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بستهپاسخ ،دض چهاض مؤلفه برحسب طی ،پند دضجۀ لیکرر جمرعآأضی شرد.
ضأاي پرسشنامه به طريق محترواي توسرط كاضشناسران تأيیرد شرد .پايراي
پرسشنامه نیز ازطريق َريب آلفای كرأنباخ  0/81برآأضد شد .يافتهها نشان
داد كه میانگین مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان دض دانشگاه آزاد خرمآبراد،
بیشاز حد متوسط  3ا س  .باالترين میانگین مربوط به مؤلفۀ نگرش اعتقرادی
به میزان  4/47اس  .همچنین ،بین نگرش مذهب دانشجويان أ معدلهای آنان
دض مقاطع گوناگون آموزش دانشگاه آزاد ،تفاأ معناداض أجرود نداشر ؛ امرا
برحسب جنس معناداض بود.
واژگان کلیدی
نگرش مذهب  ،دانشجو ،آموزشعال .
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طرح مسئله
ايجاد أ تقوي نگرش های دين أ مذهب يادگیرندگان أ ترالش سرازمانيافته
دضجه ضشد أ پرأضش اخالق أ اضزش أ معنروی آنهرا ،همرواضه مهمتررين
هدف أ كاضكرد نهادهای آموزش كشوض دض سرطوح أ مقراطع گونراگون بروده
اس  .دضأاقع ،فرض بر ايرن اسر كره آمروزش اضزشهرا ،برهعنوان يکر از
هدفهای اصل نظامهای آموزش  ،امکان انتقال فرهنگ أ اضزشهای مررتبط
به آن ضا به نسل آينده فراهم م سازد (باقری .)1387 ،برايناساس ،دانشرگاهها
أ مراكز آموزشعال نیز ،به عنوان يکر از نهادهرای آموزشر مهرم أ بسریاض
حساس ،به موازا كاضكردهای علم أ تخصص خود دض ضشتههای گوناگون،
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نم توانند نسب به هدفهای دين أ اخالق أ ضشرد اضزشهرا أ نگرشهرای
مرتبط به آن دض دانشجويان ب اعتنا باشند.

پژأهشهای باستانشناس أ انسانشناس نشان دادهاند كره مرذهب جرزء
جداي ناپذير زندگ بشر دض تمام دأضانها بوده اس  .بهگفتۀ فرانکل بنیانگذاض
مکتب معنادضمان  ،احساس مذهب عمیق أ أاقع دض اعماق َمیر ناهشیاض هر
انسان أجود داضد (احمدی .)1383 ،دضعینحال ،بايد بر اين نکته تأكید كرد كه
دين ،انسان ضا به فلسرفۀ حیرا مسرلح م كنرد أ بره أی ضأشرنگری الزم ضا
م بخشد .دين برای فرد ،نقش ايفا م كنرد كره قطبنمرا بررای كشرت ؛ يعنر
ضاهنماي برای اأ دض تمام جنبههای زندگ اس (خداياضیفرد .)1385 ،امیرل
دأضكیم دض تعري ،أ تحلیل دين ،با تأكید عمده بر ضفتراض دينر  ،آن ضا موجرب
مبناي اس كه صاحب نظران  ،همچون دأضكیم دض كاأش أ مطالعه دضباضۀ دين،
بیش از هرچیز ،بر ابعاد ضفتاضی أ انجام اعمال دين توسط افراد تأكید م كنند.
از نظر آنان عملکردهای مذهب مثل ضفتاض أ تشريفا  ،همانند عناصرر اصرل
دينداضی اس أ ازاينضأ ،برای شناخ دين بايد به شیوههای عملکررد مرردم
توجه أ آن ضا تحلیل كرد (طالب .)1380 ،
أيلیام جیمز كاضكرد دين ضا حل مشکال اضزش أ دضنتیجره معنراداضكردن
زندگ انسان تلق م كنرد .ايرن صراحبنظر أجرود اسرتداللهای منطقر ضا
بهتنهاي نشاندهندۀ ابعاد انسران نم دانرد .أی معتقرد اسر كره تجربرهها أ
آموزهها أ معان دين أ مذهب كه م توان از آنها بهعنوان كیفی دضأن يراد
كرد ،به هست أ انسان حیا م بخشند أ نم توان با زبان عقالنر يرا منطقر
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تقوي باأضها أ ضشد همبستگ اجتماع م داند (غیاثوند .)1386 ،برر چنرین

