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Background and Purpose: Religious beliefs have been an old companion of human beings
from old times, and have played an incomparable role as the greatest guide of humanity. University admission and starting the life of a student can be considered as the beginning of confrontation with the unknown, changes and alterations in life which render outcomes such as
fear, anxiety, unknown future, behavioral and accommodation disorders. This study was conducted to compare the religious beliefs of male and female students of Azad Islamic University of Sabzevar, Iran in 2008.
Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study involved all university students taking courses in the summer term of 2008 at Azad Islamic University of Sabzevar,
Iran. A questionnaire which was validated and its reliability was acceptable, was used for data collection. The obtained data were analyzed in SPSS.
Results: The results indicated that the study sample included 455 students, with an age range
of 17 to 46 years, and mean and standard deviation of 23.15±4.73, where 213 were male
(47%) and 238 female (53%). Almost 75% were single and the rest married. Their religious
beliefs scores were calculated to be 68.57±6.9, and the religious scores of two groups were
significant (p=0.10). Married students had a higher score than the single students (p=0.100).
Also, students residing in dormitories had stronger beliefs than other students (p=0.20). Being
rural or urban dweller and terms of education did not have any impact on the religious beliefs
scores of the two groups.
Conclusion: Because of stronger religious beliefs in female students, it is recommended that
female students get employed in different sections of student administration. Also, due to effect of marriage and dorms on religious beliefs, we recommend that barriers against marriage
are removed, and dorms are provided for all students coming from other cities.
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زمينه و هدف :باورهاي ديني مذهبي از زمانهاي قديم همدم و همراه بشر بوده است و بعنوان بزرگترين راهنماي
بشريت نقش منحصربه فردي را بر عهده داشته است .ورود به دانشگاه و شروع زندگي دانشجويي خود به نحوي سرآغاز
رويارويي با مجموعه مجهوالت ،تحوالت و تغييرات مي باشد و بي شك پيامدهايي از قبيل احساس ترس ،اضطراب،
عدم اطمينان به آينده ،اختالالت انطباقي و رفتاري را در پي خواهد داشت .اين مطالعه با هدف مقايسه اعتقادات مذهبي
در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد سبزوار در سال  1331صورت گرفته است.
مواد و روشها :روش پژوهش توصيفي مقطعي است و نمونه پژوهش ،كليه دانشجويان مشغول به تحصيل در ترم
تابستان ،دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار بودند .اطالعات نمونه ها به صورت پرسشنامه كه روايي و پايايي آن تاييد شده
بود ،جمع آوري گرديد و در نرم افزار  SPSSتجزيه و تحليل آماري صورت گرفت.
يافته ها :نتايج نشان داد كه تعداد كل نمونه ها  444نفر باحداقل سن  11سال و حداكثر  44سال و ميانگين و انحراف
معيار  23/14 ±4/13ميباشد .از اين تعداد  213نفر ( )%41مرد و  233نفر ( )%43زن بوده اند%14.نمونه ها مجرد و 124
نفر( )%21در سال دوم تحصيل مي باشند .ميانگين و انحراف معيار ،نمرات اعتقادات مذهبي دانشجويان  43/41±4/9بود
كه نمره ي اعتقادات مذهبي  2گروه معنادار بود )P=1/11( .و نمره ي اعتقادات مذهبي متاهلين از مجردين بيشتر بود.
( )P=1/111و دانشجوياني كه در خوابگاه سكونت داشته اند اعتقادات مذهبي بيشتري نسبت به ساير دانشجويان
برخوردار بوده اند ( )P=1/21محل زندگي (شهر يا روستا ) و ترم هاي تحصيلي تاثيري بر ميانگين و انحراف معيار
اعتقادات مذهبي در دو گروه نداشت.
بحث و نتيجه گيري :با توجه به قوي تر بودن اعتقادات مذهبي در خانم ها ،بهتر است در بخش هاي مختلف اجرايي
دانشجويي ،بيشتر دانشجويان دختر گماشته شود .همچنين با توجه به نتايج بدست امده تاهل و سكونت در خوابگاه بر
اعتقادات مذهبي موثر است .بنابر اين تا حد امكان بايد موانع ازدواج برطرف و براي تمام دانشجويان غير بومي مقدمه
استفاده از تسهيالت خوابگاهي فراهم شود.
كلمات كليدي :اعتقادات مذهبي ،دانشجو ،دانشگاه آزاد
 -1دانشجوي كارشناسي مامايي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -2عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -3كارشناس ارشد آمار حياتي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 -4كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
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می گارد  .در رغااهر ارا ههای مهذهبی ،هه عوامهل

