
 

 

 06-33 : 1333بهار  ،1، شمار  3دور /  رد اریان  مطالعات و تحقيقات اجتماعي

  متغيرهاي دانشگاهي و نگرش دانشجويان به دين ةرابط
2یونس نوربخش

 

3حامد طالبیان  
4محمدمهدی موالیی

 

 1/21/ 1: تاريخ پذيرش                      5/25 /52: تاريخ دريافت

 چكيده 
هدف این مقاله سنجش رابطة میان تعدادی از متغیرهای دانشگاهی و نگرش دانشججویان بجه دیجن    

از  ای این پژوهش تالش کرده تا به این پرسش پاسخ گوید که آیا رابطة معناداری میجان پجاره  . است

 بجرای  متعجددی  تعجاری   ای دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دیجن ووجود دارد    متغیرهای زمینه
 بر. است شده معرفی رفتار و عاطفه شناخت، اوزای دارای نگرش ها آن اغلب در اما هست نگرش
از میجان  . رفتجاری سجنجیده شجده اسجت     و عاطفی شناختی، بعد سه در به دین نگرش اساس همین

 تعجداد  و تحصیلی رشتة دانشجویان، سکونت نوع دانشگاه، ای دانشگاهی نیز به نوع زمینهمتغیرهای 

 5222این پژوهش به شیوة پیمایشی با وامعة آمجاری  . دانشگاه تووه شده است در حضور های ترم
دهد میان نوع دانشجگاه و نجوع    ها نشان می یافته. نفره از دانشجویان سراسر کشور انجام گرفته است

در مقابجل، رابطجة   . نت در زمان تحصیل و همة ابعاد نگرش به دین رابطة معنجادار ووجود دارد  سکو
اما میان بعد رفتاری نگرش بجه دیجن و    .معناداری میان نگرش به دین و رشتة تحصیلی ووود ندارد

نمرة بعد رفتاری نگرش به دین در میان دانشجویان علوم انسجانی  . رشتة تحصیلی رابطه ووود دارد
کنجد   بدین ترتیب، نتایج تصور رایج در فضای سیاسی کشجور را رد مجی  . هاست االتر از سایر رشتهب

تری به دین  ها نگرش نامطلوب های علوم انسانی نسبت به سایر رشته مبنی بر اینکه دانشجویان رشته
شجان  هجا همننجین ن   یافتجه . انجامد دارند و تحصیل در علوم انسانی به سکوالر شدن دانشجویان می

های حضور در دانشگاه و نگرش به دین رابطه ووود دارد، ایجن رابطجه    دهد که هرچند میان ترم می
توان دانشگاه در ایران را نهادی در مسیر کجاهش نگجرش    رو، نمی از این. عموماً بسیار ضعی  است

 .دانشجویان به دین تفسیر کرد

  .های دانشگاهی، نگرش به دین یردینداری دانشجویان، رشتة تحصیلی، متغ :کليدي هاي واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 انیدانشجو ةمطالع) یندارید انواع و فرهنگ ها، رسانه» عنوان با یپژوهش طرح از برگرفته مقاله نیاهای  داده . 

 .است یفرهنگ انقالب یعال یشورا یآموزش مراکز و ها دانشگاه شدن یاسالم یشورا سفارش به« (کشور سراسر
که نویسندگان از  اند بوده ییبابا یعل ییحی کترد و دهقان رضایعل دکتر شکرخواه، ونسی دکتر این طرح مشاوران

 .کنند شان در این پژوهش تشکر می خاطر همراهی ها به آن
 ynourbakhsh@ut.ac.ir، (نویسندة مسئول)شناسی، دانشکدة علوم اوتماعی، دانشگاه تهران  وه وامعه 5.

 htalebian@ricac.ac.ir ات، شناسی، مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباط ارشد وامعه کارشناس  .

 mm@mowlaei.irشناسی، دانشگاه تهران،  ارشد وامعه کارشناس . 
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 مقدمه و طرح مسئله

های متنوع انجام شده و وامعجة   های تجربی و پیمایشی گوناگونی که با موضوع برخالف پژوهش

در ایجران یجا    شناسجی دانشجگاه   آماری آن دانشجویان است، سهم مطالعات تجربی با هدف وامعه

های نظجری نیجز    ین موضوع در زمینة پژوهشا. زندگی دانشجویی و دانشگاهی بسیار اندک است

هر چند که در حوزة علوم تعلیم و تربیت و با هدف تسهیل فراینجد  . تا حدود زیادی صحت دارد

هایی در دسجترس اسجت    های آموزشی، پژوهش آموزان و دانشجویان و بهبود نظام یادگیری دانش

هجای دانشجگاهی، زنجدگی     دیسشناسجی پجر   های مرتبط بجا وامعجه   اما وای خالی مفاهیم و نظریه

 . شود دانشگاهی و مفاهیمی از این دست کماکان احساس می

هجای   با ووود فقدان متون نظری و تجربی، دربارة رابطة میان دانشگاه و دین طیفی از نظریجه 

در حالی که بسیاری معتقدند دانشگاه نهادی مدرن و ماهیتجاً سجکوالر اسجت    . مختل  ووود دارد

شجود، گفتمجان سیاسجی و     های دینی در دانشجویان منجر مجی  به سست شدن بنیاد که خواه ناخواه

پذیر بودن دانشگاه اسالمی و تعامل میجان علجم و دیجن معتقجد      دانشگاهی غالب در ایران به امکان

دادن و نهادینه کردن وحدت  توان در تالش سالیان اخیر برای شکل نماد این رویکرد را می. است

 . افتحوزه و دانشگاه ی

بر این اساس، هدف این پژوهش سنجش رابطة میان برخی متغیرهای زنجدگی دانشججویی و   

این پژوهش تالش کرده تا به این پرسش پاسخ گوید که آیا رابطة معناداری . نگرش به دین است

ووجود دارد  بجر ایجن اسجاس فجر       ای دانشگاهی و نگرش به دین  ای متغیرهای زمینه میان پاره

های صجوری مجرتبط بجا دانشجگاه      ای از متغیر ای معنادار میان پاره وهش ووود رابطهاصلی این پژ

در ایجن  . های حضور در دانشگاه و رشتة تحصیلی با نگرش دانشجویان بجه دیجن اسجت    مانند ترم

خوابگجاه، خانجة   )های مستقل مرتبط با دانشگاه همنون نوع سجکونت در دانشجگاه    پژوهش متغیر

در . انجد  ای کجم ابهجامی   هجای زمینجه   ، رشتة تحصیلی و غیره متغیر(و غیرهدانشجویی، منزل پدری 

هایی ووجود   دشواری« نگرش دانشجویان نسبت به دین»سازی متغیر وابسته  مقابل، برای عملیاتی

  ؛ 3 3هاشجمی،  ) هایی برای سنجش متغیر نگجرش نسجبت بجه دیجن انججام گرفتجه       تالش. داشت

. هجا تجاکنون بیشجتر بجر سجنجش دینجداری بجوده اسجت         وهشاما تمرکز عمدة پژ( 33 3عطاپور، 

های طراحی شده برای سنجش نگرش دینی راهنمای طراحی ابزار سجنجش در   ابزارهای و سنجه

با تووه به موارد فوق، مباحج  نظجری و عملیجاتی مجرتبط بجا متغیجر       . این پژوهش نیز بوده است

 .    اله ارائه شده استوابستة نگرش به دین با شرح و تفصیل بیشتری در این مق
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 مرور متون نظري

. است شده گذارده آزمون محک به مختلفی رویکردهای دین، مطالعات حوزة در تاکنون،

. است نگریسته دین مقولة به متافیزیکی و قدسی نگاه درینة از فلسفی و الهیاتی رویکردهای

با درنظر گرفتن اسالم،  تفسیر المیزان، فیلسوف و نویسندة طباطبایی سید محمدحسین عالمه

ای مرکب از معارف مربوط به  دین عبارت است از مجموعه» :کند گونه تعری  می دین را این

و معاد و قوانین اوتماعی؛ یعنی عبادات و معامالت، که از طریق وحی و نبوت اخذ  أمبد

 (. 3  : 32 3طباطبایی، )« شود می

 های کارکرد و نظم با بیشتر مرتبط که دنگر می ای مقوله را دین کالسیک، شناسی وامعه

به نسبت میان دین و نظم اوتماعی اشاره کرد و در ( 31 3)نخستین بار دورکیم . است اوتماعی

امیل دورکیم معتقد . شناسی پذیرفته شده است های بعد این تعری  از دین عموماً در وامعه دوره

