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چکيده
هدف :هدف پژوهش« ،واكاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان» است .روش :روش تحقيق،
توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آماری ،دانشجويان دانشگاه اصفهان(در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،دكترا)
بود كه با نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شدهاند .پرسشنامة محققساختة مورد استفاده دارای  07سؤال است كه
روايي آن از طريق روايي محتوا صورت گرفت و پايايي آن از طريق آزمون آلفای كرونباخ  6/31تعيين شد .تجزيه و
تحليل اطالعات با استفاده از آمار استنباطي با نرمافزار  SPSSانجام شد .یافتهها :شش عامل رسانه ،دولتمردان،
مبلّغان مذهبي ،نهادهای مذهبي ،خانواده و آموزش در دينپذيری دانشجويان مؤثر بودهاند .همچنين در بين دختران و
پسران ،در بين عوامل مؤثر بر دين پذيری تفاوت معناداری وجود ندارد و در بين مقاطع تحصيلي در عوامل رسانه،
مبلّغان مذهبي ،خانواده و آموزش تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولي در عامل دولتمردان و نهادهای مذهبي در بين
دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي تفاوت معناداری وجود دارد .نتايج پژوهش نشان داد كه از نظر دانشجويان،
عوامل دولتمردان ،مبلّغان مذهبي ،رسانه ،خانواده ،آموزش و نهادهای مذهبي ،به ترتيب بيشترين تأثير را در دينپذيری
دانشجويان دارند .نتيجهگيری :مقاله در زمينة واكاوی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان ،عوامل مختلفي را
شناسايي كرده كه عوامل دولتمردان ،مبلّغان مذهبي ،رسانه ،خانواده ،آموزش و نهادهای مذهبي به ترتيب بيشترين تأثير
را در دينپذيری دانشجويان دارند كه نيازمند توجه بيشتر اين عوامل در دينپذيری دانشجويان و نوجوانان است و بايد
برنامه ها و تالش بيشتری را در اين زمينه به كار ببندند تا نوجواناني معتقد و متديّن تربيت كنند كه بتوانند باعث ترقي و
پيشرفت جامعه شوند.
واژگان كليدی :واكاوی ،اولويتبندی ،دينپذيری ،مقطع تحصيلي.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 41/14/15 :؛ تصويب نهايي. 41/11/37 :
 .5دکتراي برنامه ريزي درسي ،استاد گروه برنامهريزي درسي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه اصفهان.
 . 3دانشجوي دکتراي برنامهريزي درسي(نويسنده مسئول) .دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان /نشاني :اصفهان ،ميدان
آزادي ،دانشگاه اصفهان ،دانشكده علوم تربيتي /نمابرEmail: mohsentaghizadeh331@gmail.com /17573471551 :
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الف) مقدمه
يکي از روحيات پر ارزش بشری كه نتيجة روحية حقطلبي و فضيلتخواهي است ،دينپذيری ميباشد .اين
روحيه به اعتراف بسياری از روانشناسان ،در آغاز دوران جواني به شدت فعال شده ،رشد مييابد .توجه در
سخنان پيامبر اكرم(ص) و پيشوايان ديني ،به روشني اين واقعيت را بيان ميكند كه جوانان هرگاه در خأل
اعتقادی و فقر ديني واقع شدهاند ،به صورت وسيعي به دين گرايش يافتهاند .از نمونههای كهن آن ميتوان
به گروندگان به حضرت موسي و مسلمانان صدر اسالم اشاره كرد .قرآن در بارۀ ايمان آورندگان به
حضرت موسي ميفرمايد «:فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ
فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ»(يونس)33 :؛ سرانجام ،كسى به موسى ايمان نياورد ،مگر فرزندانى
از قوم وى؛ در حالى كه بيم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها ايشان را آزار رسانند و در حقيقت؛
فرعون در آن سرزمين برترىجوى و از اسرافكاران بود.
نکتة جالبي كه در اين آيه به چشم ميخورد اين است كه اوالً ،جوانان و فرزندان از پيشگامان در قبول
دين بودند و ثانياً ،جوانان با وجود ترس از عواقب دين ،باز هم حاضر نبودند از دين دست بردارند .عالوه
بر اين ،فطرت و سرشت انسان بر اساس دينخواهي و خداجويي است كه اين روح فطرت به همراه ديگر
نيروهای بشری ،در زمان جواني رشد كرده و قدرت بيشتری پيدا ميكند« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»(روم)36 :؛ پس روی
خود را با گرايش تمام به حق ،به سوی اين دين كن با همان سرشتي كه خدا مردم را بر آن سرشته است.
آفرينش خدای تغييرپذير نيست .اين است همان دين پايدار ،ولي بيشتر مردم نميدانند.
منظور از « فِطْرَتَ اللَّهِ» ،در آية مزبور ،فطرت توحيد و يکتاپرستي

