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Abstract 
Now that the Islamic Azad University has focused its future vision on 
"governance of morality and spirituality", "monitoring the protecting the 
university from social harm" and "preserving civilizational and cultural capital", 
the need to take practical steps in line with the goals mentioned above, with a 
focus on monitoring the academic environment, is scientifically and reasonably 
doubled. 
The purpose of this study was to study the status of religiosity among Islamic 
Azad University students, focusing on male and female students of the Islamic 
Azad University of Poldokhtar Center. The results of this study provide valuable 
guidance for top-level provincial and national administrators as well as 
university cultural and social managers to identify the status quo and use the 
appropriate tools to achieve the appropriate cultural goals according to the 
horizons of the university's vision and macro policies, and so it is valuable. 
In addition to this research, the resilience of students was measured and its 
relationship with religiosity was determined. This research uses a questionnaire 
to collect data and T-Student and Pearson statistical methods have been used to 
analyze them. 
 The results show that the students of the Islamic Azad University of Poldokhtar 
have a favorable state regarding religiosity and resilience, and there is a positive 
and significant relationship between these two variables. 
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داری دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى بررسى وضعيت دين
)مركز پلدختر: مطالعه موردی( آوریو رابطه آن با تاب
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***مسعود بنافي

 چكيده
و«های آتـى خـود را معطـوف بـه انداز سال اكنون كه دانشگاه آزاد اسالمى، چشم حاكميـت اخـالق

و سالم«،»معنويت و حفاظـت از سـرمايه«و» های اجتمـاعى سازی دانشگاه از آسيب پايش های تمـدنى
های عملى همسو با اهداف ذكر شده، با تاكيـد بـر پيمـايش كرده است، ضرورت اتخاذ گام» فرهنگى

و مستدل دوچندان مى . نمايدو پايش محيط دانشگاهى، به شكل علمى
 هــدف ايــن پــژوهش، مطالعــه وضــعيت دينــداری در دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمى، بــا تمركــز بــر

و زن دانشــگاه آزاد اســالمى مركــز پلــدختر« نتــايج ايــن پــژوهش، رهنمودهــای. اســت» دانشــجويان مــرد
و اجتمـاعى دانشـگاه، بـرای ارزشمندی را برای مديران عالى و همچنين مديران فرهنگى و كشوری استانى
و بهره فرهنگـى طبـق گيری از ابزارهای مناسب، برای رسيدن به اهداف مناسـب شناسايى وضعيت موجود

و سياست افق چشم مى انداز و از اين جهت، پژوهشى ارزشمند است های كالن دانشگاه فراهم . آورد
آن آوری دانشجويان، اندازه، وضعيت تابدر كنار اين پژوهش و رابطـه بـين و دينـداری گيری شـده
و تحليـل هـا از پرسـش آوری داده اين پژوهش، بـرای جمـع. آنها مشخص گرديد و بـرای تجزيـه نامه

تى آنها، از روش و پيرسون استفاده كـرده اسـت- های تحليل آماری مى. استودنت دهـد نتـايج نشـان
بهكه دانشجويان دا و تـاب نشگاه آزاد اسالمى مركز پلدختر از وضعيت مناسبى آوری لحاظ دينـداری

و معنى و بين اين دو متغير، رابطه مثبت .داری وجود دارد برخوردارند

ها كليدواژه
.آوری، دانشگاه آزاد اسالمى، دانشجويان، تابداری دين

 22/10/1397: تاريخ پذيرش 13/11/1396: تاريخ دريافت
و رابطه آن بـا دين بررسى وضعيت«مقاله برگرفته از طرح پژوهشى اين* داری دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى

.است كه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد پلدختر اجرا شده است»)مركز پلدخترمطالعه موردی(آوری تاب
پ**  a.dastyari@ut.ac.ir)نويسنده مسئول( لدخترعضو هيات علمى گروه مديريت بازرگانى دانشگاه آزاد اسالمى مركز
 Banafi@ut.ac.ir دانشجوی دكتری مديريت دولتى دانشگاه تهران، پرديس فارابى***

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 مقدمه

و حرفه،ها دانشگاه و سنجه سالمت اخالقى جامعـهی جوانه. اند ای يك جامعه نماد بالندگى

و فضيلت،ای حرفه و از بستر كانون، مدار سالم مى تخصصـىهای علمى و شـكوفا آن رويـد

مبـدأ همـه،ها دانشـگاه، گذاران كالن جمهـوری اسـالمى ايـران از ديدگاه سياست. شود مى

و سرنوش بودهتحوالت  آن،ت كشورو مقدرات و اصالح را معـادل در دست دانشگاه است

.دانند اصالح مملكت مى

ّ و ميزان تاثير آن بر برخى شاخصد به ارزشتقي و اخالقى و های دينى های رفتـار فـردی

ــاعى دانش ــجويان اجتم و دانش ــوزان ــل، آم ــش قاب در توجهى از پژوهش بخ ــانى ــای جه ه

و آمـوزش، وتربيـت های تعليم عرصه مىوپـرورش در عصـر. دهـد آمـوزش عـالى را شـكل

و بـا اسـتفاده از روش دين،حاضر  هـای مـورد قبـول در علـوم انسـانى پژوهى به شيوه علمـى

و مـــورد توجـــه و های پژوهشـــى در رشـــته ترين حيطـــه يكـــى از جديـــدترين  های علمـــى

.دانشگاهى است

و نحوه مواجهه با بحث دين، در گذر زمان در موضوع داری تحت تاثير تحوالت نظـری

و تأثيرات آن بر جلوه و دريافت زمينه تبيين دين طور بـه هـای نظـری های روانى منجـر شـده

اصـوالً مطالعـات مبتنـى بـر. پردازی در بـاب مـذهب را متحـول كـرده اسـت مفهـوم، عميق

ب روش و تحقيقاتهشناسى مناسب سهم تحقيقـات دينـى]ويژهبه[، سزايى در انجام مطالعات

و ذهنى افراد رهايى بخشد ايفا مى E�h ،�#7א�א��( كند تا آن را از دستخوش باورهای روزمره

PKMM :YPT(.مناسب دانسته شـده هميار تصميماِت، داشتن اطالعات مناسب، از سوی ديگر

و تصـميم، گيریی در تصـميميكى از خألهای جّد. است گيری نداشـتن اطالعـات مناسـب

و مناسب استبدون داش مى. تن شواهد كافى و شـواهد زمانى تصميم تواند مبتنى بر حقيقت

و گونه كافى باشد كه بر شيوه در های مناسب پژوهشى استوار شده ای از مطالعات تجربى را

. قلب خود داشته باشد

ون يكـى از قطبعنوا، بـهاينك كه دانشگاه آزاد اسـالمى و عمـده علمـى هـای مطـرح

های آتـى خـود را معطـوف بـه انداز سال چشم، با تكيه بر پشتوانه غنى خود،رفرهنگى كشو

و معنويــت« و سالم«،»حاكميــت اخــالق ،»های اجتمــاعى ســازی دانشــگاه از آســيب پــايش

و فرهنگى حفاظت از سرمايه« متناسـب، های عملـى كرده است، ضرورت اتخاذ گام» های تمدنى
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و پايش محيط دان و مستدل دوچندانبا تأكيد بر پيمايش . نمايدمى شگاهى، به شكل علمى

هايى كـه فرآينـدهای گيـری از سـنجه كنـد بـا بهره اين پژوهش به سهم خـود تـالش مى

و پايايى را با موفقيت پشت سرگذاشته مربوط به آزمون در، اند های روايى يـاری مناسـبى را

و نگرشى موج اين زمينه ايفا كند ، منظور بدين. كند برطرفود را تا برخى از خألهای بينشى

و انـدازه داری در دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمى مركـز گيری وضـعيت ديـن با بررسـى

