
()Sig

0/024

چنانکه در جگدی  2متاهگه میشدود ،ضدریب همبسدکگی پیرسدون بدیه
دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان برابر با  r=0/74د سحح معنداداری ون
 P=0/024است باتوجهبه اینده سحح معنداداری متاهگهشدگه کوچدکتر از
 0/05است ،فرض صفر رد میشود د نکیجه یرفکه میشود که بیه دیدهداری د
کیفیت زنگیی دانشوموزان رابحۀ معناداری دجود دارد
فرضیه ددم :بیه دیهداری د عملدرد وموزشی دانشوموزان ارتباط دجود دارد
م
جدول  :3همبستگی پیرسون بین دینداری و عملکرد آموزشی دانشآموزان

دیهداری د عملدرد وموزشی

168

0/78

()Sig

0/013

چنانکه در جگدی  3متاهگه میشدود ،ضدریب همبسدکگی پیرسدون بدیه
دیهداری د عملدرد وموزشی دانشوموزان برابر با  r=0/78د سحح معنداداری
ون  P=0/01است باتوجهبه اینده سحح معناداری متاهگهشدگه کوچدکتر از
 0/05است ،فرض صفر رد میشود د نکیجه یرفکه میشود که بیه دیدهداری د
عملدرد وموزشی دانشوموزان رابحۀ معناداری دجود دارد
نتیجه
رابحه دیهداری با کیفیت زندگیی د عملددرد
پژدهش حاضر بهمنظور شناسایی
م
وموزشی دانشوموزان انجام شگ بهطورکلی نکیجهها نتان داد که دیهداری ،هو
با کیفیت زنگیی د هدو بدا عملددرد وموزشدی دانشومدوزان ارتبداط دارد در
فرضیه ادی پژدهش ،نکیجههای وزمون همبسکگی پیرسدون نتدان داد
ارتباط با
م
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همبستگی پیرسون

فروانی

میزان همبستگی

سطح معناداری
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که بیه دیهداری د کیفیت زنگیی دانشوموزان همبسکگی مثبت معندادار دجدود
دارد که ایه یافکه با پژدهشهای زندگ د همدداران ( )2014چدای ،یرایلدو،
شفرد د بیلینگکون ( ،)2012کالسکانی ( ،)2009سادتسدی د همدداران (،2009
 ،)2005دایددک د الیدداس ( ،)2007دیزاتددر د همددداران ( ،)2006زالینگددو د
همددداران ( ،)2006فیددریس ( )2002د سددیگل د همددداران ( )2001همسددو
است مذهب د بادرهای مذهبی ،دسدتکو از سده طریدب بدر کیفیدت زندگیی
فرد اثر مییذارنگ:
 1مذهب احساس معناداربودن زندگیی را بده انسدان میدهدگ د بدا طدرد
احساس پوچی د ایجاد ورامش بر کیفیت زنگیی فرد اثر مییذارد؛
 2اصوی د بادرهای مذهبی سبدی سالو برای زنگیی پیتنهاد میکننگ؛
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 3انسانها با شرکت در مراسو های جمعی دینی ،هدو از حمایدت دیگدران
برخوردار میشونگ د هو با برخورداری از خو بینی د اعکماد نسبت بده سدایر
سرمایه اجکماعی خویش افدزدده د امیدگدارتر
مردم ،تحت تأثیر تعالیو دینی به
م
میشونگ (حسهزاده د دیگران)1393 ،
ازطرفی ،مذهب با ایجاد نظامهای حمایکی د معانی موجب میشود ،افرادی
سرمایه اجکمداعی افزدنتدری در مقایسده بدا دیگدران
که به ون تعلب دارنگ از
م
برخوردار باشنگ همچنیه ،با بیان تعبیرها د تفسیرهای خاص خود از زندگیی،
مرگ د عالو پدس از ون ،موجدب ورامدش ردحدی اعضدای خدود میشدود د
سازدکارهای محدمی برای ردبهردشگن با مسالل اراله میکنگ از سویی دیگر،
دیه با بیان دسکورالعملهای موکلف ،ردابط میان دیهداران را تنظیو د از بدردز
تعارض میان ونها جلوییری میکنگ بگیهسان ،افراد دیهدار به دلیل تدیده بدر

