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Abstract  Article Info 

Introduction: The purpose of this study was to identify the relationship 

between religious attitude and academic achievement and the differences 

between male and female students in these variables. 

Methods: 313 student (including 188 female students and 126 male students) 

were selected through multistage cluster random sampling and the Religious 

Attitude Scale (Aslani, 2003) were completed. The tool had good reliability 

and reliability. Data were evaluated through correlation matrix, multivariate 

regression and independent group t test. 

Results: Findings showed that there is a significant relationship between 

dimensions of religious attitude and academic achievement. Also, there was no 

significant difference between male and female students in the variables in the 

research. 

Conclusion: Accordingly, it can be concluded that religious attitude could 

contributed to academic achievement. These findings emphasize the role of 

religion and religious attitude in persuading people to work and prevent them 

from engaging in unhealthy behaviors for academic achievement. 
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 انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیو پ ینگرش مذهب نیب  ی رابطه :یتیجنس  های تفاوت
 

 1یش یدرو  می، مر  1مقدم نبیز  ، 1*مزادهی کر نینازن

 رانی نور، ا امی دانشگاه پ ،یتیگروه علوم ترب 1 

 
 

 

 karimzade.n@gmail.com. ایمیل: رانینور، ا  امیدانشگاه پ ، یتیزاده، گروه علوم ترب میکر نینازن :نویسنده مسوول*

 ده کیچ

مبنا پژوهش  نیتوانند آن را تحت الشعاع خود قرار دهند بر هم یاست که م یمتعدد یرهایمتاثر از متغ یلیتحص شرفتیپ :مقدمه

 بود، صورت گرفت.  رهایمتغ نیدختر و پسر  در ا انیو تفاوت دانشجو یلیتحص شرفتیو پ یارتباط نگرش مذهب یحاضر با هدف بررس

برداری با استفاده از  روش نمونه گیری  دانشجوی پسر(  به صورت نمونه  126دانشجوی دختر و  188نفر )شامل  313 ها:روش

( را تکمیل کردند. ابزار از روایی و پایایی مطلوبی 1382نگرش مذهبی )اصالنی،  ای انتخاب شدند و مقیاسای چند مرحلهتصادفی خوشه

 های مستقل انجام شد. گروه tها از طریق ماتریس همبستگی، رگرسیون چندمتغیری و آزمون برخوردار بود. ارزیابی داده

معنادار وجود دارد. همچنین بین دانشجویان   یها نشان داد که بین ابعاد نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی رابطهیافتهها: یافته 

 .دختر و پسر از نظر برخورداری از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری به دست نیامد

ها بر نقش مذهب و  تواند به پیشرفت تحصیلی کمک نماید. این یافتهتوان گفت نگرش مذهبی میبر این اساس میگیری: نتیجه

افراد به تالش و کوشش و بازداری آنان از دست زدن به رفتارهای ناسالم جهت کسب پیشرفت تحصیلی تاکید نگرش مذهبی در واداشتن  

 کند.می

 

 دانشجو ،یلیتحص شرفتی پ ،ینگرش مذهب :واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               2 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-1798-fa.html


 

28 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.1 

 مقدمه
ترین متغیرهای هر نظام آموزشی به  پیشرفت تحصیلی از مهم

آید و حتّی برخی متخصصان از آن به عنوان شاخص  حساب می
کنند. بر  اصلی سنجش کیفیت آموزش و پرورش هر کشور یاد می

توان کارآمد و موفق اساس نظام آموزش و پرورش را زمانی میاین  
های تحصیلی از باالترین نمرات ممکن  دانست که در آن دوره

پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری  (.1برخوردار باشند )
(. در تعریفی دیگر اتکینسون و همکاران  2آموزشگاهی فرد است )

موخته شده یا اکتسابی حاصل  ( پیشرفت تحصیلی را توانایی آ1998)
از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا  

ی  دانند که به وسیلهاکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می
(. اهمیت پیشرفت  3شود )گیری میهای استاندارد شده، اندازهآزمون

تحصیلی از این جهت است که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری 
ثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر ا

با توجّه به اهمیت روزافزون پیشرفت تحصیلی و (. 4)دهد.قرار می
نقش آن در نشان دان کیفیت آموزش و پرورش و تحوالت جوامع،  

های زیادی به بررسی پیشایندها و پیامدهای این متغیر پژوهش
نقش متغیرهای شناختی و سایر  ها بهاند. اغلب پژوهشپرداخته

ها را در پیشرفت تحصیلی  اند و آن عوامل تحصیلی اشاره کرده
های آشکاری  های اخیر چرخشاند. در سالفراگیران موثر دانسته