. آوری آنان نشان دهد تالش كرده تا رابطه آن را با ميزان تاب، پلدختر

 بيان مسأله.1

ــجويان بى ــه دانش ــوط ب ــائل مرب ــك مس ــه اولويت، ش ــگاه از جمل ــى دانش ــای پژوهش و ه  ها

كُـ، اين مسائل ترين مهماز. وتربيت كشور است اندركاران نظام تعليم دست و نش نظـام بـاور

بـا آنـانو مسـائل مـرتبط بـا نحـوه مواجهـه دانشجويان مبتنى بر باورهای اصيل دينى ايشـان

و زندگى است كه در قالب مفهـومى  و»آوری تـاب«بـه نـام جديـدمشكالت درسى بحـث

. شودمىبررسى 

د آيـا ميـزان ديـن«و» داری در ايران چقدر است؟ دين ميزان« هایر سـالداری در ايـران

و محققـان اين؛»اخير كـاهش داشـته اسـت؟ هـا سـؤاالتى اسـت كـه احتمـاالً ذهـن مـديران

حجم وسـيع. های اخير به خود مشغول داشته است پژوهى را در سال های مرتبط با دين حوزه

در نشـان، اخير به انجام رسـيده اسـت سال تحقيقاتى كه در ايران در ده دهنده چنـين نگرانـى

به به اين نگرانى دامن زده نيز عواملى. جامعه ايرانى است گيری طيفـى شكل،عنوان مثال اند؛

های اخير به ايـن تـوهم دامـن زده اسـت در ايران در سالشدن داران نظريه سكوالر از طرف

گيری حكومـت شـكل، از سوی ديگـر.ه بوده استداری همرا كه جامعه ايرانى با افول دين

كـه در حـالىت از رفتارهای دينى مردم شده اسـت؛اسالمى در ايران موجب باالرفتن توقعا

بنـا، بودن در جايگاه تقريباً ثابتى مانده باشـد لحاظ درجه مذهبى ممكن است جامعه ايرانى به

مح اين تصور در ميـان دولـت، به داليل گفته شده و ققـان غالـب شـده كـه وضـعيت مـردان

داری ميزان ديـن؛گويى به پرسش پاسخ. داری نسبت به گذشته با تنزل همراه بوده است دين

مفهـومى كلـى اسـت، داری ميزان ديـن. است تری جزيىهای تابع پاسخ به پرسش، در ايران

و گسترده سنجش نشده است ، پژوهشـى وجـود ديگـر عبارتبه. كه تاكنون در تحقيقى عام



 1398 بهار،)24پياپى(چهارم م، شمارهششسال 148

پاسـخ بـه ايـن سـؤال نيازمنـد، از سـوی ديگـر. تنهايى به اين سـؤال پاسـخ دهـد ندارد كه به

هايى مدنظر است؟ ميـزان در بين چه گروه داری دينميزان. پرسش اصلى استكردن جزئى

بُعد از   گيری شود؟ بايد اندازه داری دينكدام

مى زيرا بر اساس داده بُعـد متفـاوت توان قضاوت كرد كه اين های موجود ميزان در هـر

كه،طور نتايج همين. است به گروه ميان داری دينگواه بر اين است و سـنى ها لحاظ جنسيتى

� כא���،( پذيرد تفاوت مى ��#7PKMM :YMV(.

س و اخالق توجه به مطالعـات دين، اخير هایالدر از،ها پژوهـى در همـه عرصـه پژوهـى

و با اسـتفاده از روشبه، های دانشگاهى جمله محيط هـای مـورد قبـول در علـوم شيوه علمى

به، انسانى و نـاظر پژوهش. رشدی گرفته است وضعيت رو های متعددی در سرتاسـر جهـان

و محيط مداری در دانشگاه به وضعيت دين عمـده ايـن. های آموزشـى انجـام شـده اسـت ها

رو، های ساليانه عالوه بر انجام پيمايش،ها پژوهش ی ايـن وضـعيت هسـتند تـا گير نـددر پـى

را رسيدن، برایشده مند انجام اثر مداخالت هدف،آنبتوانند با تكيه بر به نتايج مورد انتظار

و پايش كنند آن، پژوهش به انجام رسيده استچندين در ايران نيز. ارزيابى هـا بـه اما عمده

ی هـای جـّد تاكنون پژوهش بر اين اساس،. اند ای خاص بروز داشته شكل مقطعى يا در دوره

و ارتبـاط آن بـا سـاير همبسـته در محيط داری دينكمتری در رابطه با آن های آموزشى های

. انجام شده است

مى، پژوهش حاضر بهـره، شـده های انجام گيری از ثمرات پژوهش كند ضمن بهره تالش

و نظری مناسبى را در اين زمينـه پـردازش  و ايـن مهـو علمى م را در يكـى از عرضـه نمايـد

گـويى بـه لـذا پـژوهش بـا هـدف پاسـخ. واحدهای دانشگاه آزاد مـورد بررسـى قـرار دهـد

گونـهچ) مركـز پلـدختر(داری دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمى وضعيت ديـن«: سؤاالت

چگونـه) مركـز پلـدختر( آوری دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمى وضعيت تـاب«،»است؟

،»معناداری وجود دارد؟ رابطه، آوری دانشجويان دانشگاهو تابریدا دين آيا بين«،»است؟

در دانشـگاه آزاد» رابطـه معنـاداری وجـود دارد؟،ایو متغيرهـای زمينـه داری ديـن آيا بين«

از های پژوهش فرضيه. اسالمى مركز پلدختر به انجام رسيده است :نيز عبارتند

) مركـز پلـدختر: مـورد مطالعـه(مى داری دانشجويان دانشگاه آزاد اسال دين.وضعيت.1

.خوب است
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آوری بـااليى از تـاب) مركز پلـدختر: مورد مطالعه(دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى.2

. برخوردارند

ــن.3 ــين دي ــاب ب و ت ــجويان ــالمى داری دانش ــگاه آزاد اس ــان در دانش ــز(آوری آن مرك

و مثبتى وجود دارد، رابطه معنا)پلدختر .دار مستقيم

 بر ادبيات نظریمروری.2

 داری دين.1-2

در جامعه دانشـگاهى انجـام ويژهبه داری دينهای اندكى در كشور در زمينه تاكنون پيمايش

و داری ديــنميــزان، طبــق گــزارش شــورای عــالى انقــالب فرهنگــى. شــده اســت ــان جوان

ُ دانشجويان ايرانى خوب ارزيابى شده است ن بـاالتر گـزارش شـده، رم جهانىو ميزان آن از

و آسـيبهمچنين،. است های اجتمـاعى دختران نسـبت بـه پسـران كمتـر درگيـر مشـكالت

ــت، اند شــده ــده اس ــدا درآم ــه ص ــر ب ــگ خط ــوع زن ــى در مجم .)�PKXU :YP���S#�،( ول

و رفتارهـای يا عضويت در گروه داری دينهای بسياری به رابطه ميان پژوهش هـای مـذهبى

گيری هويـت های مذهبى با شكل شركت جوانان در برنامه. اندهاجتماعى مناسب اشاره كرد

و برقراری روابـط مثبـت كاهش استرس، های مربوط به تحصيل كسب مهارت، قومى مثبت

� �Aכא�א�،( دارای ارتباط است های ديگر نيز تأثير مذهب را با سـاير پژوهش)�FA�PKXPא$�

و روانـى،)Mille & greenwald, 2000( مصـرف مـواد:ماننـدعوامـل   افـزايش سـالمت جسـمانى

)Waite & Lehrer, 2003(،شناسى وظيفه )،א��� �Aכא �E*ש�'TVPP(،نتايج اقتصادی بهتر )Chiswick 

& Huang, 2008(،هوش معنـوی )Beshlideh & et al, 2011(،بهبـود نتـايج تحصـيلى )Lehrer, 2006(،

� ���E( شادی�� Cא � �Aכא�א�، �#א[( مدارای اجتماعى،)BPKXT'א��، l*א� Cא�� نشان)CPKMKא��

� �hPKMLא$�،( با سبك زندگى نيـز دارای ارتبـاط اسـت داری دينهمچنين. اند داده �Cא�*$ ،

در.)B#[$PKXV'א��، כא�כ�א� بـه بررسـى تـأثير، منتشـر شـده91سـال نتايج يـك تحقيـق كـه

مى. بر سبك زندگى جوانان تهرانى پرداخته است داری دين ؛دهـد نتيجه اين پـژوهش نشـان

و هر چه افـراد دين مدرن، های زندگى سبك، تر است پايين داری دينهر چه ميزان دارتـر تر

و غيرمدرن، های زندگى سبك، هستند مى سنتى � �kא�S:א��،( شود تر �6#[$PKXK(.

