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: پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی سنجش دینداری در بین دانشجویان پردیس امام هدف: چکیده

 )ع( استان ایالم انجام شده است.جعفرصادق 

نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل روش: 

شامل تمامی دانشجویان پردیس امام جعفر صادق)ع( ایالم می باشد. که همگی دختر هستند در این بین 

نفر از دانشجویان رشته ادبیات فارسی  01علوم تربیتی و نفر از دانشجویان رشته   061نمونه اماری شامل 

که به علت پائین بودن جامعه اماری از روش تمام شمار در این مقاله استفاده گردیده است. در این پژوهش 

( با 0661) 0( بر اساس مدل گالک و ستارک0011ها از ابزار پرسشنامه سراج زاده )آوری دادهبرای جمع

سوال است که چهار  66سالم شیعی تطبیق داده و متناسب شده است. این پرسشنامه شامل اسالم و بویژه ا

 درصد گزارش شده است. 18/0بعد دینداری را می سنجد پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

سکی، بعد مناترتیب ابعاد دینداری، به برای بررسی تاثیر هریک از : دراین پژوهش مشخص شد که هایافته

متغیرهای سن، وضعیت تاهل و نوع  همچنین باشند.دارای اولویت می بعد اعتقادی، بعد تجربی و بعد پیامدی

 دارد.  سزایىبه میزان سنجش دینداری تأثیر رشته تحصیلی در

در مجموع، نتایج این پژوهش، نشان دهنده پراکندگی پایبندی دانشجویان به ابعاد مختلف  نتیجه گیری:

سال نسبت به سایر دانشجویان  66است؛ به طوری که میزان دینداری در بین دانشجویان زیر  دینداری

بیشتر بوده، میزان دینداری در بین مجردها بیشتر از متاهلین و میزان دینداری در بین دانشجویان رشته 

 های علوم تربیتی بیشتر از رشته های ادبیات فارسی می باشد.

بعاد دینداری، سنجش دینداری، وضعیت دینداری، دانشجویان پردیس امام جعفر : دینداری، اکلیدیکلمات

 صادق)ع( ایالم.
 

                                                           
1. Glick, & Stark  
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 مقدمه و طرح مساله

سنجش دینداری همواره یکی از چالش های اساسی پژوهشگران حوزه دین بوده و تالش و اهتمام فراوانی به آن       

اختصاص یافته است. این اهمست ازآن جا ناشی می شود که تعیین میزان پایبندی افراد به دین و زمینه ها و عوامل موثر 

ماعی همواره از موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران اجتماعی متغیرهای اجتبر آن و نیز بررسی رابطه دینداری با سایر 

 و «دین» سبب شده تا های مختلف زندگی فردی و اجتماعی،در عرصه«دین» تأثیر و نفوذحوزه دین بوده است. 

به سبب  ویژه این جایگاه به ای مانند ایران داشته باشند.های دینیجایگاه مهمی در جامعه و مطالعات آنها، «دینداری»

حضور عنصر دین در  ی تحقق این جامعه،زیرا الزمه یابد.ی دینی، اهمیت خاصی میجامعه تـشکیل در داری اسـالمداعیه

 «دینداری» و «دین» یهای نو و بدیعی را از پدیدهمفاهیم و جلوه این امر ابعاد، های فردی و اجتماعی است.ی عرصههمه

-)شجاعی سازدهای پژوهـشی جـدیدی رودررو میها و اولویتبومی این پدیده را با چالش مطالعات و کند؛مطرح می

 (.00: 00/1 همو، ؛001-016: 00/1زند،

دیندارانه را از  رفتارهای از بخش مهمی با برداشت خاصی که از مفهوم دینداری دارد، رسد کـه ایـن تـحلیل،نظر می به     

آن را در  که آنجا نخست، درخور توجهند: پیامدهای این نگاه در موارد زیر، سازد.خارج مـی ،قلمرو و شمول ایـن مـفهوم

این رفتارها در  نگرفتن یـا قرار گـرفتن به بیان دیـگر، به کار بگیریم. «عرفی شدن» و «دینداری» های بومیساختن سنجه

دوم،آنجا  های آنها دارند.ای در ابعاد و یافتهکنندهتعیین نقش ،«عرفی شدن» و «دینداری» های مطالعاتی آزمودنیزمره

جمله بدین دلیـل اسـت کـه  از اهمیت این مورد نیز های اسالمی مورد توجه قرار دهیم.آن را به آموزه انـتساب آثـار که

شدن از غرض و مـقصد  دور به توانداست،می«دگرگون شدن محتوا و جوهر دین خود نوعی نادرست بودن این برداشت،

 (.00/1شجاعی زند، ) اثر بگذارد «ایران شدن عرفی» و هرچند به شکلی دیگر، در دین بینجامد؛ «اصـلی

به رغم جایگاه اهمیت دین در جامعه ایران، امروزه به دلیل پیشرفت چشم گیر در فن آوری ارتباطی و در نتیجه      

و معرفتی و نسل جوان، خصوصاً در بین دانشجویان، فراز و فرود در رویکردهای  افزایش سرعت تغییرات در منابع اطالعاتی

. بدیهی است، در چنین شرایطی، به دلیل عدم امکان اعمال (00/1کرم اللهی،دینی و معرفتی آنان نیز افزایش یافته است)

شنا سازی نسل جوان با مبانی کار، آسیاست های سلبی و ممانعت از تماس و تعامل اجتماعی جهانی، مناسب ترین راه

به این مقصود، یکی از معرفتی و دینی و نهادینه کردن ارزش ها، باورها و هنجارهای دینی در بین آنان است. برای دستیابی 

مهم ترین پیش زمینه ها، نجام مطالعات علمی به ویژه در باب وضعیت دانشجویان است. در این مقاله با اذعان به عدم 

ای غربی و نیز کاستی برخی الگوهای بومی سنجش دینداری، تالش شده است تا وضعیت دینداری دانشجویان روایی الگوه

( که 0011سراج زاده ) گیری از مقیاس نگرش های مذهبی یا سنجه دینداری مسلمانانپردیس امام جعفر صادق)ع( با بهره

پرسشی  ( با اسالم و بویژه اسالم شیعی تطبیق داده و متناسب شده، بررسی شود.0661) 0بر اساس مدل گالک و ستارک

ابعاد سنجه دینداری )باورهای دینی،  نسبت به وضعیت دانشجویانکه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، این است که 

وضعیت سنجش دینداری همچنین  است؟چگونه عواطف دینی، بعد پیامدی یا آثار دینی و انجام مناسک و عبادات دینی( 

 و همچنین در بین دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دانشجویان رشته علوم تربیتی در بین دانشجویان متاهل و مجرد

نتایج بدست آمده از این مقاله می تواند با ترسیم تصویری واقع گرایانه از وضعیت دینداری در بین دانشجویان چگونه است؟ 

جعفر صادق)ع(، مسئوالن این دانشگاه را در اتخاذ سیاست ها و برنامه های عالمانه در تعامل با دانشجویان  پردیس امام

 یاری رساند.

