Downloaded from edcbmj.ir at 11:55 +0430 on Wednesday June 24th 2020

Journal homepage: www.edcbmj.ir/en

e-ISSN: 2345-5284

Relationship between Religious Attitude and Academic Achievement in
Students: Gender differences
Nazanin Karimzadeh1 ,Zinab Moghadm1 ,Maryam Darvishi1
1

Faculty member of Payam – Noor University – Department of educational sciences, Iran

*Corresponding author: Nazanin Karimzadeh, Faculty member of Payam – Noor University – Department of educational sciences, Iran.
Email:karimzade.n@gmail.com
Article Info

Keywords: Religious

Attitude, Academic
Achievement, Student

Abstract

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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چکیده
مقدمه :پیشرفت تحصیلی متاثر از متغیرهای متعددی است که می توانند آن را تحت الشعاع خود قرار دهند بر همین مبنا پژوهش
حاضر با هدف بررسی ارتباط نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت دانشجویان دختر و پسر در این متغیرها بود ،صورت گرفت.
روشها 313 :نفر (شامل  188دانشجوی دختر و  126دانشجوی پسر) به صورت نمونهبرداری با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و مقیاس نگرش مذهبی (اصالنی )1382 ،را تکمیل کردند .ابزار از روایی و پایایی مطلوبی
برخوردار بود .ارزیابی دادهها از طریق ماتریس همبستگی ،رگرسیون چندمتغیری و آزمون  tگروههای مستقل انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین ابعاد نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی رابطهی معنادار وجود دارد .همچنین بین دانشجویان

دختر و پسر از نظر برخورداری از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری به دست نیامد.
نتیجهگیری :بر این اساس میتوان گفت نگرش مذهبی میتواند به پیشرفت تحصیلی کمک نماید .این یافتهها بر نقش مذهب و
نگرش مذهبی در واداشتن افراد به تالش و کوشش و بازداری آنان از دست زدن به رفتارهای ناسالم جهت کسب پیشرفت تحصیلی تاکید
میکند.
واژگان کلیدی :نگرش مذهبی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجو
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معنادار به دست آورد )8(.در مقابل پژوهشهایی نیز وجود دارد که
بین نگرش مذهب یا نگرش مذهبی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی
رابطهی معنادار گزارش نکرده است .مثالً در پژوهش تقوینیا و
متوسلآرانی ( )1384بین ابعاد دینداری و پیشرفت تحصیلی ارتباط
معناداری به دست نیامد )9(.در پژوهشی دیگر که توسط اقوامی،
قهرمانی ،افشینجو ،حمزهپور و ترابی احمدی ( )1390به انجام
رسید بین نگرش درونی و بیرونی به مذهب با پیشرفت تحصیلی
رابطهی معناداری حاصل نشد)10( .در پژوهش مذکور اشاره شده
است که بین نمرات مذهب درونی و بیرونی با معدل تحصیلی
ارتباط معناداری یافت نشده است .نکتهی مهم قابل استنباط از
پژوهش فوق ،نتایج متفاوت و حتی متناقض است و لذا هنوز این
سوال باقی است که آیا بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی
رابطهی معناداری وجود دارد یا خیر؟ .بر این اساس پژوهش حاضر
سعی دارد به بررسی مجدد رابطهی نگرش مذهبی و پیشرفت
تحصیلی بپردازد .از آنجایی که برخی پژوهشهای انجام شده از
جمله سیگنر 2و ماهاجن )2018( 3تفاوتهای جنسیتی را نیز در این
رابطه موثر دانستهاند )11(،در پژوهش حاضر نیز به بررسی تفاوت-
های جنسیتی پرداخته میشود.