مى مذهب تقريباً تمام عرصه نقـش.دهـد های زنـدگى انسـان را تحـت تـأثير خـود قـرار
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مى مذهب آن توان مبتنـى بـر قدر در زندگى افراد زياد است كه بسياری از رفتارهای افراد را

از،ن مثــالعنوا بــه. آن تحليــل كــرد عــدم مصــرف مــواد نوشــيدنى يــا غــذايى خــاص متــأثر

و يهوديان. های مذهبى است نگرش ،هنـدوهاو كننـد خـوك تنـاول نمى گوشِت، مسلمانان

يا مصرف الكل توسط آيين.خورند گوشت گاو نمى نكـوهش شـدتبههای دينى نهى شده

و هـم زنـان يـك ضـرورت، در كشورهای اسالمى. شده است پوشش بدن هم برای مـردان

در.)Deng & et al, 1994: p.4( اسـت و مجموعـه اعمـال مـذهبى نقشـى مهـم را اصـوالً مـذهب

وی كه بسياری تجربهطوربه؛كند زندگى افراد ايفا مى های مهم افـراد از گـذار نگـاه دينـى

و بـه پـيش مـى مذهبى به مسائل اتفاق مى و تشـريفات دفـن(رود افتد ). ماننـد تولـد، ازدواج

و ارزش:مانند( هايى كه برای افراد مهم است ارزشهمچنين  های اخالقى مربوط به درسـت

ز در شكل،)بودن كارها غلط امور مربوط:مانند( مينه مسائل اجتماعىدهى افكار عمومى در

و روابط مرتبط با آن و غيـره، تنظيم خانواده، به ازدواج پـس.)Khraim, 2010()اهـدای عضـو

و باورهای، حاالت روانى، های شخصيتى ويژگى، رد پای عمده رفتارها نوعى به نوع نگرش

� �Aכא�א�، �FA( توان در اليه زيربنايى از مذهب جستجو كرد افراد را مى و از اين)�PKXVא$�

و مهـم مدارانه افـراد قابـل جهت مطالعه باورهای دين ، بـه بيـان ديگـر. رسـدمى نظر بـهتأمـل

مى مذهب گونه . دهد ای از هويت را در افراد شكل

؛ PKOK :YPQLא$����،:כ.�( عرضـه شـده اسـت داری دينتاكنون تعاريف فراوانى برای

،����4אPKMV :YPXVא'�� �Aכא�א�،؛  �$PKML :YPM،�`�D � �؛ ��#א[PKMO :YUK؛ �'א$� Cא��

�א#7، ��PKMM :YK،��� כא�כ�א� PKXV :YPMM-TVT؛ �*#Cא �Cא��،؛ $*א'B#[$PKXV :YPMX-PXP ؛

�:�E= ،א��� �Aכא ��7��؛ ��PKXP :YPKM-PKL�Eא�� Cא ؛ BPKXT :YUPM �#`q'א��، l*א� Cא��

و پويـافر شـده توسـط سـراج مبنای اين پژوهش تعريف ارائـه.)�APKXT :YPTכא�א�،�  زاده

كه) 1388( ازاست نحـوی بـه» دينـى) التـزام( اهتمام«يعنى داشتن داری؛ دين«: عبارت است

و كنش، كه نگرش و جهـت تـأثير را اديـان تعيـين. هـای فـرد را متـأثر سـازد گـرايش نـوع

و شناسايى اين امر، بنابراين. كنند مى و، دينى اسـت مستلزم مطالعات درونكشف امـا عمـق

و روند تغييرات آن های بيرونـى مشخصاتى است كـه از طريـق وارسـى، شدت تأثيرگذاری

و جامعه روان مى شناسان و الجرم در آن از روش شناسان به دست ای های تجربى مقايسه آيد

.»شود استفاده مى
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د پژوهش،از سوی ديگر دانشـجويان داری ديـنر مـورد هـای چنـدی در داخـل كشـور

قبول هـا بـاور دينـى دانشـجويان را در سـطحى قابـل عمـده ايـن پژوهش. انجام گرفته اسـت

بندی به اعمـال جمعـى دينـى در حـد هرچند كه ميزان پای.)PKMX$]*#�،( اند ارزيابى كرده

بـمى داری ديـنشـده در زمينـه هـای انجـام از جمله پژوهش. كم گزارش شده است :هتـوان

)،��E��#*�PKMK ،E$א��*l ؛PKMUb��� ��6כ��؛؛ �#א[CPKOXא��،؛  � 7#���؛ CPKMVא�� ؛ כ�א���

PKMP ؛ $]*#�؛PKMX��� �Aכא�א�،؛ Ehא�א �#7PKMQ]א7#؛؛ �#א��� � ؛ E$CPKMU،؛ ש`א��CPKMMא��

،�#S�� � .اشاره كرد)PKXQא7שא$�

در داری ديـنشـده دربـاره وضـعيت انجـام هـای ترين پژوهش نتايج مهم، خالصهطور به

:شده است آوردهكشور در جدول زير

 �Nه ه�� ا���م 4WBM � �ی\ 8]وه١:0&�ول ��Nره

 D/ 4WBM*ان 8]وه0 �.�^

نصيری

)1389(

داری ميـــــــزان ديـــــــن

ــــگاه ــــجويان دانش دانش

و عوامـل فردوسى مشهد

 مؤثر بر آن

اسـت، ولـىقبولى باور دينى دانشجويان در سـطحى قابـل

بندی به اعمال جمعى در حد كم گزارش شـده ميزان پای

ــت ــش. اس ــاس پرس ــر اس ــين نامه ب ــه ب ــر از 200ای ك نف

داری دانشجويان را متوسـط دانشجويان توزيع كرده، دين

داری وضعيت دين. توصيف كرده است) 3.57(رو به باال

.دختران بهتر از پسران است

و سراج زاده

)1388(پويافر 

ـــن ـــا ســـنجش دي داری ب

 رهيافت بومى

ــش ــين نامه پرس ــاهى 352ای ب ــجويان خوابگ ــر از دانش نف

ميـانگين اعتقـادات،. دانشگاه سـمنان توزيـع شـده اسـت

3.80و شـرعيات 3.77، اخالقيـات 3.18، عباديات، 4.47

داری كل جمعيت نمونه ميانگين دين. گزارش شده است

و نزديك به باالست .باالتر از سطح متوسط

ميرزايى

)1390(

ـــى جامعه ـــناختى بررس ش

ــــــزان ــــــن.مي داریدي

نفـر از دانشـجويان دانشـگاه امـام 150نامه در بين پرسش

داریبيشتر دانشجويان دارای دين.توزيع شده است7على
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ــــگاه ــــجويان دانش دانش