 

                                                           
7. Glick, & Stark  
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 چهارچوب مفهومی

دین همچنین یگانگی افراد  کند.دین جامعه را متحد ،همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفظ می     

کند. دین می تواند انسجام های گروهی را و جدایی آنان را از اعضای دیگر گروه ها تشدید می جامعه را با همدیگر تقویت

ها و اجتماعات متناظر کیشانی معتقد به جهان بینی و ایدئولوژی خاصی در برابر سایر گروهفراهم آورده ،افراد را در قالب هم

 (.0066 )سراج زاده و همکاران، دسته بندی نماید

ای که دینی بودن، عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده زاده تعریف دینداری را این چنین ارائه داده است: سراج     

های دینی بودن فرد را در نگرش، های دینی در آن متجلی باشد، اطالق می شود. تجلی ارزش ها و نشانهها و نشانهارزش

کرد. فرد دیندار خود را مقید به رعایت دستورات و توصیه های  گرایش و کنش های آشکار و پنهان او می توان جستجو

دینی می داند. همین تقید و اهتمام او به آموزه ها و دستورات دینی، او را از انسان های دیگر متمایز می سازد. بر این 

 «پیامد»اش و دوم اساس، به دو طریق می توان فرد دیندار را از دیگران باز شناخت: نخست پایبندی و التزام دینی 

به  «التزام دینی»دینداری و آثار آن در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی او. پس به بیانی کلی تر، دینداری یعنی داشتن 

کنند، کشف نحوی که نگرش، گرایش و کنش های فرد را متأخر سازد. از آنجا که نوع و جهت این تأثیر را ادیان تعیین می

مطالعات درون دینی است. عمق و شدت تأثیر گذاری و روند تغییرات آن، مشخصاتی است که از  و شناسایی آن مستلزم

ای مقایسه -طریق وارسی های بیرونی روان شناسان و جامعه شناسان به دست می آید و الجرم در آن از روش های تجربی

 .(66-01: 00/1شود )شجاعی زنداستفاده می

 

 (و استارك زاده)گالكسراجتعریف اسـمى دینـدارى در مدل 

تعریف اسمى دینـدارى که در بـرخى از مـطالعات،به معناى دینى » است: آورده زاده در تعریف اسمى دیندارىسراج     

 را که دغدغه تعریف دیندارى دانـشمندانى مبتنى بر تعریف دین است. بـیشتر التزام دینى و پایبندى دینى آمده، بودن،

طور ضمنى یا صریح بـه مـعناى نـظامى از باورها و رفتار که را به -سنتى آن-به ویژه در شکل نهادى شده-دین د،انداشته

ترى از دین را برخى از دانشمندان مـفهوم وسـیع با وجود این، .اندگرفته در نظر شود،به ما بعد الطبیعه مربوط مى

ما  مدل در این هاى مـتعالى مـربوط است.شود که به ما بعد الطبیعه و ارزشـمىاند که به همه انواع باورهایى اطالق پذیرفته

 ها و ادیان سـنتى(و اشکالایم.این تعریف اشکال نهادى شده باورها و رفتارها)مـثل آیینـتعریف جامع دین را پذیرفته نیز

 گیرد.بر مى را در اصول اخالقى متعالى( و نیز ـعنوىم هرگونه باور فردى به عـالم )نظیر غیر نهادى شده باورها و رفتارها

اى از دین غیر کلیسایى است که نـمونه مـدنىدین  شود.هاى معنایى کلیسایى و غیر کلیسایى هم مىاین معنى شامل نظام

 (.16: 00/0 ،زادهسراج.«)است آن را معرفى کرده بال

 تعریف عملیاتى

 باید ابتدا (.000: 00/0، )بیکرکندمى مشخص را هاى سنجش مفهومتعریفى است که راه تىعملیا منظور از تعریف     

 هاگروه صفت شناسى ناظر به صفت افراد است نهسازى و تعریف عملیاتى دینـدارى در ادبـیات جامعهیادآور شد که مفهوم

بندى دین دسـتهکه افراد را به دیندار و بى نحوى به قطبى دو نگرش و جوامع.همچنین باید توجه داشت که از

دیندارى یک تـجربه در حـال شدن است و به مقتضاى تغیّرات عاطفى و تقلبات ارادى جارى » کنـد،اجتناب شود. چرا که

داراى شدت و شویم و بسته به ابعادى که براى آن قائل مى (11: //00)شجاعى زند، «آن دائما در کاستى و تزاید است. در

هاى متفاوت پیروان به ابعاد مختلف میزان پایبندى ،ازهاى قابل تصور در هـر دینـىبـنابراین انـواع دیندارى. باشدضعف مى

که گرهارد لنسکى براى  ،0661از اوایل دهه . یابدگیرد.لذا بحث از ابعاد دین و تعریف آن ضرورت مىآن دین شکل مى
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اکنـون  هاى فراوانى در این مورد صورت گرفته اسـت.حال بحثتابه هیت چندبعدى دین را مطرح نمود،ما اندیشه باراولین

چندبعدى بودن همه ادیان با  بحث هرچند .بعدى باشداى تکتواند پدیدهنمى دین دیگر این نکته پذیرفته شده است که

و  شناسى خاصى استندگانه براى دین،نـاظر بـه نوع انـسانقائل بودن به ابعاد چ نام گالک و استارک پیوند خورده است،

توان یافت که تنها متوجه برخى از ابـعاد وجودى با دین دیگر است.ادیانى را مى متفاوت ها در هر دینىشناسىانسان این

تعیین ابعاد دین باید از  ،بـراىابراینبـن .انداند و بقیه ابعاد را مغفول گذارده یا در ذیل و ادامه دیگر ابعاد شـمردهانسان شده

دینى ورود کند، استفاده کنیم پس به ناچار به بحثى کالمى و درونشناسى آن دین ارائه مىابعاد وجودى انسانى که انسان

 .(00/0:66،زادهسراج ؛ 11: 00/1شـجاعى زند، کنیم)پیدا مـى

( با اسالم و بویژه اسالم شیعی تطبیق 0661) 0مدل گالک و ستارک( بر اساس 0011پرسشنامه توسط سراج زاده )     

 سنجد که به ترتیب عبارتند از:سوال است که چهار بعد دینداری را می 66داده و متناسب شده است. این پرسشنامه شامل 

اعتقاد داشته رود پیروان آن دین به آنها ، عبارتست از باورهایی که انتظار میبعد اعتقادی یا باورهای دینی -0

 سنجد.سوال اول پرسشنامه این بعد را می 1باشند که 

، ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی بعد تجربی یا عواطف دینی -6

برای اندازه گیری این بعد در نظر  /-00همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداری متعالی است که سوال های 

 ه شده است.گرفت

، ناظر بر اثرهای باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است. بعد پیامدی یا آثار دینی -0

 برای سنجش این بعد در نظر گرفته شده است. 01-06سوال های 

است مشخصی همچون عبادت، نماز، شرکت در آیین های خاص، روزه گرفتن و ...  بعد مناسکی یا اعمال دینی -1

-سوال آخر نیز برای سنجش این بعد در نظر گرفته شده 1که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را به جا آورند. 

 اند.

ی عبارات پرسشنامه، سواالت نگرشی بوده و در طول یک طیف پنج قسمتی )از کامالً موافق تا کامالً مخالف( از نوع کلیه

ت معرف بعد عملی دین، سواالت مربوط به رفتار واقعی اند. پاسخ های سواالت بعد لیکرت ارزش گذاری شده اند. تنها عبارا

عملی نیز پنج گزینه ای یا پنج ارزشی بوده، ولی گزینه ی پاسخ ها بسته به محتوای سوال متفاوت است.  برای نمره گذاری 

 6و  0هایی که نگرش منفی تلقی شده اند امتیاز، به گزینه  1و  1به هر یک از گزینه هایی که نگرش مثبت تلقی شده اند 

به صورت  06و  01، 06، 01، 1گیرد. الزم به یادآوری است که سوال های نمره تعلق می 0و به گزینه های بینابین 

 معکوس نمره گذاری می شوند.

