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Abstract
Introduction: Studies conducted in different parts of the
world have identified religion as an effective force in
reducing mental stress and tendency to corruption, as well
as increasing life satisfaction. The purpose of this study
was to compare the components of religious attitudes
among students of Guilan University. Methods: This
research was conducted with quantitative methodology
approach in a causal-comparative study on 100 male and
female students of Guilan University. Measurement tools
included Serajzadeh Religious Attitudes Survey
Questionnaire. Data were analyzed using multivariate
analysis of variance analysis. Results: The results of this
study showed that 17% of students with poor religious
attitude, 56% with moderate religious attitude and 27%
with strong religious attitude. Also, there was a significant
difference between the girls and boys in terms of belief,
Experiential dimension, Consequential dimension and
Ritual dimension (p<0/05). As female students were
stronger than male students in terms of their beliefs and
consequent dimension and male students being stronger
than female students in terms of their Ritual dimension
fmale students. Conclusions: The finding of present
research supports the existing difference the components
of religious attitudes between the two groups of girls and
boys. Therefore, is recommended a new interventional
study on factors affecting students' religious behavior and
performance with the aim of improving mental and
psychological well-being of students.
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مقدمه
دین مبین اس مال با ارزشهای ا یص ل خود هک مبتنی رب ف رط ت انسان است ،رهنمودهای متناسب با تمامی مراحل و شرایط زندگی انس نا
دارد (آقابابایی و همکاران .)1 39 1 ،اس مال رب ای انسان جایگاهی قائل است هک در هیچ م تک ب دی یرگ نظ ری من ار نآ ییییی و دید ناوت
ارزشهای ا یص ل خود ،رهنمودهای متناسب با تمامی مراحل و شرایط زندگی انس و ییاباباقآ( دراد نا
آدمی موهب یت است هک او را هب یک فلس هف حیات مس حل

اب    

اکمه ر ،نا      .)1 39 1دی یارب ن   

رک ده و هب عقل وی روشن یرگ م ییی خب ش را رب ،د ا راد دیکات هد د نآ و  ار م ییییییییی -

پرورد ،هب آدمی کمک میکند تا هب فرمانهای عقل گردن نهد ،نیازهای اساسی روح هب ویژه نیاز هب عشق و ج یگنادوا

قحت ار ق م  ییییییی -

خب شد و از این رو است هک تار و پود زندگی انسان با باورهای دینی تنیده شده است (خدایاریفرد و همکاران .) 1379 ،دور مان زا ند
باورهای ا یص ل مذهبی راه را رب ای ا یالتب فرد هب کشمکشهای درونی و روان ،ی احساس پو یچ و یب هدفی و یاس و ناام ربارب رد یدی
محرومیتها ،نامالیمات و فشارهای روانی هموار میکند (ظهور و تو ،یلک .)1 38 1
شه م راتخاس و انعم ناسنا یا ییییییییییی خب ش  نید .د ن ماظ    
«مذهب» و «معنویت» ،ی یک از مهم رت ین عوام یل است هک هب جت ار ،ب رف زرا و رات ش ش
ا تع قادی سازمانیاف هت ای است هک با مجمو هع ای از آیینها و اعمال تعریف شده ،تع یی نکننده شیوه پاسخدهی افراد هب یگدنز براجت   
است (زو یل نگ 1و همکاران ) 2006 ،و دیندار ،ی اهتمام دینی است هب نح ،شرگن هک یو

شه درف یا دزاس رثأتم ار   
شیارگ نک و ششششش ششششش

(شجا یع زند.) 1384 ،
وی یل ام جیمز کار رک د دین را حل مش الک ت ارزشی و در ن هجیت معنادار رک دن زن یگد

م یقلت ناسنا ییییییییی کن و رظن بحاص نیا .د ج دو      

استداللهای منطقی را هب تنهایی نشاندهنده ابعاد انسان نمیداند .وی معتقد است هک هبرجت ها و آموزهها و مع ینا و ینید
میتوان از آنها هب عنوان یفیک ت درونی یاد رک د ،هب هس یت و انسان حیات می خب شند و نمی ابز اب ناوت ن ینالقع 