بــا7افســری امــام علــى

اســـتفاده از يـــك الگـــو

بومى

ف درداری سـطح ضـعيو دين) درصد 81.3(قوی هستند

.شود بين دانشجويان ديده نمى

و مهدی زاده

زارع 

آبادی غياث

)1392(

و بررسى ميزان دين داری

نقـــش آن در شـــادمانى

 جوانان

ساله تهرانـى توزيـع29تا18نامه بين جوانان پرسش 384

گويان بـاالتر از حـد متوسـط داری پاسـخ دين. شده است

در. است) 74.61(است مقايسـه بـاانجـام مناسـك دينـى

.تری داردداری وضعيت پايينساير ابعاد دين

و دهستانى

همكاران 

)1391(

و بررسى ميزان دين داری

های ارتباط آن بـا سـبك

 هويت دانشجويان

نور نامه بـين دانشـجويان دانشـگاه پيـام پرسـش 436تعداد

نتـايج پـژوهش نشـان مـى دهـد؛. تهران توزيع شده است

بـ ميـزان ديـن بُعــد. االيى اسـتداری در حـد ميـانگين دو

و پيامدی باالتر بود بُعد مناسكى و تجربى از دو .اعتقادی

و حجازی

حيدرخانى 

)1391(

ــــــــه ــــــــى رابط بررس

و سـبك دين.ميزان داری

 زندگى جوانان

ساله اصفهانى29تا18نامه بين جوانان پرسش 372تعداد

بُعـد اعتقـادی، های دين در بين شاخص. توزيع شد داری،

ــانگين ــد مناســكى، دارای) 3.93(دارای بيشــترين مي بُع و

ــانگين ــرين مي ــن. باشــدمى) 3.51(كمت ــان دي داری در مي

.است)3.69(گويان باالتر از حد متوسطپاسخ

نيازی،

 كاركنان

نصرآبادی

)1390.(

ــــين ــــه ب ــــى رابط بررس

و سـبك دين.ميزان داری

زنــــدگى شــــهروندان،

مطالعه موردی شهروندان

كاشان در سـال شهرستان

1390 

نامه بـين شـهروندان شهرسـتان كاشـان پرسش 640تعداد

داری در مؤلفــه بــاالترين ميــزان ديــن. توزيــع شــده اســت

ـــى ـــار دين و رفت ـــى ـــد 58.4(تجرب ـــايين) درص ترينو پ

بُعد آگاهى دينى دين.سطح .است) درصد 25.6(داری در

گويان در درصـد پاسـخ24داری در مجموع، ميزان ديـن

ــد ــم، ح و 40.6ك ــط ــد متوس ــاد 35.4در ح ــد زي در ح

.توصيف شده است
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 آوری تاب.2-2

و آثار منتشرشده در اين تازگىبه،آوری مفهوم تاب در مباحث علمى پديدار شده است

بيش از ده برابر رشد كـرده، های اوليه معرفى اين مفهوم نسبت به سال، زمينه در ساليان اخير

بر،تنهايىبه 2013در سال. است . پژوهش در اين زمينه به انجام رسيده است 3000بالغ

ديـدگاه،برخـى محققـان،تـوان گفـت آوری؛ مـى تـاباز ارائه شـده با بررسى تعاريف

و بر ظرفيت خودسازمان اكولوژيكى را در مورد مفهوم تاب دهـى مجـدد آوری اتخاذ كرده

انـد مفهوم سـازگاری را بيـان كـرده،محققانبرخى.)Folk, 2006: p.80( اند سيستم تأكيد كرده

و مواجهه را افـزايش مـى برخـى. مفهـومى مطلـوب اسـت، دهـد كه چون ظرفيت يادگيری

مى تاب،ديگر دانند؛ زيـرا از ديـدگاه ايـن آوری در برابر سوانح را با مفهوم پايداری مرتبط

�( داردمدت بدون كـاهش كيفيـت زنـدگى اشـاره پايداری به بقای طوالنى، گروه �7*�*�א�

آوری مطـرح ای هم ديدگاه اقتصادی را در زمينه تـاب عده.)؛ '+ $:Z אC �א�א$�א�APKMXכא�א�، 

و آن را توانايى يك سيستم برای مقاومـت در برابـر اخـتالل عمـده در پارامترهـای اند كرده

و بازيابى در زمان قابل تخريب قابل و هزينه قبول و خطرات متضـاد عنـوا قبول  انـدن كـردهها

)Haimes, 2009: p.12(.ــاب ــز ت ــان ني ــاو گــروه ديگــری از محقق آوری را مفهــومى متضــاد ب

 آوری پـايين اسـت تـاب،پذيری بـاال باشـد اند؛ يعنـى وقتـى آسـيب پذيری بيان كرده آسيب

� �Aכא�א�،( �7*�*א�PKMXא$�א�را مفهوم تاب:شايد بتوان گفت.)؛ '+ $:Z אC �א از بـا الهـامآوری

تشـبيه كـرد) همچون يك چـوب( به شيئى،آثار مختلفى كه در اين زمينه نگاشته شده است

. دوباره به حالت اوليه خود بازگشت كند، از طرفينكردن كه پس از فشار برای خم

از تاب، همچون اعتماد؛ای رشته همانند موضوعات ميان آوری نيـز موضـوعى اسـت كـه

و هـر دسـتهه پژوهان در رشته سوی دانش  از منظـرای مختلف مورد توجه قرار گرفته اسـت

تنها مختص عرصه علوم انسـانى،آوری مفهوم تاب. اند ای خود با آن همراه شده خاص رشته

و روان، های علوم مهندسى نيست بلكه در رشته و شهرسازی شناسى نيز از جمله موضـوعات

���Aש( مفاهيم شناخته شده است jש �#כ���` jDא برخـى.)m��PKXK ש���א� א�����، �Aא�

.)Hendmer, 1996: p.13( ارائه كنند1هايى شناسى گونه،آوری اند برای مفهوم تاب تالش كرده

1. Typology  
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و نسـبت آن بـاب آوری

� �Aכ�א�א�،( نـه نوآورا �:��

� �Aכ�א�א�،( زندگى ���`a

PKXO(،هـراس اجتمـاعى 

و چنـدين مفهـوم نظـری

: زير است شكلبه

در، توجـه بـه ماهيـت روش

. كمـى اسـت، پـژوهش

 زند اسـتاندارد شـجاعى

 ,ور� ��ب

م، شماششسال

های متعددی به بررسى رابطه تاب تاكنون پژوهش،ظ نظری

آوری با عملكرد نوآور تاب،ن مثالعنوابه. مفاهيم پرداخته است

� �Aכא�א�،(كاهش احساس غربت كيفيت زندگ،)PKXOכ#��

و اضـطراب � �Aכ�א�א�،(كاهش احساس تنهـايى C#*�[$Oא��

،���� �Aכ�א�א�،) استرس شغلى،C PKXO(א R*Fa���PKXO(و

.دارای ارتباط شناخته شده است

 مفهومى پژوهش

حاضر مدل مفهومى پژوهش، چه در اين بخش بيان شد آن

 مدل مفهومى پژوهش:)1شكل شماره

و ابزار پژوهش شناسى

و لحاظ هدف جـزء پژوهشبه،ش بـا توجـهـای كـاربردی

پ روش. گيرد پيمايشى قرار مى- های توصيفى پژوهش شناسـى

از سـنجه داری ديـنبـرای. است نامه پرسش،هاآوری داده

عباديات شرعيات

اخالقيات اعتقادات

دينداري

154

لحاظ به

ساير مفاهيم

PKXQ(،كا

PKXO(،كاه

)C � 8E��q

دارا، ديگر

مدل مف.3

آ بر اساس

ش روش.4

اين پژوهش

حيطه پژوه

آ ابزار جمع

ش

اع
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دي(اعتقادات: های كه متشكل از زيرمؤلفه) 1384( و باورها، داشتن معلومات ،)نـىاعتقادات