آن طریق وامعه را بازنمایی کنند و توانند از  که افراد می است نظامی فکریاست که دین 

دین نه یک توهم است و  ،در واقع. شان را با وامعه بیان کنند بر آن روابط مبهم یا صمیمانه عالوه

خدا و دین مساوی با . خدا و دین چیزی وز تغییر شکل وامعه نیستند. نه یک چیز ساختگی

رسد یکی اوتماع و  م در وهان میدورکیم به دو مفهوم پینیده و مه ،از همین رو. وامعه است

از این دوره بود که (. 31: 31 3دورکیم، ) داند در نهایت خدا را همان اوتماع می و دیگری خدا

. مطالعة دین با رویکردی عقالنی در کانون تووه مطالعات علوم اوتماعی و انسانی قرارگرفت

گرایی، کارکردهای اوتماعی  ارکردشناسان دیگر، افکار دورکیم را تکمیل و براساس نگاه ک وامعه

ای از  شود و مجموعة پینیده اند که مووب دوام دین می متعددی برای دین تشخیص داده

شناسان دیگری  وبر از ومله وامعه. ها، عقاید و شعائر مذهبی و مراسم مذهبی است اسطوره

هایی از دینداری  ونهاو نم. کند است که دینداری مبتنی بر پایگاه و طبقة اوتماعی را مطرح می

ساالران، دینداری  طبقاتی شامل دینداری دهقانان، دینداری طبقات ونگجو، دینداری دیوان

ها دینداری  از نظر وبر هر یک از این گروه. کند بازرگانان و دینداری روشنفکران را مطرح می

هری حامالن از نگاه او طبقات متوسط ش. خاص خود با کارکردهای متفاوت را مد نظر دارند

های دینی متمایزی ندارند  اند و در مقابل معموالً طبقات پایین اندیشه های اخالقی دین

 (.1 3-351: 31 3میرسندسی، )
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به همین عنصر   شناسان متأخر نیز در تعری  خود از دین، آنتونی گیدنز، یکی دیگر از وامعه

ناسک و اوتماعات دینی ارائه داده اوتماعی تووه کرده و تعری  خود را از دین در پیوند با م

ای از نمادهاست که مووب برانگیختن احساس  دین در بردارندة دستهبه اعتقاد گیدنز . است

که ومعی از ( مانند مراسم کلیسایی )شود و با مناسک و مراسمی پیوند دارد  احترام یا نفرت می

خدایان در آن باشد یا نباشد، اعتقادات درون یک دین چه خدا یا . کنند دینداران برگزار می

همة ادیان در بر دارندة . اند بخش موضع احترام یا نفرت اند که الهام همیشه مووودات یا اشیایی

طور ومعی دینداران در اماکن معموالً معین مانند کلیسا، مسجد، معبد و یا  اند که به مراسمی

 (. 1 5: 33 3گیدنز،  )دهند  های دیگر برگزاری مناسک انجام می مکان

. پردازد ای است که به مطالعة باورها و اعمال دینی می شناسی دین گستره از سوی دیگر، روان

شناختی، تووه به مسئلة دین عموماً در سنجش نگرش افراد به دین یا سنجش  در علوم روان

ع روند که موضو نظران تا آنجا پیش می برخی صاحب. ها تبلور یافته است میزان دینداری آن

کنند  های افراد تعری  می دانند و آن را علم مطالعة نگرش شناسی را نگرش می اصلی روان

بخشی از اهمیت نگرش ناشی از آن است که مطالعة نگرش برای درک رفتار (. 32 3کریمی، )

ها  اوتماعی، حیاتی است و بخش دیگری از این اهمیت مبتنی بر این فر  است که نگرش

های  طور ضمنی، داللت بر این امر دارد که با تغییر دادن نگرش این فر  به. دکنندة رفتارن تعیین

های شخصی در مورد  به عالوه، با افزایش نگرش. ها را تغییر داد های آن توان رفتار افراد، می

شود و رفتار او نسبت به آن چیزها  گیری تازه کم می ها، احتیاج او به تفکر و اخذ تصمیم چیز

اگر . شود گردد و در نتیجه زندگی اوتماعی آسان می بینی می پیش ی، مشخص و قابلعادتی، قالب

بینی و بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم  توانیم رفتار آنان را پیش های افراد را بدانیم، می نگرش

شناختی و به  شناسی دین در مفهوم کلی، نگاه به دین از دیدگاهی روان بنابراین، روان(. همان)

 (. 3331عطاپور به نقل از هود و دیگران، )شناسی اوتماعی است  هوم خاص از دیدگاه روانمف

شناختی و  های وامعه توان مفهوم نگرش را مرز مشترک رویکرد بندی موارد فوق، می با ومع

 آرای به اتکا با و شناختی وامعه منظر از. شناسی اوتماعی به مفهوم دین درنظر گرفت روان

 اوتماعی و فردی زندگی ابعاد تمامی که است ساختاری ای پدیده دین مسلمان اندیشمندان

 از متشکل ای پدیده دین شناختی روان دیدگاه از .(33 3 طالبان،) شود می شامل را انسان

 که است اوتماعی محیط و ها ارزش ها، باور ها، هیجان ومله از متعدد شناختی روان های مقوله

شناختی، دین  از منظر وامعه. یافت دین مختل  ابعاد بر مبتنی تعاری  در توان می را آن مصداق
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های اوتماعی  هاست که موارد متعددی از ومله تعامل ای ناظر به کلیت زندگی انسان پدیده

شناسی اوتماعی، به  گیرد اما در روان های اوتماعی مذهبی را نیز دربرمی هنگام شرکت در آیین

 .  شود اوتماعی دین تووه می تک افراد به کلیت نگرش تک

شناسی اوتماعی سازة نظری مناسبی برای هدف این پژوهش  بنابراین، مفهوم نگرش در روان

مرتبط با مفهوم نگرش، عموماً در . شناختی آن نیز مطابقت دارد های روش است که با رویکرد

فرد دین را  اریبرای مثال، خدای. مطالعات سنجش دینداری به تعری  دین پرداخته شده است

کند که تنها  ها و باورها دانسته و با ووود این تأکید می ای مرکب از انواع رفتارها، نگرش پدیده

: 33 3فرد،  خدایاری)شناختی دارد  ای روان ها پیرامون دین ونبه ها و واقعیت بخشی از پدیده

ی انجام رفتار دینی های دینی یا آمادگ عناصری چون عواط  دینی، باورهای دینی، ارزش(. 52

اند که در چارچوب مفهوم نگرش یا نگرش نسبت به دین  شناختی همه از ومله عناصر روان

توان ابزارهای سنجش متناسب با آن را در علوم اوتماعی و رفتاری طراحی  پذیرند و می سنجش

 شناختی های قدسی و عرفانی چندان موضوع بررسی و سنجش روان کرد، در حالی که تجربه

 . شناسی دین و الهیات است قرار نگرفته و بیشتر موضوع وامعه

 اوزای دارای ها نگرش ووود دارد اما در اغلب آن متعددی برای مفهوم نگرش، تعاری 

لوئیز ترستون نگرش را عبارت از واکنشی ارزشی یا . عاطفه و رفتار معرفی شده است شناخت،

نگرش نوعی حالت آمادگی ذهنی ( 33 3)لپورت از دیدگاه آ. داند عاطفی به موضوع نگرش می

های  داری روی پاسخ نگرش تأثیر پویا و وهت. است که از طریق تجربه سازماندهی شده است

: 33 3سورین و تانکارد، )شود  گذارد که به آن مربوط می هایی می افراد به تمامی اشیا و موقعیت

 (: 3 5: 13 3کوثری، )اند  ی  کردهتعاری  مختل  نگرش را از سه ونبة مختل  تعر(. 3 5

 واکنشی ارزشی یا عاطفی  -

 آمادگی پاسخ دادن  -

 . ای از عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری منظومه -

 رابطة افراد آن کمک به که دارد اشاره ذهنی پایداری نظام به دین به نگرش اساس، این بر

 سه این. کنند می برقرار( احکام و اخالقیات اعتقادات،) دین اصلی و اساسی عنصر سه با خود را

 ؛13 3 مطهری،) اند شده شناخته دینداری اصلی های هسته دینی علمای از بسیاری منظر از عنصر

 ؛31-11 ،31 3 زاده، سراج. ک.ر) نیز دینداری سنجش الگوهای در و( 33 3  آملی، ووادی
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بودن مفهوم دین و  دلیل پینیدگی و چندبعدی به .است شده اشاره آن به( 31 3  پویافر،