ای

اهنآ یقطنم

هک یبهذم

  

اب ار

      

پدیدههای دی رگ مقایسه رک د ( یت س ،ی  ، 2003هب نقل از امینی و همکاران.) 1395 ،
دین کار رک دهای مهمی همچون احساس امید ،احساس نزدیک بودن هب دی رگ ان ،آرامش ه جی ان ،ی ف صر ت خودشکوفای ،ی نزدی یک

هب

ت .) 1990 ،2همچن ال نی ر وس نن ننن 3و هم  شناراک ((  ) 1992اظه را
خدا و کمک هب حل مش الک ت گوناگون را داراست (ن نماگراپ و نموی تت تت
داشتند هک ایمان مذهبی ارتباط مستقیمی با بهداشت روانی دارد و مکان مزی های سازگاری را افزایش میدهد .طبق یاف هت های ا سک الین
(  ) 2008و عس یرگ و زرفص اده (  ) 1392ا تع قادات دینی و مذهبی هب عنوان یک عامل رد یناور شمارآ یارب

4

هتفرگ رظن می یییییییییییی ش و دو

نداشتن مذهب با س حط با یال افسردگی و ح یت افکار خودکشی م تر بط است.
یکند .در این ارتباط ،نتایج
ایمان هب خدا و امیدوار ،ی نقش هب سزایی در ادامهی روند زندگی تمامی افراد جامعه و هب ویژه یب ماران ایفا م 
پژوهش اس یرخت و همکاران (  ) 1395نشان داد ا تع قادات و باورهای مذهبی میتواند باعث تقویت روح هی یب ماران سرطانی شده و من رج
هب افزایش امید هب زندگی و بهبود یفیک ت زندگی در آنها گردد.
پژوهش ظهور و تو یلک ( )1 38 1رب روی  177ن رف از دانشجویان دانشگاه لع وم پزش یک

رک مان ،نش داد نا

 55در وجشناد دص ی راد نا ای   

ن رگ ش مذهبی قو ،ی  29درصد متوسط و  16درصد ضعیف بودهاند.

1

Zulling
Newman & Pargament
3
Larson
4
Exline
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دحاو    

کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده (  ) 1388در مقایسه ن رگ ش مذهبی و سالمت روانی دانشجویان دخ رت و پسر دانش ،یمالسا دازآ هاگ

بهبهان دریافت هک یب ن ن رگ ش مذهبی دانشجویان دخ رت و پسر فت اوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رب رسی رج یلا نارجاتسم و   
( )1 39 1رب روی  200ن رف از دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت دانشگاه لع وم پزش یک ا فص هان نشان داد ن رگ ش مذهبی دخ رت ان
دانشجو هب طور معنیداری یب ش از پسران بود .نتایج رب رسی ی تک اخواه و همکاران (  ) 13 93رب روی دانشآموزان پایه دوم د ریب ستان نشان
داد هک باورهای دینی در دخ رت ها یب ش رت از پسرها است.
همچنین نتايج تحقيق نجار اصل (  ، 1384هب نقل از کاظمیان مق بارهم و مد ییییی زاده ) 1388 ،نش اب يبهذم شرگن هک داد نا
نطور ندومزآ نيب يييييه و رکذم يا زا ثنؤم
سالمت عمومي را طب ة من يف و با مفهوم از خويشتن ،را طب ة مثبت دارد؛ همي 
مذهبي اخ الت ف معناداري وجود دارد ،كل ن فت اوت نمرههاي آزمودنيهاي مذ رک و مؤن تمالس ياهريغتم رد ث

  

رد لالتخا
شرگن ظاحل

 يمومع و وهفم  م زا    

خويش معنادار نبود.

رچ اغي و مولوي (  ، 1385هب نقل از کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده ) 1388 ،در پژوهشي هب رب رسي را طب ة ابعاد م لتخ ف دينداري و سالمت
عمومي در دانشجويان دانشگاه ا فص هان پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد هک فت اوت يب ن نمرات دينداري دانشجويان دو ج سن

زا

نظر آماري معنادار نيست .همچنين مقايسة نمرات سالمت عمومي دخ رت ان و پسران ن زي نشان داد هک فت اوت معناداري در نمرات سالمت
عمومي دخ رت

ان و پسران وجود ندارد.