 نگرش به دین

عدی، پیچیده و پردامنه به نظر گونه که مشخص است، فضای مفهوم و نظری فرهنگ در ادبیات علوم انسانی چندبهمان     

های گسترده کیفی داشته و نیز های معنادار و معناساز فرهنگی امری است که نیاز به پژوهشرسد. بررسی معنا و کلیتمی

ی طولی و پنلی است که با توجه به این مقاله های نظام یافتهها نیازمند پژوهشها و ارزشمطالعه سیر تحوالت نگرش

های دینی سازوکار تحوالت بر دینداری را تا توان با سنجش نگرشآن ناممکن است و بر این اساس تنها میدستیابی به 

حدودی شناسایی کرد. به همین جهت در این نوشتار از مفهوم نگرش که سنگ بنای مطالعات مختلف سنجش دینداری در 

(. از مفهوم نگرش به دین به جای 00/0عی زند، ، شجا0016ایران نیز کم و بیش قرار گرفته است )ر.ک خدایاری فرد 

گردد تا بتوان با بیان و دقت بیشتری، حدود و ثغور تحوالت در این مقاله را فرهنگ دینی به عنوان متغیر استفاده می

                                                           
7. Glick & Stark  
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شناسایی نمود. بر همین اساس، نگرش به دین مهمترین سازه نظری در چارچوب نظری حاضر است که به آن با هدف 

( توجه شده است. با اتکا به مطالعات پیشین 00/1دین در چارچوب نظریه سه وجهی دین، فرهنگ و رسانه )هوور، مطالعه 

سنجش دینداری در ایران، این سازه از سه بعد اعتقادات دین، عواطف دینی و آمادگی رفتار دینی تشکیل شده است و برای 

های پیشین استخراج شده است های طراحی شده در پژوهشسنجش هر یک از این ابعاد، شاخص متناسب بر اساس سنجه

های مختلف ، ابعاد اصلی مفهوم نگرش به دین در این مقاله و کلیت سنجه(. این سه بعد یا شاخص//00)کاظمی و فرجی، 

که به  دهد. بر این اساس نگرش به دین به نظام پایداری ذهنی اشاره داردهای پیشین را تشکیل میدینداری در پژوهش

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

( و در الگوهای 0060،66های اصلی دینداری شناخته شده است.)نوربخش ،از منظر بسیاری از علمای دینی به عنوان هسته

 .( به آن اشاره شده است00/6، پویافر، محمدرضا، 11-61، 0016زاده، سنجش دینداری نیز )سراج

 عرفی شدن دین 

کنند که طی های ساختاری استفاده میای از جریانجامعه شناسان از اصطالح عرفی شدن برای نشان دادن مجموعه     

پدیده پرداخته، معنای خاصی را از شناسی که به تحلیل این شود. اما هر جامعهآن جامعه و نهادها از سیطره دین خارج می

آن دریافته، و طبیعتاً تحلیل خود را بر مبنای همان تعریف، استوار کرده است. همیلتون در تحلیلی که از معانی مختلف 

کند که معنای سیاسی اصطالح عرفی شدن همان زوال و شاید ناپدید شدن عرفی شدن به عمل آورده است اشاره می

ناپذیری فرض گردیده است که با (. عرفی شدن فرایند اجتناب00/1:6/6دهای دینی است )همیلتون، ها و نهاباورداشت

شود، دیر یا زود و به محض حصول شرایط و گرد آمدن گونی بسترهای وقوع آن ناشی میهایی که از گونهاندک تفاوت

پردازان کالسیک که هم بر حتمیت و هم بر عوامل متقضی، در تمام جوامع بشری به وقوع خواهد پیوست. از دید نظریه 

های موجود در شرایط اجتماعی اند هیچ مفری از این سرنوشت مقدر وجود ندارد. حتی تفاوتشمولیت وقوع آن تأکید کرده

و نوعیت ادیان رایج در جوامع مختلف، مانع از وقوع این واقعه نخواهد شد و بدون کمترین تأثیر در اصل واقعه، حداکثر 

دسته دوم نظریات مربوط به کسانی است که  .(016: 00/0زند، گردند )شجاعیجب پس و پیش شدن زمان وقوع میمو

مدعی افول نقش دین در جامعه و کاهش دینداری فردی و نه محو کامل دین هستند. استوارترین هوادار نظریه افول، 

های دینی در جهان جدید شده باعث تضعیف آموزه ماکس وبر است. وی اگرچه مانند کنت معتقد است عقل گرایی علمی

گیرد. او در جایی های علمی یا نابودی کامل دین سنتی را مفروض و مسلم نمیاما این روند پیروزی کامل جهان نگری

 تواند با تقدیر زمانه سازگار شوند و آغوش کلیسا برای چنین مردمی در اکثر جاها و از روینویسد، برخی مردم نمیمی

شفقت گشوده است. او همچنین معتقد است همیشه این امکان وجود دارد که پیامبران جدید و خدایان جدید ظهور 

دسته سوم  (.60، 00/1کنند که بیشتر احتمال دارد که آنها سیاسی باشد و نه دینی )گورسکی، نمایند، گرچه اظهار می

دهای محو یا افول دین معتقدند فرایند عرفی شدن تنها به تغییر نظریات، مربوط به صاحب نظرانی است که با تردید در رون

های دیگری از دینداری منتهی خواهد شد )شجاعی زند، همان: های جدید و گونههای دینی و ظهور آیینو انتقال صورت

066-060 .) 

 ظریه پژوهش این مقالهن

نماید که با توسعه جوامع امروزین نفوذ مذهب رو انتخاب میها در این مقاله نظریه دورکهایم را های کالسیکاز نظریه     

یابد و جوامع انسجام میرند اما با وجود این مفهوم دین به شکل تغییر یافته ادامه میگذارد، خدایان قدیم میبه زوال می

این معنا نیست که  پذیرش نظریه دورکهایم به شود.خود را مدیون تشریفاتی جدید هستند که جایگزین تشریفات قدیم می

شود تفکر علمی هر قدر هم پیشرفت نماید به خاطر اینکه بخشی از تفکر مذهبی با تفکر علمی جایگزین تبیین مذهبی می
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تواند مورد تحقیق و دسترسی علم قرار گیرد. غیب همچنان ها )غیب( نمیها به وجود آمده است ناشناختهاتکا به ناشناخته

کنند که آنها، پس از تفکر علمی و خستگی به آن ها فرصتی را ایجاد مید و برای همیشه برای انسانمانباقی می ناشناخته

توانند جایگزین پناه بردن ها را به خود مشغول نمایند اما نمیتوانند انسانپناه ببرند. آزادی، برابری و همکاری اجتماعی می

نمایند اما هرگز این اشکال از بین نخواهند رفت. تغییر می به محل امن غیب بشوند اشکال تشریفات مذهبی هر روز

های روند بلکه گوناگونی زیادی پیدا کرده و متکثر خواهند شد. و هر روز فرقهتشریفات مذهبی جدید نه تنها از بین نمی

یاری از اوقات پناه ها و در بسها نیز توجه به ناشناختهمذهبی جدید بوجود خواهند آمد و محور مشترک تمامی این فرقه