است(مجلسي ،1063 ،ج

 .)1پيامبر

اكرم(ص) فرمود« :هر مولودی بر اساس فطرت خداشناسي به دنيا ميآيد تا اينکه والدينش او را به يهودی يا
نصراني در ميآورند»(.همان ،ج )3

تمايل فطری جوانان به مذهب بسيار شديد است .روانشناسان ميگويند :بين بحران تکليف و جهشهای
مذهبي ارتباط غير قابل انکاری وجود دارد .توجه به اين نکته الزم است كه روحية دينپذيری در بين
جوانان ،مانند ديگر نيروهای جواني ،بر اثر گذر ايام ضعيف ميشود .از اين رو ،چنانچه اوليای جوان نتوانند
چنين فرصت مناسبي را غنميت شمارند ،در فرصتهای بعدی به سختي ميتوانند وظيفة تعليم آداب و احکام
ديني را نسبت به آنها انجام دهند(معافي و اشرافي .)1311 ،شايد به همين دليل است كه طبق تعاليم اسالمي ،بايد
آموزش ديني پسران را در هفت سال سوم؛ يعني از  10سالگي ،آغاز كرد .امام صادق(ع)
ميفرمايند«:پسربچه تا هفت سال بازی كند و در هفت سال ديگر نوشتن ميآموزد و در هفت سال ديگر
حالل و حرام(احکام ديني) را بياموزد»(كليني ،1307 ،ج  .)0از آنجا كه جواني حساسترين ،پراهميتترين و

واکاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان 

133

ظريفترين دورۀ زندگي انسان و دورۀ حيات عقلي و شکوفايي قوای نفساني است ،در فرهنگ غني
اسالمي از اهميت فوقالعادهای برخوردار است و جوان در قيامت ،حسابرسي جداگانهای دارد؛ اما كمتر
كسي است كه پيش از فرارسيدن خزان پيریاش ،قدر آن را بشناسد .كساني كه در جواني وظايف خود را
به خوبي انجام ميدهند و از نيروهای خويش به درستي بهرهبرداری ميكنند ،موجبات سعادت حال و آيندۀ
خود را يکجا فراهم ميآورند و زمينة خوشبختي تمام ايام عمر خويش را مهيا ميسازند(.معافي و اشرافي)1311 ،

آموزش ،تربيت و اثرپذيری جوان از همه بيشتر است؛ چرا كه قلب و ذهن جوان خالي از هر نوع
مشغلهای است و آماده برای هر نوع آموختن .فطرت پاک و روح لطيف او سخن حق را بهتر ميپذيرد؛
چنان كه اميرالمؤمنين علي(ع) ميفرمايند« :همانا دل جوان ،مانند زمين خالي است كه هرچه در آن افکنده
شود آن را ميپذيرد»(نهجالبالغه ،نامه  .)31همچنين امام صادق(ع) ميفرمايند« :جوانان را درياب؛ زيرا آنان
شتاب بيشتری نسبت به هر [امر] نيکويي دارند» .با توجه به نکاتي ذكر شده و از آنجا كه در جامعة امروزی
ما ساخت جمعيت ،جوان است و حدود نيمي از جمعيت كشور را جوانان تشکيل ميدهند و نقش بسزايي
در پيشبرد اهداف كشورمان دارند ،جايگاه ايشان از اهميت ويژهای برخوردار است .اگر بذر نيکيها و
پاكي ها را در بستر زمين قلب و روح جوانان افشانده شود ،ثمرات پربهايي در زندگي آتي خود و همنوعان
خويش به بار خواهند آورد؛ چرا كه نوجوانان با داشتن ذهني كنجکاو ،آمادۀ دريافت هرگونه انديشههای
متنوع ميباشند .در اين ميان اگر به وسيلة افکار و انديشههای صحيح تغذيه شوند ،راه درست را خواهند
يافت و اگر آنها به درستي با الگوهای ديني آشنا شوند و بدانند رفتارشان فقط مديون و پاسخگوی خالق
خويش است در آن صورت كمتر دچار انحراف ميشوند .بنابر اين قراگرفتن اين افراد در يک چارچوب
ارزشي -اخالقي و متکي بر مباني اعتقاد ديني ،آن چنان آنها را نظامند و اصولي بار خواهد آورد كه زرق و
برقهای ظاهری زندگي ،ايشان را متزلزل نخواهد ساخت(.منظری توكلي و كهندل)1316 ،

بنابر اين ،نميتوان تأثير دين و مذهب را بر افراد ،به خصوص نوجوانان انکار كرد .نقش دين عالوه بر
ايجاد هماهنگي و تعادل در غرايز و نهاد انسان ،باعث بازگشت به خويشتن ميشود؛ يعني انسان را از
بيخودی درآورده و با مبدء خود آشنا ميسازد تا دچار حيراني و