و شـرعيات)انجـام جمعـى عبـادت، انجـام فـردی عبـادت(عباديات عمـل بـه(، اخالقيـات

مى) تكاليف جمعى، تكاليف فردی های تعـداد انـدكى از شـاخص. شـود است بهـره گرفتـه

و نياز به متناسب پرسش . سازی، زير نظر خبرگان، اصالح شده است نامه، به دليل مرور زمان

و ديويدسـون آوری نيز دارای سـنجه تاب. استسؤال29اين سنجه دارای اسـتاندارد كـانر

از) 2003( . سؤال است25و متشكل

مى، جامعه آماری پژوهش باشـد تمامى دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى مركـز پلـدختر

مى 500كه تعداد آن حدود  و كـاردانى ،گيری روش نمونـه. باشـد نفر در مقاطع كارشناسى

، فرمـول در ايـن. برای تعيين حجم نمونه از فرمول كـوكران اسـتفاده شـد. استای تصادفى طبقه

و ميزان خطای قابل تحمل95سطح اطمينان مى5، درصد . شود درصد در نظر گرفته

با،حجم جامعه نمونه، بر اين اساس از وتحليـل داده بـرای تجزيـه. استنفر 217برابر هـا

و بهرههای كّم روش ازى ، اسـتودنتتى»T«هـای آزمون:های آماری از جملـه آزمونگيری

ای در خصوص ميانگين يك جامعه مطرح شـود، بـا هرگاه فرضيه. پيرسون بهره گرفته شده است

مى كارگيری آزمون به تعيـين،معين توان درستى يا نادرستى آن را در سطح خطای های ميانگين،

تى. كرد مىاستودنت نيز به همـين منظـ از آزمون خواهـدمىشـود؛ يعنـى محقـق ور اسـتفاده

بـرای بررسـى رابطـه ميـان متغيـر. رود بداند؛ آيا ميانگين يك متغير از حـدود خاصـى فراتـر مـى

مى» آوری تاب«و» داری دين« همبسـتگى، ضـريب ايـن. شود از روش همبستگى پيرسون استفاده

و برای داده تع روشى پارامتری است مى های زياد داد دادههايى با توزيع نرمال يا . شود استفاده

مى، اين پژوهشكه اين با توجه به ابـزار، جويـد از ابزارهای استاندارد در اين زمينه بهـره

مى،آن گيری نيـز زيـر نظـر خبرگـان تغييرات اندك در ابزارهای انـدازه. باشد دارای روايى

شد مرتبط ، بـدين منظـور. اده شـده اسـتاز آزمون آلفای كرونباخ استف،برای پايايى. انجام

درنامه، پرسش50پس از توزيع و اعمال اصالحات مورد نيـاز  ضمن بررسى ابهامات ممكن

شدنامه، پرسش از. پايايى آن نيز بررسى با توجـه. باشد 0.7ميزان آلفای كرونباخ بايد باالتر

بكه اين به با داری، دين نامه پرسشدست آمده برایهآلفای  نامه پرسـشو بـرای 0.817برابر

با،آوری تاب مى، شده است 0.701برابر دو نتيجه از پايـايى الزم نامه پرسـشگيريم كه هـر

و پايايى كافى برخوردار است، با اين توضيحات. برخوردارند . بايد گفت پژوهش از روايى
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و تحليل داده.5 ها تجزيه

 دهندگان از نظر جنسيت بررسى وضعيت پاسخ.1-5

. دهندگان مختلف از نظر جنسيت به شرح جدول زير است شناختى پاسخت جمعيتوضعي

 ده�9�Dن a� 67�8 � M�DN `�ت &���Q:٢&�ول ��Nره

bM�N اوا�� ــــــــــــــ�d �Wدر 

Q��D& 
14968.7مرد

6831.3زن

27 

20-166027.6

25-219342.9

30-262712.4

35-31146.6

35>188.3

52.3نشدهاعالم

 �Aه�

16877.4مجرد

4219.4متأهل

31.4مطلقه

41.8نشدهاعالم

 �=`�Bت

4118.9ديپلم

11653.5ديپلمفوق

6027.6ليسانس

� KL7 در,��

3114.3ضعيف

10950.2متوسط

5826.7خوب

125.5خوبخيلى

73.2نشدهاعالم
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 داری نامه دين تحليل پرسش.2-5

ُ چهاردارای داری، دين نامه پرسش وب  نامه، پرسشهر كدام از ابعاد. مؤلفه است هفتعد

مىشده، ارائه های با توجه به پاسخ . شود تحليل

:دو فرض آماری در اين قسمت موردنظر است

H0:مناسبى ندارند داری دينوضعيت،كلى صورتبهدهندگان پاسخ.

H1:از،كلى صورتبهدهندگان پاسخ .هستند داری ديندارای وضعيت مناسبى

H0: μx� 3***H1: μx> 3 

و مؤلفـه داری دينبرای بررسى متغير كلى اسـتفادهtهای آن از آزمـونو همچنين ابعـاد

و مؤلفه. شده است :ها به شرح زير است ميانگين پاسخ در هر كدام از ابعاد

,نو �.�4 دار� دی��2ر�7 وQ��Z:٣&�ول ��Nره � ه�

���ُ4 �����d 2�3اوا�� �.�

 ا/ ��دات

و باورها 2174.8اعتقادات

2174.56معلومات دينى

2174.68بُعد كلى اعتقادات

 /;�دی�ت

2174.02انجام فردی عبادات

2173.97انجام جمعى عبادات

2173.99بُعد كلى عباديات


��تBM2174.16بُعد كلى اخالقيات ا

 �N/��ت

2174.22عمل به تكاليف جمعى

2173.77عمل به تكاليف فردی

2173.99بُعد كلى شرعيات

4�.� �	? �	? Q��Zدی2.و � ١i.h ٢١٧ دار
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و همچنـين ميـانگين» 3.77« حـداقل ميـانگين ابعـاد،جايى كه مطابق جدول از آن اسـت

ازها آيتمبسياری از  و مؤلفهو سطح معنى شده است»4«باالتر از داری در تمام ابعاد  ها كمتر

 داری ديـنهای تـك مؤلفـه وضـعيت مناسـبى را در تـك،بنابراين دانشـجويان؛ است» 0.05«

آن داری ديندر مورد متغير كلى،همچنين. دارند انگين متغيـر ميـ،جايى كه مطابق جدول از

از،دهندگان پاســخ؛تــوان گفــتمى، شــده اســت» 4.16«كلــى برابــر بــا عــدد ميــزان خــوبى

مى. را دارند داری دين . شود بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد

 آوری نامه تاب تحليل پرسش.3-5

و تـاكنون25دارای نامه، پرسشاين و ديويدسون توسعه يافته و توسط كانر سؤال است

.ها استفاده شده است بارها در پژوهش

:دو فرض آماری در اين قسمت مورد نظر است

H0:آوری نيستند كلى دارای تاب صورتبهدهندگان پاسخ.

H1:آوری هستند كلى دارای تاب صورتبهدهندگان پاسخ.

µ ≤H0: x  3  *** µH1: x> 3 

 نامه پرسـشميـانگين. استفاده شده استtاز آزمون، آوری تاب نامه پرسشبرای بررسى

و با توجه به نتـايج آمـار اسـتنباطى» 4.01«برابر با عدد،آوری تاب كـه جـاآناز، شده است

از داری كلـى كوچـك سطح معنى ردH0فـرض:تـوان گفـتمى، درصـد اسـت» 0.05« تـر

و اين بـدان تأييد مىH1و شود مى كلـى سـطح صـورتبهدهندگان معناسـت كـه پاسـخ شود

مى نيز بنابراين فرضيه دوم پژوهش. آوری دارند بااليى از تاب . شود تأييد

 تحليل همبستگى.4-5

ضـريب. شـود پيرسون استفاده مى1های پژوهش از تحليل همبستگى برای بررسى فرضيه

و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر مى-1تا1همبستگى بين   باشـد است

� 7�א8( ����� ،���*qPKXV :YXO(.