آنها ضا با پديدههای ديگر مقايسه كرد (تیس  .)2003 ،يونگ ( )1384دين ضا
قديم ترين أ عموم ترين تظاهر ضأح انسان تلق م كند كه نم توان اهمیر
آن ضا بهعنوان پديدهای اجتماع أ تاضيخ ناديده گرف  .ايرن ضأانشرناس برا
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استناد به پژأهشهای انجامشده دض حوزههای باستانشناسر أ انسانشناسر
تأكید م كند كه دين أ مذهب دض همۀ دأضانهرا بخرش جداي ناپرذير زنردگ
ال دي ن دض َمیر ناخودآگاه فررد ضيشره داشرته أ
انسان بوده اس  .چراكه اصو و
أاقعیت زنده أ منشأ ضاهنماي أ اندضزی اس كه آن ضا دض هیچ منبرع ديگرری
نم توان ياف أ انسان بايد به آن گوش دهد.
عالأهبر صاحبنظران متقدم كه پیشازاين از آنها نام برده شد ،بسریاضی
از نويسندگان أ انديشمندان سالهای اخیر ،به نقش أ اهمی دين دض عرصرهها
أ حوزههای گوناگون توجه كردهاند .از ديدگاه بنیرامین ضأش ،ديرن همانقردض
برای پرأضش أ سالم ضأح انسان اهمی داضد كه هروا بررای ترنفس (عثمران
نجات  .)1367 ،پاضگامن ( )2007معتقد اس كه دين دض كراهش آثراض منفر
فشاضهای ضأان زندگ بسیاض مؤثر اس  .دضعینحال ،دين كاضكردهای مهمر ،
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همچون احساس امید ،احساس نزديرکبودن بره ديگرران ،آضامرش هیجران ،
فرص خودشکوفاي  ،نزديک به خدا أ كمک به حرل مشرکال گونراگون ضا
داضاس (نیومن أ پاضگامن  .)1990 ،فوكوياما بره اضزشهرای اخالقر ديرن،
مانند مشاضك  ،صداق  ،اعتماد أ ايثاض اشاضه م كند أ آنهرا ضا باعرث ايجراد
سرمايۀ اجتماع  ،بین اعضای يک گرأه يرا فرقرۀ مرذهب م دانرد (ضأحران
صراف أ زضأان  .)1387 ،أاخ دض حروزۀ ديرن ،مشخصر وا بره تجربرۀ دينر أ
نحوۀ بیان أ ابراز آن تأكید م كند .از ديردگاه ايرن صراحبنظر ،ديرن از ابعراد
نظر ی أ عمل أ اجتماع برخوضداض اس أ با اصول اعتقرادی أ نیرز آمروزش
آيینهای گوناگون خود ،مؤمنران أ ديرنداضان ضا بره يکرديگر پیونرد م دهرد
(جالل مقدم.)1379 ،
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يانگ ( )2007م گويد ،افراد مذهب با داشتن معنا دض زندگ  ،امید به ياضی
خداأند دض موقعی های سخ  ،بهرهمندی از حماي های اجتماع أ معنروی أ

احساس أابستگ به منبع أاال ،هنگام مواجهه با ضأيدادهای سرخ  ،متحمرل
فشاض بسیاض كمتری م شوند .از سوی ديگر ،انديشمندان أ صاحبنظران كه از
ال دينر بره پديردۀ ديرن أ آثراض گونراگون آن نگراه م كننرد ،بره
منظری كام و
كاضكردهای آن بهگونهای عمیقتر توجه كردهاند .عالمهطباطباي برا اشراضه بره
ال اين پیوند موجرب
پیوند أ اضتباط دين أ زندگ اجتماع  ،معتقد اس كه عم و
م شود كه انسران حضروض خداأنرد ضا دض همرۀ عرصرههای فعالیر فرردی أ
اجتماع حس كند أ خود ضا دض مقابل آن مسریول بدانرد .برهعالأه ،هرر فررد
دينداض به ضاهنماي دين به اين حقیق پ م برد كه زندگ أی محدأد به اين
نم ضأد .از ديدگاه عالمهجعفری ( )1375نیز ،حیا معقول كه ناظر به تکاپوی
آگاهانۀ فرد دض سرتاسر مراحل زندگ خود بهسوی كمال اس  ،بدأن پیرأی از
دين محقق نم شود .بهعالأه ،پاسخ پرسشهای بنیادی زندگ  ،از جمله آنکره
من كیستم أ از كجا آمدهام أ به كجا م ضأم؟ ،فقط ازطريق دين بیران م شرود.
ازاينضأس كه عالمهجعفری تأكیرد م كنرد ،ناديدهانگاشرتن ديرن دض زنردگ
موجب خاموششدن احساس برتری انس ان دض مقابل شرکوه أ عظمر جهران
هست م شود؛ چراكه اين احساس بردأن اعتقراد أ دلبسرتگ بره حکمر أ
خواس فوق اينجهان مفهوم نداضد.
ملکیان ( )1382دين ضا نظام انديشگر تعري ،م كند كه تفسیری خاص از
جهان هست أ جايگاه انسان نسب به آن بیان أ براسراس ايرن تفسریر شریوۀ
زندگ خاص ضا توصیه م كند أ دضنهاي  ،اين تفسریر أ توصریه ضا دض قالرب
برخ آيینهرا ،بهشرکل ضمرزی أ نمرادين جلروهگر م سرازد .از ايرن منظرر،
عباد هاي همچون حد أ ضأزه أ نماز ،صروض ضمرزی أ نمرادين تفسریری
هستند كه دين از جهان هست أ جايگاه انسان دض آن بیان كرده اس  .قراملک
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جهان مادی نیس ؛ بلکه حیات نامحدأد أ جاأيدان داضد كه با مررگ از میران
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( )1389م گويد كه هر نوم اثر أ فايده أ أيژگ مثبتر كره ازطريرق ديرن أ
پیامبران بر انسان أ جامعه مترتب م شود ،دض زمرۀ كاضكردهای دين اس  .أی
معتقد اس كه كاضكردهای دين ضا دض قالب دأ نوم كاضكرد فرردی أ اجتمراع
م توان طرح أ دضباضۀ آن بحث كرد .از ديدگاه ايرن صراحبنظر ،كاضكردهرای
فردی دين شامل كاضكردهاي همچون معرف زاي احساس أ بهداش ضأان ،
يعن معنابخش به زندگ أ ضفع غرب أ ايجاد هیجانهای مثبر أ همچنرین
بهداش اخالق أ ضفتراضی ،يعنر عقالنی بخشر بره اخرالق أ پشرتیبان أ
َمان اجراي آن اس  .كاضكردهای اجتمراع آن نیرز نراظر برر همبسرتگ ،
آزادی اجتماع  ،عدال اجتماع  ،هوي بخش أ بسترسازی برای فرهنرگ أ
تمدن أ ...اس  .توجه أ تأمل دض مطالب بیانشرده ،تأيیدكننردۀ نقرش مثبر أ
ال ديرن أ باأضهرای دينر دض ابعراد فرردی أ
آثاض سازندهای اسر كره اصرو و
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اجتماع داضند .پژأهشهای انجامشده دض اين حوزهَ ،من مستندسرازی ايرن
أاقعی ر  ،تصررويری از أَررعی موجررود نگرشهررای دين ر دانشآمرروزان أ
دانشجويان ترسیم م كند.
پیشینۀ پژوهش
پژأهش زاضم ( )1380نشان داد كه اگرچه سطح دينداضی دانشجويان أ افرراد
عررادی برریشاز حررد متوسررط اس ر  ،نگرررش دين ر دانشررجويان ،مرردضنتر أ
غیردانشجويان سنت تر اس  .دضعینحال ،اين پژأهش مشرخص سراخ كره
دانشگاه باعث م شود ،دين داضی دانشجويان بیشتر جنبۀ فردی به خود بگیررد.
دض پژأهش نجف ( )1382مشخص شد كه برین ديرنداضی دخترران أ پسرران
تفاأ معناداضی أجود داضد؛ به اين معنا كه دختران بهمراتب بیشرتر از پسرران