ایجاد و تقویت ن رگ شهای دینی و مذهبی یادگ ری ندگان و الت ش سازمانیاف هت در جهت رشد و پرورش اخالقی و ارزشی و معنوی آنها،
همواره مهم رت ین هدف و کار رک د نهادهای آموزشی کشور در سطوح و مقاطع گوناگون بوده است .در واقع ،فرض رب ای هک تسا ن   
شه نآ هب طبترم یا ار
آموزش ارزشها ،هب عنوان ی یک از هدفهای ا یلص نظامهای آموزش ،ی امکان انتقال فرهن زرا و گ ش ش

هب ن لس     

آینده فراهم میسازد (باق ،یر .) 1387
امروزه بشر از نظر فنآورى هب پيشرفتهاى چشمگ ري ى دست ياف هت و توانس هت است مش الك ت فراوانى را از سر راه زندگى خود رب دارد،
ولى همين بشر از حل مش الك ت روانى و انسانى خويشتن ناتوان است .اين بدان معناست هك پيشرفت بشر ب وا و تسا ىدعب كت ا دي      
همزمان با طبيعتشناسى هب خودشناسى ن زي رپب دازد؛ ريز ا مهم يرت ن عامل سعادت ،خودشناسى و توجه هب درون است .هب باور م ناسنا ،ا   
بدون رب خوردارى از هيكت گاهى مطمئن هك همان ديندارى واقعى است ،نمىتواند در اين دنياى پرآشو ،ب زندگى راحتى داش هت باشد.
شه ىا
هب نظر مىرسد بش ير ت هب تازگى هب اين ضرورت آگاهى ياف هت و از همين رو ،اقبال هب دين روزافزون شده است .همچنين پ هوژ ش ش
فراوانى در قالب تك ابها و مقا هل هاى گوناگون درباره موضوع ديندارى ،از جم هل پىآمدهاى آن رب بهداشت روانى منتشر شده استتت
(موسوی اصل1387 ،

).

در واقع هب تدريج هك م ركفت ان و انديشمندان جامعه در فرهنگهاي گوناگون از ناتواني فن و تالكشم لح رد نردم يروا

بئاصم      

زندگاني روزمره نااميد شدند ،بازگشت هب خودشناسي و توجه هب استعدادها و قا يلب ته سنا ينورد هوقلاب يا ان  ،هلمج زا و  ب ياهروا       
مذهب ،ي معنو ،ي ارتباط توكل و توسل هب آف ير دگار جهان و ن ري وهاي و ماوراءا طل بيع ،ه مورد توجه و اهميت قرار گرفت .هب طوري ،هك
در مراحل لع مي و تحقيقا ،يت رب نامههاي متعدد و متنو يع رب اي شناخت به رت ويژگيها و استعدادهاي معنوي و روانشناخ يت انسان انجام
پذ ري ف هت و نتايج بسيار اميدوار كنندهاي داش هت است (زار ،یع 1388

).

رب این اساس ،دانشگاهها و مرا زک آموزش عا یل ن ،زی هب عنوان ی یک از نهادهای آموزشی مهم و بسیار حساس ،هب م کراک تازاو ر یاهد   
لع می و یصصخت خود در رش هت های گوناگون ،نمیتوانند نسبت هب هدفهای دینی و اخالقی و رشد ارزشها و ن رگ شهای م تر بط هب
آن در دانشجویان یب ا تع نا باشند .توجه هب نقش مذهب در بهداشت روانی و این هک دانشجویان هر کشور متضمن سازندگی و بالندگی
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فردای آن دیار هستند و سالمت جسمی و روحی تک تک آنان منشأ اثرات بسیار مهمی در آین م یقلت روشک نآ هد ییییییییی گ در د موزل    ،
تحقیق در مورد وضعیت ن رگ ش مذهبی آنان در شرایط کنونی یب ش رت احساس میگردد .بنا رب این پژوهش حاضر با هدف مقایسه نازیم   
مو هفل های ن رگ شهای مذهبی در یب ن دانشجویان دانشگاه گ الی ن انجام گرفت.
مواد و روشها
طرح پژوهش حاضر با توجه هب نوع متغ ری ها و عدم دس کت اری آنها از طرحهای پس رویدادی یا یلع مقایس ههه ای شهوژپ هعماج .دوب    
مورد نظر دانشجویان دانشگاه گ الی ن بودند هک یلیصحت لاس رد   