ای نگرش استفاده کرد، هرچند که  دینداری، برای سنجش نگرش به دین باید از تعاری  منظومه

های تقریباً یکسانی  های سنجش دینداری نیز دارد و در نهایت گویه شباهت زیادی نیز با مقیاس

عموماً با  نگرش به دین در این پژوهش متغیری است که. آید ها به دست می برای سنجش آن

های سنجش دینداری تعری  مفهومی، نظری و  های سنجش پژوهش ها و ابزار اتکا به یافته

با این حال، هدف این پژوهش نه سنجش دینداری افراد که بررسی رابطة . عملیاتی شده است

 . میان برخی متغیرهای دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین بوده است

های دینی،  نگرش به دین یا مذهب نیز ناظر به باور  هوم نگرش،بر این اساس، به تناسب مف

 در دینداری سنجش پیشین مطالعات به اتکا با. های دینی است رفتار  عواط  دینی، و آمادگی

 و شده تشکیل دینی رفتار آمادگی و دینی عواط  دینی، اعتقادات بعد سه از سازه این ایران،

با این  متناسب های پیشین، های مرتبط در پژوهش اخصش ابعاد، این از هر یک سنجش برای

های نگرشی تبدیل شده است تا سنجة نهایی  پژوهش استخراج، بازبینی و در نهایت به گزاره

 پژوهش این در دین به نگرش مفهوم اصلی ابعاد شاخص، یا بعد سه این. پژوهش به دست آید

فرد  خدایاری. دهند می تشکیل را نپیشی های پژوهش در دینداری مختل  های سنجه کلیت و

اعتقادات منسجم و یکپارچة توحیدی که : کند نگرش مذهبی را چنین تعری  می( 33 3)

ها، اخالقیات، آداب و رسوم رفتارهای انسان با یکدیگر، طبیعت  خداوند را محور امور و ارزش

های مختلفی برای  ها و گویه های مختل  مقیاس همننین، در پژوهش. داند و با خویشتن می

های دینی افراد  اند نگرش های دینی فراهم آمده است که تا حدود زیادی توانسته سنجش نگرش

 . در سه بعد رفتاری، عاطفی و شناختی را بسنجند

 پيشينة پژوهش
بیش نگرش به دین را در میان دانشجویان و دیگر  و های مختل  سنجش دینداری، کم پژوهش

های مختل  ووود  های متنوع و گوناگونی نیز با موضوع پژوهش. اند یدههای اوتماعی سنج گروه

 . اند دارند که دانشجویان را وامعة آماری خود انتخاب کرده

ایی مثل رشتة  شود که دربارة متغیرهای زمینه در اینجا به نتایج چندین تحقیق اشاره می

. ار دانشجو انجام شده استتحصیلی و محل سکونت دانشجو و نقش آن در تغییر نگرش یا رفت

گرفته در معاونت فرهنگی وهاد دانشگاهی دانشگاه  های انجام در یکی از نخستین پژوهش
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، از دانشجویان پرسیده شد که (32 3)« های دینی دانشجویان بررسی گرایش»اصفهان، با عنوان 

در پاسخ به این    شان پس از ورود به دانشگاه تغییر کرده است های دینی آیا عقاید و گرایش

با . اند درصد به این پرسش پاسخ منفی داده 11ها را تأیید و  درصد تغییر گرایش 1 پرسش 

نمونه از وامعة آماری دانشجویان مقاطع  323ای،  گیری تصادفی طبقه استفاده از روش نمونه

 . های شهر اصفهان انتخاب شد تحصیلی دانشگاه

ة سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانة دانشگاه در پژوهش دیگری دربار( 33 3)باللی 

داری  تبریز نشان داده است که بین اعتقاد دینی و آمادگی رفتاری دینی و ونسیت تفاوت معنا

ووود دارد و اعتقاد دینی دختران نسبت به پسران بیشتر در بعد آمادگی رفتاری برعکس و در 

سیونی این پژوهش نشان داد که میان الگوی های رگر همننین، تحلیل. بعد شناختی تفاوتی ندارد

های فرد، ارزیابی وی از  اتاقی مذهبی، نوع دوستان، ارزیابی فرد از اطالعات منابع دینی، هم

 .   بودن مادر و پدر یا اعتقاد دینی رابطة معنادار ووود دارد اطالعات خود و مذهبی

های  با استناد به یافته( 35 3)راد و آراسته  در پژوهشی دیگر با ونبة نظری، محمودی

های دانشجویی ووامع یادگیرنده و ابزاری برای بهبود  اند که خوابگاه خاروی چنین نتیجه گرفته

کنند به نسبت  ها زندگی می شوند و رشد دانشجویانی که در خوابگاه فرایند یادگیری محسوب می

کند که  ین پژوهش پیشنهاد میا. کنند بیشتر است های دیگر زندگی می دانشجویانی که در مکان

های یکسان بازنگری  های دانشجویی با هدف ایجاد ووامع کوچک یادگیری در رشته خوابگاه

های فوق برنامه،  شوند و به مواردی چون ایجاد محیط ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت

ن در ادارة امور های زندگی، سازگاری با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویا تقویت مهارت

 . دانشگاهی اهمیت داده شود

نفجری از   513در پژوهشی پیمایشی با نمونجة  ( 33 3)پورنادری  و بهبهانی بهزاد آبادی، علی

شجناختی   های روان ای معنادار میان شاخص اند که رابطه دانشجویان خوابگاهی به این نتیجه رسیده

دانشجویان ووجود دارد و ایجن عناصجر     و ونسیت، مقطع تحصیلی و نوع خوابگاه محل سکونت

در پژوهشجی  ( 31 3)حسجینی لرگجانی و سجی     . ها درنظر گرفته شجوند  باید در طراحی خوابگاه

های یادگیری دانشجویان را با تووه به ونسیت، مقطع و رشتة تحصجیلی مقایسجه کردنجد و     سبک

طباق یابنده، علوم پزشکی چنین نتیجه گرفتند که دانشجویان علوم انسانی دارای سبک یادگیری ان

 . کننده و فنی و مهندسی دارای سبک یادگیری واگرایند وذب
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رابطة میان عملکرد خانواده و نگرش دینی ( 31 3)وهانی  توان و در پژوهشی دیگر، رفیعی،

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اراک را بررسی کردند و چنین نتیجه گرفتند که هرچه نگرش دینی 

وکیلجی   و زاده شججاعی  اسجالمی، . شود تر گزارش می عملکرد خانواده نیز مطلوب شود، تر می قوی

نیز میزان افسردگی و رابطة آن با نگرش مذهبی دانشجویان پزشکی در حال تحصیل در ( 31 3)

انجد کجه میجان میجزان افسجردگی و       اند و نتیجه گرفته دانشگاه علوم پزشکی گرگان را بررسی کرده

 . ودن همبستگی معکوس ووود داردب نگرش فرد به مذهبی

دهندة نقش متغیرهای دانشگاهی بر نگجرش دانشججویان    های فوق نشان نتایج تمامی پژوهش

توان در حوزة دینداری و نگرش دینی دانشجویان در تعدادی از تحقیقجات   این تأثیر را می. است

 .مشاهده کرد

یان وامعة آماری برگزیده های مختل  سنجش دینداری نیز دانشجو در تعدادی از پژوهش

شده با وامعة  انجام های پژوهش از بخشی(. 33 3 بناب، غباری ؛33 3 کاظمی،. ک.ر) اند شده

 اسالمی های آموزه از منبع  و بومی دینداری سنجش مقیاس نوعی طراحی آماری دانشجویان،

 تجربی های پژوهش از بسیاری در سنجش مقیاس شده طراحی های مدل ترین مهم که است بوده

 با که هایی پژوهش میان از .(33 3 فرد، خدایاری ؛32 3 زند، شجاعی. ک.ر) است گرفته قرار

 از نفره     آماری وامعة با مثال، برای است، گرفته صورت دانشجویان آماری وامعة

 هک اند گرفته نتیجه( 33 3) الهی کرم و تبریزی محسنی قم، شهر دولتی و آزاد دانشگاه دانشجویان

 تکالی  و اخالق دینی، اعتقادات به باالیی التزام دانشجویان ها، آن دینداری سنجة اساس بر

 و دینی شعائر تعظیم سیاسی، احکام ومعی، عبادات به پایینی نسبتاً التزام مقابل در و فردی

 نتیجه چنین( 32 3) زاده حبیب و شریعتی زند، شجاعی دیگر پژوهشی در. دارند دینی مشارکت