وییهها د نظام ارزشی دینی ،هویت خ ود را تولیدگ د بازتولیدگ کدرده د محدابب
فرمانهای ون عمل می کننگ که ایه کار موجب بهبود د تقویدت کیفیدت زندگیی
ونها میشود (خواجهنوری د دیگران)1390 ،
محالعه حاضر نتان داد که بدیه دیدهداری د عملددرد
فرضیه ددم
بررسی
م
م
وموزشی دانشوموزان نیز همبسکگی مثبت معناداری دجود دارد که ایده یافکده
نکیجه پژدهشهای وبار د کارتر د دینسلر ( ،)2009مدونی ( ،)2005لدوری
با
م
نکیجده
( )2004جینس (  ،)2003جینس ( )2002د پارو ( )2001همسو د بدا
م
پژدهشهای جینس ( )2005د اروامی ،رهرمانی ،افتیهجو ،حمزهپور د ترابدی
براساس پژدهش هایی که تاکنون در ایه حوزه انجدام شدگه اسدت ،مدی تدوان
دستکو سه اسکگالی محرد کرد:
ادی اینده عموم ًا افرادی که از سحح دیهداری باالتری برخوردارنگ ،تد
می کننگ از رفکارهدایی ددری کنندگ کده بده پیتدرفت وموزشدی ونهدا وسدیب
میرسانگ در تأییگ ایه ادعا میتوان به پژدهشهدایی اشداره کدرد کده نتدان
میدهنگ نوجوانانی که بدهلحا مدذهبی مکعهگندگ ،بدا احکمدای کمکدری درییدر
سو مصرف دارد د الدل میشونگ (بدار 1،هداکس 2د داندگ1993 3،؛ بدرادن
فیلگ 4د سوران سه1991 5،؛ نایلنگر 6،تونگ 7د سو)1996 8،؛
1.Bahr.
2.Hawks.
3.Wang.
4.Brownfield.
5. Sorenson.
6.Nylander.
7.Tung.
8.Xu.

اخالق * رابطة دینداری با کیفیت زندگی و عملکرد آموزشی دانشآموزان

احمگی ( )1391ناهمسو است در تبییه رابحه دیهداری د عملددرد وموزشدی،
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ددم اینده پژدهش ها نتان داد ،افراد مکعهگ مذهبی بدا احکمدای بیتدکری از
امدان ددرنی کنکری 1برخوردا هسکنگ (جدسدون د کورسدی1988 ،؛ شدرایر د
سیلورمه )1971 ،پژدهش های تربیکی نتان داد که بیه دارابودن مدان دردنی
کنکری د عملدرد وموزشی ارتباط مثبت دجود دارد (بک 2،کوی 3د هاموندگ4،
1991؛ هالمه 5د هاردینگ ،1996 6،میلر 7د اُلسون)1988 8،؛
سددوم اینددده بادرهددای مددذهبی اسددکرس دانشومددوزان را درخصددوص
عملدرد وموزشی ونها کاهش میدهگ د ونها را به بهبود د پیترفت وموزشدی
امیگدار میکنگ
پارو 9،کهه 10د هدرب )1990( 11در پدژدهش خدود نتدان دادندگ کده
بادرهای مذهبی میتواندگ نقدش تعگیلکنندگه در اثریدذاری بدر مورعیتهدای
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اسکرسومیز داشکه باشگ ازایهردست کده خگداندگ در ردرون میفرماییدگَ :أالَ
ِ
ِ
ِ
وب ؛ ویاه باشیگ که تنها با یداد خدگا دیهدا ورام میییدرد
ِبذ ْک ِر ه َاّلل َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
(رعگ )28 ،درایهباره محالعۀ راسوتبار د فیاض د امیگی ( )1392نتان داد کده
ودا د موسیقی عرفدانی ردرون کدریو توانسدکه اسدت ازطریدب اسکوارسدازی د
وسانسازی ارتباط معنوی دانشوموزان با خگادنگ د نیز پردر

حس توکدل د

1.internal locus of control.
2.Beck.
3.Cole.
4. Hammond.
5.Holman.
6.Harding.
7. Miller.
8.Olson.
9.Park.
10.Cohen.
11.Herb.