سرگرداني نشود(كافمن1131 1،؛ كرکپاتريک،

1

 . )1117به همين دليل ،بررسي علمي دين و دينداری در جامعه و به خصوص در بين قشر دانشجو ،ضرورت و
اهميت خاصي دارد كه در ذيل به چند مورد آن اشاره ميشود:
 .1دين در جامعة ما در سطوح مختلف آن نفوذ پايداری دارد و در شکلدهي به كنشهای افراد مؤثر است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Kaufman
3. Kirkpatrick
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 .1دين زيربنای ساير نهادها(سياست ،آموزش و پرورش و )...است و در سياستگذاری و برنامهريزی برای
آنها به صورت مبنا عمل ميكند.
 .3دين منشأ تحوالت و دگرگونيهای عمده(انقالب اسالمي و  )...بوده و در اكثر تحوالت جامعه(جنبش
مشروطه 17 ،خرداد 1301و  )...نقش مؤثری داشته است.
 .0دين و دينداری از عوامل عمده برای دستيابي به قدرت سياسي محسوب ميشود .پس ضروری است
اين پديدۀ مهم كه به هر نحوی در جامعة ما چه در سطح خرد(بين افراد) و چه در سطح
كالن(ساختارها) نفوذ و اعتباری خاص دارد ،به صورت علمي مطالعه شود.
 .7دينداری ،جلوه و مصداق دين است و برای آنکه بدانيم وضعيت دينداری در واقعيت و در جامعه
چگونه است ،ضروری است به دينداری پرداخته شود.
 .0از آنجا كه دانشجويان ،گردانندگان فردای جامعة ما ميباشند ،مطالعة روحيات و نگرشهای آنان در
عرصههای مختلف خصوصا به لحاظ دينداری و جهتگيری ديني ميتواند دورنمايي از وضعيت آتي
جامعه ،به خصوص نگرش مديران ،كارشناسان و گردانندگان فردای جامعة ايران ترسيم كند .همچنين
تفکرات و نگرشهای اين گروه از جوانان ،نمايانگر ميزان موفقيت و اثرگذاری نهادهای ديني جامعه
است(.شجاعي زند و همکاران)1337 ،

 .5يکي از پيامدهای اجتماعي دين ،همبستگي اجتماعي است .انسان موجودی اجتماعي و ناگزير از
تشکيل اجتماع است .در زندگي اجتماعي مقولههايي چون :ثروت ،قدرت و ساير امور دنيوی،
رقابتپذير و كشمکشزايند و امور معنوی و باورهای مذهبي ميتوانند در تقليل نزاعها و تخفيف
رنجهای ناشي از چالشهای انساني توفيق يابند.
 .3از ديگر پيامدهای مثبت دينداری افراد در سطح اجتماع عبارتند از :برپايي عدالت اجتماعي،
آزادیبخشي ،زدودن خرافهها و بسترسازی برای تعالي فرهنگ و تمدن .بر اين اساس ،افول دينداری
در جامعه به منزلة بروز برخي مسائل انساني و برخي از بحرانهای اجتماعي است(.ادهمي و كشاني)1311 ،