 تووهی قابل پراکندگی از دینداری مختل  ابعاد به دانشجویان بندی پای میزان که فتندگر

 و نمره بیشترین فردی تکالی  و اخالق دینی، اعتقادات ابعاد در دانشجویان و است برخوردار

 دینداری دلیل همین به. اند گرفته را نمره کمترین دینی دانش و فردی ومعی، عبادات در

( 33 3) زاده حمیدی و موحد دیگر، پژوهشی در. کند می میل متوسط سمت به تربیش دانشجویان

 میان رابطة بررسی به شیراز دانشگاه دکترای دورة دانشجویان از نفره 5 1 آماری وامعة با

 میان که دهد می نشان ها آن های یافته. اند پرداخته ها آن علمی فعالیت و ها گرایش و دینداری

 رابطه این که حالی در دارد، ووود منفی و معکوس رابطة پاسخگویان علمی گرایش و دینداری
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 دهندة نشان یافته دو این که اند گرفته نتیجه چنین ها آن. است مستقیم و مثبت علمی فعالیت برای

 .  است ذهن و عین درقلمرو دین و علم رابطة به نسبت پاسخگویان متفاوت گیری وهت

 هاي پژوهش فرضيه

مطرح شده  3دانشگاهی و نقش آن بر نگرش به دین در ودول  یرهایمتغ مربوط به های یهفرض

هایی ساختاری  های مربوط به زندگی دانشجویی عموماً متغیر توضیح آنکه از آنجا که متغیر. است

ها و نگرش به دین بسیار  ای دوطرفه یا معکوس میان این متغیر اند، احتمال حضور رابطه و ثابت

های مطرح شده برای این پژوهش روابط علّی  به همین دلیل در فرضیه. رسد می بعید به نظر

های آماری  های دانشگاهی به متغیر وابسته است و به دنبال آن آزمون طرفه و از متغیر عموماً یک

 . طرفه خواهد بود استنباطی از نوع تحلیل واریانس یک

 به ديندانشگاهي و نگرش  يرهايمتغبين  يها هيفرض . جدول 
  فرضيه رابطه نوع آزمون

 3 نید به نگرش و دانشگاه نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 5  تیشناخ بعد و دانشگاه نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
    یعاطف بعد و دانشگاه نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
    یرفتار بعد و دانشگاه نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 2 نید به نگرش و انیدانشجو سکونت نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 1  تیشناخ بعد و انیدانشجو سکونت نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 3  یعاطف بعد و انیدانشجو سکونت نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه کتحلیل واریانس ی
 3  یرفتار بعد و انیدانشجو سکونت نوع نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 3 نید به نگرش و رشتة تحصیلی نیب آزمون رابطه   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 31  تیشناخ بعد و رشتة تحصیلی نیزمون رابطه بآ   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 33  یعاطف بعد و رشتة تحصیلی نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک
 35  یرفتار بعد و رشتة تحصیلی نیآزمون رابطه ب   تفاوت طرفه تحلیل واریانس یک

 نگرش و دانشگاه در حضور یها ترم تعداد نیآزمون رابطه ب   همبستگی ب.تاو کندال
 نید به
3  

 بعد و دانشگاه در حضور یها ترم تعداد نیآزمون رابطه ب   همبستگی ب.تاو کندال
  تیشناخ

3  

 بعد و دانشگاه در حضور یها ترم تعداد نیآزمون رابطه ب   همبستگی ب.تاو کندال
  یعاطف

32 

 بعد و دانشگاه در حضور یها ترم تعداد نیآزمون رابطه ب   همبستگی ب.تاو کندال
  یرفتار

31 
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 شناسي روش
 و اطالعجات  سنجش برای و برگزیده بود پژوهش طراحی روش پیمایشی روش پژوهش، این در

وامعججة آمججاری ایججن پججژوهش  .شججد اسججتفاده( 32 3دواس، ) پرسشججنامه از هججا داده آوری ومججع

نور داخل کشجور   پیام های دولتی، آزاد و دانشجویان مسلمان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه

های  پس از حذف پرسشنامه. دانشگاه کشور تکمیل کردند 3 ها را دانشجویان  پرسشنامه. اند بوده

 . پرسشنامه دارای اعتبار ومعیت نمونه و مبنای تحلیل قرارگرفت 5222فاقد اعتبار، 

(  3: 3 23دواس، )ای  ای و خوشه ای سهمیه گیری چندمرحله در این پژوهش از روش نمونه

نور، بنابر ومعیت  های دولتی، آزاد و پیام در نظر گرفتن سه گروه دانشگاهبا  .استفاده شده است

ها  دانشجویان حاضر در هر بخش و استان انتخاب شده، حجم نمونة متناسب به هریک از آن

نتخاب ها ا های هر گروه، تعدادی از دانشگاه در مرحلة بعد، از میان دانشگاه. اختصاص داده شد

بر این اساس، کل کشور به پنج بلوک مختل  تقسیم و . ها قرارگرفت و پرسشنامه در اختیار آن

 . گیری برگزیده شد از هر بلوک یک استان چارچوب انتخابی اولیة نمونه

هجای آمجار توصجیفی و نیجز اسجتفاده از       هجا بجا اسجتفاده از فنجون و روش     تجزیه و تحلیل داده

هجای   اس انجام شد کجه شجامل آزمجون   .اس.پی.افزار اس با استفاده از نرم های آمار استنباطی روش

هجای   ها بر یکجدیگر، از روش  در مرحلة بعد برای بررسی تأثیر متغیر. پارامتری و ناپارامتری است

 . تاو استفاده شده است.آمار استنباطی خصوصاً آزمون تفاوت و آزمون همبستگی کندال

ژوهش شجامل چهجار متغیجر نجوع دانشجگاه، نجوع سجکونت        هجای دانشجگاهی در ایجن پج     متغیر

سه متغیجر مسجتقل اول بجه    . های حضور در دانشگاه است دانشجویان، رشتة تحصیلی و تعداد ترم

  5های حضور در سطح مطلق و در بجازة یجک تجا     تناسب ماهیت آن در سطح اسمی و متغیر ترم

ارشجد و دکتجرا را    شناسی، کارشناسیهای مقاطع تحصیلی شامل کار ترم سنجیده شد که همة تنوع

 . دهد در خود وای می

نگرش به دین در سه سطح شناخت دینی، عواط  و احساسات دینی و تمایل به رفتار دینی 

سجپس، در مرحلجة   . تجایی اسجتفاده شجد    برای سنجش از مقیاس لیکرت شش. سنجیده شده است

 ینجی، شجناخت د اد ایجن متغیجر شجامل    ابعج . تایی برگردانده شده است تحلیل آماری به مقیاس پنج

 .ینی استرفتار دبه  یلو تما ینیعواط  و احساسات د
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است و کارشناسان و  شده محتوایی استفاده روایی روش از پرسشنامه روایی تعیین برای

برای بررسی پایایی پرسشنامه، در دو . مشاوران پژوهش اعتبار صوری پرسشنامه را تأیید کردند

 پایایی بررسی برای. آزمون شده است نفره، پرسشنامه پیش 1 و  311مونة مرحله با تعداد ن

 5ودول . است شده استفاده کرونباخ پایایی ضریب روش از آزمون پیش مرحلة در پرسشنامه

 . دهد نتایج بررسی پایایی متغیر وابسته را نشان می

 

 پايايي آزمون نتيجة .5 جدول

 متغير آلفاي کرونباخ

 3 نگرش به دین پایایی 3/1 3
 5 پایایی شناخت دینی 1/ 33
   پایایی احساسات و عواط  دینی 313/1
   پایایی آمادگی رفتاری دینی 323/1

 هاي پژوهش يافته

های مرتبط با دانشگاه مربوط به تفاوت میان انواع دینجداری بجا نجوع     در این بخش صحت فرضیه

بجا  . های حضور در دانشگاه بررسی شده است مدانشگاه، نوع سکونت، رشتة تحصیلی و تعداد تر

هجای   هجای فجوق عمجدتاً از آزمجون     ها، برای بررسی صحت فرضیه تووه به اسمی بودن اکثر متغیر

 .  تفاوت استفاده شده است

 هاي توصيفي  يافته

های دانشگاهی با سه شجاخص نجوع دانشجگاه، رشجتة تحصجیلی، نجوع        گونه که گفتیم، متغیر همان

های  در این بخش یافته. های حضور در دانشگاه تعری  عملیاتی شده است اد ترمسکونت و تعد