مقدمه
باورهای دینی و مذهبی ،دیرینه رهریه همهو و
همراه بشریت بوده است ب گون ای ک ایهه ناهاا اا

فرهنشی و ه عوامل سنی رأثار دارنو (.)2
ب گف ه مهورید دبهد :در ایها جهوانی نهوعی

انوگی انسان رفکاک ناپذیر بوده و در رمهامی وهو

باواری مذهبی ح ی نزد کسانی ک سهابقا نسهبت به

راریخ موافقهت و مقارنهت تارهی بها یکهویشر دا ه

مساهل دینی القاو بودنو دیوه می ود ،ایه اسه حال

انو( . )1دررعریف کلی ب مجموع ی باورها ،عقایهو،

ها را می رهوان بخشهی اا روسهع

پنوا ههت هههای دینههی ک ه ااا ههو و احکهها دیههه

دانست .لذا می روان با رکا بر ایه گرایش فطهری و

و ریعت اسال نشأت گرف با و اع قادات دینی یها

روانی ب پای ریزی «هویهت مهذهبی» جهوان دسهت

مذهبی گف می ود  .دیه بها اراهه ی برنامه هها و

اد(. )3

دس ورالعمل ها انسان را به رجربه عرفهانی و عله

خ هات جهوان

ورود به دانشهشاه و هرون انهوگی دانشههجویی

حضوری هودی سوق می دهو و اا کج روی هها و

خود به نهوعی ،سهرآ اا رویهارویی بها مجموعه ی

راههای منحرف باا میدارد  .ایمان مذهبی (ب حکه

مجهوالت  ،رحولت و رغاارات می با و و بهی هک

ایهک یک ورف معامل است) نسبت ب جهان دیشهر

پاامو هایی اا قبال احساس ررس  ،نا امنی ب آینهوه ،

(ک ورف دیشر معامل است) اع ماد و اومانهان مهی

اخ الفات انطباقی  ،رف اری و اخالقی در پی خواههو

بخشو  .دیه خومات و کارکرد های فهراوان دیشهری

دا ت  .داوود مساان در پژوهشی مشاب بها عنهوان

ب برخی اا آنها ا اره می

«بررسی سلسل مرارب ارا ها در جوانان» باان کهرد:

کنا :مهر ،وفا ،همبس شی و همزیس ی مسالمت آماهز

در باه پسهران و دخ هران رفهاوت معنهاداری وجهود

باه افراد جامع را ایجاد می کنو و همهواره پاها آور

دارد .با روج ب موضهون عنهوان هوه مها را بهر آن

لح و دوس ی است و جامع را ب حرکت و جنبش

دا ت رها بها پژوهشهی رحهت عنهوان «مقایسه ی

وا می دارد و مومنان را ب س از با نهابرابری فهرا مهی

اع قادات مهذهبی در بهاه دانشهجویان دخ هرو پسهر

خوانو  .عقایو مذهبی جوانان معموال در بهاه سهناه

دانششاه آااد سهبزوار» به رفهاوت اع قهادی در بهاه

دارد ک ب

ورت خال

دوااده را هاجوه سا

کل مجرد و مجاای ب خهود
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روش پژوهش
مطالع ی حاضر ،مطالع ای رو افی – رحلالی ،

می با نو .اا ایه رعواد  213نفر مرد ( )%17و

مقطعی بود ک ب منظور مقایس ی اع قادات مذهبی

 232نفر ان ( )%53بودنو 29.30 .در و دانشجویان

در باه دانشجویان دخ رو پسر دانششاه آااد سبزوار

م أهل بودنو 25/23 ،در و اا دانشجویان ساکه

انجا گردیو  .حج نمون ها  151نفر بودنو ک

خوابشاه بودنو ).جوو

روش سر ماری رما

رابس ان

سا دو رح ال ب سر می برنو ن ایج نشان می

دانششاه آااد اسالمی سبزوار ان خاب گردیونو  .ابزار

دهنو ک ماانشاه نمرهی اع قادات مذهبی بررسی

نمون گاری پرسشنام دموگرافاک ( 7سوا ) و

وه  52/52می با و ،ک حواقل نمرهی کسب وه

پرسشنام اع قادات مذهبی (معبو  ،حاوی  55سوا )

