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Abstract
Background and Purpose:
Since one of the goals of universities is to increase the quality and quantity of students and
their educational progress with the maximum facilities, the higher the level of their general
health, the higher their average and their educational success will be. With respect to the
importance of general health and the role of religious issues including prayers, the present
study was conducted to investigate the relationship between prayers and educational status in
the students at the Islamic Azad University of Sabzevar, Iran.
Methods and Materials:
This descriptive analytical study was conducted on the students at the Islamic Azad
University of Sabzevar, Iran, who studies at the summer term in 2008. The data on religious
beliefs was collected by the Temple Questionnaire with an established reliability and validity.
The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square, correlation coefficient and
independent t-test.
Results:
The findings revealed a significant difference in the average of male and female students in
each of the three terms investigated (term 1 p=0.001, term 2 p0.002, term 3 p=0.02). In fact,
Male students’ mean was lower than that of males. Also, a significant correlation coefficient
was observed between prayers and students’ average (r=o.167). The correlation between
prayers and the average of terms 1, 2, and 3 was not significant. However, a significant
relationship was observed between non-dormitory residence and students’ average (p=0.047).
Conclusion:
Generally salat has been more effective on the education progress than prayers. Variables
of gender, dorm residence and salat score have had the highest effect on the students’ average
during the three terms. Other variables such as age, term, area of residence, prayers etc. have
had no effect on the students’ educational progress.
Key Words: Prayers; Education; Progress.
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زمینه و هدف:
از آن جايي كه يكي از اهداف عمده دانشگاه ها افزايش ارتقاء كیفي و كمي دانشجويان و پیشرفت تحصیلي آنـان اـا اسـتفاده از
حداكثر امكانات موجود در دانشگاه ميااشد ،لذا هر چه سالمت عمومي دانشجويان اهتر ااشد،معدل پايان ترم واه تبع آن موفقیـت
تحصیلي آنان نیز افزايش مييااد .انااراين اا توجه اه اهمیت مسائل سالمت عمومي دانشجويان دركشـور جـوان ايـران ونقـش مهـم
پايبند اودن اه مسائل اعتقادي از جمله اعتقاد اه نماز و نیايش در اين راستا پژوهشي اا هدف تعیین ارتباط نماز و نیايش اـا وعـعیت
تحصیلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار صورت گرفت.

مواد و روشها :
نوع مطالعه توصیفي -تحلیلي وجمعیت مورد مطالعه كلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار از سال دوم اه اعد  ،كه در ترم
تااستان سال 18مشغول اه تحصیل اوده اند ،در نظر گرفته شد .پرسشنامه مراـوط اـه نمـاز و نیـايش ارگرفتـه از پرسشـنامه اعتقـادات
مذهبي و معروف اه پرسشنامه معبد كه روائي و پــايــائي آن تأيید شده است ،در اختیاردانشجويان قـرار گرفتـه و تكمیـل گرديـد.
داده هاي حاصل از اين پژوهش اا استفاده از نرم افزار  spssو آزمون هاي مجذوركاي  ،عريب همبسـتگي و آزمـون تـي مسـتقل
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها:
ايــن مطالعــه نشــان داد كــه اــین معــدل دانشــجويان دختــر و پســر از نظــر آمــاري تفــاوت معنــا داري در هــر ي ـ

از ســه تــرم

مــورد اررســي مشــاهده شــد(.معــدل تــرم  ،p=0/001:8معــدل تــرم ،p=0/002:0معــدل تــرم .)p=0/02:3در واقــع میــانگین
معــدل دانشــجويان دختــر ایشــتر از پســر اــوده اســت .همچنــین اــین نمــره نمــاز اــا مـع ــدل دانـش ــجويان در هــر ســه ت ـرم مــورد
اررســي عــريب همبســتگي معنــي دار( )r=0/167اــه دســت آمــد .اــین نیــايش اــا معــدل تــرم هــاي  3،0،8همبســتگي معنــي دار
نبود و این متغیر غیر خوااگاهي اودن اا نمرهي نماز و معدل دانشجويان رااطه معني داري ) )p=0/047اه دست آمد.