به سمت نقش متغیرهای غیرشناختی در پیشبرد مسائل تحصیلی 
-هایی در نظریهی چنین دیدگاهبه وجود آمده است. اگرچه سابقه

گرایی از قبل وجود داشته  شناسی مانند انسانکالسیک روان های
های معاصر بدان پرداخته شده است که  است امّا کمتر در پژوهش

امروزه این ضرورت احساس شده است. از جمله متغیرهای 
غیرشناختی که نقش آن در پیشرفت تحصیلی مورد پژوهش قرار 

سی نقش مذهب  باشد. بررگرفته است، مذهب یا نگرش مذهبی می
در حل مسائل زندگی و پیشبرد اهداف فردی و گروهی، بعد از یک  

ی گذشته روند رو به  های چند دههرونقی، در پژوهشی کمدوره
رشدی داشته است. نگرش مذهبی نوعی نگرش است که خداوند  

ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای را محور امور دانسته و ارزش
(.      5کند )یگر، طبیعت و با خویشتن تنظیم میانسان را با یکد

طور که بیان شد نقش مذهب یا نگرش مذهبی در پیشرفت همان
تحصیلی مورد پژوهش قرار گرفته است. امروزه با توجّه به شیوع  

ی تحصیلی از  های تحصیلی و موارد غیراخالقی در حوزهآسیب
دستکاری برداری، عدم رعایت حقوق مولفین، جمله تقلب، کپی

نمرات، جایگزینی شخص دیگر به جای دانشجو در امتحانات و  
شود. در این میان نوعی نگرشی  غیره، نقش مذهب بیشتر آشکار می

که فرد نسبت به مذهب دارد تاثیر مهمی سالمت تحصیلی او خواهد 
ی  های مختلف به بررسی رابطهداشت. بر این اساس در پژوهش
  لی پرداخته شده است. به عنوان نگرش مذهبی با پیشرفت تحصی

 
1. Marshall  
2. Seginer 

ی نگرش  ( رابطه1384نمونه در پژوهش عباسی، خادمی و نقش )
(  6مذهبی با انگیزش پیشرفت تحصیلی معنادار گزارش شد.)

( در پژوهشی نقش ابعاد مذهبی را در رفع  2018)  1همچنین مارشال
در پژوهشی دیگر،  ( 7های تربیتی موثر دانسته است.)چالش
پیشرفت تحصیلی ارتباط    ( بین نگرش مذهبی و1392)نژاد  صالحی

هایی نیز وجود دارد که ( در مقابل پژوهش8معنادار به دست آورد.)
بین نگرش مذهب یا نگرش مذهبی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی  

نیا و  ی معنادار گزارش نکرده است. مثالً در پژوهش تقویرابطه
و پیشرفت تحصیلی ارتباط ( بین ابعاد دینداری  1384آرانی )متوسل

در پژوهشی دیگر که توسط اقوامی،   (9)معناداری به دست نیامد.
( به انجام  1390پور و ترابی احمدی )جو، حمزهقهرمانی، افشین

رسید بین نگرش درونی و بیرونی به مذهب با پیشرفت تحصیلی 
(در پژوهش مذکور اشاره شده  10ی معناداری حاصل نشد. )رابطه

بین نمرات مذهب درونی و بیرونی با معدل تحصیلی  است که 
ی مهم قابل استنباط از  ارتباط معناداری یافت نشده است.    نکته

پژوهش فوق، نتایج متفاوت و حتی متناقض است و لذا هنوز این  
سوال باقی است که آیا بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی 

اساس پژوهش حاضر   ی معناداری وجود دارد یا خیر؟. بر اینرابطه
ی نگرش مذهبی و پیشرفت سعی دارد به بررسی مجدد رابطه

های انجام شده از  تحصیلی بپردازد. از آنجایی که برخی پژوهش
های جنسیتی را نیز در این ( تفاوت2018)  3و ماهاجن  2جمله سیگنر

-( در پژوهش حاضر نیز به بررسی تفاوت11اند،)رابطه موثر دانسته
 شود.    ی پرداخته میای جنسیته

 هاروش 
شامل  آماری یپژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه

  1392-93سال در دانشگاه پیام نور واحد لردگان دانشجویان کلیه
ی تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان  باشد. حجم نمونهمی
باشد،  نفر می 1668(و با توجه به حجم جامعه که 12( )1970)

نفر در نظر گرفته شد. امّا جهت پیشگیری از ریزش   313تعداد 
نفر افزایش و   320احتمالی و کفایت بهتر نمونه، تعداد نمونه به 

این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب  
و پس هماهنگی های بعمل آمده و کسب مجوزهای مربوطه  