در ایه پژوهش  32/3و حواکثر نمرهی کسب وه

بود ک ب دلال اس انوارد بودن پرسشنام اع قادات

در اع قادات مذهبی  02بود .همانطور ک اا جوو

مذهبی روایی و پایانی رأهاو وه است .داده های

پاواست نمرهی اع قادی مذهبی در خانمها نسبت ب

جمع آوری وه با نر افزار  SPSSمورد رجزی و

آقایان باش راست .رفاوت نمرهی اع قادات مذهبی در

رحلال قرار گرف

دانشجویان رر

ماره  ) 1باش ر نمون ها در

است .جهت آنالاز داده های

حا ل اا آامون مجذور کای  ،ضریب همبس شی و

باه دو گروه اا لحاظ آماری معنادار است (جوو
ماره . )2

آامون ری مس قل اس فاده گردیو .

بر اساس اوالعات جمع آوری وه ماانشاه نمرهی

گزارش یافته ها

اع قادات مذهبی در م أهلاه و دانشجویان ساکه

رعواد کل نمون های بررسی وه در ایه ورح

خوابشاه ب

151نفر با حواقل سه  17سا و حواکثر سه 15

ماره . )3

ورت معناداری باش ر است (جوو

سا با ماانشاه  23.15و انحراف معاار 1.73
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(جوو
متغیر

تعداد

درصد

مرد

213

17

ان

232

53

م آهل

02

29/30

مجرد

350

70/5

خوابشاهی

110

25/23

ارخوابشاهی

399

73/17

جند

وضعات رأهل

سکونت

ماره  : )1اوالعات دموگرافاک

(جوو

ماره  : )2ماانشاه اع قادات مذهبی بر حسب جند

جنس

تعداد

میانگین(نمره

انحرافات معیار

اعتقادات مذهبی)
اع قادات

مرد

213

57/5532

7/09502

ان

232

50/3590

5/70173
P=0/01

(جوو

ماره : )3روایع فراوانی اع قادات مذهبی ب رفکاک وضعات رأهل و خوابشاهی بودن
متغیر ها

نمره اعتقادات مذهبی

مجرد

52/2923

م أهل

79/3755

خوابشاهی

50/5595

ارخوابشاهی

52/1502
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بحث و نتیجه گیری

ان خاب کردنو :سااسی ب عنوان اراش های او ،

در پژوهش حاضرماانشاه نمره اع قادات مذهبی

اج ماعی و اق ادی دو  ،دینی سو  ،ایبایی

دانشجویان بررسی وه  52/57در و با انحراف

چهار  ،نظری پنج  .اما دخ ران ،دینی را ب عنوان

معاار5/0می با و ک

اراش او و بعو اا آن اج ماعی  ،ایبایی  ،سااسی ،

درکل نشان می دهو ک

اع قادات مذهبی اانمرهی باالیی برخوردار است .
رضا یوسف پور ناز در پژوهشی با عنوان

«

اق ادی و نظری را ان خاب کرده بودنو ک با ه
همخوانی دارد .

کنووکاوی در ارا ها و اع قادات مذهبی جوانان»

با روج ب قوی رر بودن اع قادات مذهبی در خان

نشان داد ک در کل گرایش ب اراش ها ی مذهبی،

ها به ر است در بخشهای مخ لف اجرایی

در جوانان جامع ما قوی است ()1ک با ن ایج

دانشجویی ،دانشجویان دخ ر گما

ونو و

پژوهش حاضر همخوانی دارد همچناه عنوان کرد

همچناه مسئولاه جهت رقویت اع قادات مذهبی در

ک گرایش دینی دخ ران نسبت ب پسران اا نمرهی

دانشجویان پسر برنام ها یفرهنشی و آموا ی ویژه

باالرری برخوردار است .در پژوهش حاضر افراد

ای را در نظر بشاریو .

م أهل نسبت ب افراد مجرد نمرهی اع قادی مذهبی

با روج ن ایج ب دست آموه رأهل و انوگی در

باش ری دا نو  .داوود مساان در پژوهشی مشاب

خوابشاه بر اع قادات موثر است بنابرایه بایو را حو

با عنوان «بررسی سلسل مرارب ارا ها در جوانان»

امکان موانع اادواج بر ورف گردیوه و برای رما

باان کرد در باه پسران و دخ ران رفاوت معناداری

دانشجویان ار بومی امان اس فاده اا رسهاالت

وجود دارد  .پسران ارا های

ش گان رست

خوابشاهی فراه

ود .

آلبورت را با ساخ ار ایر ب ررراب اا او را پنج
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