روشها
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعهی آماری شامل
کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد لردگان در سال1392-93
میباشد .حجم نمونهی تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان
()12( )1970و با توجه به حجم جامعه که  1668نفر میباشد،
تعداد  313نفر در نظر گرفته شد .امّا جهت پیشگیری از ریزش
احتمالی و کفایت بهتر نمونه ،تعداد نمونه به  320نفر افزایش و
این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب
و پس هماهنگی های بعمل آمده و کسب مجوزهای مربوطه
آزمودنی ها مورد آزمون قرار گرفتند ،یافت .بعد از حذف
پرسشنامههای مخدوش ،اطالعات بدست آمده از تعداد  314نفر
(شامل  188دانشجوی دختر و  126دانشجوی پسر) با استفاده از
نرم افزار  spssو آزمونهای ماتریس همبستگی ،رگرسیون
چندمتغیری و آزمون  tگروههای مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
میانگین سنی شرکتکنندگان  18/34و انحراف استاندارد 0/972
به دست آمد.
ابزارهای پژوهش
3
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پیشرفت تحصیلی از مهمترین متغیرهای هر نظام آموزشی به
حساب میآید و حتّی برخی متخصصان از آن به عنوان شاخص
اصلی سنجش کیفیت آموزش و پرورش هر کشور یاد میکنند .بر
این اساس نظام آموزش و پرورش را زمانی میتوان کارآمد و موفق
دانست که در آن دورههای تحصیلی از باالترین نمرات ممکن
برخوردار باشند ( .)1پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری
آموزشگاهی فرد است ( .)2در تعریفی دیگر اتکینسون و همکاران
( )1998پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل
از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر ،توانایی آموخته شده یا
اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی
آزمونهای استاندارد شده ،اندازهگیری میشود ( .)3اهمیت پیشرفت
تحصیلی از این جهت است که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری
اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر
قرار میدهد .)4(.با توجّه به اهمیت روزافزون پیشرفت تحصیلی و
نقش آن در نشان دان کیفیت آموزش و پرورش و تحوالت جوامع،
پژوهشهای زیادی به بررسی پیشایندها و پیامدهای این متغیر
پرداختهاند .اغلب پژوهشها به نقش متغیرهای شناختی و سایر
عوامل تحصیلی اشاره کردهاند و آنها را در پیشرفت تحصیلی
فراگیران موثر دانستهاند .در سالهای اخیر چرخشهای آشکاری
به سمت نقش متغیرهای غیرشناختی در پیشبرد مسائل تحصیلی
به وجود آمده است .اگرچه سابقهی چنین دیدگاههایی در نظریه-
های کالسیک روانشناسی مانند انسانگرایی از قبل وجود داشته
است امّا کمتر در پژوهشهای معاصر بدان پرداخته شده است که
امروزه این ضرورت احساس شده است .از جمله متغیرهای
غیرشناختی که نقش آن در پیشرفت تحصیلی مورد پژوهش قرار
گرفته است ،مذهب یا نگرش مذهبی میباشد .بررسی نقش مذهب
در حل مسائل زندگی و پیشبرد اهداف فردی و گروهی ،بعد از یک
دورهی کمرونقی ،در پژوهشهای چند دههی گذشته روند رو به
رشدی داشته است .نگرش مذهبی نوعی نگرش است که خداوند
را محور امور دانسته و ارزشها ،اخالقیات ،آداب و رسوم و رفتارهای
انسان را با یکدیگر ،طبیعت و با خویشتن تنظیم میکند (.)5
همانطور که بیان شد نقش مذهب یا نگرش مذهبی در پیشرفت
تحصیلی مورد پژوهش قرار گرفته است .امروزه با توجّه به شیوع
آسیبهای تحصیلی و موارد غیراخالقی در حوزهی تحصیلی از
جمله تقلب ،کپیبرداری ،عدم رعایت حقوق مولفین ،دستکاری
نمرات ،جایگزینی شخص دیگر به جای دانشجو در امتحانات و
غیره ،نقش مذهب بیشتر آشکار میشود .در این میان نوعی نگرشی
که فرد نسبت به مذهب دارد تاثیر مهمی سالمت تحصیلی او خواهد
داشت .بر این اساس در پژوهشهای مختلف به بررسی رابطهی
نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی پرداخته شده است .به عنوان