 باشد.بردن به آنها می

 مدل دینداری گالك و استارك

( بدین 00/1، کاظمی و فرجی، 0011ابعاد دینداری بر اساس مدل گالک و استارک در تحقیقات ایرانی )سراج زاده،     

 شکل مورد استفاده قرار گرفته است: 

 جهنم، نبوت، عدالت )امامت در بین شیعیان(، قرآن و ...: همچون اعتقاد به وجود خدا، بهشت و بُعد اعتقادی. 0

توان در دو بُعد فردی و جمعی در نظر گرفت: مناسک فردی همچون، : مناسک و رفتارهای دینی را میبُعد مناسکی. 6

 ...نماز خواندن، روزه گرفتن، قرآن خواندن و ...، مناسک جمعی همچون نماز جماعت و جمعه، شرکت در مراسم دینی و 

 های دینی و ...: احساس حضور خدا در کارهای روزانه، ترس از گناه، توبه، خوابعاطفی. بُعد 0

 : نگرش افراد به پیامد مواردی همچون بی حجابی، مصرف مشروبات الکلی، غیبت کردن و ... در جامعه. بُعد پیامدی. 1

 دینداری های سنجه و ها الگو

 غرب در دینداری های سنجه

 نخستین ، است بوده امریکا و اروپا دین، شناسی جامعه حوزه نیز و شناسی جامعه زادگاه آنکه سبب به

 این از .است گرفته شکل غرب در نیز دینداری های سنجه ساخت و دینداری مفهوم کردن عملیاتی برای ها تالش     

 کاربرد و رواج اند، عرضه شده و ساخته غربی  ی مسیح ای ه زمین در که آن وجود با ها، سنجه این هم هنوز که روست

 دین به نگاه با بیشتر اینکه یعنی که گفتیم، گرایی ص خا مالحظه وجود با ها سنجه این از برخی اینکه ویژه به .دارد فراوان

 .است رفته کار به نیز گوناگون پیروان ادیان و جوامع دربارة عام صورت به اند، گرفته شکل مسیحیت

 داده ( صورت0611)0بروئن را دینداری های سنجه ساخت در گرفته صورت کارهای ترین قدیمی از یکی باره این در     

 بعدی چند ای سازه عنوان به را مقیاس دین این .کرد تدوین«  6RAIدینی نگرش فهرست» عنوان  با را مقیاسی که است

 .است پاسخگو موافقت عدمو  موافقت برای  Dو Aگزینه دو با گویه /1 شامل و کند می مطالعه

                                                           
7 Broen, W.E 
8 Rligious Atitude Inventory 
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» او  سنجه .( است0660) لنسکی گرهارد به مربوط دینداری های سنجه ساخت در عمده آثار از یکی بروئن، از پس     

 گیری جهت بخش دو در چهار بعد دینداری برای اینجا، در .دارد نام« دینی امور در مشارکت و دین گیری جهت مقیاس

 و گالک دست به شده ساخته سنجه شاید ( اما/066 هود، و )هیل استشده گرفته نظر در دینی امور در مشارکت و دینی

« دینی تعهد مقیاس» است.  داشته اثر دینداری سنجش حوزه همة مطالعات بر نوعی به که است کاری ترین مهم استارک

 این .است داخلی شناسان جامعه دینداری های پژوهش در غربی سنجه به نوعی پرکاربردترین (0666استارک ) و گالک

 بخش 1 در گویه /1 ، مجموع در .د گیر می درنظر دین برای را پیامدها و دانش تجربه، مناسک، باورها، بعد پنج سنجه

 توان در می را دینداری سنجش در استارک و گالک کار تاثیر نمودهای از یکی. (/066 هود، و هیل) است تنظیم شده

 این. کرد مشاهده است، 6FDSRاختصاری  عنوان با دینداری، بعدی پنج مقیاس که( 0666) 0جانگ دی و فالکنر سنجه

 مناسکی ،(دانش) عقالنی ،(باور) عقیدتی ابعاد یعنی سنجد؛ می کرده مشخص گالک که اصلی ابعاد با را دینداری سنجه

» نیز  0هانت و کینگ(.  /066هود، و هیل ؛ 0666 جانگ، دی و فالکنر(  )هیجان و احساساتعاطفی ) ،(دینی رفتار)

 که شده گرفته نظر در بعد 01 سنجش دینداری برای سنجه، این در .کردند عرضه 0616 در را« دینی متغیرهای مقیاس

 و رفتار بودن چشمگیر و دین به تگیری جه دینی، دانش مومنان، جماعت در مشارکت عبادت، اعتقادی،) مقوله 6 قالب در

 را« دینداری فرهنگی میان ابعاد مقیاس»همکارانش  و جانگ دی نیز 0616سال در. رودمی کار به گویه /1 و (شناخت

 دین اجتماعی و فردی اخالقی پیامدهای و دینی دانش و اعمال تجربه، باورها، سنجش در زمینه مقیاس این .کردند تدوین

 نیز اخیر قرن چند علمی های تالش ترین مهم میان از، است شده ساخته« استارک و گالک»گانه  پنج های برحسب مقوله

 ابعاد مقیاس، این در.دارد نام« DOR دینداری مقیاس» که  کرد ( اشاره06/6) ش همکاران کورنوال و کار به توان می

 .(00/6هود، و هیل) اندشده متمایز هم از و رفتاری عاطفی و( دانش) شناختی

 انطباق های مقیاس ساخت به پژوهشگران برخی اروپایی، جوامع دینی ساخت در فراوان های مشابهت وجود با همچنین،

 سنجش مقیاس ساخت به هانسن استیفود و کالدستاد نمونه، برای .اندپرداخته خاص جامعه یک های ی ویژگ با یافته

 معرف د خو نمونه 110 روی را گویه /01 سنجی روان خصوصیات برخی بررسی با آنها .اندپرداخته هانروژی برای دینداری

 (.0660هانسن، استیفوس و کالدستاد) اند کرده اجرا مسیحی

 

 مسلمانان دینداری های سنجه

 مسیحی سنتی یا زمینه بر مبتنی گرفته انجام دینداری سنجش هایمقیاس ساخت برای غرب در که هاییتالش بیشتر     

 جمله از ادیان، سایر دینداری سنجش برای خوبی مبنای توانندنمی ها مقیاس این که معتقدند بسیاری رو، این از. است

 عملیاتی و دینداری دین، زمینه در پژوهش به تقدیری قابل حساسیت و عالقه با مسلمان پژوهشگران امروزه .باشند اسالم،

 دینداری سنجه ساخت در عرب، پژوهشگر ،(0661)البلیخی تالش به توان می مثالً. اند آورده روی آن های مولفه کردن

 مسلمانان میان در دینداری سنجش برای جدید مقیاسی تا است کرده تالش او. کرد اشاره مسلمانان دینداری سنجش برای

 در پژوهشگران از برخی های تالش ادامة در. است شده استفاده مورد نیز دیگر موجود مقیاس دو اثر، این در. کند عرضه

 میان در .اند کاربرده به دینداری سنجش برای را هایی الگو نیز ایرانی پژوهشگران مسلمانان، ویژه های سنجه تدوین

 روان های الگو حوزه دو به کلی طور به را دینداری عملیاتی تعریف در شده عرضه های الگو توان می داخلی های پژوهش