ب) پيشينه
با توجه به اهميت دينداری در جوامع مختلف ،به خصوص جمهوری اسالمي ايران ،در سالهای اخير
تحقيقات مختلفي در اين باره انجام گرفته است كه به چند نمونه اشاره ميشود.
يافتههای تحقيق حسين سراجزاده( )1355با عنوان «نگرش و رفتارهای ديني نوجوانان تهران و داللتهای
آن برای نظرية سکوالر شدن» حاكي از اين است كه طبقات اجتماعي جامعه كه بر اساس مناطق مختلف در
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نظر گرفته شدهاند ،از درجات دينداری متفاوتي برخوردارند .طبقات پايينتر جامعه(مناطق جنوبي تهران)
گرايش ديني قویتری نسبت به طبقات باالتر جامعه(مناطق شمالي تهران) داشتهاند .در اين پژوهش ،محقق
رابطة منزلت اجتماعي پايينتر ،دينداری قویتری نسبت به افراد با منزلت باالتر داشتهاند .همچنين در رابطه
با جنسيت با دينداری ،نمرۀ تدوين دختران اندكي بيش از پسران بوده است كه اين اختالف از لحاظ آماری
معنادار نبوده است.
نتايج تحقيق محمدرضا طالبان( )1353با عنوان «خانواده ،دانشگاه و جامعهپذيری جوانان» نشان ميدهد
كه دينداری نوجوانان خانوادههای تحصيلكرده ،كمتر از نوجوانان در خانوادههايي با تحصيالت كمتر يا
بيسواد است و خانوادههای تحصيلكرده فشار كمتری به فرزندان خود برای انجام مناسک ديني ميآورند.
سيد محمد ميرسندسي( )1333در تحقيق خود با عنوان «مطالعة ميزان و انواع دينداری دانشجويان» به اين
نتايج رسيد :ميزان حضور در دانشگاهها تنها با واسطه و ميزان پيروی از روحانيت رابطه منفي دارد .در بين
متغيّرهای فردی ،جنسيت نشاندهندۀ تفاوت معنادار دينداری زنان و باالتر بودن ميزان دينداری آنها نسبت
به مردان است .همچنين ميزان تحصيالت والدين در مواردی رابطة معناداری با برخي از انواع دينداری دارد.
ليال معافي و عباس اشرافي( )1311تحقيقي با عنوان «عوامل مؤثر بر دينپذيری و دينگريزی جوانان از
ديدگاه جوانان» انجام دادهاند كه به اين نتايج دست يافتند :نوع تربيت خانوادهها ،رابطة دوستان و همساالن،
عملکرد افراد مذهبي ،رسانههای گروهي و شناخت اراده فردی ،بر دينپذيری جوانان تأثير دارد .در جامعة
دانشجويي و دانشآموزی نيز بيشترين تأثير را به ترتيب شناخت و آگاهي از دين ،نوع تربيت خانواده،
عملکرد مربيان و افراد مذهبي ،رابطة دوستان و همساالن و رسانههای گروهي دارند.
عبدالرضا ادهمي و سعيد كشاني( )1311تحقيقي با عنوان «بررسي عوامل اجتماعي بر دينداری ،مطالعه
موردی جوانان شهر تهران» انجام دادهاند كه نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ابعاد مناسکي ،اعتقادی،
عاطفي و پيامدی ،به ترتيب بيشترين روابط همبستگي را با متغيّرهای مستقل تحقيق(آموزش رسمي مذهبي،
آموزش غير رسمي مذهبي ،خانواده ،دوستان ،سرماية اجتماعي ،رسانه ،سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت)
داشتهاند .از سوی ديگر؛ آموزش رسمي ،دوستان مذهبي ،خانواده مذهبي ،آموزش غير رسمي ،رسانه ،سن
و سرماية اجتماعي بيشترين همبستگي را با ابعاد مختلف دينداری(مناسکي ،اعتقادی ،عاطفي و پيامدی)
داشتهاند .نوع روابط ميان اين متغيّرها با دينداری عموماً مثبت و در سطح متوسط تا قوی است.
«ورود به دانشگاه و تغيير نگرش» ،عنوان پژوهشي است

كه ريچارد بي .فانک و فرن كا .ويليتس)1135(1

منتشر كردهاند .هدف تحقيق مذكور ،بررسي رابطة بين ورود به دانشگاه و تغييرات گرايشي در دو حوزۀ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Funk & Willits
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خاص با نقشهای جنسيتي -سنتي و اعتقادات مذهبي بود .نتايج كلي تحقيق نشان داد ،افرادی كه وارد
دانشگاه ميشوند در حوزههايي چون :گرايش به مذهب و نقشهای جنسيتي -سنتي ،تفاوت معناداری با
همتايان غيردانشگاهي خود پيدا كردهاند.
فراتحليل

سارگلو)1616(1

روی مطالعات دين و شخصيت در نمونهها و كشورهای مختلف نيز نشان

مي دهد كه همة ابعاد ديني(دينداری ،معنويت و بنيادگرايي) به طور مثبت با توافق و وجداني بودن
همبستگي داشته و توافق و وجداني بودن نيز به عنوان ويژگيهای عمدۀ شخصيت ديندار ظاهر ميشوند كه
در ميان ابعاد متفاوت دينداری ،بافت(جنسيت ،سن ،گروه ،كشور و  ،)...سنجشهای شخصيت ،مدل و سطح،
همسانند و ميتوانند به عنوان عوامل تعيينكننده از تغييرپذيری فردی در دينداری در نظر گرفته شوند.
با توجه به ضرورت و اهميت دين در جمهوری اسالمي ايران ،به خصوص در ميان قشر تحصيلكرده و
دانشجو و با علم اينکه عوامل مختلفي در دينپذيری دخيلند ،تحقيقات بسيار اندكي در مورد عوامل مؤثر بر
دين پذيری در كشور انجام گرفته است .بنابر اين ،اين پژوهش درصدد است تا به واكاوی و شناسايي اين
عوامل پرداخته ،سپس با توجه به درجة اهميت ،به اولويتبندی آنها بپردازد و در صورت الزم پيشنهادهايي
را برای دينپذيری دانشجويان ارائه كند.