100

 1392 - 93مش دوب لیصحت هب لوغ ند  ..... ....نمونه وژپ هه هههش ش لما

دانشجوی دخ رت و پس ،ر دانشجوی کارشناسی بودند هک با اس فت اده از روش نمونهگ یری در دس رت س رب رسی شدند .از پرسشنامهی سنجش
ن رگ شهای مذهبی سراج زاده هب عنوان ا زب ار جمعآوری دادهها اس فت اده ش داد .د هههه  هدافتسا اب قیقحت یا ا نومزآ ز
چندمتغ یری

سنایراو لیلحت       

زجت یه و تح یل ل شدند.

ابزار

پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی :این پرسشنامه توسط سراجزاده (  ) 1377و رب اساس مدل گ هب مالسا اب کراتس و کال

  

ویژه اس مال شیعی طت بیق داده و متناسب شده است و دارای  26گزاره است هک لماش     4زیرمق ؛زادنترابع مادک ره هک سای      )1بعد
  

ا تع قادی ( 7گویه) :عبارت است از باورهایی هک انتظار میرود پ ری امون آن دین هب آنها ا تع قاد داش هت  :دننام( .دنشاب در هب تمایق زور
اعمال و رفتار دقیقًاًا رسیدگی میشود) )2 .بعد هبرجت ای یا عواطف دینی ( 6گویه) :هک ناظر رب عواطف ،صت ورات و احساسات م طوبر
هب داشتن را هطب با جوه یر روحانی همچون خداست( .مانند :گاهی احساس میکنم هک هب کیدزن ادخ    

(( (((6

شدههام) )3 .بع  یدمایپ د

گویه) :یا آثار دینی هک ناظر هب تأث ری باورها ،اعمال ،جت ارب و دانش دینی رب زندگی روزمره پ ۀدیدپ اب :دننام( .تسا نید نآ ناوری       
بدحجا یب باید با قاطعیت مبارزه رک د) )4 .بعد مناس یک ( 7گویه) :یا اعمال دینی هک شامل اعمال دینی مش یصخ همچون عبادت و نما ،ز
نهای دینی خاص ،روزه گرفتن و ...است هک انتظ را م ممیرود پ آ نید ره ناوری ن  اج هب ار اه آآآآآآ آآآآآآآورن نام( د ن زامن ایآ :د    
ش کر ت در آیی 
میخوانید؟ یا هر چند وقت یک بار رب ای ادای نماز جماعت هب مسجد م ممیرویددد؟) .ش هرمن هوی رب یراذگ ترکیل سایقم ساسا

5

    

درجهای (کام ًالًال موافق ،4 :موافق ،3:یب نا یب ن ،2:مخالف ،1:کام ًالًال مخالف )0:میباشد و همچنین نمره گذاری رب خی از عبارات هب صورت
رب سکع

انجام میشود ( 0تا  .)4بدیهی است م زی ان نمره آزمودنی در هر یک از خرده مقیاسها و همچنین م زی ان نم درف هر د صخاش ر    

نمره کل هب عنوان م زی ان شدت ن رگ ش مذهبی یلک فرد و یا شدت آن بعد فت س ری میشود .هر چقدر نمره فرد در بعدی یا شاخص نم هر
کل با رتال باشد شدت ن رگ ش مذهبی فرد در آن بعد خاص و یا در شاخص نمره کل یب ش رت است .در خصوص روایی این پرسش همان رد
پژوهش شری یف ( )1 38 1ن زی پایایی کل این آزمون هب روش تن یص ف و آ فل ای رک ونباخ هب یترت ب  0/ 75و  0/ 78و ا تع بار آن  0/ 45رب آورد
شد ( 001