افت. بعد از حذف  آزمودنی ها مورد آزمون قرار گرفتند، ی
نفر   314های مخدوش، اطالعات بدست آمده از تعداد پرسشنامه
دانشجوی پسر( با استفاده از   126دانشجوی دختر و  188)شامل 

و آزمونهای ماتریس همبستگی، رگرسیون   spssنرم افزار 
های مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.  گروه  tچندمتغیری و آزمون  
  972/0و انحراف استاندارد    34/18ان   کنندگمیانگین سنی شرکت

 به دست آمد.  
 ابزارهای پژوهش 

3. Mahajna 
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از ابزارهای زیر استفاده  اطالعات کسب برای پژوهش حاضر در
این پرسشنامه توسط اصالنی   :4ی نگرش مذهبی پرسشنامه شد:
سوال است که بر اساس   35( طراحی شده و شامل 13( )1382)

ای در طیف کامالً موافقم تا گزینه  5مقیاس لیکرت و به صورت 
  175کامالٌ مخالفم تنظیم و نمره گذاری شده است. حداکثر نمره 

باشد. بررسی نظری محتوای مواد پرسشنامه، می  35وحداقل نمره  
فت موضوعی مختلف نگرش مذهبی با عناوین عبادات، حیطه ه

ها، اثرمذهب در زندگی و رفتار انسان، مباحث  اخالقیات، ارزش

کند.  اجتماعی، جهان بینی و باورها و دین را اندازه گیری می
ی کل محاسبه شده روایی ابزار از طریق همبستگی ابعاد با نمره

داللت بر روایی  (58/0تا  42/0که ضرائب به دست آمده )بین 
برای محاسبه ضریب پایایی از آلفای   ابزار داشت. همچنین

کرونباخ و روش تنصیف استفاده شد که در جدول زیر به تفکیک 
ها حاکی از پایایی جنسیت و کل آمده است. در مجموع یافته

در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی از طریق  مطلوب ابزار بود. 
 کننده سنجیده شد. تبررسی معدل دانشجویان مشارک

 

 ی نگرش مذهبی.ضرائب پایایی پرسشنامه1جدول 

 تنصیف آلفای کرونباخ شاخص آماری 

س
قیا
م

 

 کل دختران پسران کل دختران پسران
96/0 94/0 95/0 86/0 89/0 85/0 

 نتایج

 ی نمرات متغیرهای تحقیق است. میانگین، انحراف معیار و کمینه و بیشینههای آماری های توصیفی پژوهش حاضر شامل شاخصیافته
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش.یافته2جدول 

 متغیرها
 کل دختران پسران

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین بیشینه کمینه

انحراف 
 معیار

 میانگین بیشینه کمینه
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه

 30 6 29/7 50/21 22 6 32/7 42/21 30 6 55/7 62/21 اخالقیات

 30 6 55/4 60/15 30 6 23/4 35/15 30 6 11/5 92/15 اثر مذهب

 28 6 22/5 03/24 28 6 64/3 53/23 24 6 89/6 69/24 مباحث اجتماعی

 25 5 79/3 17/18 20 5 36/3 41/18 25 5 41/4 85/17 جهان بینی

 20 4 23/3 54/14 16 4 95/2 87/14 20 4 60/3 15/14 باورها و دین 

 15 3 43/3 06/10 15 3 33/3 74/10 14 3 45/3 08/9 عبادات

 20 4 28/4 03/11 18 4 64/4 95/10 20 4 89/3 15/11 هاارزش

پیشرفت 
 تحصیلی

38/18 870/0 17 20 32/18 38/1 15 20 34/18 18/1 15 20 

 

دهد بین متغیرهای پژوهش ارتباط معنادار متغیرهای پژوهش آمده است. نتایج جدول نشان میی صفر در جدول بعد ماتریس همبستگی مرتبه
 وجود دارد.

 ی صفر متغیرهای پژوهش. ضرائب همبستگی مرتبه3جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 . اخالقیات1
       1 71/0 **  . اثر مذهب2
      1 62/0 **  66/0 **  . مباحث اجتماعی3
     1 67/0 **  61/0 **  53/0 **  . جهان بینی4
    1 68/0 **  65/0 **  59/0 **  55/0 **  . باورها و دین5
   1 59/0 **  47/0 **  52/0 **  57/0 **  63/0 **  . عبادات6
  1 51/0 **  38/0 *  53/0 **  47/0 **  61/0 **  74/0 **  ها. ارزش7
 1 39/0 **  32/0 **  18/0*  27/0 **  23/0 **  29/0 **  36/0 **  . پیشرفت تحصیلی8