ج) روش
تحقيق حاضر ،توصيفي از نوع پيمايشي بوده ،به دنبال واكاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری
دانشجويان است .جامعة آماری تحقيق شامل كلية دانشجويان دانشگاه اصفهان در سه مقطع كارشناسي،
كارشناسي ارشد و دكتری در رشتههای مختلف در سال تحصيلي  10-17است كه نمونهای با حجم 107
نفر به روش نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة محققساخته بوده
است كه بر اساس مطالعات گسترده و مباني نظری و تجربي و متناسب با تحقيق ،مؤلفههای اصلي و اساسي
در دينپذيری استخراج شدند كه عبارتند ار :آموزش ،خانواده ،نهادهای مذهبي ،مبلّغان ديني ،دولتمردان و
رسانههای جمعي .سپس برای هر يک از مؤلفهها ،گويههايي تدوين و در نهايت ،پرسشنامهای با  07سؤال
بستهپاسخ در طيف پنجگزينهای(با سطوح پاسخ كامالً موافقم ،موافقم ،تاحدودی ،مخالفم ،كامالً مخالفم) با
نمره گذاری از خيلي كم به خيلي زياد طراحي شد .برای روايي پرسشنامه از روايي محتوا استفاده شد .به
دليل اينکه پرسشنامه محققساخته بود ،در اختيار چند نفر از متخصصان امر گذاشته شد كه پس ازاعمال
نظرات و انجام اصالحات ،مورد تأييد آنها قرار گرفت .برای سنجش پايايي از آلفای كرونباخ استفاده شده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Saroglou

واکاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان 

133

است .ابتدا پرسشنامه به صورت آزمايشي بين  36نفر از دانشجويان كه به صورت تصادفي انتخاب شدند،
اجرا شد .نتايج آزمون آلفای كرونباخ گويای اين مطلب است كه پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار
است؛ به طوری كه ضريب پايايي آن  6/31است .در نهايت پرسشنامة نهايي با  07گويه بين نمونهها توزيع
شد .برای تجزيه و تحليل دادههای نهايي ،ابتدا تمامي پرسشنامهها در محيط نرمافزار  SPSSوارد شد و
تجزيه و تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون تي تک نمونهای ،تي مستقل ،آزمون
واريانس يکراهه ،آزمون تعقيبي توكي و آزمون رتبهبندی فريدمن انجام شده است.

د) یافتهها
برای بررسي شناسايي عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان از آزمون تي تکنمونهای استفاده شده كه نتايج
آزمون در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  :9نتایج آزمون تی تکنمونهای با ميانگين فرضی 3
مؤلفهها

تعداد

درجة
آزادی

ميانگين

انحراف

اختالف

معيار

ميانگينها

تی

سطح
معناداری()sig

رسانه

107

100

0/635

6/363

1/635

10/001

6/666

دولتمردان

107

100

0/353

6/363

1/353

11/331

6/666

107

100

0/100

6/057

1/100

10/631

6/666

107

100

3/303

6/300

6/303

11/753

6/666

خانواده

107

100

0/161

6/01

1/161

11/175

6/666

آموزش

107

100

0/611

6/013

1/611

13/535

6/666

مبلّغان
مذهبي
نهادهای
مذهبي

همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود  107نفر به سؤاالت اين قسمت پاسخ دادند .از سوی ديگر،
در اين پژوهش شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان دانشگاه اصفهان در نظر گرفته
شده بود كه باتوجه به نتايج به دست آمده از جدول  ،1سطح معناداری همة شش عامل از سطح  6/67بيشتر
بوده و بنابر اين معنادار بودند( .)p<6/67عالوه بر اين ،اختالف ميانگينها نشان ميدهد كه مؤلفة دولتمردان
با اختالف مثبت( )1/353نسبت به ميانگين فرضي تحقيق ،مهمترين عامل مؤثر از ديدگاه دانشجويان بوده
است.
برای بررسي تفاوت ميانگين مؤلفهها در دو گروه دانشجويان دختر و پسر ،از آزمون تي مستقل استفاده
شده كه نتايج آن در جدول  1قابل مالحظه است.
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جدول  :1نتایج آزمون تی مستقل در تفاوت ميانگينها در دانشجویان پسر و دختر
تعداد

مؤلفهها

درجه

ميانگين

دختران

پسران

دختران

پسران

آزادی

سطح

تی

معناداری()sig

رسانه

17

56

0/633

0/630

103

-6/11

6/155

دولتمردان

17

56

0/101

0/151

103

6/111

6/111

مبلّغان مذهبي

17

56

0/311

0/303

103

-6/335

6/535

نهادهای مذهبي

17

56

3/130

3/513

103

-1/731

6/115

خانواده

17

56

0/175

0/600

103

-1/171

6/103

آموزش

17

56

3/151

0/600

103

6/301

6/330

نتايج به دست آمده از جدول  1نشان ميدهد كه سطح معناداری به دست آمده در تفاوت ميانگينها در
بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر در همة مؤلفهها از سطح  6/67بيشتر بوده و بنابر اين ،بين دانشجويان
دختر و پسر در بين عوامل مؤثر بر دينپذيری تفاوتي وجود ندارد.
برای بررسي اختالف ميانگينها در بين مقاطع مختلف از آزمون واريانس يکراهه استفاده شده كه نتايج
آزمون در جدول  3قابل مالحظه است.
جدول  :3نتایج آزمون واریانس یکراهه در تفاوت ميانگينها در مقاطع تحصيلی
مؤلفهها