نتیجه گیري:
اه طور كلي اه جاي آوردن فريضه نماز ایش از نیايش ار موفقیت تحصیلي دانشجويان تأثیر گذار اوده است .متغیرهـاي جـن ،
خوااگاهي و غیر خوااگاهي و نمره نماز ایشترين تأثیر را روي معدل دانشجويان طي  3ترم داشته اند .ساير متغیرهـا نظیـر سـن ،تـرم
تحصیلي ،محل سكونت ،نیايش و ...ار معدل دانشجويان تأثیري نداشته است.
واژه هاي كلیدي :نماز ،نیايش،پیشرفت تحصیلي
 -1دانشجوي كارشناسي مامائي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
 -2دانشجوي فوريت پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
 -3كارشناس ارشد آموزش بهداشت و عضو هيئت علمي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
-4كارشناس ارشد آمارحياتي
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مقدمه:
يكي از اتفاقات مهم ازرگسالي ورود اه دانشگاه مي ااشد

آورده اند نگران وععیت و پیشرفت تحصیلي خود اوده اند.

كه دگـرگـوني هـاي زيــادي را در زنــدگي فـرد ااعــــ

عوامـل حمايـت كننــده از جملـه مـذهب پیامــد هـاي مثبــت

مي شود (.)8ورود اه دانشـگاه و شـروع زنـدگي دانشـجويي

رفتاري را افزايش و احتـمال رفتار هاي آسیب زا را در افراد

خود اه نوعي سرآغاز رويارويي اا مجموعه اي از مجهوالت

كاهش مي دهد( .)3اگر در جامعه اي فرهنـ

نمـاز خـواني

و تحوالت است( .)0دانشــجويان اـه لحـام منـااع انسـاني از

نهادينه شود اه طور حـتم اسـیاري از معضـالت و ناهنجـاري

پايه هاي انیادين پیشرفت ،ترقي و توانمنـدي هـر جامعـه اي

هاي ما اه خصوص در میان نسل جوان ار طرف خواهد شد.

محسوب مي شوند.پژوهش هاي صورت گرفته در دهه هاي

از آنجــا كــه نمــاز از اركــان ديــن و نیــايش و مناجــات در

اخیر نقش و جايگاه ويژه اي اراي مذهب و ااور هاي دينـي

فرهن

غني اسالم محسوب مي شود و همواره اه عنوان سپر

در اهداشت روان قائل شده انـد( .)3ديـن و مـذهب يكـي از

حمايتي انسان را در اراار مسائل و االيا حفـ مـي نمايـد(.)0

اساسي ترين و مهمترين نهاد هايي است كه جامعه اشري اـه

اايد اح

نمـاز و نیـايش را در اـین دانشـجويان و اسـاتید و

خود ديده است .مذهب انسان را در مقاال هجـوم اعـطراب

كارمندان گسترث داد .نماز مهمترين مسئله و محور اساسـي

ترديد و ناامـــیدي نــیـرومند و آماده مي سازد( .)4دين تأثیر

در دانشگاه ها و مراكز درماني است( .)9اا توجه اـه ايـن كـه

قاال مالحظه اي در سازگاري افراد دارد و از آن مي تـوان

يكي از اهداف عمـده دانشـگاه هـا افـزايش ارتقـاء كیفـي و

در كار االیني اا مراجعیني كه خواهان روان درماني معنـوي

كمي دانشجويان و پیشرفت تحصیلي آنان است لذا هـر چـه

هستند استفاده كرد .مطالعاتي كه تا كنون انجام گرفته نشـان

سالمت عمومي دانشجويان اهتر ااشد معدل پايـان تـرم و اـه

داده اند كه مذهب نقـش اسـیار مـیثري در ارتقـاء سـالمت

تبع آن موفقیت تحصیلي آنان نیز افـزايش مـي يااـد.از آنجـا

روان دارد( .)5نتــايپ پــژوهش اســتوارد و جــو نشــان داد كــه

كه يكـي از معیـار هـاي موفقیـت تحصـیلي میـانگین معـدل

روحیــه مــذهبي اــه صــورت چشــمگیري اــا ســالمت روان و

تحصیلي مي ااشد ،لذا در اين پژوهش جهت تعیین پیشرفت

سازگاري در ارتباط است.افرادي كه خـود را ایشـتر از همـه

تحصیلي دانشجويان معدل آنان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مذهبي مي دانند از ديگران سازگارترند و ااالترين عملكـرد