 به دست محقق آن در که هایی پژوهش تفکیک شویم، قایل باید که دیگری تمایز .کرد تفکیک شناختی جامعه و شناختی

 یک از را خود سنجه صرفاً محقق که است هایی پژوهش از زند می خود نظری مدل مبنای بر جدید ایسنجه ساخت

 های پژوهش در استفاده برای که هایی س مقیا ار نظر صرف. بردمی کار به را آن و کرده ویرایش و استخراج دیگر الگوی

                                                           
7 Fulkner G.E. & Dejong, G. 
8 Five-Dimension Scale of Religiosity 
3 King, M.B. & Hunt, R.A. 
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 مهم گلزاری و فرد خدایاری شناختی ن روا مقیاس دو است، شده عرضه و ساخته پژوهشگران سوی از مقطعی و خاص

 سنجش برای ای ویژه مطالعاتی طرح مبنای بر کشور داخل در که اند شناختی روان سهای مقیا معتبرترین و ترین

 مطالعه این در دینداری سنجش ابزار ساخت مبنای که ، نیز زند شجاعی شناختی جامعه الگوی .اند شده تدوین دینداری

 .است کرده عرضه 6 معبد مقیاس عنوان با را مقیاسی( 00/1)گلزاری. است شده تشریح جداگانه طور به این از پیش است،

( 00/1)روان بهداشت در دین نقش المللی بین همایش اولین در و شد ساخته 0016 سال در سوال 61 با معبد آزمون

 از پس .است قرارگرفته استفاده مورد علمی پژوهش ها ده در تاکنون کارآمد و معتبر ای وسیله عنوان به و شده عرضه

 در 6 معبد مقیاس زمینه، این در نظران صاحب نظر اظهار و بودند کرده استفاده معبد آزمون از که پژوهشگرانی بررسی

 فعالیت انجام مکروهات، از دوری مستحبات، به عمل محرمات، از دوری واجبات، به عمل زمینه 6 که پرسش 0/ با نهایت

 می معاصر مسلمانان میان در رایج اعمال گرفتن نظر در با را دین بر مبتنی های انتخاب و ها تصمیم و مذهبی های

 و شود می متمرکز دینی رفتار و عمل سنجش بر اساساً او که است این گلزاری کار دربارة مهم نکته .شد ساخته سنجد،

 .داشت نخواهد توجهی قابل واریانس دینی باورهای و اعتقادات سنجش که است معتقد

 

 پیشینه تحقیق

که توسط رامین حبیب زاده خطبه سرا « بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان»پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان      

باشد. است، از جمله مطالعات قابل توجه در زمینه دینداری میدر دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفته  00/1در سال 

سؤاالت مطرح شده در این تحقیق عبارتند از: میزان دینداری دانشجویان چقدر است؟ انواع دینداری در بین دانشجویان 

بررسی میزان در این پایان نامه، برای  کدام است؟ و وزن هر نوع دینداری در جمعیت مورد مطالعه به چه میزان است؟

دینداری و شناخت انواع آن، الگوی پیشنهادی شجاعی زند به عنوان الگوی سنجش دینداری انتخاب شده است. پس از 

 :ها و تجزیه و تحلیل آنها، نتایج زیر بدست آمده استجمع آوری داده

دار است، به طوری که، پاسخگویان میزان پایبندی دانشجویان به ابعاد مختلف دینداری از واریانس قابل توجهی برخور     

در ابعاد اعتقادات دینی، اخالق و تکالیف فردی بیشترین نمره و در عبادات جمعی و فردی و دانش دینی کمترین نمره را 

اخذ کردند. نتایج تحقیق نشانگر این است که، سه نوع دینداری شریعتی، اجتماعی و باطنی در بین دانشجویان وجود دارد. 

درصد دارای دینداری  /0686درصد دینداری شریعتی،  11800صد از دانشجویان دارای دینداری باطنی، در 60801

های نماز جماعت، مجالس دعا، اعتکاف و نماز جمعه بیانگر این امر اجتماعی هستند. درصدهای به دست آمده در گویه

درصد به  1861درصد به میزان کم و  1866د، کنندرصد از دانشجویان اصالً در نماز جماعت شرکت نمی 1816است که، 

درصد به میزان  1800کنند. درصد هم اصالً در مجالس دعا شرکت نمی 1810کنند. میزان زیاد در نماز جماعت شرکت می

درصد اصالً در مراسم اعتکاف  68/0کنند. درصد به میزان زیاد در مجالس دعا شرکت می 181درصد متوسط و  1861کم و 

 1811کنند؛ درصد به میزان زیاد در اعتکاف شرکت می 0درصد متوسط و 6درصد به میزان کم و  86/کنند. میشرکت ن

درصد به  080درصد متوسط و  081درصد به میزان کم،  /080کنند، درصد از دانشجویان اصالً در نماز جمعه شرکت نمی

 .کنندمیزان زیاد در نماز جمعه شرکت می

که توسط رامین حبیب زاده خطبه سرا « بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان»کارشناسی ارشد با عنوان پایان نامه      

باشد.از در دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفته است، از جمله مطالعات قابل توجه در زمینه دینداری می 00/1در سال 

ابعاد مختلف دینداری از واریانس قابل توجهی برخوردار است،  میزان پایبندی دانشجویان به: نتایج این تحقیق این است که

به طوری که، پاسخگویان در ابعاد اعتقادات دینی، اخالق و تکالیف فردی بیشترین نمره و در عبادات جمعی و فردی و 
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اعی و باطنی در دانش دینی کمترین نمره را اخذ کردند. نتایج تحقیق نشانگر این است که، سه نوع دینداری شریعتی، اجتم

 /0686درصد دینداری شریعتی،  11800درصد از دانشجویان دارای دینداری باطنی،  60801بین دانشجویان وجود دارد. 

های نماز جماعت، مجالس دعا، اعتکاف و نماز درصد دارای دینداری اجتماعی هستند. درصدهای به دست آمده در گویه

درصد به میزان کم  1866کنند، صد از دانشجویان اصالً در نماز جماعت شرکت نمیدر 1816جمعه بیانگر این امر است که، 

 1800کنند. درصد هم اصالً در مجالس دعا شرکت نمی 1810کنند. درصد به میزان زیاد در نماز جماعت شرکت می 1861و 

درصد اصالً در  68/0کنند. می درصد به میزان زیاد در مجالس دعا شرکت 181درصد متوسط و  1861درصد به میزان کم و 

درصد به میزان زیاد در اعتکاف شرکت  0درصد متوسط و 6درصد به میزان کم و  86/کنند. مراسم اعتکاف شرکت نمی

درصد متوسط و  081درصد به میزان کم،  /080کنند، درصد از دانشجویان اصالً در نماز جمعه شرکت نمی 1811کنند؛ می

 (.00/1کنند)حبیب زاده خطبه سرا، اد در نماز جمعه شرکت میدرصد به میزان زی 080

عنوان پایان نامه « آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شیراز(سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن )دانش     

این  در دانشگاه شهید بهشتی انجام پذیرفته است. در 0016کارشناسی ارشد آقای مهدی محمدصادق است که در سال 

تحقیق دینداری جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق، سنجش میزان دینداری جوانان و عوامل مؤثر بر آن 

بعد اعتقادی،  1بوده است. برای سنجش دینداری از الگوی گالک و استارک استفاده شده است که دینداری را شامل 

پذیری مانند خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط ین بررسی، نقش عوامل جامعهاند. در اتجربی، پیامدی و مناسکی تعریف کرده