شجود تجا مقجدمات     توصیفی مربوط به این چهار متغیر و ابعاد مختل  نگرش به دین توصی  می

 .های استنباطی در بخش بعد فراهم آید توصیفی الزم برای شرح یافته

 (مستقل)متغيرهاي دانشگاهي 

های مووود در کشور، بجه دانشججویان سجه نجوع دانشجگاه شجامل        انواع دانشگاهگیری از  در نمونه

در این میجان  . نور تووه شده است ، آزاد و پیام(پذیرش از طریق آزمون سراسری)دانشگاه دولتی 
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درصجد   3 نفجر معجادل    33 3های دولتی،  درصد دانشجویان دانشگاه 2 نفر معادل  3325تعداد 

نجور   های پیام درصد دانشجویان دانشگاه 33نفر معادل  12 زاد و تعداد های آ دانشجویان دانشگاه

 .نمایش داده شده است  نتایج در ودول . اند بوده

 دانشگاه نوع فيتوص .1جدول 

  فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 سراسری 3325 2 /3 2 /3 2 /3

 آزاد 3 3 1 /3 1 /3 3/33

 پیام نور 12  5/33 5/33 1/311

 مجموع 5222 1/311 1/311 

های تحصیلی دانشجویان در شش  رشته. در پرسشنامه رشتة تحصیلی دانشجویان پرسیده شد

نتایج نشان داد . بندی شد مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، هنر و زبان دسته -گروه علوم پایه، فنی

به گروه علوم انسانی درصد مربوط  3 نفر معادل حدود   331که بیشترین میزان پاسخگویان با 

نفر، پزشکی با  515نفر، علوم پایه با  223مهندسی با  -پس از آن دانشجویان فنی. است  بوده

 .نمایش داده شده است  نتایج در ودول . نفر قرارگرفتند 23نفر و هنر با  31نفر، زبان با  513

 يليتحص رشتة فيتوص .۴جدول 

  فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 علوم پایه 515 31/  3/33 3/33

 فنی مهندسی 233 1/55  2/5 2 /1

 پزشکی 513 3/3 2/3   /3

 علوم انسانی  331 2 /2 3 /   2/3

 هنر 23 5/  2/5 3/32

 زبان 31  /3  /3 1/311

 مجموع 23 5 35/  1/311 

 فاقد اعتبار 333 3/3  

 مجموع 5222 1/311  

 خوابگجاه،  مستقل، خانة پدری، خانوادة نامه در پنج طبقة باسکونت دانشجویان در پرسش نوع

دهد کجه دانشججویان سجاکن در     نتایج پژوهش نشان می. بستگان پرسیده شد با و دانشجویی خانة
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فراوانی نوع سجکونت دانشججویان    2ودول . درصد بیشتر از سایران بود 23خانة پدری با حدود 

 . را نمایش داده است

 سكونت نوع يفيتوص جدول .2جدول 

   فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 پدری ةبا خانواد 3511 3 /  1/23 3/23

 معتبر

 مستقل ةخان 33  3/33 1/51 1/33

 خوابگاه  25 2/51 53/   1/3

 دانشجویی ةخان  35  /3 1/2 1/33

 با بستگان 3  3/3 1/5 1/311
 مجموع    5 1/32 1/311 

 فاقد اعتبار عمجمو 335  /   

  مجموع 5222 1/311  

نتجایج نشجان   . های حضور پرسجیده شجد   حضور در دانشگاه در پرسشنامه بر اساس تعداد ترم

. انجد  درصد دانشجویان بین یک تا پنج تجرم در دانشجگاه حضجور داشجته     3/21دهد که بیش از  می

بیشترین درصد حضجور در  . ترم متغیر است  5های حضور بقیة دانشجویان بین پنج تا  تعداد ترم

درصجد    3/ پس از آن . دهد درصد از دانشجویان را تشکیل می 5/31دانشگاه پنج ترم است که 

دو . انجد  درصجد دانشججویان یجک تجرم در دانشجگاه حضجور داشجته        3/3از پاسخگویان سه ترم و 

 1وجدول  . دانج  ترم گجزارش داده   5و  55های حضور خود در دانشگاه را  پاسخگو نیز تعداد ترم

 . های حضور در دانشگاه را نمایش داده است تعداد ترم

 هدانشگا در حضور هاي ترم تعداد يفيتوص جدول .6جدول 

   فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

3/3 3/3 5/3 5 2 11/3 

 معتبر

 /3   /  1/  315 11/5 

1/53  /3  5/3    3 11/  

3/   3/1 1/2 3   11/  

3/21 5/31 1/32  35 11/2 
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 هدانشگا در حضور هاي ترم تعداد يفيتوص جدول .6ادامه جدول 

   فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

3/22 1/2 1/  333 11/1 

 معتبر

1/13 3/35 3/33  1  11/3 

 /32 3/1  /1 311 11/3 

 /33 1/1 1/2 3 5 11/3 

1/3  5/  3/5 32 11/31 

5/35 3/3 3/3 333 11/33 

 /32 3/  3/5 3  11/35 

3/31 2/3  /3  1 11/3  

1/33 5/3 3/3 53 11/3  

3/33 3/1 1/1 31 11/32 

 /33 1/1 2/1 3  11/31 

2/33 5/1 5/1 2 11/33 

3/33 5/1 5/1   11/33 

3/33 3/1 3/1   11/33 

3/33 3/1 3/1   11/51 

1/311 1/1 1/1 3 11/53 

1/311 1/1 1/1 3 11/5  

 مجموع  1 5 2/35 1/311 

 فاقد اعتبار مجموع 335 2/3  

  مجموع 5222 1/311  

 (متغير وابسته)نگرش به دين 

دهنجدة داشجتن نگجرش     گونه تعری  شده که باالبودن نمجرة آن نشجان    شاخص نگرش به دین این

دهندة این سازه شجامل بعجد     های تشکیل های حاصل از مجموع متغیر یافته. تر به دین است مثبت

درصد از دانشجویان نگرش به دین در سجطح زیجاد    3 /3شود که  شناختی و رفتاری میعاطفی، 

درصد از دانشججویان نگجرش بجه     3در مجموع . دارند که بیشترین درصد فراوانی این سازه است

درصد نگرش به دیجن   5/33درصد نگرش به دین متوسط و  3/53دین در سطح کم و بسیار کم، 

 (. 3ودول )دارند در سطح زیاد و خیلی زیاد 
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 نگرش به دينتوصيف  . ۷جدول 

   فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 بسیار کم 1  5/3 3/  3/ 

 معتبر

 کم 353  /3 1/2 1/3

 متوسط 13  33/  3/53 3/53

 زیاد 333 5 /3 3 /3 3/11

 بسیار زیاد  33 3/53   /3 1/311

 مجموع 5325  5/3 1/311 

 اربفاقد اعت  1  3/32  

 مجموع 5222 1/311  

بعد شناختی نگرش به دین متغیری ترتیبی است که بجا یجازده گویجه و بجا اسجتفاده از طیج        

. دهنجدة سجازة نگجرش بجه دیجن اسجت        هجای تشجکیل   لیکرت سنجیده شده است و یکی از متغیر

آمده  3 های حاصل از سنجش هر یک در ودول های مرتبط با سنجش این شاخص و آماره گویه

 . است

 شاخص بعد شناخت ديني ياجزا .8جدول 

 گويه انحراف معيار ميانگين تعداد

 .های پنهانی انسان آگاه است انگیزه ةخداوند از هم 13333/3 232/2   525

5253 535 /2 13132/3 
ها داده است شکرگذار  هایی که خداوند به آن خاطر نعمت ها باید همواره به انسان

 .باشند

5253 5 11/2 3111 /3 
روز قیامت خدا ممکن است از حق خود بگذرد ولی از حق مردم گذشت 

 .کند نمی

 .ای دیگر از زندگی است مرگ، پایان زندگی نیست بلکه مرحله 13/3 33 3323/2 5233

 .ووود قیامت برای اورای عدالت خداوند ضروری است 53313/3 3153/2 5233

 .شود خیری نهفته است هایی که مستجاب نمیدر دعا 3/ 5332  /2 33  525

 .اند پیامبران و امامان معصوم الگوهای بسیار خوبی در زندگی 3/ 331   /13 3 5253

 .کند تا از زندگی راضی باشد اعتقادات مذهبی به انسان کمک می 232/3    /2315 5253

 .اند خاطر تبعیت از دین عقب مانده مسلمانان به 3/3 1 1  /331  2 52

 .شود ها می دین باع  گسترش خرافات در ذهن انسان 133/3 1  / 15    52

 .فساد اخالقی است ةسستی در اعتقادات مذهبی سرچشم 151/3 1  /3 31 5233

 .پس از معکوس شدن لحاظ شده است یمنف یریگ با وهت یها هیگو ةنمر*  
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دینی بسیار زیاد دارند که بیشترین  درصد از دانشجویان شناخت 3/21دهد که  نتایج نشان می