پايبند به مذهب هستند أ باأضهای مذهب افزأنتری داضند .حبیبزاده ()1384
دض پژأهش انوام دينداضی میان دانشجويان تربی مدضس ضا برضس كررد .أی
به اين نتیجه ضسید كه میزان پايبندی دانشجويان به ابعراد گونراگون ديرنداضی
أاضيانس دضخوضتوجه داضد؛ بهطوضیكه پاسخگويان دض زمینۀ باأضهای دينر
أ اخالق أ تکلی،های فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد های جمعر أ فرردی
دانش دين  ،كمترين نمره ضا گرفتهاند .پژأهش علوی ( )1385هم نشان داد كره
نگرش دين پاسخگويان دض بُعد شناخت  ،عاطف  ،پیامدی أ ضفتاضهای دين دض
حد مطلوب بوده اس .
مذهب طلبههای حوزۀ علمیۀ قم ،بهطوض معناداضی بیشتر از میرانگین نمرههرای
دانشجويان دانشگاه صنعت شري ،أ دانشگاه تهران اس  .غیاثوند ( )1386دض
برضس أَعی ضفتاضهای دين میان دانشجويان دانشگاه تهران ،آزاد أ دألت ،
به اين نتیجه ضسید كه دانشجويان به ضفتاضهاي  ،چون ضأزهگرفتن ،امربهمعرأف
أ نه از منکر ،ضفتن به زياض اماكن مرذهب أ شررك دض مراسرم تاسروعا أ
عاشوضا ،كمتر توجه م كنند أ دض ضفتاضهاي ازقبیل نمازخواندن ،قرآنخوانردن
أ شرك دض نماز جما ع  ،تفاأ چندان با جوانان غیردانشجو أ مردم عرادی
نداضند .ساير يافتهها برحسب أيژگ های فردی أ خرانوادگ أ تحصریل نیرز
تفاأ هاي ضا میان اينگرأهها نشان داد.
كرماله أ تبريزی ( )1388دض برضس أَعی التزام دانشرجويان دانشرگاه
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دض پژأهش خداياضیفرد ( )1385مشخص شد كه میانگین نمرههای نگرش