گرایی و پایگاه جمعی بر دینداری جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین عوامل دیگری نظیر عملکرد روحانیت، عام

ل سوم و پیش دانشگاهی شهر شیراز آموزان سااند. جامعه آماری تحقیق دانشاجتماعی در رابطه با دینداری قرار داده شده

ای انتخاب شده است. گیری سهمیهگیری تصادفی ساده و نمونهای، نمونهگیری خوشههای نمونهبوده و حجم نمونه از روش

های تحقیق نشان از تأیید فرضیات محقق دارند. اگرچه در یافته، اندنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده 600سرانجام، 

خانواده بیشترین تأثیر را بر  .اندداری بر دینداری داشتهسایل ارتباط جمعی، تنها ماهواره و اینترنت اثر معنیمیان و

 .اندترین متغیرها در این رابطه محسوب شدهگرایی و روحانیت مهمدینداری جوانان نشان داده و بعد از آن، مدرسه، عام

به انجام  00/0، که توسط محمد گنجی در سال «دانشگاه اصفهان تبیین وضعیت دینداری دانشجویان»پژوهش      

پردازد. در این نوشتار، ابعاد رسیده است، نیز از جمله مطالعات دیگری است که به بررسی وضعیت دینداری دانشجویان می

ی )فکری( تقسیم متنوع دینداری بر اساس الگوی گالک و استارک به پنج وجه اعتقادی، عاطفی، مناسکی، پیامدی و دانش

روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و  .اندهای اسالمی تلفیق گردیدهنها با آموزههای هر کدام از آشده و شاخص

باشد. جامعه آماری آن کلیة دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقطع تحصیلی ای میشیوه نمونه گیری از نوع سهمیه

نفر به عنوان حجم  /66، 00/0-6/است. تعداد از تعداد دانشجو در سال تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده 

نامه طراحی شده، منجر به کنکاش در سؤاالت و فرضیات تحقیق بر اساس پرسش .اندنامه دریافت کردهنمونه، پرسش

و ابعاد اعتقادی، عاطفی،  درصد بوده 10861نتایجی گردیده که در قالب آنها، متوسط دینداری دانشجویان شاغل به تحصیل 

پیامدی، شناختی و مناسکی به ترتیب دارای بیشترین فراوانی در بین دانشجویان بوده اند. زنان، مجردان و دانشجویان 

اند. محرومیت مقطع کارشناسی به ترتیب، دیندارتر از مردان، متأهالن و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معرفی شده

دار و معکوسی با دینداری دانشجویان داشته، اما گزینش عقالنی، شیوة عرضه دین از رابطة معنی مطلق و محرومیت نسبی

 .دار و مستقیمی با دینداری دانشجویان بوده اندسوی مبلغان دینی و سرمایه اجتماعی، دارای رابطة معنی

توسط آقای فتحیان صفایی  00/6در سال ، که «فرهنگی بر فاصله نسلی -بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی»پایان نامه      

نژاد انجام پذیرفت نیز از جمله پژوهش هایی است که راهنمای مطالعه حاضر بوده است. این پژوهش، با استفاده از تکنیک 

سال به اجرا در آمده است. چارچوب نظری غالب و مدل  01نفر از افراد باالی  661ای به حجم نامه و با نمونهپرسش
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های نوسازی و نظریه فرامادیگری رونالد اینگلهارت بوده است. بر این اساس، تحقیق مشتمل بر ترکیبی از دیدگاهتحلیلی 

های این یافته .پنج فرضیه اصلی با توجه به متغیرهای اصلی تحقیق به منظور سنجش فاصله نسلی مورد آزمون قرار گرفتند

تفاوت  p≤1181( در سطح 6681( و بزرگترها )1181کلی نسل جوان )بین میانگین نمره دینداری -0 :تحقیق عبارتند از

تفاوت وجود  p≤1181های ارزشی دو گروه سنی مورد مطالعه در سطح بین میانگین نمره اولویت-6؛ وجود داشته است

 -0؛ اشته اندهای مادی دهای فرامادی و بزرگترها گرایش به ارزشای که نسل جوان گرایش بیشتری به ارزشدارد، به گونه

نیز معنادار بوده به این معنا که نسل جوان بیشتر  p≤1181های مرجع نسل جوان و بزرگترها در سطح تفاوت در نوع گروه

کرده اند. با این حال، نقش پدر و مادر و مربیان و معلمان های ثانویه و بزرگترها ازگروههای نخستین تبعیت میپیرو گروه

 .حائز اهمیت بوده استدر نزد هر دو گروه سنی 

 روش تحقیق

با توجه به موضوع مقاله، برای بررسی و شناخت وضعیت سنجش دینداری در بین دانشجویان پردیس امام جعفر      

استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این مقاله، « روش دینداری»، به ابعاد و نشانه های دینداری، از صادق)ع(

( با اسالم و 0661) 0( بر اساس مدل گالک و ستارک0011پرسشنامه این پژوهش توسط سراج زاده )پرسشنامه می باشد 

نامه، سؤاالت نگرشی بوده و در طول یک طیف کلیه عبارات پرسش .بویژه اسالم شیعی تطبیق داده و متناسب شده است

( کامالً موافق. فقط 1موافق ) (1نظر )( بی0ف )( مخال6( کامالً مخالف )0اند: )گذاری شدهپنج قسمتی از نوع لیکرت ارزش

مقیاس، هم روش  6( برای آزمون پایایی0011سراج زاده ) .اندعبارات معرف بعد عملی دین، سؤاالت مربوط به رفتار واقعی

 6681تا  181/اجرای مجدد مقیاس و هم روش همسانی درونی را به کار برد. ضرایب آلفای چهار بعد مقیاس دینداری بین 

بود. سراج زاده، به منظور بررسی مقدماتی پایایی  1681نوسان داشتند به استثنای بعد عواطف دینی که ضریب آلفای آن 

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی )با فاصله ی دو هفته( بر روی نمونه ای از دانش آموزان استفاده کرد. 

 081/بر اساس نمره ی پاسخگویان در چهار بعد فرعی دینداری محاسبه شد،  همچنین آلفای کلی سنجه ی دینداری که

( اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن 00/0تحقیق شریفی )در  (.00/0، به نقل از شریفی، 0011زاده، بود )سراج

که  1181رابر بوده است با ( محاسبه شد. ضریب اعتبار محاسبه شده ب0010نمرات آن با نگرش سنج مذهبی خدایاری فرد )

گزارش شدند که  0181تا  6081معنی دار است. در پژوهش شریفی روایی چهار بعد پرسشنامه نیز بین  P<11081در سطح 

 دار بودند.معنی P<11081همگی در سطح 

 جمعیت و نمونه

باشند. در این می آنها دختر، که همگی پردیس امام جعفر صادق)ع(جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان      

ای استفاده شده است. به این مبنا که تمام دانشجویان برحسب رشته گیری طبقهپژوهش برای انتخاب نمونه، از روش نمونه

بندی شده و از میان این طبقات، برحسب تعداد طبقه (061( و علوم تربیتی)01ادبیات فارسی )رشته:  دوتحصیلی به 

 .نفر است 061اند. بر این اساس، تعداد کل نمونه انتخابی ها انتخاب گردیدهآزمودنی دانشجویان هر طبقه

 

 

 