توسل ،اضحراب ناشی از امکحان را بهطور معنداداری در ونهدا کداهش دهدگ
یافکدددههای پدددژدهش حاضدددر ندکدددههای مهمدددی بدددرای سیاسدددتیذاران
وموز دپردر

برنامده درسدی)1391( 1
دارد ردیدرد حاکو بر سدنگ ملدی
م

«فحرتیرایی توحیگی» است اتواذ ایه ردیدرد به معندای زمینهسدازی الزم
برای شدوفایی فحرت الهی دانشوموزان ازطریب درو د اص د مگادم مورعیت
ونان به منظور دسکیابی به مراتبی از حیات طیبه است همچنیه ،نوسدکیه اصدل
برنامه درسی در ایه سنگ ،دیهمحوری است
ناظر بر
م
ایران از یک طر ف د نقدش بادرهدای دیندی د مدذهبی در پیتدرفت وموزشدی
عرصه وموز دپردر
دانشوموزان ،از طرف دیگر ،شایسکه است که مجریان
م
در پردر

بادرهای دینی د مذهبی دانشوموزان ت

د توجه مضاعف کننگ

مگرسه مدانی است که کودکان د نوجوانان ساعتهای زیدادی از ردز را در ون
سپری میکن نگ؛ بنابرایه ،ضردری است که مگارس از ایه فرصت ارزشمنگ برای
اسدکفاده
تقویت بادرهای دینی دانشوموزان به بهکریه شدل سود ببرنگ؛ چراکه
م
نادرست از ایه فرصت ،ممده است ون را به تهگیدگ مبدگی سدازد نکیجدههای
محالعه بیگگلی ( )1381نتان داد که رفکارهای حاکو بر مگرسه در مقایسده بدا
م
سایر عوامل ،بیتکریه تأثیر را در کمرنگشگن بادرهدای دیندی د اخ ردی در
میان دانشوموزان دارد
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برنامه درسی ملدی جمهدوری اسد می
بنابرایه ،باتوجهبه ردیدرد حاکو بر
م

 1سنگی است که در ون نقت مه ک ن برنام مه درسی د چارچوب نظام برنامهریزی درسی کتور را بهمنظور تحقب
اهگاف وموز دپردر

نظام جمهوری اس می ایران تعییه د تبییه میکنگ
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ازجمله راهدارهای مؤثر در پردر

بادرهای دینی د مذهبی دانشوموزان

اجرای برنامههای مذهبی ،ازجمله مسابقههای مدذهبی ،بریدزاری جلسدههای
مذهبی به کمک کارشناسان برجسک مه مذهبی ،اسکفاده از رد های تتدویقی یدا
الگویی در وموز

برنامه درسی دینی با سایر درسهاسدت
احدام دینی تلفیب
م

مکوسدحه ددم شهرسدکان بابدل
محالعه حاضر به دانشومدوزان مقحدع
نمونه در
م
م
محگدد بوده است که لزدم احکیاط در تعیمیودهی نکیجهها را محدرد میسدازد
همچنیه ،نقش د تأثیر مکغیرهای فردی د دمویرافیک ،جنسدیت ،سده د  ،در
ارتباط میان دیه داری د کیفیدت زندگیی یدا عملددرد وموزشدی دانشومدوزان
بررسی نتگه است که پیتنهاد میشود در پژدهشهای وینگه درنظر یرفکه شود
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