درصد فراوانی مربوط به بعجد شجناختی نگجرش بجه      3 / پس از آن . هاست درصد فراوانی پاسخ

 (. 3ودول )دین در سطح زیاد است 

 توصيف بعد شناخت ديني .2جدول 

  فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 بسیار کم 53 3/3 3/3 3/3

 معتبر

 کم  3  /   /2  /1

 متوسط 32  35/   5/3 3/33

 زیاد 323 53/  3 /  3 /5

 بسیار زیاد  353 3 /2 3/21 1/311

 مجموع 33 5  1/3 1/311 

 فاقد اعتبار مجموع  31 1/   

 مجموع                           5222 1/311  

ده از طیج  لیکجرت   بعد عاطفی نگرش به دین متغیری ترتیبی است که با ده گویه و با اسجتفا 

های این شاخص  گویه. دهندة سازة نگرش به دین است های تشکیل سنجیده شده و یکی از متغیر

 .آمده است 31ها در ودول  های حاصل از سنجش هریک از این گویه و آماره

 شاخص بعد احساسات و عواطف ديني ياجزا .1 جدول 
 گويه انحراف معيار ميانگين تعداد

 .های زندگی محسوس است صحنه ةحضور خدا در هم 33233/3 3513/2  525
 .بخشد اعتقاد به لط  خدا به انسان اعتماد به نفس و امیدواری می 22/3 13 1131/2 5233

 .کنند اعتقادات دینی آرامش روانی ایجاد می 113/3    /5  3 5253

 .ر تحمل شودت شود مشکالت زندگی راحت باور به آخرت سبب می 1/3 33   /5    5213

 .شود ها از یکدیگر می دین مووب تقویت نفرت و ودایی انسان 53/3 13  /513  5231

 .کند دوستی را تقویت می نوع ةتفکر دینی روحی 3/ 332   /1 1  5251

 .خواهد شد امعن بدون اعتقادات دینی زندگی پوچ و بی 22551/3  /3 3  5232

 .دار را دوست دارند ی دینها مردم انسان 22511/3  / 3 3  525

 .شود اشتغال به دنیا مووب غفلت از خداوند می 25313/3  /3353 5211

 .توان خیلی اعتماد کرد های غیرمتدین نمی به انسان 11331/3  /2333  523

 .پس از معکوس شدن لحاظ شده است یمنف یریگ با وهت یها هیگو ةنمر*  



 

 

 

 

 

33متغيرهايدانشگاهيونگرشدانشجویانبهدینةبطرا

  

 

د فراوانی مربوط به احساسات و عواط  دینی در سطح دهد که بیشترین درص نتایج نشان می

درصجد فراوانجی    1 /1پجس از آن  . دهجد  درصد از دانشجویان را تشکیل مجی  3 / زیاد است که 

 (. 33ودول )مربوط به بعد عاطفی نگرش به دین در سطح متوسط است 

 ديني عواطف و احساسات توصيف.    جدول

   فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 بسیار کم 13 3/5 3/5 3/5

 معتبر

 کم 13  3/35  5/3 5/31

 متوسط  33 3/53 1 /1 1 /3

 زیاد  31 3 /3 3 /  1/33

 بسیار زیاد 533 3/31 1/35 

 مجموع    5 33/  1/311 

 فاقد اعتبار مجموع 553 1/3  

 مجموع 5222 1/311  

ی است که با نه گویه و با اسجتفاده از طیج    بعد آمادگی رفتاری نگرش به دین متغیری ترتیب

. دهنجدة سجازة نگجرش بجه دیجن اسجت       هجای تشجکیل   لیکرت سنجیده شده است و یکی از متغیجر 

 .آمده است 35های این شاخص در ودول  های حاصل از سنجش هریک از گویه آماره

 دينيرفتار شاخص بعد آمادگي  ياجزا. 5 جدول 

 يهگو انحراف معيار ميانگين تعداد

 .باید در هر شرایطی به پدر و مادر احترام گذاشت 511/3 3 5131/2 1 52
 .ترین معیار حالل بودن درآمد آن است در انتخاب شغل، مهم 12/3  5 1313/2 1 52

 .باید از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کرد 3532/3   /3 33 5253

 .های حرام پرهیز کرد وشیدنیباید از خوردن مشروبات الکلی و ن 35133/3  /2512 5251

 .در روابط اوتماعی باید به حدود شرعی محرم و نامحرم تووه شود 13335/3  /31   5253

 .دینی است ای شرکت در امور خیریه وظیفه 3/ 332   /5111 5253

 .هر انسان مسلمان است ةامر به معروف و نهی از منکر وظیف 11331/3  /3132 5235

 .لزومی ندارد در انتخاب همسر به مذهبی بودن او تووه شود 3/  353  / 333   52

 .سفرهای زیارتی به سفرهای تفریحی ترویح دارند 23313/3  /1 3  5231

 .پس از معکوس شدن لحاظ شده است یمنف یریگ با وهت یها هیگو ةنمر* 
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اد دارنجد کجه   درصد از دانشججویان آمجادگی رفتجاری بسجیار زیج        /2دهد که  نتایج نشان می

درصد فراوانی مربوط به آمجادگی رفتجاری      / پس از آن . هاست بیشترین درصد فراوانی پاسخ

بعد آمادگی رفتاری نگرش به دین در سطح زیجاد و بسجیار زیجاد روی    . دینی در سطح زیاد است

 (. 3ودول )شود  درصد از پاسخگویان را شامل می 3/11هم 

 ديني رفتاري آمادگي توصيف .1  جدول

  فراواني درصد درصد مؤثر درصد تجمعي

 بسیار کم 2  3/3 3/3 3/3

 ربمعت

 کم 2 5 5/3 3/3 1/33

 متوسط 252 2/51 3/53   / 

 زیاد  31 3 /2   /  2/11

 بسیار زیاد 313 3 /3   /2 1/311

 مجموع 33 5  1/3 1/311 

 فاقد اعتبار مجموع 3 3 2/   

 مجموع 5222 1/311  

 هاي استنباطي  افتهي

از آنجا که هدف این پژوهش سنجش رابطة میان متغیرهای دانشگاهی و نگجرش بجه دیجن بجوده     

های مسجتقل کجه ذیجل     های ویژة هریک از متغیر های مرتبط با فرضیه است، در این بخش، آزمون

هجای   مفهوم متغیرهای دانشگاهی تعری  عملیاتی شده بود، به طور کلی آورده شده و در بخجش 

دهد که از میان دوازده فرضجیة اول ایجن    نشان می  3ودول . بعد شرح و تفصیل داده شده است

 . پژوهش، نه فر  تأیید و سه فر  رد شده است
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 ي تفاوتها نتايج آزمون فرضيه. ۴ جدول 

 نتيجه

هاي برابري  آزمون

ها ميانگين  

آزمون 

تحليل 

 واريانس

آزمون 

همگوني 

ها واريانس  

 فرضيه
معناداري 

-برون

 فورسيت

معناداري 

 ولش

معناداري 

 بين گروهي

معناداري 

 لوين

ووود 

 تفاوت
 - - 111/1  115/1  

 به نگرش و دانشگاه نوع

نید  
3 

ووود 

 تفاوت
 - - 111/1  111/1 تیشناخ بعد و دانشگاه نوع   5 

ووود 

 تفاوت
 111/1  111/1  -  13/1 یعاطف بعد و دانشگاه نوع     

ووود 

 تفاوت
 - - 111/1  111/1 یرفتار بعد و دانشگاه نوع     

ووود 

 تفاوت
 - - 115/1  1 1/1  

 و انیدانشجو سکونت نوع

نید به نگرش  
2 

ووود 

 تفاوت
 113/1  115/1  -   3/1  

 و انیدانشجو سکونت نوع

تیشناخ بعد  
1 

ووود 

 تفاوت
 - - 15 /1  1  /1  

 و انیدانشجو سکونت نوع

یعاطف بعد  
3 

ووود 

 تفاوت
 - - 111/1  113/1  

 و انیدانشجو سکونت نوع

یرفتار بعد  
3 

عدم 

 تفاوت
 32 /1  312/1  - 3 3/1  

 به نگرش و رشتة تحصیلی

 نید
3 

عدم 

 تفاوت
 - - 333/1  111/1  

 بعد و رشتة تحصیلی

 تیشناخ
31 

عدم 

 تفاوت
 113/1  133/1  -  23/1  

 بعد و رشتة تحصیلی

 یعاطف
33 

ووود 

 تفاوت
 1 5/1  1 5/1  - 323/1  

 بعد و رشتة تحصیلی

 یرفتار
35 
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مشخص است، میان نوع دانشگاه و نوع سجکونت دانشججویان و     3گونه که از ودول  همان