                                                           
7. Glick & Stark. 
8. Reliability. 
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 یافته های تحقیق

 اسمیرنوف(-داده ها )آزمون کولموگروف توزیع آزمون نرمال بودن

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

  مقدار آماره درجه آزادی سطح معنی داری

 بعد اعتقادی 0681 0/6 1181

 بعد عاطفی 1181 0/6 181/

 بعد پیامدی 0181 0/6 6681

 بعد مناسکی 1181 0/6 6681

اسمیرنوف استفاده شد. مقدار محاسبه شده  -ها از آزمون معتبر کولموگروفبرای آزمون نرمال بودن باقی مانده

محاسبه شده برای آن  p-valueمعادل مقادیری می باشد که چهارگانه متغیر ها  است. آماره کولموگروف اسمیرنوف برای

 باشند.نرمال می هاداده توان گفت توزیعبوده و لذا می 1.11بزرگتراز 

 

 سیمای آمار پاسخگویان

 .اند شده ارائه  اختصار به که باشد مى فرعى و اصلى هاىفرضیه آزمون نتایج شامل پژوهش هاىیافته

 درصد فروانی آیتم متغیر

 

 

 سن

سال 61  60 06.0 

سال 60  /1 11.1 

سال 66  61 00.6 

سال 60  06 /.1 

سال 61  0 0.6 

سال 61  0 0.6 

 66.1 006 مجرد تاهل

 01.1 /1 متاهل

تحصیلی رشته  06.0 00 ادبیات فارسی 

 0.1/ 016 علوم تربیتی

نفر نمونه، بیشترین   061پاسخ دهندگان نشان داده شده که از تعداد  سندر بررسی وضعیت در قسمت آمار توصیفی،      

 61 سنمتعلق به گروه  سنیدرصد بوده است. همچنین کمترین گروه  1811با  سال 60 متعلق به گروه سن سنیگروه 

درصد  (66.1نفر) 006با مربوط به گروه مجردهابیشترین گروه  ،تاهل وضعیت بررسی ، و دربوده است( 0.6سال به باال )

 (0.1/نفر ) 016در بررسی رشته تحصیلی، بیشترین گروه مربوط به رشته تحصیلی علوم تربیتی با  بوده است. همچنین

   بوده است.
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 آمار توصیفی متغیرها

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین مجموع 

 6.11666 06.0/16 01.11 61.11 061 بعد اعتقادی

 06.16001 6606./6 1.11/ 60.11 0/6 بعد تجربی

 06.0/001 66.1166 1.11/ 01.11 061 بعد پیامدی

 01.16/06 666/.11 016.11 11.11 0/6 بعد مناسکی

     011 مجموع

  

می باشد  666/.11با توجه به جدول فوق بیشترین میانگین مربوط به نمرات بعد مناسکی یا اعمال دینی با میانگین     

پس از آن به ترتیب بعد اعتقادی و بعد تجربی دارای بیشترین میانگین نمرات بوده اند و در انتها بعد پیامدی یا آثار دینی با 

  دارای کمترین میانگین بوده است. 66.1166میانگین 

و آموزه های اسالمی استخراج و ، ابعاد و نشانه های دینداری بر اسا منابع در الگوی ارائه شده برای سنجش دینداری     

توضیح داده شد. بر اسا یافته های این پیمایش، در میان ابعاد چهارگانه دینداری، اعتقاد دینی بیشترین میزان التزام در 

میزان   میان دانشجویان پاسخ گو برخوردار است. جدول زیر مقایسه میان مولفه های ابعا چهارگانه دینداری می باشد.

 تفاوت معناداری وجود دارد. رشته ادبیات فارسی و علوم تربیتیدانشجویان  اری در بینسنجش دیند

 رشته ادبیات فارسی و علوم تربیتیدر دانشجویان  دینداریمیزان  6جدول 

 انحراف میانگین خطای استاندارد میانگینتعداد جنسیت
 ادبیات فارسی

 علوم تربیتی

6/ 

016 

00/.1010 

00/./161 

 

01.00/01 

01.06001 

 

6.11111 

6.1///6 

 

   

برابر با  رشته ادبیات فارسیبرای انجام این آزمون از ازمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. میانگین نمرات    

دارای  رشته های علوم تربیتیمی باشد که نشان می دهد  161/./00برابر  رشته های علوم تربیتیو برای  1010./00

 دارند. رشته ادبیات فارسیبیشتری نسبت به  دینداریمیزان 

 رشته های ادبیات فارسی و علوم تربیتیدانشجویان در  دینداریمیزان  1جدول 

 آزمون برابری واریانس ها آزمون تی برای برابری میانگین ها شاخص

تفاضل 

 میانگین

سطح 

 معناداری

سطح  t درجه 

 معناداری

F 

با فرض برابری 

 واریانس ها

06610.- 1/1. 016 166.- 101. 166. 

با فرض نابرابری 

 واریانس ها

06610.- 110. 01.111 160.- 
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. می باشد، درنتیجه فرض 110که دارای سطح معناداری  01درجه آزادی  61/.0با فرض برابری واریانس ها آماره   

درصد تائید می شود. به عبارت دیگر با سطح اطمینان  61در سطح اطمینان  دینداریبا میزان  رشته تحصیلیرابطه داشتن 

 تفاوت وجود دارد. رشته های تحصیلی و دینداریمی توان گفت که بین  1.61

 تفاوت معناداری وجود دارد  تاهلدانشجویان بر حسب  سنجش دینداری درمیزان 

 دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل دینداریمیزان  /جدول 

 انحراف میانگین خطای استاندارد میانگینتعداد جنسیت

 مجرد

 متاهل

006 

11 

006.6061 

001.1111 

01./1110 

06.016/1 

0.06110 

6.01160 

 

و  006.6061برای انجام این آزمون از ازمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. میانگین نمرات مجردین برابر با      

و میزان  تفاوت دارد. متاهلینو  مجردهادر  دینداریمی باشد که نشان می دهد میزان  001.1111برای متاهلین برابر 

در  دینداریبنابراین تفاوت معناداری بین میزان  سنجش دینداری در مجردها بیشتر از متاهلین می باشد.

 متاهلین و مجردین یافت شد.

 میزان دینداری دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل 6جدول 

 

می باشد، درنتیجه فرض  .101که دارای سطح معناداری  016 یدرجه آزاد /6.61با فرض برابری واریانس ها آماره 

درصد تائید می شود. به عبارت دیگر با سطح اطمینان  61در سطح اطمینان  دینداریتاهل با میزان  وضعیت رابطه داشتن

 سندانشجویان بر حسب  سنجش دینداریمیزان تفاوت وجود دارد.  دینداریمی توان گفت که بین تاهل و میزان  1.61

 61اطمینان فاصله یک عالوه به توصیفی های شاخص از ابتدا در جدول زیر فهرستیجا، در اینتفاوت معناداری وجود دارد.

 کنید، توجه گروه چهار بین در افراد با سن های مختلف میانگین به اگر.است شده متغیر تحصیالت محاسبه درصد برای

سال با سایر مقاطع اختالف دارد. حال برای معنادار بودن این  60در افراد دارای سن  که میانگین کرد خواهیم مشاهده

 ها یا لوین استفاده می کنیم. واریانس برابری اختالف از آزمون

 دانشجویان بر حسب سن دینداریمیزان  01جدول 

 

 .Sig 6درجه آزاد  0درجه آزاد  لوین

6.666 0 011 1/1. 