قم أ آزاد اسالم قم أ نشانههای دينداضی ،به اين نتیجه ضسیدند كره أَرعی
دين داضی نشانگر پراكندگ دضخوضتوجه میرزان پايبنردی آنران بره جنبرههای
گوناگون دينداضی اس  .بهطوضیكه پاسخگويان دض جنبههای باأضهای دين أ
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اخالق أ تکلی،های فردی ،بیشترين نمرره أ دض عباد هرای جمعر  ،احکرام
سیاس  ،تنظیم شعائ ر دين أ مشاضك دين  ،كمترين نمره ضا گرفتند .مهراب زاده
( ) 1389دض مقايسۀ نگرش مذهب أ سالم ضأان دانشرجويان دخترر أ پسرر
دانشگاه آزاد اسالم  ،أاحد بهبهان دضياف كه بین نگرش مرذهب دانشرجويان
دختر أ پسر تفاأ معناداضی أجود داضد؛ أل بین سالم ضأانر دانشرجويان
د ختر أ پسر تفاأ معناداضی مشاهده نکرد .صرادق أ همکراضان ( )1389دض
برضس ر أَررعی نگرررش مررذهب أ سررالم ضأان دض دانشررجويان دانشررگاه
علومپزشک مازندضان نشان دادند كه میزان نگرش مرذهب دخترران بیشرتر از
پسران اس أ توجه به أَعی اجتماع أ فرهنگ دضجهر اضتقرای نگررش
مذهب پسران َرأضی اس .
سبکضأ ( ) 1389دض تحقیق نشان داد كه میزان نگرش دين موجود میران
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دختران دانشجو با میزان نگرش دين موجود میران پسرران دانشرجو متفراأ
اس  .به سخ ن ديگر ،نگرش دين دانشرجويان دخترر دض دانشرگاه تهرران از
نگرش دين دانشجويان پسر آن َعی ،تر اس  .همچنرین ،برا افرزايش میرزان
تحصیال فرد ،نگرش مذهب َرعی،تر م شرود .كشراأضز ( )1390گرزاضش
م دهد كه ازنظر متغیرهای جمعی شرناخت  ،برین نگررش دينر دانشرجويان
تفاأ أجود داضد ؛ برای مثال ،نگرش دينر دانشرجويان دانشرکدۀ ادبیرا أ
علوم انسان از دانشجويان مهندس أ همچنین نگرش دين دانشجويان متأهرل
از دانشجويان مجرد قوی تر اس  .آقابابراي أ همکراضان ( )1391دض برضسر
میزان خوداضزيابی اسرالمی دانشرجويان دض دانشرگاه اصرفهان دضيافتنرد كره
میانگین همۀ مؤلفههاي خوداضزيابی  ،بیشتر از حد متوسط اس  .بین هريک از
مؤلفرههای خوداضزيراب ضابطرۀ مثبر أ معنراداض أجرود داشر  .میرانگین

خوداضزياب اسالم دض زنان بیشتر از مرردان ،دض مقطرع كاضشناسر بیشرتر از
مقاطع تحصیال تکمیل أ دض دانشجويان ضشته های الهیا أ ضأان شناسر
بیشتر از ساير ضشتهها بود .همچنین ،بین ديدگاههای افرراد برحسرب ضشرته أ
مقطع تحصیل تفاأ مثب أ معناداض أجود داش .
ضجال ( )1391دضياف كه نگرش مذهب دانشجويان دض تمام ابعاد دينر ،
بسیاض قوی أ نگرش مذهب دختران دانشجو بهطوض معناداضی بریش از پسرران
اس  .همچنین ،بین متغیرهای سن أ ضشتۀ تحصیل با نگرش مرذهب اضتبراط
معناداض آماضی أجود داضد .نوضبخش ( )1393دضياف كه میان نوم دانشرگاه أ
أجود داضد .دض مقابل ،ضابطۀ معناداضی میان نگرش به دين أ ضشتۀ تحصیل أجرود
نداضد؛ اما میان بُعد ضفتاضی نگرش به دين أ ضشتۀ تحصیل ضابطه أجود داضد .نمررۀ

بُعد ضفتاضی نگرش بره ديرن دض میران دانشرجويان علومانسران  ،بیشرتر از سراير

ضشتههاس  .همچنین ،يافتهها نشران داد كره هرچنرد میران ترمهرای حضروض دض
دانشگاه أ نگرش به دين ضابطه أجود داضد ،اين ضابطه عموم وا بسیاض َعی ،اس .
میلر أ همکراضان ( ) 2000دض پرژأهش خرود بره ايرن نتیجره ضسریدند كره
نوجوانان كه مذهب نیستند أ نمرههرای كمر دض انردازهگیری میرزان فعالیر
مذهب بهدس م آأضند ،دض مقايسه با نوجوانران داضای سرطح براالتر فعالیر
مذهب  ،بیشتر دچاض مصرف مواد مخدض م شوند .ضيچاضد أ همکراضان ()2000
دض مطالعه ای نشان دادند كه افزايش حضوض دض كلیسا به كاهش مصرف الکرل أ
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نوم سکون دض زمان تحصیل أ همۀ جنبههای نگرش بره ديرن ،ضابطرۀ معنراداضی