ميانگين

تعداد
كارشناسی

ارشد

دكتری

كارشناسی

ارشد

دكتری

اف

سطح
معناداری()sig

رسانه

53

03

11

0/671

0/61

0/633

6/601

6/101

دولتمردان

53

03

11

0/ 1

0/765

0/715

3/61

6/603

مبلغان مذهبي

53

03

11

0/133

0/100

0/063

6/535

6/03

نهادهای مذهبي

53

03

11

0/650

3/00

3/031

0/570

6/61

خانواده

53

03

11

0/131

0/633

0/111

6/161

6/163

آموزش

53

03

11

0/615

3/113

0/151

1/351

6/175

نتايج آزمون واريانس يکراهه در جدول  3نشان ميدهد كه بين مقاطع تحصيلي مختلف در مؤلفههای
رسانه ،مبلّغان مذهبي ،خانواده و آموزش از آنجا كه سطح معنادری مشاهدهشدۀ آنها از سطح 6/67
بزرگتر بهدست آمده ،بنابراين اختالفي بين گروههای مختلف تحصيلي و اين مؤلفهها وجود ندارد .اما در
مؤلفههای دولتمردان و نهادهای مذهبي ،سطح معنادای مشاهدهشده به ترتيب  6/603و  6/61به دست آمده
كه از سطح  6/67كوچکتر بوده و بنابر اين مقاطع مختلف تحصيلي در اين مؤلفهها باهم اختالف دارند .از
اين رو برای نشان دادن دقيق اختالفها كه در بين كدام گروهها مشهود است ،از آزمون تعقيبي توكي
استفاده شد كه نتايج آن در جدول  0قابل مشاهده است.
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جدول  :4آزمون تعقيبی توكی برای نشان دادن محل اختالفها
مؤلفهها

تحصيالت

اختالف ميانگينها

خطای معيار

سطح معناداری()sig

دولتمردان

كارشناسي-ارشد

-6/365

6/135

6/605

نهادهای مذهبي

كارشناسي-ارشد

6/010

6/107

6/613

باتوجه به نتايج آزمون تعقيبي در جدول  ،0ميتوان دريافت كه اختالف ميانگين بين دو گروه
كارشناسي و ارشد در مؤلفههای دولتمردان و نهادهای مذهبي وجود دارد .از آنجا كه سطح معناداری
مشاهده شده از اين مؤلفهها از سطح  6/67كوچکتر بوده ،بنابر اين اختالف ميانگينها معنادار است .از
سوی ديگر ،با مشاهدۀ اختالف ميانگينها ميتوان دريافت كه دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به
دانشجويان كارشناسي عامل دولتمردان را مهمتر ميدانند .همچنين ،دانشجويان كارشناسي نسبت به
دانشجويان كارشناسي ارشد عامل نهادهای مذهبي را مهمتر ميدانند .برای سهولت تشخيص محل اختالفها
در عوامل ،از نمودار خطي استفاده شده كه در ذيل قابل مشاهده است:

نمودار خطی آزمون تعقيبی برای تمایز محل اختالفها

نمودار خطي سمت راست (مؤلفه دولتمردان)

مودار خطي سمت چپ(مؤلفه نهادهای مذهبي)

همانطور كه در نمودار خطي قابل مشاهده است ،در نمودار سمت چپ ،دانشجويان كارشناسي بيشتر
از دانشجويان كارشناسي ارشد مؤلفه نهادهای مذهبي را مهم ميدانند و از سوی ديگر ،در نمودار خطي
سمت راست ،دانشجويان ارشد نسبت به دانشجويان كارشناسي ،مؤلفة دولتمردان را مهم ميدانند.
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برای رتبهبندی فاكتورها از ديدگاه كل دانشجويان ،از آزمون رتبهبندی فريدمن استفاده شد كه نتيجة
آزمون در جدول  7قابل مشاهده است.
جدول  :5نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفهها
مؤلفهها