1. Correlation 



و رابطه آن با تاب بررسى وضعيت دين  159)مركز پلدختر:مطالعه موردی( آوری داری دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى

و تاب همبستگى بين دو متغير دين.1-4-5  آوری داری

مىو تاب داری دينارتباط ميان، در فرضيه اّول پژوهش در. شـود آوری در نظـر گرفتـه

:دو فرض آماری مورد نظر است،اين حالت

H0:آوری وجود نداردو تاب داری دينداری بين همبستگى معنى.

H1:آوری وجود داردو تاب داری دينداری بين همبستگى معنى .

H0: ρ=0 ***H1: ρ�0 

مى، مشخص شد كه سطح معنـاپس از انجام آزمون پيرسون ؛ باشـد داری برابـر بـا صـفر

ــابراين ــين ايــن دو متغيــر وجــود دارد رد مىH0فــرض،بن و همبســتگى مثبــت ب ايــن؛ شــود

كه بدان ضـريب ايـن همبسـتگى. آوری رابطه مستقيم با هم دارنـدو تاب داری دينمعناست

. است» 0.376«، داده 217برای 

و تاب بررسى رابطه همبستگى بين ابعاد دين.2-4-5  آوری داری

:استدر اين حالت دو فرض آماری مورد نظر

H0:آوری وجود نداردو تاب داری دينداری بين ابعاد همبستگى معنى.

H1:آوری وجود داردو تاب داری دينداری بين ابعاد همبستگى معنى .

ρH0: =0 ***ρ ≠H1: 0 

و بـ و بررسـى آوردن ضـريب همبسـتگى پيرسـون دسـتهپس از انجـام آزمـون آمـاری

از سـطح معنـى: ايـن نتـايج حاصـل شـد،داری سطح معنـى  0.05داری در همـه ابعـاد كمتـر

ــاد ــامى ابع ــين تم و ب ــود ــنب ــاب داری دي ــود،آوریو ت ــتقيم وج و مس ــت ــتگى مثب  همبس

بُعـد اعتقـادات بـا تـاب؛ دارد . كمتـر از بقيـه ابعـاد اسـت، آوری هرچند كه همبستگى بـرای

و، عباديـــات، اعتقاديـــاتمقـــدار ضـــريب همبســـتگى پيرســـون بـــرای ابعـــاد  اخالقيـــات

ــب ــه ترتي ــرعيات ب ــود 0.31و 0.418، 0.357، 0.16ش ــژوهش. ب ــوم پ ــيه س ــابراين فرض  بن

. شود تأييد مى
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 گيری نتيجه

و سياسـت در باور بنيان و ها نقـش جـّد دانشـگاه، گـذاران كشـور گذاران و حيـاتى دارنـد ی

مى هــای انسانن كانونعنوا بــه و دانشــجوياناســ. شــوند ســاز دانســته تــرين اركــان مهــم، اتيد

مى دانشگاه و، در دانشگاه آزاد اسـالمى كـه از ابتـدا، اين موضوع. شوند ها محسوب تـالش

و متخصص قرار داده اسـت، باور خود را بر تربيت نسل مؤمن . اهميـت وافـری دارد، متعهد

گاه آزاد قـرار دانشـجويان دانشـ داری ديـناين پژوهش تمركز خود را بر وضـعيت، بنابراين

و برای سهولت مطالعـه مـورد مطالعـه خـود را دانشـجويان دانشـگاه آزاد واحـد، داده است

. پلدختر قرار داده است

در پژوهش بيشترابتدا مطالعه جامعى از داری، دين برای مطالعه هـايى كـه در ايـن زمينـه

ست آيد كه بتواندهب داری دينصورت گرفت تا فضای شفافى از مفهوم،كشور انجام شده

، شـده های ارائـه سـپس از ميـان سـنجه. نسبت به كاربست آن در فضای دانشگاه اقـدام كـرد

و محور سنجش قرار گرفت  نامه پرسـشتـاههمچنين تـالش شـد. سنجه مناسبى انتخاب شد

نيـز نهايـت دقـت نامه پرسـشدر هنگـام توزيـع. طور تصادفى بين دانشجويان توزيع شـود به

. كنترل شود، دهى دانشجويان اثر دارد عوامل اثرگذار مزاحم كه بر نحوه پاسختا انجام شده

طبـق، بـر ايـن اسـاس. هر سه فرضيه تأييـد شـد، با تحليل فرضيات، وتحليل در بخش تجزيه

داری، ديـندر مقايسـه بـا سـاير ابعـاد، وضـعيت اعتقـادات دانشـجويان، نتايج ايـن پـژوهش

و سـپس، قاداتبعد از اعت. وضعيت بهتری دارد بعـد اخالقيـات نمـره بـااليى را اخـذ كـرده

و شرعيات در وضعيت يكسانى قرار دارند هرعباديات دانشـجويان، چند كـه مطـابق نتـايج؛

 ُ ب كلـى نشـان طور بـه داری ديـنهمچنين بررسـى. عد دارندوضعيت كامًال مناسبى در اين دو

و قاب داری دينوضعيت، دهد كه دانشجويان مى تـوانمى، عالوه بر اين. قبولى دارندلخوب

حركـت داری ديـنهای عملـى جنبـه سـوینتيجه گرفت كه هر قدر از سمت نظام باورها به 

كم داری ديناز ميزان، كنيم مى مى رنگ دانشجويان كه شود؛ اين بدان تر  داری ديـنمعناست

و شـرعيات و ضـعيف، در عرصه التزام به عبـادات هـای ايشـان نگرش تر از جنبـه اعتقـادات

مى، همچنين. است ای از دانشجويانى كه التـزام عملـى كمتـری بـه دهد دسته اين نتيجه نشان

به نظام باورهای،دارند داری دين آزمون ديگری كـه در ايـن.دارانه است دين، طور كلى شان

مى آوری دانشـجويان بـود كـه بررسى وضعيت تـاب، پژوهش انجام شد ؛دهـد نتـايج نشـان
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و هـر ميـزان آوری قابل جويان وضعيت تابدانش در تمـامى( هـاآن داری، ديـنقبولى دارنـد

آن ميزان تاب، بيشتر باشد) ابعاد . ها باالتر است آوری

ها مقايسه يافته

مى های های پژوهش با پژوهش مقايسه يافته كـه ايـن پـژوهش هماننـد دهـد ديگر نشـان

نمـره بسـيار،نمره اعتقادات، به بيان ديگر. ها به نتايج مشابهى دست يافته است ساير پژوهش

و پويافر پژوهش سراج. بااليى است اعتقـادات را در بـين دانشـجويان دانشـگاه) 1388( زاده

واحـد گزارش كـرده اسـت كـه ايـن ميـزان در بـين دانشـجويان دانشـگاه آزاد 4.47سمنان 

وضـعيت اعتقـادی دانشـجويان دانشـگاه پلـدختر، بنابراين.گزارش شده است 4.68پلدختر 

و اخالقيـات بـه، اين وضعيت هرچه از سطوح فردی. بهتر است بخـشویسـ نظير اعتقادات

و از عباديـات بـه داری؛ دينعملى  ، رود عبـادات اجتمـاعى پـيش مـىویسـ يعنـى عباديـات

و سـراج،)1389(ن وضعيت منطبق بـا پـژوهش نصـيریاي. داردتری رنگ وضعيت كم زاده

ـــافر ـــى،)1388( پوي ـــادی غياث زاده زارع مهـــدی،)1390( ميرزاي و،)1392( آب دهســـتانى