رابطة معنادار میان نوع دانشگاه و سجکونت  . ها به دین رابطة تفاوت معنادار ووود دارد نگرش آن

ة تفجاوت معنجاداری میجان رشجتة     در مقابجل، رابطج  . تک ابعاد نگرش به دین نیز ووود دارد با تک

گونه که قابل تصور است، تفجاوت معنجادار    تحصیلی و نگرش نسبت به دین ووود ندارد و همان

 . تنها در بعد رفتاری نگرش به دین و رشتة تحصیلی ووود دارد

رتبجة اول،   3 3نجور بجا میجانگین نمجرة      هجا، دانشججویان دانشجگاه پیجام     در میان انواع دانشگاه

رتبة سوم میزان  3 3رتبة دوم و دانشگاه آزاد با میانگین نمرة    3های دولتی با میانگین  دانشگاه

تک ابعاد نگرش به دین به تفکیک  نتایج مربوط به تک. اند نگرش دینی را به خود اختصاص داده

 . آمده است 32ها در ودول  دانشگاه

 

 ها اههاي نگرش به دين دانشجويان انواع دانشگ تفاوت. 2 جدول 

 دانشجويان 

 هاي پيام نور دانشگاه

 دانشجويان 

 هاي آزاد دانشگاه

 دانشجويان 

 فرضیه هاي دولتي دانشگاه

 ميانگين نمره رتبه ميانگين نمره رتبه ميانگين نمره رتبه

  3  2/3 3 1 1133/3 3 5  132/3   
 3 نگرش به دین

    11/22 1 5 15/25 5 3133/2  
 5 دینبعد شناختی نگرش به 

   133/ 3 1 5 33/ 3 5 13 1/ 3 
   بعد عاطفی نگرش به دین

  3 31/ 5 1 33  / 3 5 35  / 3 
   بعد رفتاری نگرش به دین

رتبجة اول نگجرش بجه     3 3در میان انواع محل سکونت دانشجویان، خوابگاه با میانگین نمرة 

دین را به خود اختصاص داده  رتبة پنجم میزان نگرش به 351دین و خانة دانشجویی با میانگین 

 . آمده است 31نتایج تفصیلی به تفکیک انواع محل سکونت در ودول . است
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 هاي نگرش به دين دانشجويان بر اساس نوع سكونت تفاوت. 6 جدول 
 پدري ةبا خانواد مستقل ةخان خوابگاه دانشجويي ةخان با بستگان

 فرضیه

تبه
ر

 

ره
 نم
ين
نگ
ميا

 

تبه
ر

مر 
ن ن

گي
يان
م

ه
 

تبه
ر

 

ره
 نم
ين
نگ
ميا

 

تبه
ر

 

ره
 نم
ين
نگ
ميا

 

تبه
ر

 

ره
 نم
ين
نگ
ميا

 

۴ 5 /3 5 2 33/351   3 /3 3 1 53/3 5 5 32/3   

ش به دین
نگر

 

3 

1 13/2  2  /21     /2  ۴ 313/25 5 155/2  

بعدشناختی 

ش به دین
نگر

 

5 

۴ 23/ 3 2 2/ 3   31/ 1 1 253/ 3 5 13 / 1 

بعد عاطفی 

ش به دین
نگر

 

  

1 11/ 3 2 5/ 3   33/ 1 ۴ 33 / 3 5   5/ 1 

ی 
بعد رفتار

ش به دین
نگر

 

  

گونه که پیش از این گفته شده، تفاوت معناداری میان رشتة تحصجیلی و سجازة نگجرش     همان

نسبت به دین ووود ندارد و تنها میان بعد رفتاری نگرش به دین و رشتة تحصیلی رابطة معنجادار  

رفتاری نگرش به دین، دانشجویان علوم انسجانی بجا میجانگین    بر همین اساس در بعد . ووود دارد

مهندسی -رتبة دوم، دانشجویان فنی 1 /33رتبة اول، دانشجویان علوم پایه با میانگین  1 /3نمرة 

رتبجة چهجارم و    3 / 5رتبة سوم، دانشجویان پزشجکی بجا میجانگین نمجرة      3 /3 با میانگین نمرة 

در انتهجا نیجز   . انجد  رتبة پجنجم را بجه خجود اختصجاص داده     3 /3دانشجویان زبان با میانگین نمرة 

گونه که از اعداد فوق مشخص است،  همان. گیرند قرارمی 3 /12دانشجویان رشتة هنر با میانگین 

های مختل  در بعد آمادگی رفتاری نسبت  کنندة تفاوت رتبة دانشجویان رشته های تعیین میانگین

 . رسد ووود معنادار بودن، چندان قابل تووه به نظر نمی دهم است و با به دین در حدود یک
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های حضور در دانشگاه و نگجرش   مربوط به رابطة میان ترم 31تا  35های  نتایج آزمون فرضیه

های حضور در دانشگاه و نگرش به دیجن   دهد که رابطة معناداری میان تعداد ترم به دین نشان می

دهد که شدت این رابطه چه در سطح سازة نگرش به  یووود دارد، اما ضرایب همبستگی نشان م

هجای   نتجایج آزمجون فرضجیه   . دین چه در سطح هریک از ابعاد نگرش به دین بسیار ضعی  است

 .آمده است 33فوق در ودول 

 

 دانشگاه در حضور يها ترم تعدادها براي متغير  نتايج آزمون فرضيه. ۷ جدول 

شدت 

 رابطه

جهت 

 رابطه

تأييد 

 فرضيه

ح سط

 معناداري

ضريب 

 ب.ات-کندال
  فرضيه

 اریبس

  یضع
-  111/1 **13 /1- 

 یها ترم تعداد نیرابطه ب آزمون

 نید به نگرش و دانشگاه در حضور
3  

 اریبس

  یضع
-  111/1 **135/1- 

 یها ترم تعداد نیرابطه ب آزمون

 تیشناخ بعد و دانشگاه در حضور
3  

 اریبس

  یضع
-  111/1 **133/1- 

 یها ترم تعداد نیرابطه ب نآزمو

 یعاطف بعد و دانشگاه در حضور
32 

 اریبس

  یضع
-  111/1 **131/1- 

 یها ترم تعداد نیرابطه ب آزمون

 یرفتار بعد و دانشگاه در حضور
31 

 گيري و نتيجه بحث

دهد که میان نوع دانشگاه، نوع سکونت و همة ابعجاد نگجرش بجه     های این پژوهش نشان می یافته

نجور میجانگین نمجرة نگجرش بجاالتری از       ابطة معنادار ووود دارد و دانشجویان دانشگاه پیامدین ر

و در ( دولتجی )های سراسجری   ها دانشجویان دانشگاه پس از آن. ها دارند دانشجویان دیگر دانشگاه

از هجا در هجر یجک     بندی با تووه به شباهت میان رتبه. های آزاد قراردارند انتها دانشجویان دانشگاه

های میجان ایجن    رسد که تفاوت ابعاد شناختی، عاطفی و آمادگی رفتاری نگرش به دین، به نظر می

ها و بجه   سه نوع دانشگاه را باید بر اساس تفاوت میان سطح علمی و شرایط پذیرش این دانشگاه

هرچنجد   .کنند ها حضور پیدا می دنبال آن افرادی ارزیابی کرد که به عنوان دانشجو در این دانشگاه

تجوان گفجت کجه احتمجاالً پایگجاه       های تجربی دقیقی برای این گفته در دسترس نبود، مجی  که داده

هاست که ممکن اسجت   اقتصادی یا تعلق گفتمانی دانشجویان هر یک از انواع دانشگاه -اوتماعی

مجموعجة  رسد که سجازوکارها و   ها را تبیین کند، و گرنه به نظر نمی بندی بتواند شباهت میان رتبه
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های فرهنگی و دینی متولیان دانشگاهی در این سه دانشگاه تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر  تالش

توان تفسیر کرد کجه در نظجام متمرکجز دانشجگاهی      این موضوع را از این منظر نیز می. داشته باشد