كوكايین میان گرأه نمونره منجرر شرده اسر  .مريرل أ همکراضان ( )2005دض
پژأهش خود نشان دادند كه عوامل نظیرر فراأانر حضروض دض كلیسرا ،سرطح
باالی دينداضی دض اع ضای خرانواده أ أالردين أ فراأانر بحثهرای مرذهب
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خانوادگ  ،اثر بازداضندگ دض مقابل مصرف مواد دض نوجوانان أ جوانران داضد.
اسمی ( ) 2003دض تحقیق خود نشان داد كره مرذهب أ نگرشهرای مرذهب ،
ازطريق برقراضی نظم اخالق أ تعیرین قاعردههای اجتمراع  ،مصررف مرواد
مخدض أ بهبودی از آن ضا تح تأثیر قراض م دهد .مطالعه بیرمن ( )2009نشران
داد كه ضأيکرد دين فقط پیشبین كنندۀ سالم ضأانشرناخت اسر ؛ بره ايرن
صوض كه ضأيکرد مذهب دضأن با سطح باالتر سرالمت أ ضأيکررد مرذهب
پايین با سطح سالمت أ ضأيکرد ضأانشناخت پايینتر اضتباط داضد.
بههرحال ،باتوجهبه مبان نظری أ پژأهش بیانشده ،اين پژأهش دض صدد
اس كه نگرش های مذهب دانشجويان ضا برضس أ اضزياب كند أ دضيابرد كره
أَعی نگرش مذهب دانشجويان چگونه اسر ؟ آيرا میران نگررش مرذهب
دانشجويان برحسب أيژگ های جمعی شناخت  ،مانند جنس ،مقطع تحصیل ،
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ضشتۀ تحصیل أ  ...تفاأ معناداضی أجود داضد يا خیر؟
روش تحقیق
ازآنجاكه هدف پژأهش حاَر ،برضس أ اضزياب أَعی موجود نگرش دين
دانشررجويان اسرر  ،نرروم تحقیررق ازنظررر هرردف ،كرراضبردی أ ازنظررر اجرررا،
توصیف پیمايش از نوم مقطع اسر  .جامعرۀ آمراضی ايرن پرژأهش شرامل
دانشجويان دانشگاه آزاد خرمآباد دض سال تحصیل  1392تا 1393أ به تعرداد
 13هزاض نفر اس كه برا اسرتفاده از فرمرول حجرم نمونرۀ كروكران أ بره ضأش
نمونهگیری تصادف طبقهای ،متناسب با حجم 145 ،نفر بهعنوان نمونره انتخراب
شدند .برايناساس17 ،دانشجوی علومپايه 65 ،دانشرجوی علومانسران أ 63
دانشجوی مهندس بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

دض ايررن پررژأهش بررهمنظوض اضزيرراب آزمررودن أ جمررعآأضی دادههررا از
پرسشنامۀ سنجۀ دينداضی استفاده شد .پرسشنامۀ سنجۀ دينداضی مسلمانان
بهأسیلۀ سراجزاده ( ،1377بهنقل از :شريف  )1381 ،أ براساس مدل گرالک أ
استاضک ( )1965با اسالم ،به أيژه اسالم شیع تطبیق داده أ متناسب شده اس .
اين پرسشنامه شامل  26پرسش اس كه چهاض بُعد دينداضی ،يعن اعتقرادی،
تجرب  ،پیامدی أ آيین ضا م سنجد .بُعد اعتقادی به باأضهاي ناظر اسر كره

انتظاض م ضأد ،پیرأان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند؛ مانند اين باأض كه دض

ضأحان  ،همچون خداس ؛ مانند اين گزاضه كه گاه احساس مر كنم بره خردا
نزديک شدهام .بُعد پیامدی يا آثاض دين ناظر به تأثیر باأضها ،ضفتاضها ،تجربهها
أ دانش دين بر زندگ ضأزمرۀ پیرأان آن دين اس ؛ مانند ايرن گرزاضه كره برا

پديدۀ ب حجاب بايد با قاطعی مباضزه كرد .بُعد آيین يا اعمال دين كه شرامل
اعمال مشخص  ،همچون عباد  ،نمراز ،شررك دض آيینهرای دينر خراص،
ضأزهگر فتن أ ...اس ؛ مانند گزاضۀ هرچند أق يک براض ،بررای خوانردن نمراز
جماع به مسجد م ضأم.
نمره گذاضی دض اين پژأهش بر مبنرای مقیراس پرند دضجرهای لیکرر برا
ال مخالفم تعیین شده
ال موافقم ،موافقم ،نظری نداضم ،مخالفم أ كام و
گزينههای كام و
اس  .همچنین ،ضأاي پرسشنامه بهصوض محتواي  ،توسط متخصصان تأيیرد
شد .پاياي پرسشنامۀ نگرش مذهب بهطوضكل  0/81أ به تفکیک ،برای بُعرد
اعتقادی  ،0/77تجرب  ،0/82پیامدی  0/85أ بُعد آيین  0/73برآأضد شد كه
حاك از پاياي ابزاض اندازه گیری اس أ معناداض اس  .تجزيه أ تحلیل دادههرا
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ضأز قیام به اعمال ما بهدق ضسیدگ م شود .بُعد تجرب يا عواط ،دين بر
عواطف ناظر اس كه دضبرداضندۀ احساسا مربوط به داشتن ضابطه با جوهری
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دض سررطح اسررتنباط َ ،ررريب همبسررتگ پیرسررون أ آزمررون  tمسررتقل أ t
تکنمونهای ،با استفاده از نرمافزاض  ،SPSSنسخۀ  18انجام شد.
یافتهها
 .1یافتههای توصیفی

براساس گرأه نمونه 38/6 ،دضصد گرأه نمونه ،دانشجويان دختر أ 61/4دضصد
پسررر بودنررد .از میرران ايررن تعررداد 83/4دضصررد كاضشناس ر أ 13/8دضصررد
كاضشناس اضشد أ  2/8دضصد دض مقطع دكتری بودند .بیشتر افراد معدل بین 14
تا  16أ  16ترا  18داشرتند43/4 .دضصرد دانشرجويان دض ضشرتههای فنر أ
46/8دضصد دض ضشتۀ علومانسان أ بقیه دض ساير ضشتهها دضحالتحصیل بودند.
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 .2یافتههای استنباطی
 .1 .2نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرمآباد چگونه است؟