انااراين اا توجه اه اهمیت مسئله سالمت عمومي دانشـجويان

تحصیلي را دارند( .)88دوران دانشجويي دوره اي مهیپ و پر

در كشور جوان ايران و نقـش مهـم پايبنـد اـودن اـه مسـائل

چالش اراي دانشجويان است( .)6ازطرف ديگرافت تحصیلي

اعتقادي از جمله اعتقاد اه نماز و نیـايش در ايـن راسـتا اايـد

يكي از مشكالت نظام آموزشي كشـور هـاي جهـان سـوم و

ایش از پیش اـه ايـن مقولـه توجـه گـردد .اـه همـین منظـور

ايران مي ااشد و هر ساله ایش از نیمي از میلیون هـا دانشـجو

پژوهش حاعـر اـا هـدف اررسـي ارتبـاط نمـاز و نیـايش اـا

كه در جهان اه دانشگاه ها راه مي يااند ترک تحصیل كرده،

پیشرفت تحصیلي دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد

مشروط شده و يا نمي تواننـد تحصـیالت خـود را در موعـد

سبزوار انجام گرفت.

مقرر اه پايان ارسـانند( .)8مـذاهب الهـي انسـان را از ركـود،
جمود و انحطاط فكري ااز داشته ،در رشد و تــكامل يـاري

مواد و روشها:

و مدد مـي رسـانند( .)8رفتـار هـاي مـذهبي ارزث مثبتـي در

مطالعه حاعر ي

مطالعه توصیفي -تحلیلي است .جامعه

پرداختن اه نكات معني دار زندگي دارند .رفتارهايي از قبیل

مورد پژوهش دانشجويان ترم تااستان دانشـگاه آزاد سـبزوار

توكل اه خداوند،زيارت و  ...مي توانند از طريق ايجاد امیـد

در سال  8318اودند .دانشجوياني كه حداقل  3ترم تحصیلي

و تشويق اه نگرث هاي مثبت،موجب آرامــش درونـي فـرد

را گذرانده اودند ،نمونه مورد پژوهش را تشكیل مي دادند.

شوند( .)1پژوهـــــش هـا حـاكي از آن اســـت افـرادي كـه
دســ ت اه خـود كشـي زده انـد و يـا اـه مصـرف مـواد روي
9
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يافته ها:
در نهايت  384پرسشنامه توسط اين افراد تكمیـل شـد .ااـزار

در مطالعــه حاعــر  384نفــر از دانشــجويان دانشــگاه آزاد

جمع آوري اطالعات پرسشـنامه اي شـامل دو ا ـش اـوده:

اســالمي واحــد ســبزوار ( %56/4پســر) و ( %43/6دختــر) اــا

از جمله جن  ،سن،

میانگین سني  03/09 ± 4/84مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد .از

خوااگاهي يا غیر خوااگاهي اودن و معدل ترم  3آن ها اـود.

اين تعداد  %89متاهل و  %85/9افراد نیز اومي اودنـد .از اـین

ا ــش دوم شــامل  68ســیال مراــوط اــه نمــاز و نیــايش و

ايــن دانشــجويان  %61/1شــهري و  %83/0روســتايي و اقیــه

اعتقادات مذهبي مي شد .اين سیاالت ارگرفته از پرسشـنامه

تكمیل نشده اود.

اســتاندارد ،اعتقــادات مــذهبي داراي روايــي و پايــايي تأيیــد

میانگین معدل دانشجويان مورد تحقیـق در تـرم اول ،83/95

شده ،اود .اراي تعیین پیشرفت تحصیلي افـراد معـدل  3تـرم

در ترم دوم  84/32و در ترم سوم  84/44اود .عـمن آن كـه

متوالي آن ها در نظر گرفته شد .سـیاالت مراـوط اـه نمـاز و

معــدل ( )80 – 84/99در اــین دانشــجويان مــورد اررســي

نیــايش اــا مقیــات لیكــرت در  5طبقــه تقســیم انــدي شــدند.

ایشترين فراواني را داشت.