در انجواع   ها ها یکدست است و تفاوتی میان آن های کالن فرهنگی دانشگاه ایران، معموالً سیاست

بنابراین، شاید نباید انتظار داشت که متغیری ویژة هریک از ایجن  . ها ووود ندارد مختل  دانشگاه

 .  های فوق را به ووود آورده باشد سه دانشگاه شباهت

های علمی دانشجویان در حال تحصجیل در ایجن    رسد که شاخص به عبارت دیگر، به نظر می

. های ویجژة خجود بجه دیجن اسجت      ار مختلفی از وامعه با نگرشها پیشاپیش متعلق به اقش دانشگاه

ای بجا   های حضور در دانشگاه رابطة معنادار بجا شجدت قجوی    تعداد ترم  بنابراین، از آنجا که متغیر

رسد که تفاوت میان نوع دانشگاه و نگرش نسجبت   نگرش به دین ندارد، باید گفت که به نظر می

هجا نیسجت و شجاید     های هریک از ایجن دانشجگاه   ویژگی به دین موضوعی مرتبط با موضوعات و

هجای دیگجری    های عمومی دانشجویانی ربط داد که بر اساس ویژگی بتوان آن را بیشتر به شاخص

هایی از این دست هر یک از سه دانشجگاه فجوق را گزینجة تحصجیلی نهجایی خجود انتخجاب         متغیر

 .  کنند می

غیر نگرش به دین و تمامی ابعاد آن دانشججویان  گونه که نتایج نشان داد در خصوص مت همان

انجد کجه بجا     ها دانشجویانی قرارگرفتجه  ساکن خوابگاه میانگینی باالتر از سایرین دارند و پس از آن

کمترین میجانگین در نگجرش بجه دیجن و تمجامی ابعجاد آن بجه        . کنند شان زندگی می خانوادة پدری

رسجد   ها به نظر می با تووه به این یافته. ص داردهای دانشجویی اختصا دانشجویان ساکن در خانه

گونه  همان. که بار دیگر باید بر اهمیت تووه به نظام آموزشی به عنوان کلیتی یکپارچه تأکید کرد

این در حالی . افتد اتفاق می  دهد، بیشترین میانگین نگرش به دین در خوابگاه ها نشان می که یافته

هجای   باشد که نگجرش دینجی تنهجا در دروس معجارف و واحجد      است که شاید تصور رایج بر این

شجاید  . ای بجا دینجداری نجدارد    گیرد و امکانات و فضای زیستی دانشگاهی رابطجه  درسی شکل می

هجای   عنوان محیطی که در آن نجه کنتجرل   های داشجویی به های زندگی دانشجویان در خانه ویژگی

تواند در  های دانشجویی اثری است، می خوابگاه  خانوادگی خانة پدری ووود دارد و نه از نظارت

در بخجش قابجل تجووهی از    . میزان نگرش به دین در میان این دسته از دانشجویان اثرگذار باشجد 

ای ووود دارد  های ایرانی در زندگی خانوادگی در خانوادة پدری ناخودآگاه سبک زندگی خانواده

هجا   های دانشجویی وابسته به دانشجگاه  ر خوابگاههمننین، د. های اسالمی است مبتنی بر آموزهکه 
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هجای وماعجت،    های فرهنگجی و دینجی مختلفجی چجون برگجزاری نمجاز       گذاری ها و سرمایه برنامه

های دانشجویی نه با سجبک   اما زندگی در خانه. شود ها و غیره به طور معمول برگزار می سخنرانی

هجای فرهنگجی و    هنگی و دینجی معاونجت  های فر زندگی سنتی چندان سروکاری دارد نه از تالش

تر چرایجی ایجن    با ووود این، مطالعة دقیق. ها اثری هست های نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه نهاد

 .تر است های تکمیلی یافتة پژوهشی نیازمند انجام پژوهش

دهد که رابطة کاملی میان متغیر رشتة تحصیلی با نگرش به  های این پژوهش نشان می یافته

در حالی که تفاوت معناداری میان بعد شناختی و عاطفی نگرش به دین با . ن ووود ندارددی

رشتة تحصیلی ووود ندارد، سازة نگرش به دین در مجموع تفاوت معناداری با رشتة تحصیلی 

دهد، در خصوص بعد رفتاری متغیر نگرش به  های پژوهش نشان می طور که یافته همان. ندارد

. ا بعد دارای تفاوت، دانشجویان گروه علوم انسانی باالترین میانگین را دارندعنوان تنه دین به

. گیرند فنی، پزشکی و زبان قرارمی -ترتیب دانشجویان علوم پایه، مهندسی ها به پس از آن

. ترین میانگین مربوط به بعد رفتاری نگرش به دین را دارند های گروه هنر پایین دانشجویان رشته

کند، مبنی بر اینکه  نتایج این پژوهش تصور رایج در فضای سیاسی کشور را رد میبدین ترتیب، 

ها  کنند در مقایسه با دانشجویان سایر رشته های علوم انسانی تحصیل می دانشجویانی که در رشته

 . تری به دین دارند نگرش منفی

و نگرش به دین  دهد که رابطة معناداری میان رشتة تحصیلی های این پژوهش نشان می یافته

ووود ندارد و در خصوص رابطة معنادار میان آمادگی رفتار دینی، میانگین دانشجویان علوم 

رسد که بازنگری در دروس   انسانی باالتر از سایرین است و برخالف تصور رایج به نظر می

ته گذران نهاد دانشگاه قرار داش علوم انسانی باید در اولویت آخر حساسیت از سوی سیاست

ها به  این شاید به این دلیل است که اگرچه ممکن است محتوای برخی دروس این رشته. باشد

ها با مبانی رویکردهای سکوالریستی با دینداری رابطة معکوس داشته  وهت آمیخته بودن آن

دلیل دخالت عوامل و متغیرهای دیگر از ومله خانواده و رسانه و فرهنگ وامعه  باشد، اما به

 .کننده نیست ن مطلق و تعیینتأثیر آ

همننین، باید به این نکته تووه کرد که به تناسب فقدان رابطة معنادار میان رشتة تحصیلی و 

نگرش به دین، هنگام پرداختن به دینداری در میان دانشجویان باید به کلیت دانشجویان در حجال  

ی تووجه بجه نجوع دروس    به عبارت دیگر، بجه وجا  . های مختل  تووه کرد تحصیل در همة رشته

گذارند، میجزان تجأثیر و    های مختل  می  ها و گروه ای که دانشجویان در رشته عمومی و تخصصی
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های دینی فوق برنامجه و رایجج در دانشجگاه بایجد در      نقش دروس معارف اسالمی و دیگر فعالیت

 . قرارگیرد گذاری دانشگاهی به منظور افزایش سطح دینداری دانشجویان کانون تووه و سیاست

های حضور در دانشگاه و نگرش به دین باید گفجت کجه هرچنجد     دربارة رابطة میان تعداد ترم

به عبارت دیگجر، افجزایش تعجداد    . این رابطه ووود دارد، شدت آن ضعی  یا بسیار ضعی  است

ایجن   هجای  بنابراین، یافتجه . های حضور در دانشگاه تأثیر چندانی در تغییر نگرش به دین ندارد ترم

کشد که دانشگاه نهادی در مسیر کجاهش نگجرش بجه     پژوهش این تصور رایج را نیز به چالش می

 . دین است

هجای معجارف اسجالمی و     این موضوع همننین بار دیگر به اهمیت تووه به موضوع آمجوزش 

هجای   حضجور متجوالی در دانشجگاه فجار  از متغیجر     . کنجد  های دینی در دانشگاه اشجاره مجی   فعالیت

هجای معجارف اسجالمی     های دینی یجا گذرانجدن واحجد    گرفته نشده مانند حضور در فعالیتدرنظر

هجای عمجومی و اسجالمی را     از آنجا که دانشجویان واحجد . کند ای با نگرش به دین ایفا نمی رابطه

هجای دینجی درون    گذرانند و فعالیت معموالً به تدریج طی چهار سال تحصیل دورة کارشناسی می

ها  های دینی، برگزاری مراسم دعا و ادعیه، وشن د برگزاری نماز وماعت، سخنرانیمانن)دانشگاه 

همیشه و به طجور معمجول در   ( های فرهنگی و مذهبی و غیره های دینی، برپایی کانون و عزاداری

تواند از این عوامل نیز تجأثیر بپذیرنجد و    فضای دانشگاهی برپاست، نگرش دانشجویان به دین می

 .های آتی مورد تووه قرارگیرند پژوهش مناسب است در
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