ــدرخانى،)1391( همكــاران و حي و كاركنان،)1391( حجــازی ــازی ) 1390( نصــرآبادی ني

و پويـافر در مقايسه نتايج اين پـژوهش بـا پـژوهش سـراج. است كـه از سـنجه) 1388( زاده

اعتقاديات در ميـان دانشـجويان آزاد پلـدختر، ها بهره گرفته شده است تقريباً واحدی در آن

عباديـات در ايـن. تر از اعتقادات در دانشجويان دانشگاه سمنان گزارش شده اسـت پررنگ

به 3.99پژوهش  و پويـافر مراتب بيشتر از پژوهش سراج گزارش شده است كه )1388( زاده

گـزارش 3.77ميـزان اخالقيـات در آن پـژوهش. انـد را گزارش كرده 3.18است كه ميزان

را 4.16توجهى كمتـر از نمونـه ايـن پـژوهش اسـت كـه مقـدار شده است كه به ميزان قابـل

كه 3.8در نهايت وضعيت شرعيات در آن پژوهش. گزارش كرده است گزارش شده است

پژ تقريباً نزديك به يافته هرچنـد كـه؛ را گزارش كـرده 3.99وهش است كه مقدار های اين

همچنــين ايــن. وضــعيت شــرعيات در ميــان دانشــجويان دانشــگاه آزاد پلــدختر بهتــر اســت

و همكاران های پژوهش حقى يافته،پژوهش مى) 1395( گرمى كند كـه بـا بـاالرفتن را تأييد

مى تاب، اعتقادات مذهبى تاييدكننـدهج ايـن پـژوهش همچنين نتاي. شود آوری بيماران بيشتر

ــژوهِش  و شيخ راهپ ــا ــالمى پيم ــه گفته) 1395( االس ــت ك ــد اس و:ان ــدين ــه وال ــتگى ب  دلبس
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و از طريـق ابعـاد هويـت معنـوی پيش صـورتبههمساالن و غيرمسـتقيم كننـده بينى مسـتقيم

. آوری است تاب

 پيشنهادها

و گونه، جمعى اينك كه انواع وسايل ارتباط آور تسامح در برابر قيـود الـزامای از تساهل

و همچنين بـا توجـه بـه دينى را ترويج مى و فرقـه تـرويج گروه كـه اين كنند های كـاذب هـا

و اثربخشـى شـيوه همـوارهبايستمى، شدت گرفته است، عرفانى و كارآمـدی های معمـول

ایه شـكاف بـين نسـل، غفلـت از ايـن مهـم. قرار گيرد پايشمورد، رايج تربيت نسل جوان

و جديد را افزايش داده و فارغ از دغدغه نسلى مسئوليت،و در آينده پيشين های دينـى گريز

توجهى از دانشـجويان دانشگاه آزاد اسالمى كه وظيفه تربيـت بخـش قابـل. دهد را نتيجه مى

سـبك بـر اسـاسو همواره انتظار بـااليى بـرای تربيـت نسـل جديـد كشور را بر عهده دارد

اين وظيفه را دوچندان بـر دوش خـود احسـاس،و انقالبى از آن انتظار استزندگى مؤمنانه 

فرآيندهای تربيتى خود را با ابزارهای مناسب،ای الزم است به شكل دورهرو از اين. كند مى

و اندازه ای پـايش دوره، هـا از جمله ايـن روش. مورد توجه مناسب قرار دهد، گيری سنجش

اثــر مــداخالت، زمــانى اســت تــا بتــوان ادواردر داری يــندو مقايســه ميــزان ايــن وضــعيت

و بازنگری مند انجام هدف پيشـنهادهای، بر اين اسـاس. شوندشده در سطح دانشگاه ارزيابى

:شود زير مطرح مى

های نامه پرســشترين ميــانگين را در بــين ابعــاد پــايين، عباديــات كــه اين بــا توجــه بــه.1

مؤلفـه. بهتـری بـه ايـن مهـم صـورت گيـردبايد توجـه، كسب كرده است داری دين

و مراسم:مانند جمعى عبادات انجام ، های مـذهبى اسـت شركت در نمازهای جماعت

ايجـاد، هايى بـرای چنـين افـرادی جذابيت، ست با تدابيریا نمره پايينى دارد كه الزم

و مراسم،ن مثالعنوابه. شود  سـبككردن روز بـه، هايى بـرای جوانـان طراحى هيئات

و آگاه به مسائل روز استفاده از سخنرانان جوان، برگزاری مراسم ازىايهـ گونه،پسند

و همزبانى با نسل جديد ترين وجوه معنابخش ها با مهمآنكردن برای همراه، همدلى

.استزندگى 

مى، در بخش عمل به تكاليف فردی.2 دهد كه رغبت كمتری برای عمل پژوهش نشان
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به دليل عدم، شايدبخشى از اين تساهل. دانشجويان وجود دارد به چنين تكاليفى بين

و  و همچنين آثار و آشنايى با موضوع چنانچـه. احتمالى آن اسـت پيامدهایشناخت

و پيامدهای و بلندمـدت موضـوعاتى ميان آثاراجتماعى سـبك، حجـاب:ماننـدمدت

شاهد نتايج بهتـری،به دانشجويان منتقل شود...و اجتناب از مشروبات الكلى، پوشش

.ها خواهيم بود در زمينه اين پايش

و تغيير بسيار سريع شيوهمى نظربه.3 ، های زنـدگى رسد با توجه به اقتضائات نسل جديد

و شيوه انتقـال مطـا ، نسـل جديـد. پيـاده شـود، لـببايد نوعى از تجديدنظر در سبك

و نهى و آمرانـه نيسـت پذيرای بسياری از امر ، ييـر در كتـب درسـىتغ. هـای مسـتقيم

و پيامـدهایبـا تأكيـد بـر، های انتقـال مطلـب شـيوه،)يا توجيه ايشـان( اساتيد فـردی

. تواند راهگشا باشد اجتماعى مى

كه.4 از كـه مبنى بر اين وجود دارددر جامعه گاهى برخالف شايعاتى جوانـان دانشـجو

ا نمـرات بسـياربـ آنـاننتايج پژوهش بـا قاطعيـت نشـان داد كـه، دين گريزان هستند

آنمى نظر بــه. مــدار هســتند دين، خــوبى ، چــه جوانــان از آن رويگــردان هســتند رســد

و دل مى رياگريزی ولـى تهـى از معنـای،شود زدگى از ادعاهايى است كه به نام دين

و در مقام واقعيت و آموزه، واقعى دين است هـای دينـى ايشان اعتقاد راسـخ بـه ديـن

و از  مى دين منظردارند و با مسائل روزمره مواجه .شوند مداری به دنيا نگريسته

ــرای بررســى وضــعيت دوره.5 و ای دين ب ــه ــا تحــوالت درون جامع ــداری متناســب ب م

و بهبوِد فعاليت مى همچنين برای ارتقا ، شـود هـای دينـى كـه در دانشـگاه آزاد انجـام

آن مــداخالت يــا ای برگــزار شــود تــا نشــان دهنــده اثــر هــای دوره ســت پايشا الزم

و بتوان فعاليت و سبك مستمر به اصالح شيوه صورتبهها بوده و ها های تـرويج ديـن

و از شيوه معارف ناب دينى در دانشگاه . های نامناسب پرهيز كرد اقدام كرده

و كل جامعه دارِی دينميانگين،گونه كه نتايج پژوهش نشان داد همان.6  جمعيت نمونه

ُ، با اين وجـود. سطح بااليى قرار دارددر،)پس از تعميم( عـد اعتقـادات دانشـجويانب

بــا توجــه بــه وجــود. ايشــان قــرار دارد داری ديــندر ســطح بــاالتری از ابعــاد عملــى 