نمونه در پژوهش عباسی ،خادمی و نقش ( )1384رابطهی نگرش
مذهبی با انگیزش پیشرفت تحصیلی معنادار گزارش شد)6(.
همچنین مارشال )2018( 1در پژوهشی نقش ابعاد مذهبی را در رفع
چالشهای تربیتی موثر دانسته است )7(.در پژوهشی دیگر،
صالحینژاد ( )1392بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی ارتباط
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در پژوهش حاضر برای کسب اطالعات از ابزارهای زیر استفاده
شد :پرسشنامهی نگرش مذهبی :4این پرسشنامه توسط اصالنی
( )13( )1382طراحی شده و شامل  35سوال است که بر اساس
مقیاس لیکرت و به صورت  5گزینهای در طیف کامالً موافقم تا
کامالٌ مخالفم تنظیم و نمره گذاری شده است .حداکثر نمره 175
وحداقل نمره  35میباشد .بررسی نظری محتوای مواد پرسشنامه،
حیطه هفت موضوعی مختلف نگرش مذهبی با عناوین عبادات،
اخالقیات ،ارزشها ،اثرمذهب در زندگی و رفتار انسان ،مباحث

جدول .1ضرائب پایایی پرسشنامهی نگرش مذهبی
شاخص آماری

آلفای کرونباخ

مقیاس

پسران
0/96

تنصیف

دختران
0/94

پسران
0/86

کل
0/95

کل
0/85

دختران
0/89

نتایج
یافتههای توصیفی پژوهش حاضر شامل شاخصهای آماری میانگین ،انحراف معیار و کمینه و بیشینهی نمرات متغیرهای تحقیق است.
جدول .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
پسران
متغیرها
اخالقیات
اثر مذهب
مباحث اجتماعی
جهان بینی
باورها و دین
عبادات
ارزشها
پیشرفت
تحصیلی

میانگین
21/62
15/92
24/69
17/85
14/15
9/08
11/15
18/38

دختران
انحراف
معیار
7/55
5/11
6/89
4/41
3/60
3/45
3/89

کمینه

بیشینه

میانگین

6
6
6
5
4
3
4

30
30
24
25
20
14
20

21/42
15/35
23/53
18/41
14/87
10/74
10/95

0/870

17

20

18/32

کل
انحراف
معیار
7/32
4/23
3/64
3/36
2/95
3/33
4/64

کمینه

بیشینه

میانگین

6
6
6
5
4
3
4

22
30
28
20
16
15
18

21/50
15/60
24/03
18/17
14/54
10/06
11/03

1/38

15

20

18/34

انحراف
معیار
7/29
4/55
5/22
3/79
3/23
3/43
4/28

کمینه

بیشینه

6
6
6
5
4
3
4

30
30
28
25
20
15
20

1/18

15

20

در جدول بعد ماتریس همبستگی مرتبهی صفر متغیرهای پژوهش آمده است .نتایج جدول نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش ارتباط معنادار
وجود دارد.
جدول  .3ضرائب همبستگی مرتبهی صفر متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

 .1اخالقیات
 .2اثر مذهب
 .3مباحث اجتماعی
 .4جهان بینی
 .5باورها و دین
 .6عبادات
 .7ارزشها
 .8پیشرفت تحصیلی

1
** 0/71
** 0/66
** 0/53
** 0/55
** 0/63
** 0/74
** 0/36

29

2

3

4

5

6

8

7

1
** 0/62
** 0/61
** 0/59
** 0/57
** 0/61
** 0/29

1
**

0/67
** 0/65
** 0/52
** 0/47
** 0/23

1
**

0/68
** 0/47
** 0/53
** 0/27

1
** 0/59
* 0/38
* 0/18
*p>0/05
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** 0/51
** 0/32