 پذیرفته است. 1.11، برابری واریانس ها در سطح sig=.1/1در جدول باال مشاهده می شود که با توجه به مقدار 

 آزمون برابری واریانس ها آزمون تی برای برابری میانگین ها شاخص

 F سطح معناداری t درجه  سطح معناداری تفاضل میانگین

 00.116 .110 /6.61 016 .101 6016/.06 با فرض برابری واریانس ها

 0.061 010.666 .110 6016/.06 با فرض نابرابری واریانس ها
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 دانشجویان بر حسب سن سنجشمیزان  00-1جدول 

بنابراین  پذیرفته است. 1.11، برابری واریانس ها در سطح sig=.1/1در جدول باال مشاهده می شود که با توجه به مقدار 

 سال به پائین بیشتر از سایر سنین می باشد. 66دانشجویان دارای سن میزان سنجش دینداری در بین 

 نتیجه گیری

یافته های تحقیق نشان دهنده التزام بسیار باالی دانشجویان پردیس امام جعفر صادق)ع( به دینداری است. گرچه      

یافته های علمی امید آفرین است، اما تا این ع هسته بارور نشود و در جامعه تحقق عینی و عملی نیابد، نمی توان تعالی 

اروهای اصیل دینی زمانی هویت ساز و جهت دهنده اند که بتوان حضور آن معنوی افراد و جامعه را انتظار داشت. عقاید و ب

دانشجویان بر حسب تاهل تفاوت معناداری  سنجش دینداریمیزان را در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی مشاهده کرد. 

. می باشد، 101 که دارای سطح معناداری 016درجه آزادی   /6.61 .با فرض برابری واریانس ها آماره وجود دارد

درصد تائید می شود. به عبارت دیگر با  61در سطح اطمینان  سنجش دینداریدرنتیجه فرض رابطه داشتن تاهل با میزان 

و این تفاوت در مجردها بیشتر تفاوت وجود دارد.  دینداریمی توان گفت که بین تاهل و میزان  1.61سطح اطمینان 

میزان همخوان است. (//00)عبدالملکی و  رهنما(، 6111برخی از یافته های ادوارد)های این پژوهش با نتایج یافته.است

 بین در افراد با سن های مختلف میانگین به اگر دانشجویان بر حسب سن تفاوت معناداری وجود دارد. سنجش دینداری

سایر مقاطع اختالف دارد. حال  سال با66در افراد دارای سن زیر که میانگین کرد خواهیم مشاهده کنید، توجه گروه چهار

که با توجه به مقدار  شدمشاهده  کردیمها یا لوین استفاده  واریانس برابری برای معنادار بودن این اختالف از آزمون

sig=.1/1 رشته تحصلیدانشجویان بر حسب  سنجش دینداریمیزان پذیرفته است.  1.11، برابری واریانس ها در سطح 

. می باشد، 110درجه که دارای سطح معناداری  61/.0 آماره  دارد. با فرض برابری واریانس ها تفاوت معناداری وجود

درصد تائید می شود. به عبارت دیگر با سطح اطمینان  61در سطح اطمینان  رشته تحصیلیدرنتیجه فرض رابطه داشتن 

و این تفاوت وجود دارد،  و علوم تربیتیدینداری در رسته تحصیلی ادبیات فارسی می توان گفت که بین وضعیت  1.61

در مجموع، نتایج این پژوهش، نشان دهنده پراکندگی پایبندی  تفاوت در بین دانشجویان رشته علوم تربیتی بیشتر است.

سال نسبت به سایر  66دانشجویان به ابعاد مختلف دینداری است؛ به طوری که میزان دینداری در بین دانشجویان زیر 

بیتشر بود همچنین میزان دینداری در بین مجردها بیشتر از متاهلین می باشد و میزان دینداری در بین  دانشجویان

 دانشجویان رشته های علوم تربیتی بیشتر از میزان دینداری در بین دانشجویان رشته های ادبیات فارسی می باشد.

 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 

خطای 

انحراف 

 معیار

619 Confidence 

Interval for Mean 

 کمترین
 بیشترین

 حد باال حد پائین 

 666.11 60.11 061.1660 006.6001 0.06001 /00.6016 006.0611 011 سال 60زیر

 666.11 61.11 610/.000 161/.000 /1.1/11 06.61000 111/.066 11 سال66

 066.11 60.11 000.6166 6/61./6 0.66100 /00.6610 011.0016 01 سال 60

 000.11 000.11 000.1111 000.1111 11111. 11111. 000.1111 0 60 باالی

 666.11 60.11 060.1166 001.61/6 6.00010 01.11006 116/./00 011 مجموع
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 محدودیت ها و مشکالت سنجش دین داری

انتزاعی، و از امور  همیشه آسان نیست. هر چه از امور عینی و ملموس به طرف امور ذهنی وسنجش و اندازه گیری      

بود. دین و دین داری، مقوله ای غیرعینی و پیچیده است. از این  ساده به سمت امور پیچیده برویم، سنجش دشوارتر خواهد

نیست. شواهد بیرونی، از جمله اختالف اظهار  رو، وجود محدودیت ها و مشکالت در اندازه گیری آن امری دور از انتظار

نظرها نسبت به دین داری جامعه، ارائه آمارهای متفاوت و گاه متناقض در باره وضعیت دین داری، از شورای سنجش دین 

داری و وجود مسائل و مشکالت در این مسیر، حکایت دارد. اهم مسائل و مشکالت بر سر راه سنجش دین داری عبارت اند 

 :از

 محدودیت در سنجش همه ابعاد دین داری

 نادیده انگاشتن وزن و اهمیت ابعاد دین داری

 داخل نکردن اثر فاکتورهای ارزش گذاری شده دین بر روی برخی ابعاد و آثار دین داری

 دینهای متفاوت از تعریف و تفسیر

 مراجع

ات و نگرش مذهبی دانشجویان، تهران: (، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقاد00/1خدایاری فرد، محمد وهمکاران) .0

 دانشگاه صنعتی شریف.

(.دین و سالمت:ازمون اثر دینداری بر سالمت در میان نمونه ای از 0066سراج زاده،حسین و همکاران) .0

 16،شماره  61دانشجویان،جامعه شناسی کاربردی،سال 

، 6، در نامه پژوهش دوره«اجتماعیبررسی عملیاتی دینداری در پژوهش های (.»00/1سراج زاده، ح و توکلی،م) .6

 .016-0/1، صص60و  61شماره 

، فصلنامه جامعه شناسی ایران، سال ششم، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»(، 00/1شجاعی زند، علیرضا) .0

 .66-01،ص 0ش

و تهران: مرکز بازشناسی اسالم  ،«ی مسیحی و اسالمیعرفی شدن در تجربه» (،00/0علیرضا،) شجاعی زند، .1

 .ایران

بررسی رابطه نگرش دینی با سالمت عمومی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و » ،(00/0شریفی، طیبه ) .1

، رساله ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه «شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 آزاد اسالمی واحد اهواز.

نامه ، پایان«امعه شناسی آثار استفاده از اینترنت بر دینداری جوانانبررسی ج»(، 00/1کرم الهی، نعمت اهلل) .6

 دکتری، رشته جامعه شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات.

بررسی وضعیت دینداری در ایران: با تاکید بر داده های پیمایش های سه دهه (»//00فرجی مهدی و حمیدی) .1

 .16-61، ص6فصلنامه فرهنگی، دوره دوم، ش« گذشته

 