پرسشنامه اـه تأيیـد حراسـت دانشـگاه آزاد اسـالمي سـبزوار

معدل دخترهـا در هـر  3تـرم مـورد اررسـي ایشـتر از معـدل

رسید و اا هماهنگي آموزث دانشگاه در اختیـار دانشـجويان

پسرها اوده و اختالف میانگین معدل دخترها و پسرها از نظر

قرار گرفته و تكمیل گرديد .اطالعات كامالً محرمانه اـود و

آماري در هـر يـ

از ايـن  3تـرم معـــني دار اـود(.جـدول

نام تكمیل كننده در پرسشنامه ذكر نمي شد .در نهايـت داده

شماره .)8

ا ش اول شامل اطالعات دموگرافی

هــا اــا اســتفاده از آزمــون آمــاري مجــذور كــاي عــريب
همبستگي و آزمون تي مستقل و اا نـرم افـزار spssآنـالیز و
مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار گرفت.
جدول  :7ميانگين معدل دانشجويان در هر ترم به تفکيك جنس

معدل ترم 0

معدل ترم 6

معدل ترم 1

01

انحراف

ميانگين

معيار

معدل

مرد

6/01

01/66

061

زن

0/16

01/13

066

جمع

6/06

01/39

631

مرد
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01/00

013

زن

0/36

01/31

001

جمع

0/11

01/10

696

مرد

6/00

01/03

003

زن

0/31

01/33

11

جمع

0/30

01/11

601

تعداد

p. value

0/000

0/006

0/061
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جدول  :2ضريب همبستگي معدل دانشجويان با نمرات نماز

همانطور كه جدول شماره  0نشان مي دهد ،عريب

ميانگين معدل

اــا  r= 2/868و

همبســتگي نمــاز اــا معــدل تــرم ي ـ

 ، p =2/224اا معدل ترم دو r = 2/833و p = 2/234
و اا معدل ترم سه  r= 2/810و  p=2/229معناداراست.

عريب همبستگي این معدل در هر ي

از  3ترم اـا

نمره نماز

ترم تحصيلی

ضريب همبستگی

p.value

معدل ترم 0

0/063

0/001

معدل ترم6

0/011

0/011

معدل ترم 1

0/016

0/003

اعتقاد مذهبي افراد مثبت است .امـا عـريب همبسـتگي
این نیايش و اعتقادات مذهبي دانشجويان اا معدل افراد در سه ترم مورد اررسي از نظر آماري معنادار نیست( جداول شماره  3و .)4
 جدول  :4ضريب همبستگي بين معدل در هر ترم و نمره اعتقادات مذهبي

جدول  :8ضريب همبستگي معدل دانشجويان با نمرات نيايش

(نمره اعتقادات از )111

ميانگين
معدل ترم تحصيلی

نمره نيايش
ضريب

p.value

اعتقادات مذهبی

ميانگين معدل
ترم تحصيلی

ضريب همبستگی

p.value

معدل ترم0

0/06

0/1

معدل ترم 0

0/010

0/066

معدل ترم 6

0/011

0/111

معدل ترم 6

0/001

0/11

معدل ترم 1

0/013

0/931

معدل ترم 1

0/069

0/199

همبستگی

همچنین میانگین نمـره ي اعتقـادات مـذهبي در مجـردين

 85/0±80/6در مقااـــل  69/56 ±85/64اـــراي مجـــردين

 61/34و در متــأهلین  82/68اــا  p=2/20اســت كــه تفــاوت

حاكي از تفاوت معنادار این اين دو گروه است(.)p=2/228

معنــي داري را در نـمـــره اعـتــق ــادات مــذهـــبي دوگــروه

همچنین نمره نماز در افـراد اـا معـدل زيـر ± 85/44 ،80

نشان مي دهد.
نمره نیايش در گـروه متـأهلین ایشـتر از گـروه مجـردين

65/16در مقااــل افــراد اــا معــدل  85-86/99اــا نمــره نمــاز
 84/50 ±80/90ایانگر اختالف معنادار اين دو گروه اود.