جدول  :1مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان براساس میانگین فرضی ()3

تعداد

میانگین

اعتقادی

145

4/47

Df
144

t
12/9

sig
0/000

متغیر
تجرب

145

4/42

144

84/5

0/000

پیامدی

145

4/3

144

73/9

0/000

آيین

145

4/4

144

68/3

0/000

جرردأل  1نشرران داد كرره میررانگین هريررک از مؤلفررههای نگرررش مررذهب
دانشجويان بیش از حد متوسط ( )3اس أ فرض ادعرای پژأهشرگر معنراداض

اس  .بیشترين میانگین ،مربوط به مؤلفۀ اعتقادی ،به میزان  4/47بود .آزمون t
نشان داد كه میانگین هريک از مؤلفهها دض سطح خطای 0/05معناداض اس .
 .2 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تفاوت وجود دارد؟

جدول  :2مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر

متغیر
نگرش

دختر

56

4/7

مذهب

پسر

89

4/29

2/86

0/016

جدأل  2نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دختر از دانشرجويان پسرر
بیشتر اس  .آزمون  tنشان داد كه اين تفاأ دض سطح  0/05معناداض اس .
 . 3 .2آیااا بااین نگاارش مااذهبی دانشااجویان مقاااطع گوناااگون آموزشاای دانشااگاه
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :3مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان مقاطع گوناگون
تعداد

میانگین

F

sig

متغیر

كاضشناس

121

4/24

0/98

0/41

كاضشناس اضشد

20

4/21

دكتری

4

4/35

145

4/24

كل
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تعداد

میانگین

t

Sig
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جدأل  3نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دكتری بیشرتر از دأ مقطرع
ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
 .4 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان با معادل هاای گونااگون آموزشای دانشاگاه
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :4مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان معدلهای گوناگون
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متغیر

تعداد

میانگین

كمتر از 14

9

4/1

 14تا 16

73

4/22

 16تا 18

44

4/33

 18تا20

18

4/21

كل

145

4/27

F

0/21

sig

0/81

جدأل  4نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان با معردل  16ترا  18كمر
قوی تر از ساير دانشجويان اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
 .5 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان رشتههاای گونااگون آموزشای دانشاگاه آزاد
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :5مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان رشتههای آموزشی

تعداد

میانگین

متغیر
علومپايه

17

4/22

انسان

65

4/27

فن

63

4/22

كل

145

4/24

F

1/12

sig

0/2

جدأل  5نشان داد كه نگرش مرذهب دانشرجويان ضشرتههای علومانسران

نتیجه
نهادهای آموزش  ،از جمله دانشگاهها أ مراكز آموزشعال كشروض نم تواننرد
نسب به ضشد أ پرأضش نگرشهای مذهب أ دين دانشجويان ب اعتنا باشرند؛
زيرا مهمترين هدف آموزشعال  ،تالش دضجه ظرفی سرازی أ فراهمكرردن
تجربهها أ فرص های الزم برای آضاسرتگ اضزشر أ اخالقر دانشرجويان أ
دضأن كردن اضزشهای دين دض آنهاسر  .بنرابراين ،باتوجهبره اهمیر ايرن
موَوم ،پژأهش حاَر دض صدد بود كره نگرشهرای مرذهب دانشرجويان ضا
برضس أ اضزياب كند .يافته های پرژأهش نشران داد كره میرانگین هريرک از
مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان بیشتر از حد متوسرط ( )3اسر أ فررض
ادعای پژأهشگر معناداض بود أ تأيید شد .همچنین ،بیشترين میانگین مربوط به
مؤلفۀ اعتقادی أ به میزان  4/47بود .سراجزاده ( )1377نیز به اين نتیجه ضسرید
كه دانشآموزان دض دأ بُعد اعتقادی أ عاطف قویتر أ دض دأ بُعد ديگرر ،يعنر