رتبه
ميانگين

دولتمردان

0/00

مبلّغان مذهبي

0/11

رسانه

3/11

خانواده

3/13

آموزش

3/60

نهادهای مذهبي

1/31

تعداد

107

درجه آزادی

7

Chi-Square

161/707

سطح معناداری
Asymp. Sig

6/666

نتايج جدول  7نشان ميدهد كه سطح معناداری به دست آمده برای رتبهبندی ميانگينها( )6/666از سطح
معناداری  6/67كوچکتر بوده و بنابر اين ،رتبهبندیها معنادار است .به عبارتي؛ بين رتبة ميانگينها اختالف
وجود دارد .از اين رو باتوجه به ميانگينها ،مؤلفة دولتمردان(با ميانگين  )0/00دارای باالترين ميانگين و رتبه
نسبت به ساير مؤلفهها در فاكتورهای دينپذيری از ديدگاه دانشجويان بوده است .مؤلفة ملّبغان مذهبي(با
ميانگين  )0/11نيز در رتبة دوم قرار ميگيرد .عالوه بر اين ،مؤلفة نهادهای مذهبي با ميانگين  1/31دارای
پايينترين رتبه در بين كل عوامل بوده است.

هـ) بحث و نتيجهگيری
با توجه به اينکه پژوهش حاضر با هدف «واكاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان»
انجام گرفت ،يافتههای پژوهش نشان داد كه فاكتورهای مختلفي در دينپذيری نقش دارند كه از جملة آنها
ميتوان به :آموزش ،خانواده ،نهادهای مذهبي ،مبلّغان مذهبي ،دولتمردان و رسانههای جمعي اشاره كرد.
يافتههای اين پژوهش با يافتههای معافي و
كشاني( )1311و نيکخواه( )1316همخواني دارد.

اشرفي()1311

و در بعضي از مؤلفهها با پژوهش ادهمي و
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بران 1در تبيين دينداری از تفاوتهای جنسيتي مبتني بر موقعيت اقتصادی جامعه استفاده ميكند .از نظر
وی ،مردان در مقايسه با زنان وقت كمتری برای فعاليتهای مذهبي و مناسک آن سپری ميكنند .اين بدان
دليل است كه آنها نسبت به زنان فرصت كمتری برای انجام فرايض ديني در اختيار دارند .بنابر اين ،مردها
در برخي از ابعاد دينداری و به ويژه دينداری مناسکي ،حضور كمرنگتری در برگزاری و حفظ الگوهای
ديني دارند .بران بر نوع اجتماعي شدن زنان و مردان كه منجر به تفاوتهای جنسيتي ديني آنان شده است نيز
تأكيد ميكند .از نظر وی ،تفاوت نقشپذيری ديني جنسيتي در جوامع مختلف بسته به چارچوب اقتصادی
آن جامعه متفاوت است(بران .)1660 ،هر چند ميانگين دينداری زنان كمي بيشتر ازميانگين دينداری مردان
است و نتايج تحقيقات سراجزاده( ،)1355ميرسندسي( ،)1333قرباني( ،)1333تامنين )1110(1اين را تأييد ميكند،
ولي همانطور كه گفته شد ،فرضية ما شناسايي عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان از نظر دانشجويان
دختر و پسر بود كه تفاوت معناداری در بين آنها مشاهده نشد و از آنجا كه تحقيقي هماهنگ با اين فرضيه
يافت نشد ،نتايج اين فرضيه مختص به اين پژوهش است.
ميزان آموزش رسمي و غير رسمي ديني در فرايند زندگي بر دينداری افراد مؤثرند .از سوی ديگر
همچنان كه پيتر برگر 3به نقش تحصيالت و آموزشهای دانشگاهي اشاره ميكند ،در برخي از رشتههای
تحصيلي نسبت به ساير رشتهها التزام كمتری نسبت به دينداری مشاهده ميشود(سراجزاده .)1330 ،دينداری در
گروههای مختلف تحصيلي از لحاظ آماری تفاوت معناداری با يکديگر دارند .به گونهای كه هر چه
تحصيالت پايينتر باشد ،ميزان دينداری باالتر است .همچنان كه تحقيق

ميرسندسي()1333

آن را تأييد

ميكند .برخي از دانشمندان علوم اجتماعي استدالل كردهاند كه جوامع شهری جديد«تحصيالت» را
شاخص اصلي منزلت و موقعيت اجتماعي محسوب ميكنند(اينگلهارت .)1331 0،همچنين تحقيق سراجزاده()1355

و طالبان( )1353نشانگر همين موضوع است .طبيعي است كه والدين تحصيلكردۀ دانشگاهي به منظور حفظ
منزلت و موقعيت اجتماعي خانواده اصرار دارند كه فرزندانشان بيشتر درس بخوانند تا مثل آنها تحصيالت
عالي به دست آورند .ميزان دينداری دانشآموزاني كه دارای منزلت اجتماعي پايينتریاند ،نسبت به
كساني كه منزلت اجتماعي باالتری دارند ،قویتر است .همچنين به عقيدۀ وبر 7با افزايش تحصيالت و
افزايش آگاهي شناختي از عقالنيت انساني ،از اهميت اعتقادات ديني كاسته ميشود(اينگلهارت .)1331 ،از آنجا
فرضية تحقيق ما اين بود كه بين مقاطع تحصيلي از نظر فاكتورهای مؤثر بر دينپذيری تفاوت وجود دارد و
همانطور كه در يافتهها مشاهده شد تفاوتي بين اين فاكتورها وجود نداشت مگر در دو مقطع كارشناسي و