است كه اـا توجـه اـه p=2/238ايـن ارتـبــاط از نظرآمـاري

همچنین در اين جدول ما شاهد هستیم كه افراد اا كمترين

معني دار مي ااشد .هـمچـنیـن میانگین نمره نماز در مـتأهلین

نمره نماز ،نیايش و اعتقادات مذهبي در گروه دانشجويان اـا
معدل زير  80قرار مي گیرند.
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 جدول  :5ميانگين نمرات نماز ،نيايش و اعتقادات مذهبي دانشجويان به تفکيك معدل تحصيلي

معدل
زير06
نمره نماز

نمره نيايش

اعتقادات مذهبی

تعداد ميانگين انحراف معيار p.value
16

69/16

09/11

096 06-01/33

30/00

09/61

09-06/3

39

31/96

06/36

03-60

63

30/63

03/91

جمع

636

30/63

09/16

زير06

16

33/01

01/03

096 06-01/33

11/03

01/13

09-06/3

39

11/10

00/33

03-60

63

10/36

03/03

جمع

636

16/16

01/31

زير06

16

66/31

6/11

096 06-01/33

63/06

3/11

09-06/3

39

63/30

9/11

03-60

63

63/10

3/60

جمع

636

61/30

3/61

0/066

0/101

0/06

بحث و نتیجه گیري:
اا توجه اه نتـايپ اـه دسـت آمـده  ،اـین نمـاز و وعـعیت

در حد ااال ،در حیطه اجتماعي -فرهنگي و اخالقـي تـاثیري

تحصیلي دانشجويان مورد اررسي ارتباط معنـاداري موجـود

در حــد مــتــوسط و درحیطـه تحصـیلي_ اقتصـادي نســبت

مي ااشد .در اين پژوهش هر چه توجـه دانشـجويان اـه نمـاز

پائین تري اه دست آمد(.)0

ایشتر اود معدل ااالتري نیز در تحصـیل خـود كسـب كـرده
اودند .اين در حالي است كه در اررسـي هـاي مشـااه انجـام

همچنــین در مطالعــه حســیني و همكــاران اــین پیشــرفت

شده توسط انـا كـار ا تیـاري وهمكـاران در سـال  8312در

تحصــیلي دانشــجويان اــا رشــته و تــرم تحصــیلي ،جــن

و

حیطه هاي نه گانه اا عنـوان " نگـرث دانشـجويان دانشـكده

وععیت تاهل آنان ارتباطي مشـاهده نشـد .در ايـن پـژوهش

علوم پزشكي فسا نسبت اه اثر ا شي نماز" ،نسبت اثرا شي

این پیشـرفت تحصـیلي دانشـجويان اـا وعـعیت تاهـل آنـان

نماز مثبت اعالم گرديد .از نظر حیطه روانـي اعتقـادي تـاثیر

ارتباط معني داري مشاهده گرديد .هـمچنین از نظر نیايش و
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شــده اســتر مناســبي را جهــت رشــد و پويــايي تحصــیلي
نماز و نیايش در

اعتقادات نیـز متـاهلین وعـعیت اهتـري نسـبت اـه مجـردين

دانشـجـويـان اا استفاده از گسترث فرهن

داشـــتـن ــد كــه ايــن امــر مــي توانــد نـاش ــي از احـس ــات

دانشگاه ها فراهم آورند .عـمن آنكـه ايـن اعتقـادات تـأثیر

مسئولیت پذيري و توجه اه مسائل اصلي زندگي و احسـات

خارق العاده اي نیز در وععیت زندگي افراد مي گذارند.

آرامش در زندگي ااشد(.)82

ار اسات نتايپ حاصل از اين تحقیق مي توان استنباط كرد
كه اعــتـقادات مذهبي علي الــ ــصوص توجــه اه امر نماز

تقدير و تشكر:

مي تواند اثر خواي ار وععیت تحصـیلي دانشـجويان داشـته

در پايان از تمامي دوستاني كه ما را در انجام اين پژوهش

ااشد .حال اين دانشـگاه هـا و سیسـتم قـانونگـذار كشـوري

ياري نمودند و اه ويژه مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمي

هستند كه اايد اا ارنامه ريـزي هـاي مـدون و از پـیش تعیـین

ســــــبزوار كمــــــال تشــــــكر و قــــــدرداني را داريــــــم.
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