. (P>0/

یافتهها
در نمون رضاح شهوژپ ه        05در تیعمج دص     

دخ و رت

 05در لودج .دندوب رسپ دص

        1م و نیگنای

نومزآ و درادناتسا فارحنا

     

کالموگراف-اسم ری نف رب ای رب رسی نرمال بودن مو هفل های ن رگ ش مذهبی در کل دانشجویان را نشان میدهد .همانطور هک از یاف هت های
جدول  1استنباط میشود ،از آنجا هک س حط معنیداری هب دست آمده در آزمون کالموگراف-اسم ری نف در اکثر ،شهوژپ یاهریغتم    

یب ش از مقدار مالک  0/50میباشد ،در ن هجیت میتوان گفت هک توزیع متغ ری های مورد رب رسی در نمونه آماری دارای توزیع نرمال می-

باشد و میتوانیم فرض هی های پژوهش را از طریق آزمونهای پارام رت یک مورد آزمون قرار دهیم .نم رادو  1توزی نایوجشناد یناوارف ع    
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مقایسه میزان مولفههای نگرشهای مذهبی ...
دانشگاه گ الی ن رب حسب نمرات مو هفل های ن رگ ش مذهبی را نشان میدهد هک  17درصد با ن رگ ش مذهبی ضعیف 56 ،درصد با ن شرگ
مذهبی متوسط و  27درصد با ن رگ ش مذهبی قوی میباشد.
صهای توصیفی مولفههای نگرش مذهبی در کل دانشجویان همراه با نتایج آزمون کالموگراف– اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن
جدول  .1شاخ 
میان یگ ن

متغ ری

انحراف استاندارد

کم رت ین

یب ش رت ین

س حط معناداری آزمون K-S
0/ 001

بعد ا تع قادی

42/ 70

4/ 10

10

28

بعد هبرجت ای

19 / 28

3/ 83

4

27

0/ 09

بعد پیامدی

14 / 28

3/ 88

4

42

0/ 25

بعد مناس یک

15 / 03

5/ 40

0

27

0/ 62

ن رگ ش مذهبی (کل)

72 / 91

12 / 78

26

97

0/ 21

نمودار  .1توزیع فراوانی نمرات دانشجویان دانشگاه گیالن بر حسب مولفههای نگرش مذهبی

جدول  2میان یگ ن و انحراف استاندارد مو هفل های ن رگ ش مذهبی در دانشجویان دخ رت و پسر را نشان میدهد .همچن رادومن نی     2توزیع
فراوانی نمرات مو هفل های ن رگ ش مذهبی را در دو گروه دخ رت و پسر نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مولفههای نگرش مذهبی به تفکیک دو گروه دختر و پسر همراه با نتایج آزمون کالموگراف– اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع
فراوانی متغیرها در بین دانشجویان دانشگاه گیالن

تعداد نمونه

متغ ری گروهها

میان یگ ن

انحراف استاندارد

کم رت ین

یب ش رت ین

س حط معناداری
آزمون K-S

دخ رت

05

25 / 74

2/ 75

17

28

0/ 001

پسر

05

23 / 66

4/ 91

10

28

0/ 01

دخ رت

05

19 / 94

3/ 19

13

27

0/ 21

پسر

05

18 / 62

4/ 32

4

42

0/ 62

دخ رت

05

15 / 12

3/ 53

7

22

0/ 40

پسر

05

13 / 44

4/ 07

4

42

0/ 29

دخ رت

05

13 / 58

4/ 53

3

27

0/ 73

پسر

05

16 / 48

5/ 85

0

25

0/ 26

ن یبهذم شرگ        

دخ رت

05

73 / 82

10 /50

44

93

0/ 25

(کل)

پسر

05

72

15 / 07

26

97

0/ 49

بعد ا تع قادی
بعد هبرجت ای
بعد پیامدی
بعد مناس یک
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نمودار  .2توزیع فراوانی نمرات مولفههای نگرش مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر

قبل از اس فت اده از آزمون پارام رت یک تح یل ل واریانس چندمتغ ری ه ،جهت رعایت پیشفرضهای آزمون ،از آزمونهای با سک

هک طرش

همگنی ما رت یسهای واریانس/کواریانس را رب رسی میکند و لوین هک شرط همگنی و رب ا یرب واریانس را مورد رب رسی قرار م ییی ده ،د
اس فت اده شد هک تقریبًاًا هیچ یک از این آزمونها معنادار نبودند ( .)p<0/50بن طرش نیاربا

یرتام ینگمه سسسسسسسسس ه سنایراوک/سنایراو یا

رعایت شد هک نتایج در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  .3نتایج بررسی مفروضه همگنی واریانسها در مولفههای نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه گیالن
df1

df2

مقدار P

نسبت F

بعد ا تع قادی

13 / 22

1

89

0/ 06

بعد هبرجت ای

2/ 64

1

89

0/ 10

بعد پیامدی

1/ 30

1

89

0/ 25

بعد مناس یک

2/ 78

1

89

0/ 09

ن رگ ش مذهبی (کل)

4/ 58

1

89

0/50

متغ ری ها

هب منظور مقایسه دو گروه دخ رت و پسر در مو هفل های ن رگ ش مذهبی از آزمون تح یل ل واریانس چندمتغ ری ه اس فت اده شد .در جدول  4نتایج
آزمون اثر پ الی ی ،ی المبدای وی ،زکل اثر ه یلت نگ و زب رگ رت ین ریشه روی حا یک از آن است هک یب ن دو گروه حداقل در ی یک

زا فلوم ههههه -

های متغ ری وابس هت فت اوت معنیداری وجود دارد و م زی ان این فت اوت (مجذور اتا) ن زی  22درصد میباشد .یعنی  22درصد از فت اوته یا
مولفهای ن رگ ش مذهبی م بر وط هب فت اوتهای یب ن دو گروه است.
جدول  .4نتایج بررسی آزمونهای تحلیل واریانس چندمتغیره برای متغیرهای پژوهش
F
مجذور اتا
س حط معنیداری
ارز ش
آزمون
اثر پ الی یی

0/ 22

5/ 57

0/ 001

0/ 22

المبدای وی زکل

0/ 91

5/ 57

0/ 001

0/ 22

اثر ه یلت نگ

0/ 09

5/ 57

0/ 001

0/ 22

گ رت ین ریشه روی
زب ر 

0/ 08

5/ 57

0/ 001

0/ 22

با توجه هب معنادار بودن اثرات گروه ،ی نتایج تح یل ل واریانس چندمتغ ری ه در جدول  5نشان میدهد ،یب ن دو گروه دخ رت و پسر رد بعد
ا تع قادی در س حط
در س حط
س حط

 F=6/ 80 ( P=0/ 01با درجات آزادی  1و  )89و با اندازه اثر (نسبت مجذور اتای یکیکفت

 F=4/ 85 ( P=0/ 03با درجات آزادی  1و  )89و با اندازه اثر (نس تا روذجم تب ا یکیکفت ی    
 F=7/ 66 ( P=0/ 007با درجات آزادی  1و  )89و با اندازه اثر یکیکفت یاتا روذجم تبسن(     

 ،)η2 =0/ 06بع دمایپ د ییییی

 )η2 =0/ 04و بع  د ممناسک ییی در

 )η2 =0/ 07نعم توافت ییییی داری
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مقایسه میزان مولفههای نگرشهای مذهبی ...
وجود دارد .اما یب ن دو گروه از لحاظ بعد هبرجت ای در سطح
مجذور اتای یکیکفت

 F=3/ 01 ( P=0/ 08با ا درج یدازآ تا

 )η2 =0/ 03و ن رگ ش مذهبی (کل) در س حط

مجذور اتای یکیکفت  )η2 =0/500فت اوت معنیداری وجود ندارد.