1
**

0/39

1

**p>0/01
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اجتماعی ،جهان بینی و باورها و دین را اندازه گیری می کند.
روایی ابزار از طریق همبستگی ابعاد با نمرهی کل محاسبه شده
که ضرائب به دست آمده (بین  0/42تا  )0/58داللت بر روایی
ابزار داشت .همچنین برای محاسبه ضریب پایایی از آلفای
کرونباخ و روش تنصیف استفاده شد که در جدول زیر به تفکیک
جنسیت و کل آمده است .در مجموع یافتهها حاکی از پایایی
مطلوب ابزار بود .در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی از طریق
بررسی معدل دانشجویان مشارکتکننده سنجیده شد.

در گام بعد ،رگرسیون چندگانهی پیشرفت تحصیلی روی ابعاد نگرش مذهبی صورت گرفت .همانگونه که جدول  4نشان میدهد ابعاد نگرش
مذهبی توانستند در معادلهی رگرسیون متغیر پیشرفت تحصیلی را به صورت مثبت و معنیدار پیشبینی کند.

متغیر پیشبین

جدول  .4رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی روی ابعاد نگرش مذهبی
Durbinβ
R2
R
P
F
Watson

اخالقیات

0/34

4/18

0/01

اثر مذهب

0/27

3/19

0/01

مباحث اجتماعی

0/21

3/08

0/02

0/26

3/14

0/01

باورها و دین

0/16

2/15

0/05

عبادات

0/31

3/11

0/01

ارزشها

0/36

4/64

0/01

10/58

جهان بینی

0/507

0/0001

1/93

0/257

جهت مقایسهی ابعاد نگرش مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد (جدول  .)5نتایج نشان بین
دانشجویان دختر و پسر از نظر متغیرهای پیشبین پژوهش تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  .5آزمون  tگروههای مستقل
آزمون لوین
متغیرها
اخالقیات
اثر مذهب
مباحث اجتماعی
جهان بینی
باورها و دین
عبادات
ارزشها

F
0/046
0/106
1/177
0/806
0/976
0/005
0/621

سطح اطمینان  95درصد
T
0/073
0/326
0/553
-0/399
-0/576
-1/36
0/136

Sig
0/943
0/747
0/588
0/693
0/570
0/183
0/893

بحث
هدف مطالعهی حاضر شناخت رابطهی نگرش مذهبی و پیشرفت
تحصیلی در میان دانشجویان و همچنین بررسی تفاوت جنسیتی
از نظر متغیرهای پیشبین پژوهش بود .در مجموع  25درصد از
واریانس پیشرفت تحصیلی به واسطهی متغیرهای پژوهش تبیین
شد .یافتهها نشان داد ابعاد نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی
رابطهی معنادار دارند .از میان ابعاد نگرش مذهبی به ترتیب
ارزشها و اخالقیات ،همبستگی باالتری با پیشرفت تحصیلی
نشان دادند این یافته با یافته های مارشال( ،)2018خادمی(،)1384
صالحی نژاد( ،)1392تقوی نیا و متوسل آرانی( ،)1384اقوامی و
همکاران( )1390همسو می باشد .در تبیین کلی یافته میتوان به
نقش بازدارندگی مذهب اشاره کرد .همانطور که گفته شد حوزهی
تحصیلی به عنوان یکی از حوزههای زندگی اجتماعی از آثار سوء
تقلب و خیانت در امان نمانده است و همهساله اخباری در این
زمینه منتشر میشود .رواج چنین دیدگاهی ،سالمت علمآموزی و
2020, Vol. 13, No.1
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تفاوت میانگین
0/194
0/570
1/163
-0/566
-0/713
-1/66
0/206