مطالعه بيشتر فـراروی محققـان وجـود ای مهم برای فرضيه، حاكميت دينى در كشور

و جواناطوربه جامعه ايران:كه مبنى بر اين دارد در، جديـد خصـوص نسـل، بـهنعام
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مى قرار دارند؛ نكتهشدن مسير عرفى اشاره بـه شدن عرفى. تأمل باشد تواند قابل ای كه

از حوزه عمومى به حوزه خصوصى افـراد، يك فرآيند اجتماعى دارد كه در آن دين

. شود كشانده مى

ا داری سازی مفهومى مولفه دين عملياتى برایاين پژوهش تالشى.7 پيشـنهاد.ستبوده

با مانندمفاهيمى آينده، های شود پژوهش مى و تقوا كه هـايى تفاوتداری، دينايمان

. های اين پژوهش مقايسه كنندو نتايج را با يافته دارند را اندازه گرفته
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 نامه كتاب

و منصور مؤمنى.1 ت،)1387(آذر، عادل ری ر مدی د آن د ر ب ر ا و ک ر ا جآم . نشر سمت:، تهران2،

و زينب جعفری.2 و اميد به آينده در بين دانشجويان رابطه دين«،)1395(افشانى، سيدعليرضا داری

مجله»دانشگاه يزد ،:% الم اه اس � ش ر دان نگ د ره سف ش6، ،2.

رایی،)1373(انوری، حميدرضا.3 رگ ـدی ق ه ت ـ f ب ـ % راج ش ژوه : ارشـد، تهـران نامـه كارشناسى، پايانپ

. عالمه طباطبايى دانشگاه

و مرتضــى چرخــابى.4 ارتبــاط بــين صــفاِت«،)1390(بشــليده، كيــومرث؛ هاشــمى، سيداســماعيل

و نگرش ری، مجلـه»های مذهبى در دانشجوياِن با استعداد درخشان شخصيتى ا ـ ت ـوم رف ،5س، عل

.2ش

در تحليــل رابطــه تــاب«؛)1397(و ديگــران پورحســين، مهشــيد.5 آوری بــا ابعــاد اســترس شــغلى

مجله»)، يزدطباطبايىهای شهيد بهشتى، عالمه دانشگاه: مورد مطالعه(نان نظام دانشگاهىكراك ،

% ل ا ش ع ز ه آمو ام سن ش11، ،43.

،»داری دانشــجويان كشــور از نــرم جهــانى بــاالتر اســت ميــزان ديــن«،)1394(جعفــری، قاســم.6

.10/11/1394). 5135594( 81940718. خبرگزاری ايرنا، كد خبر

و نورمحمـد بخشـانى حجتى، حمي.7 و ارتبـاط تـاب«،)1397(د؛ قيصـران، حبيـب يفيـتكآوری

ژوهش، مجلـه»مبتال بـه تاالسـمى مـاژور در شـهر زاهـدانكودكزندگى در والدين دارای  ـ پ
ری توان ا ت رس ر پ % د ش سبخ ش5، ،1.

و منصـوره كريم حقى.8 و«،)1395(اللهـى گرمى، حسن؛ نـاظمى، عاليـه نقـش عوامـل شخصـيتى

مجله»آوری بيماران مبتال به سالمت مری دات مذهبى در تاباعتقا ت، ـ ب راق و م ت الم سس ،18،

.2ش

دی،)1386(خانى، هادی.9 ا ـ ص ت اه اق ـ � ای ر پ ی أث % ت رس ر ـن-ب زان دی ـ ی و م % اع ـ تم � اج ب ـ ر س ری بـ دا
ران ـ م ته ت معلّ ی رب اه ت � ش ان دان شجوی % دان رک-زندگ ا ـ ص : ارشـد، تهـران نامـه كارشناسى، پايانح

.خوارزمىدانشگاه
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ده،)1385(فرد، محمد خداياری.10 ا س دین آم ا ی ق زی م ا طوح دین س ابی س زی ر و ا ری ر دا ا ـ ش ری اق دا
ران ـ ه ای امع ف ج تل و علوم دانشكده روان:، گزارش نهايى يك طرح پژوهشى، تهرانمخ شناسى

و علوم تربيتى تربيتى دانشگاه تهران، مؤسسه روان .شناسى

داری برای جمعيت سازی مقياس سنجش دين آماده«،)1387(و همكاران فرد، محمد خداياری.11

مجله»دانشجويى % روان، ت ی رب و علوم ت % اس ن شدانشگاه تهران ش ،80.

و سـميه محمـدی، محمـدی مهدی؛ زاده، دهستانى.12 و داری ديـنبررسـى ميـزان«،)1391( علـى

ریمجله،»های هويت دانشجويان ارتباط آن با سبك ا ت سعلوم رف ش6، ،2.

و راضيه شيخ، پيما راه.13 ای هويـت معنـوی در رابطـه بـين نقش واسـطه«،)1395( االسالمى سميرا

و همساالن با تاب ر رواندوفصلنامه،»آوری دلبستگى به والدين ص ا % مع اس ن سش ش11، ،1.

و محمدصادق كريمى، رسول؛ پورافكاری، ربانى.14 برخى موانع ذهنى توسعه«،)1386( نيا نصراله

پي، در ايران و مدرنيتـه در نظـام فرهنگـى دانشـجويانپژوهشى ه فصـلنامه،»رامـون سـنت ـع توس
% ان س سان ش1، ،2.

و محمد گنجى، ربانى.15 و سـرمايه اجتمـاعى در بـين داری ديـنتحليلى بر رابطـه«،)1387( على

%فصلنامه،»دانشجويان دانشگاه اصفهان اع تم .41ش، علوم اج

%،)1379( احمد، زاده رجب.16 گ ن ره ای ف ره ا ت انرف ی ران ملى دفتر طرح: تهران، ای .های

ــان.17 ــى، رفيعي ــاران مجتب ــاب«،)1389(و همك ــومى ت ــين مفه و شاخص تبي در آوری ــازی آن س

ه:مجله،»(CBDM) محور اجتماعمديريت سوانح  ام رن ا ب ض ایش ف و آم زی ش15دوره، ری ،4.

ـن،)1383( سيدحسين، زاده سراج.18 % دی ات ی ف عمل ری % تع رس ر ژوهش ب ر پ ری د % دا اع ـ تم ای اج ؛ هـ
لش ا ه چ ت ی رن و مد ای دین نو: تهران، ه . انتشارات طرح

و محمدرضا پويافر، زاده سراج.19 ، مجلـه»با رهيافت بومى داری دينسنجش«،)1388( سيدحسين

ه امع ران ج % ای اع تم ائل اج س % م اس ن شش ،2.

و مهناز تـوكلى، زاده سراج.20 هـای در پژوهش داری ديـنبررسـى عمليـاتى«،)1380( سيدحسين

ژوهشفصلنامه،»اجتماعى ه پ ام ش5س، ن .21و20،

و سـيروس صـابر، مزينانى سيدحسين؛ شريعتى، زاده سراج.21 ميـزان بررسـى رابطـه«،)1383( سارا

%مجله،»و انواع آن با مدارای اجتماعى داری دين اع تم و علوم انسانى علوم اج دانشكده ادبيات

.4ش،1س، دانشگاه فردوسى مشهد
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ه،»در ايـران داری ديـنمدلى برای سنجش«،)1384( عليرضا، زند شجاعى.22 امع ران ج ـ % ای ـ اس ن ، ش

ش6دوره ،1.

و،فر فريبـــرز؛ تمنـــايى، ارفعى صـــديقى.23 رابطـــه«،)1391( آبادی عاطفـــه عابـــدين محمدرضـــا
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