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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كارشناسي ارشد در دو مؤلفة نهادهای مذهبي و دولتمردان و از آنجا كه تحقيقي مشابه با اين فرضيه يافت
نشد ،نتايج اين فرضيه مختص به اين پژوهش است.
چنانچه ميدانيم در دينپذيری عوامل متعددی نقش دارند؛ با اين حال برخي از متغيّرها نقش مهمتری
در دينپذيری يا مسئلهآميز شدن آن دارند؛ عواملي نظير آموزش ،خانواده ،نهادهای مذهبي ،مبلّغان مذهبي،
دولتمردان ،رسانههای جمعي .تحقيقاتي مانند پژوهش معافي و اشرفي( ،)1311عواملي مانند خانواده ،دوستان
و همساالن ،افراد مذهبي ،رسانههای گروهي ،ارادۀ فردی ،شناخت و آگاهي از دين و معلمان را جزء عوامل
مؤثر در دينپذيری ميدانند .ادهمي و كشاني( )1311نيز عوامل مؤثر بر دينداری را عواملي مانند آموزش
رسمي مذهبي ،آموزش غير رسمي مذهبي ،خانواده ،دوستان ،سرماية اجتماعي ،رسانه ،سن ،جنسيت و
تحصيالت ميداند .همانطور كه ميبينيد ،هيچكدام از اين تحقيقات رتبهبندی از اينکه كدام يک از اين
عوامل بيشترين تأثير را دارند ،انجام نميدهند .اما در اين پژوهش مطابق با آخرين فرضية تحقيق كه
رتبهبندی فاكتورهای مؤثر بر دينپذيری است ،با توجه به دادهها ،رتبهبندی انجام شد .همانطور كه در
يافتهها مشاهده شد ،بيشترين تأثير به ترتيب متعلق به دولتمردان ،مبلّغان مذهبي ،رسانه ،خانواده ،آموزش و
نهادهای مذهبي است و از آنجا كه تحقيقي همخوان با اين فرضية پژوهشي يافت نشد ،نتايج اين فرضيه
مربوط به اين پژوهش است.
پيشنهادها
همانطور كه نتايج اين پژوهش نشان داد ،دولتمردان و مبلّغان مذهبي از اصليترين عوامل دينپذيری
دانشجويانند كه ميتوانند با برنامهريزی ،طرح اسالمي كردن دانشگاهها را به سرانجام برسانندكه ميتواند
فضای ديني را بر دانشگاهها حاكم كند و زمينة دينپذيری را در دانشگاهها باال ببرد.
با همت و تالش دولتمردان و مبلّغان مذهبي ميتوان محتوا و سرفصل دروس را تغيير داد و بيشتر رنگ
و روی مذهبي و اسالمي به اين سرفصلها و دروس داد و اگر اساتيد متناسب با اين دروس تدريس كنند،
ديگر شاهد تبليغات سکوالريستي در دانشگاهها نخواهيم بود.
طبق نتايج اين پژوهش؛ دولتمردان ،مبلّغان مذهبي و رسانه ،بيشترين تأثير را در دينپذيری دانشجويان
دارند كه اين عوامل ميتواند ارتباط بين حوزه و دانشگاهها را باال ببرد .اين ارتباط خود ميتواند فضای
دانشگاهها را به سمت و فضای اسالمي و معنوی سوق دهد.
همانطور كه نتايج اين پژوهش نشان داد ،دولتمردان ،مبلّغان مذهبي ،رسانه و خانواده به ترتيب بيشترين
تأثير را دينپذيری دانشجويان دارند .لذا اين عوامل ميتوانند نيروها و دانشجويان توانمندی را تربيت كنند
تا بتوانند جامعة خود را راهبری و از افتادن عرصه به دست نااهالن جلوگيری كنند.
دولتمردان ،مبلّغان مذهبي ،رسانه و خانواده ميتوانند در جامعه جوّی فرهنگي ايجاد كنند كه زمينههای
فراگيری بيشتر و جذب ارزشهای ديني را در دوران كودكي فراهم كند و با نهادينه كردن دين و ارزشهای
ديني در وجود كودک ،زمينههای درک بيشتر ارزشهای ديني را در نوجواني و در دانشگاهها فراهم كند.

واکاوی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر دينپذيری دانشجويان 
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