پایین
-5/327
-3/046
-3/274
-3/616
-3/257
-4/14
-2/894

باال
-5/716
4/186
5/500
2/484
1/832
0/824
3/307

تحصیل دانش را به مخاطره میاندازد و تفاوتهای واقعی بین
فراگیران را در این زمینه پنهان میسازد .به طوری که افراد
شایسته قادر به رسیدن به درجات باال نخواهند بود .این وضعیت
کل جامعه را متاثر خواهد ساخت .افراد معتقد به مذهب با
تاثیرپذیری از مذهب و اتخاذ نگرش مذهبی ،به دلیل منع چنین
اعمال و رفتارهایی از سمت مذهب ،از انجام آنها خودداری می-
کنند .در عوض بر توانمندیهای خود برای غلبه بر چالشهای
تحصیلی و کسب پیشرفت درسی تکیه میکنند .در واقع میتوان
افراد معتقد به مذهب به دو شکا از مذهب در جهت پیشرفت
تحصیلی سود میجویند .نخست این دیدگاه مذهبی که افراد را به
علمآموزی دعوت میکند .و دوم با برحذر داشتن افراد از راههای
ناسالم و غیراخالقی .مذهب از افراد میخواهد تا با تالش و
کوشش خود به پیشرفت نائل آیند.
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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کارگیری سااایر منابع ساانجش اطالعات ،میتوانساات بر دقت
یافتهها و نتایج بیفزاید .اگرچه پرساشانامهها بینام بود و در مورد
محرمانه بودن اطالعات نیز اطمینان الزم به مشاااارکتکنندگان
داده شااد ولی هراس از ارزیابی و درز اطالعات ممکن اساات در
نتاایج پژوهش تااثیرگاذار بوده بااشاااد .همچنین پژوهش روی
دانشاجویان کارشاناسای انجام شاده اسات و قابلیت تعمیم به ساایر
مقاطع را ندارد .حتی در تعمیمدهی به دانشااجویان کارشااناساای
دیگر دانشااگاهها نیز باید جانب احتیاط نگه داشااته شااود .بر این
اسااااس پیشااانهااد میشاااود مادل مورد پژوهش ،در نموناهی
دانشجویان مقاطع تحصیلی و حتی بافتهای اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی دیگر نیز انجاام شاااود ،تاا عالوه بر افزایش قادرت
تعمیمدهی نتاایج ،امکاان مقاایساااهی آنهاا را نیز فراهم ساااازد.
همچنین محقق پیشانهاد می کند دساتاندرکاران آموزش عالی
با بهرهگیری از توان مشاوران مجرب و اساتید معارف به برگزاری
کارگاههایی در این زمینه برای دانشجویان اقدام کنند.
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یافته با یافته های صالحی نژاد( ،)1392تقوی نیا و متوسل
آرانی( )1384همجهت می باشد .در توجیه چنین یافتهای شاید
بتوان به نظریهی جامعهی تودهوار اشاره کرد .در جوامع تودهوار
سبک یکسانی از فرهنگ ،مذهب و وطنپرستی تبلیغ میشود و
سعی در مشابه بار آوردن هر چه بیشتر افراد است .در جامعهی
فعلی ایران نیز تا حد زیادی وضع به همین منوال است .امروزه در
جامعه یک قرائت رسمی از مذهب وجود دارد و فرهنگ مذهبی
خاص شیعی نیز تبلیغ میشود .این تبلیغات از درون خانواده،
مدارس و رسانههای جمعی به کرات تکرار میشود و بنابراین در
نگرشگزینی مشابه افراد نیز موثر واقع میافتد .چه دختران و چه
پسران از بدو ورود به مدرسه با مطالب کامالً مشابهای آموزش
داده میشوند و آموزش یکسانی نیز از طرف رسانههای گروهی
دریافت میکنند .لذا عدم تفاوت آنان در متغیر پیشبین پژوهش
طبیعی به نظر میرسد .نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت نگرش
مذهبی و نقش آن در تحول دیدگاه اخالقی دانشجویان در امر
تحصیل است و میتواند از منظر نظری و کاربردی مورد توجّه
قرار بگیرد.
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