بُعد آيین أ پیامدیَ ،عی،تر هستند.
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بیشتر از دأ گرأه ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
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ابراهیم ( )1386دضياف كه دض بیشتر دانشجويان دانشگاه اصفهان گرايش
دين أجود داضد أ دانشگاه بر افکاض أ اعمال دين حدأد نیمر از دانشرجويان
تأثیر گذاشته اس  .همچنین ،حبیبزاده ( )1384دضياف كره میرزان پايبنردی
دانشجويان به جنبرههای گونراگون ديرنداضی أاضيرانس دضخوضتروجه داضد؛
بهطوضیكه پاسخگويان دض جنبه های باأضهای دينر أ اخرالق أ تکلی،هرای
فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد های جمع أ فردی دانش دين  ،كمترين نمره
ضا گرفتند .كرماله أ تبريرزی ( )1388بره ايرن نتیجره ضسریدند كره أَرعی
دين داضی ،نشانگر پراكندگ دضخوضتوجه میرزان پايبنردی بره ابعراد گونراگون
ديررنداضی اس ر  .بهطوضیكرره پاسررخگويان دض باأضهررای دين ر أ اخررالق أ
تکلی ،های فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد هرای جمعر  ،احکرام سیاسر ،
تنظیم شعائر دين أ مشاضك دين  ،كمترين نمره ضا گرفتهاند.
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پژأهش علوی ( )1385نشران داد كره نگررش دينر دانشرجويان دض بُعرد
شناخت  ،عاطف  ،پی امدی أ ضفتاضهای دين دض حد مطلوب اس  .همچنین ،اين
پژأهش نشان داد كه دانشجويان به ضأز قیام أ حسابرس به اعمال أ ضفتراض
معتقدند .آنان بر اين باأضند كه قررآن كرالم خداأنرد اسر أ هرچره م گويرد
حقیق محض اس أ اين دنیای پر از ظلم ،با ظهروض حضرر مهردی پرر
ازعدل أ داد خواهد شد .همچنین آنان معتقدند ،كس كه به خردا ايمران داضد از
ِ
اغلرب
مرگ نم هراسد أ بدأن باأضهای دين زندگ پوچ أ ب هردف اسر .
اأقا  ،اين افراد برای خواندن نماز جماع به مسجد م ضأند ،با مسجد محرل
يا مؤسسرههای اسرالم ديگرر همکراضی م كننرد ،دض جشرنهای مرذهب أ
عزاداضیها كه دض مساجد أتکیهها برگزاض م شود ،شرك م كننرد .همچنرین،
هرگاه اين افراد به حرم يک از امامان أ األیا م ضأند ،احساس معنوي عمیق

به آنها دس م دهد أ دض همره حرال از خداأنرد م ترسرند أ بررای جبرران
گناهان از خداأند م خواهند كه توفیق توبه يابند .آنران معتقدنرد كره ضهبرران
سیاس بايد كاضدان أ مذهب باشند أ با پديدۀ ب حجاب بايد با قاطعی مباضزه
أ دضباضۀ خريدأفرأش مشرأبا الکل بايد سخ گیری كرد.
عل ضشديافتگ جنبه های تجرب أ اعتقادی نسب به پیامدی أ آيینر دض
دانشجويان اين اس كه باأضهای دين نسب به اعمال مذهب كه جنبۀ بیرأن
أ اجتماع داضند ،بیشتر ضأاج داضد؛ ازاينضأ ،ممکرن اسر افرراد بره برخر
باأضهای خاص مذهب ايمان داشته باشند؛ اما آنها ضا بهصوض اعمال مذهب
قراض داد كه ابعاد اعتقادی أ تجرب  ،بیشتر به موَوعا نظری مربوط هستند أ
ابعاد پیامدی أ آيین با موَوعا عمل دينداضی مرتبطانرد .همچنرین ،برین
همۀ مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان دانشگاه ،ضابطۀ مثب أ معناداض أجود
داش  .بیشترين اضتباط بین مؤلفۀ نگرش اعتقادی أ تجرب به میزان  0/35بود.
اين بدين معناس كه هرقدض تجربههای دين دض جوانان عرادی بیشرتر شرود،
باأضهای دين آنان نیز افزايش م يابد .دضأاقع ،جوانان با انجام بیشتر آيینهای
دين  ،تجربههای دين بیشتری نیز م يابند أ بیشتر جرذب مرذهب م شروند.
همچنین ،هرقدض بُعد پیامد دين جوانان قویتر باشد ،بهنوبرۀ خرود ،باأضهرا أ
تجربههای دين آنان ضشد بیشتری م يابند أ برعکس.

آزمون نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دخترر از دانشرجويان پسرر
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كه ازنظر اجتماع پذيرفته شده اس  ،نشان ندهند .اين نکته ضا نیز بايد مردنظر

بیشتر اس ؛ يعن دختران ازلحاظ نگرش مذهب دض سطح باالتری قراض داضنرد.
بهنوع م توان گف كه جنس دض نگرش مذهب دانشجويان تأثیرگذاض اسر .
باتوجهبه نتايد بهدس آمده ،الزم اس كه دس اندضكاضان فرهنگ دانشگاه ،به
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اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان ،بهأيژه دانشجويان پسر توجه جردی
كننرد .آزاد اضمکر ( ،)1391مهرابر زاده ( ،)1389ظهروض أ تروكل (،)1382
زكوی ( ،)1387نجف ( ،)1382صادق أ همکاضان ( ،)1389سبکضأ ()1389
أ ضجال ( )1391نیز دض پژأهش خود دضيافتند كه نگرش مذهب دانشرجويان
دختر ،بهطوض معناداضی بیش از پسران اس .
تحلیل أاضيانس نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دكتری بیشتر از دأ
گرأه ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس أ بهنوع م تروان
گف كه مقطع آموزش آنچنان دض نگرش مذهب دانشجويان تأثیرگذاض نیس .
اما آقاباباي أ همکاضان ( )1391دضيافتند كه میرانگین خوداضزيراب اسرالم
دانشجويان دض مقطع كاضشناس بیشرتر از مقراطع تحصریال تکمیلر اسر .
سبکضأ ( )1389نیز دض پژأهش نشان داد كه برا افرزايش میرزان تحصریال ،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
184