 1و  )89و هزادنا اب تبسن( رثا     

 F=0/05( P=0/ 47با درجات آزادی  1و  )89و با اندازه اثر (نسبت

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در دو گروه دانشجویان دختر و پسر در مولفههای نگرش مذهبی
منبع تغ ریی ات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

م نیگنای          
مجذورات

نسبت F

س حط معناداری نسبت مجذور اتا

بعد ا تع قادی

108 / 16

1

108 / 16

6/ 80

0/ 06 0/ 01

بعد هبرجت ای

43 / 56

1

43 / 56

3/ 01

0/ 03 0/ 08

بعد پیامدی

70 / 56

1

70 / 56

4/ 85

0/ 04 0/ 03

بعد مناس یک

012/ 25

1

012/ 25

7/ 66

0/ 07 0/ 007

ن رگ ش مذهبی (کل)

82 / 81

1

82 / 81

0/05

0/500 0/ 47

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر فت اوت مو هفل های ن رگ ش مذهبی در دانشجویان دخ رت و پسر را مورد رب رسی قرار داد .نتایج نش هک داد نا

 17در زا دص

دانشجویان با ن رگ ش مذهبی ضعیف 56 ،درصد با ن رگ ش مذهبی متوسط و  27درصد با ن رگ ش مذهبی قوی میباشند .همچنین ود نیب
گروه دخ رت و پسر از نظر بعد ا تع قاد ،ی بعد پیامدی و بعد مناس یک

فت اوت معناداری وجود دارد ،بدین گونه هک دانشجویان دخ رت از نظر

بعد ا تع قادی و بعد پیامدی قوی رت از دانشجویان پسر بودند .یاف هت های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشه و ینیما یا

اکمه ر  نا ((( (((( ،) 1395

م ری فردی و و یل نژاد (  ،) 1395رجا یل و مستاجران ( ،)1 39 1کز وی و همکاران (  ،) 1387آزاد ارم یک ( ،)1 39 1کاظمیان مقدم و مهرا یب -
زاده (  ،) 1388محمدی و مهرا یب زاده هنرمند (  ،) 1385ظهور و تو یلک ( ،)1 38 1ن یفج (  ،) 1382صادقی و هم اراک ننن (  ،) 1389سبکککرو
(  ،) 1389رک یمالهی و آقامحمدی (  ،) 1383اسالمی و همکاران (  ) 1380و رجا یل و مستأجران ( )1 39 1همسو میباشد.
الب هت در این پژوهش دانشجویان پسر از نظر بعد مناس یک نمره یب ش یرت از دانشجویان دخ رت گرفتند هک ناهمسو با نتایج پژوهشهای اشاره
شده میباشد.
استفاده از معنویت میتواند در ارتقای حمایتهای اجتما ،یع سازگاری و طت ابق در امور م بر وط هب سالمت مؤثر باشد (روهیم و گ نیر

رب گ ، 2007 ،1هب نقل از رب ومندزاده و رک یمی ثان ،ی  .) 1394مذهب و معنویت ،مجمو هع ای را ارائه میدهد هک از راه آنها ،انس م نا ییییی -

تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند (وست ، 2001 ،2هب نقل از رب ومندزاده و رک یمی ثان ،ی  .) 1394هب هم هک تسا لیلد نی

معنویت پیش یب نیکننده قوی رب ای امید و سالمت روان است (دیویس ، 2005 ،3هب نقل از رب ومندزاده و رک یمی ث ،ینا

  

 .) 1394همچنیننن

نشان دادهاند هک آموزش مهارتهای معنو ،ی مثل رت غیب هب دعا و ذ رک هب عنوان یک نوع از مراقب ،ه هب بهب یب دو ش و رت نارامیب رتعیرس     
کمک میکند (ابوالقاسمی و سعید ،ی  ،1 39 1هب نقل از رب ومندزاده و رک یمی ثان ،ی .) 1394
عدهای از روانشناسان رب این باورند هک نیمی از متغ ری های م بر وط هب سالمت روانی افراد بالغ هب وس هلی باورهای م یبهذ