     05/0>p* 01/0>p** 
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دهد ابعاد نگرش  نشان می  4گونه که جدول  همانی پیشرفت تحصیلی روی ابعاد نگرش مذهبی صورت گرفت.  در گام بعد، رگرسیون چندگانه
 . بینی کنددار پیشصورت مثبت و معنیی رگرسیون متغیر پیشرفت تحصیلی را به مذهبی توانستند در معادله

 
 . رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی روی ابعاد نگرش مذهبی4جدول 

P< T β 
Durbin-

Watson 
2R R P F بینمتغیر پیش 

01/0 18/4 34/0 

93/1 257/0 507/0 0001/0 58/10 

 اخالقیات

 اثر مذهب 27/0 19/3 01/0

 اجتماعیمباحث  21/0 08/3 02/0

 جهان بینی 26/0 14/3 01/0

 باورها و دین  16/0 15/2 05/0

 عبادات 31/0 11/3 01/0

 هاارزش 36/0 64/4 01/0

 
(. نتایج نشان بین  5های مستقل استفاده شد )جدول گروه tی ابعاد نگرش مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر از آزمون جهت مقایسه

 بین پژوهش تفاوت معناداری وجود ندارد.  دانشجویان دختر و پسر از نظر متغیرهای پیش
 

 های مستقلگروه tآزمون  . 5جدول 

 درصد 95سطح اطمینان   آزمون لوین 

 باال پایین تفاوت میانگین F T Sig متغیرها

 -716/5 -327/5 194/0 943/0 073/0 046/0 اخالقیات
 186/4 -046/3 570/0 747/0 326/0 106/0 اثر مذهب

 500/5 -274/3 163/1 588/0 553/0 177/1 مباحث اجتماعی
 484/2 -616/3 -566/0 693/0 -399/0 806/0 جهان بینی
 832/1 -257/3 -713/0 570/0 -576/0 976/0 باورها و دین 

 824/0 -14/4 -66/1 183/0 -36/1 005/0 عبادات
 307/3 -894/2 206/0 893/0 136/0 621/0 هاارزش

 
 بحث

ی نگرش مذهبی و پیشرفت ی حاضر شناخت رابطه هدف مطالعه
تحصیلی در میان دانشجویان و همچنین بررسی تفاوت جنسیتی 

درصد از  25بین پژوهش بود. در مجموع از نظر متغیرهای پیش
متغیرهای پژوهش تبیین ی واریانس پیشرفت تحصیلی به واسطه 

ها نشان داد ابعاد نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی شد. یافته
ی معنادار دارند. از میان ابعاد نگرش مذهبی به ترتیب  رابطه
ها و اخالقیات، همبستگی باالتری با پیشرفت تحصیلی ارزش

(، 1384(، خادمی)2018نشان دادند این یافته با یافته های مارشال)
(، اقوامی و  1384(، تقوی نیا و متوسل آرانی)1392اد)صالحی نژ
توان به  ( همسو می باشد. در تبیین کلی یافته می1390همکاران)

ی طور که گفته شد حوزهنقش بازدارندگی مذهب اشاره کرد. همان
های زندگی اجتماعی از آثار سوء  تحصیلی به عنوان یکی از حوزه

ساله اخباری در این همه تقلب و خیانت در امان نمانده است و
آموزی و  شود. رواج چنین دیدگاهی، سالمت علمزمینه منتشر می

های واقعی بین  اندازد و تفاوتتحصیل دانش را به مخاطره می
سازد. به طوری که افراد  فراگیران را  در این زمینه پنهان می

شایسته قادر به رسیدن به درجات باال نخواهند بود. این وضعیت 
افراد معتقد به مذهب با   جامعه را متاثر خواهد ساخت. کل 

تاثیرپذیری از مذهب و اتخاذ نگرش مذهبی، به دلیل منع چنین 
-ها خودداری میاعمال و رفتارهایی از سمت مذهب، از انجام آن

های های خود برای غلبه بر چالشکنند. در عوض بر توانمندی
توان  در واقع می کنند.تحصیلی و کسب پیشرفت درسی تکیه می

افراد معتقد به مذهب به دو شکا از مذهب در جهت پیشرفت 
جویند. نخست این دیدگاه مذهبی که افراد را به  تحصیلی سود می

های کند. و دوم با برحذر داشتن افراد از راهآموزی دعوت میعلم
خواهد تا با تالش و  ناسالم و غیراخالقی. مذهب از افراد می

 پیشرفت نائل آیند.  کوشش خود به 
همچنین نتایج نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر از نظر     