نگرش مذهب كمتر م شود .همچنین ،آزمون تحلیرل أاضيرانس نشران داد كره
نگرش مذهب دانشجويان ضشتههای علومانسان  ،بیشتر از دأ گرأه ديگر اس ؛
اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس  .بهنوع م توان گف كه ضشرتههای
گوناگون آموزش دض نگرش دان شجويان تأثیر ناچیزی داضد .كشراأضز ()1390
نشان داد كره نگررش دينر دانشرجويان دانشرکدۀ ادبیرا أ علومانسران از
دانشجويان مهندس قویتر اس .
خداياضیفر ( )1385دضياف كه میانگین نمرههرای نگررش مرذهب میران
طلبههای حوزۀ علمیۀ قم ،بهطوض معناداضی باالتر از میانگین نمرههای نگررش
مذهب میان دانشرجويان دانشرگاه صرنعت شرري ،أ دانشرگاه تهرران اسر .
آقاباباي أ همکاضان ( )1391دضيافتند كه میرانگین خوداضزيراب اسرالم دض
دانشجويان ضشرتههای الهیرا أ ضأانشناسر  ،بیشرتر از سراير ضشتههاسر .

همچنین ،نوضبخش ( )1393دضياف كه ضابطۀ معناداضی میان نگرش بره ديرن أ
ضشتۀ تحصیل أجود نداضد؛ اما میران بُعرد ضفتراضی نگررش بره ديرن أ ضشرتۀ
تحصیل ضابطه أجود داضد أ نمرۀ بُعد ضفتاضی نگرش به دين میران دانشرجويان

علومانسان باالتر از ساير ضشته هاس  .آزمون تحلیل أاضيرانس نشران داد كره
بین نگرش مذهب دانشجويان با معدلهای گوناگون آموزش  ،تفاأ معنراداض
أجود نداضد .بهعباضت دانشرجويان برا معردلهای گونراگون ،نگررش مرذهب
يکسان داضند أ فرض ادعای پژأهشگر معناداض نشد.
طرفداضان زيادی میان جوانان جامعۀ ما پیدا كند؛ ازاينضأ ،انجام پژأهشهرای
كاضبردی أ آسیبشناخت دضاينخصروص ،بسریاض َررأضی اسر أ بايرد از
ضاهکاضهررای بهدسرر آمدۀ علمرر أ كرراضبردی ،اسررتفادۀ عملیررات شررود.
بهدس آأضدن شناخت دضس از أيژگ های جروان امررأزی أ نیازهرای اأ أ
همچنین عرَۀ خوانش صحیح أ مبتن بر اصول ثاب اسالم از دين بره أی،
از جمله كاضهای مهم اس كه بايرد دض برنامرهضيزی آموزشر أ پرأضشر أ
فرهنگ كالن أ ُخرد مدنظر قراض گیرد .بهدس آأضدن اعتماد جوان أ برقرراضی
ضابطۀ دضس با اأ اصل ترين محروض برخروضد برا جروان دض فراينرد تربیتر أ
شیوههای ايجاد باأضپذيری دين اس  .ازايرنضأ ،بايرد دض اجررای شریوههای
باأضپذيری دين صبوض برود أ برهدأض از تعصربها أ احسراسهای نادضسر ،
حرف های هرچند ناخوشايند أی ضا شنید أ دض بستر امن أ همهجانبۀ فرهنگر
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رزضقأبررق ،هیجران أ لرذ محوض غررب ،م توانرد
فرهنگ مرادیگرا ،پ ُ َ

أ اجتماع أ تربیت  ،أی ضا ياضی كررد ترا بهترر بینديشرد أ بهترر احسراس أ
انتخاب كند أ ضاه سعاد دنیرا أ آخرر  ،يعنر دينمرداضی أ خرداخواه ضا
سرلوحۀ خود دض زندگ قراض دهد.
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پیشنهادهای تحقیق
 .1نتايد نشان داد كه أَعی نگرش مذهب دانشجويان ،نسبت وا مطلوب اسر ،
ال
ال مطلوب فاصله داضد .ضسیدن به أَرعی كرام و
اما تا ضسیدن به أَعی كام و
مطلوب ،مستلزم توجه أ تالش جدیتر مسیوالن فرهنگر دض دانشرگاهها ،دض
زمینۀ اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان اس  .البته اين پرژأهش مردع
كمكاضی مسیوالن دض زمینۀ مذهب يا فرهنگ نیس ؛ اما معتقد اس كه سرطح
فعالی أ يا كیفی أ دامنۀ تالشها بايد گستردهتر شود .بنابراين ،برای تعیرین
آثاض فعالی های مذهب أ فرهنگ  ،نیازمند پژأهش جامعتر هستیم تا آثاض اين
فعالی ها بر نگرش مذهب دانشجويان سنجیده شود.
 .2برضس نشان داد كه سطح نگررش مرذهب دانشرجويان دخترر از پسرر،
دانشررجويان دكتررری از دانشررجويان كاضشناس اضشررد أ كاضشناسرر أ نیررز
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دانشجويان علومانسان از دانشجويان مهندس براالتر اسر  .بنرابر مطالعرا
انجامشده ،الزم اس كه مسیوالن دانشگاهها ،از جمله معاأن هرای فرهنگر
دانشگاهها ،به اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان ،بهخصوص دانشجويان
پسر أ دانشجويان كاضشناس اضشد أ كاضشناسر أ نیرز دانشرجويان مهندسر
توجه جدی نشان دهند.
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