برخورداری از ابعاد نگرش مذهبی تفاوت معناداری وجود ندارد این  
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(، تقوی نیا و متوسل  1392یافته با یافته های صالحی نژاد)
ای شاید  ( همجهت می باشد. در توجیه چنین یافته1384آرانی)

وار  وار اشاره کرد. در جوامع تودهی تودهی جامعهظریهبتوان به ن
شود و  پرستی تبلیغ میسبک یکسانی از فرهنگ، مذهب و وطن

ی  سعی در مشابه بار آوردن هر چه بیشتر افراد است. در جامعه
فعلی ایران نیز تا حد زیادی وضع به همین منوال است. امروزه در 

دارد و فرهنگ مذهبی جامعه یک قرائت رسمی از مذهب وجود 
شود. این تبلیغات از درون خانواده،  خاص شیعی نیز تبلیغ می

شود و بنابراین در  های جمعی به کرات تکرار میمدارس و رسانه
افتد. چه دختران و چه  گزینی مشابه افراد نیز موثر واقع مینگرش

ای آموزش  پسران از بدو ورود به مدرسه با مطالب کامالً مشابه
های گروهی شوند و آموزش یکسانی نیز از طرف رسانهداده می

بین پژوهش  کنند. لذا عدم تفاوت آنان در متغیر پیشدریافت می
  رسد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت نگرشطبیعی به نظر می

مذهبی و نقش آن در تحول دیدگاه اخالقی دانشجویان در امر  
ی و کاربردی مورد توجّه  تواند از منظر نظرتحصیل است و می

 قرار بگیرد. 

 نتیجه گیری
ای کاه در تواناد در پر کردن خالء تووریکینتاایج این پژوهش می 

ی ارتباط نگرش مذهبی و پیشارفت تحصایلی وجود دارد، به زمینه
کاار آیاد. این پژوهش حااوی اطالعاات و معاارف مفیادی برای 

انشاااجویاان هاا و دگاذاران، نهاادهاای تربیتی، خاانوادهسااایااسااات
کناد کاه هر چاه ماا بااشااااد. نتاایج این پژوهش بیاان میمی

دانشاااجویاانی باا نگرش ماذهبی مثبات تربیات کنیم و بااورهاای 
مااذهبی آنااان را ارج نهیم، فراگیرانی خودگردان، صااااادق و 

مادار را پرورش خواهیم داد کاه بر حفاا ات، نظاارت و اخالق
نا هساتند و چگونگی پیدا کردن مسایر ساالم موفقیت تحصایلی توا

با همین توانایی زندگی خود را مدیریت و در امر تحصاایل موفق 
های های پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتخواهند بود. یافته

 ی علوم رفتاری تفسیر شود.شناسی و حوزهعلم روان

اوری اطالعات پژوهش تنها پرسااشاانامه اساات. به ابزار جمع    

توانساات بر دقت اطالعات، میکارگیری سااایر منابع ساانجش 

نام بود و در مورد ها بیها و نتایج بیفزاید. اگرچه پرساشانامهیافته

کنندگان محرمانه بودن اطالعات نیز اطمینان الزم به مشاااارکت

داده شااد ولی هراس از ارزیابی و درز اطالعات ممکن اساات در 

نتاایج پژوهش تااثیرگاذار بوده بااشاااد. همچنین پژوهش روی 

ویان کارشاناسای انجام شاده اسات و قابلیت تعمیم به ساایر دانشاج

دهی به دانشااجویان کارشااناساای مقاطع را ندارد. حتی در تعمیم

ها نیز باید جانب احتیاط نگه داشااته شااود. بر این دیگر دانشااگاه

ی شاااود مادل مورد پژوهش، در نموناهاسااااس پیشااانهااد می

ی، اقتصادی های اجتماعدانشجویان مقاطع تحصیلی و حتی بافت

و فرهنگی دیگر نیز انجاام شاااود، تاا عالوه بر افزایش قادرت 

ساااازد. هاا را نیز فراهم ی آندهی نتاایج، امکاان مقاایساااهتعمیم

اندرکاران آموزش عالی همچنین محقق پیشانهاد می کند  دسات

گیری از توان مشاوران مجرب و اساتید معارف به برگزاری با بهره

 ینه برای دانشجویان اقدام کنند. هایی در این زمکارگاه

 یمالحظات اخالق

در این مطالعه همه مالحظات اخالقی صااورت گرفته و کد ثبت 
 .اعمال شده است. 94/د/7910/09/8

 ی سپاسگزار
شاایساته اسات کلیه دانشاجویان شارکت کننده در این پژوهش که 
با بردباری به مقیاساهای موجود در پرساشانامه پاسا دادند تشکر و 

 قدردانی به عمل آید. 
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