م نییبت ییییییی ش .دو

آنها میگویند؛ مذهب هب انسان کمک میکند تا معنای حوادث زندگی م صخ وصًاًا حوادثی را هک دردناک و اض رط اب ان زیگ ند فب همد
و باعث د رگل می و خرسندی مطبو یع در روان و روح هی او بشود (ظهور و تو ،یلک .)1 38 1

1

Revheim & Greenberg
West
3
Davis
2
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دین پدیدهای بسیار وسیع و تأث ری گذار است هک رب همۀ ابعاد انسان تأث ری میگذارد و تمام ابعاد روانشناخ یت او را دگرگوننن م ییی س زا ددد و
انسان را هب سمت آرامش سوق میدهد .ایمان هب خدا موجب میشود ،ن رگ ش فرد هب کل هس یت هدفدار و معن ییی دار شوددد .درمقا لب ،،،
ایمان نداشتن هب خدا موجب میشود ،فرد انسجام و آرامش ف یرک نداش هت باشد و دچار اخ الت

ل روانی شود.

همچنین ،مذهب باعث تقویت صبر و احساس همد یل و انعطافپذی یر در افراد ،هنگام رب قراری را هطب با دی رگ ان م ییی ش و یراطع( دو
همکاران ، 1395 ،هب نقل از روشن قیاس و همکاران .) 1395 ،باورهای معنوی هب افراد این امکان را میدهد هک هب س یتخ ها و فشارهای
روانی و از دست دادنهای گریزناپذیر هک در زندگی رخ میدهد ،معنا دهند و هب زندگی بعدی هک همراه با آرامش است ،امیدوار و
خوشبین باشند (اسما رک  ، 2009 ،1هب نقل از روشن قیاس و همکاران.) 1395 ،

حبیبزاده (  ) 1384در پژوهشی انواع دینداری میان دانشجویان یبرت ت مدرس را رب رسی رک د .وی هب این ن هجیت رسید هک م زی ان پایبندی
دانشجویان هب ابعاد گوناگون دینداری درخور توجهی دارد؛ هب طوری هک پاسخگویان در زمینه باورهای دینی و اخالق و یلکت فهای
فرد ،ی یب ش رت ین نمره در عبادتهای جمعی و فردی دانش دین ،ی کم رت ین نمره را گرف هت اند.
مرک الهی و تبری یز (  ) 1388در رب رسی وضعیت ا زتل ام دانشجویان دانشگاه قم و نشانههای دیندار ،ی هب این ن هجیت رسیدند هک تیعضو   
دینداری نشان رگ پراکندگی درخور توجه م زی ان پایبندی آنان هب جنبههای گوناگون دینداری اس هک یروط هب .ت

ساپ خخخخخ خخخخخخگوی نا در

جنبههای باورهای دینی و اخالق و یلکت فهای فرد ،ی یب ش رت ین نمره و در عبادتهای جمع ینید رئاعش میظنت ،یسایس ماکحا ،ی و    
مشارکت دین ،ی کم رت ین نمره را گرفتند.
صادقی و همکاران (  ) 1389در رب رسی وضعیت ن رگ ش مذهبی و سالمت روان در دانشجویان دانش ناردنزام یکشزپ مولع هاگ      نش نا
دادند هک م زی ان ن رگ ش مذهبی دخ رت ان یب ش رت از پسران است و توجه هب وضعیت اجتما یع و فرهن یگ در جه یبهذم شرگن یاقترا ت    
پسران ضروری است .آقابابایی و همکاران ( )1 39 1در رب رسی م زی ان خودارزیا یب اسالمی دانشجویان در دانشگاه ا فص هان دریافتن هک د
میان یگ ن همه مؤ هفل های خودارزیا ،یب یب ش رت از حد متوسط است .یب ن هر یک از مؤ هفل ه دوجو رادانعم و تبثم هطبار یبایزرادوخ یا      
داشت .میان یگ ن خودارزیا یب اسالمی در زنان یب ش رت از مردان بود.
م رلی و همکاران (  ) 2000در پژوهش خود هب این ن هجیت رسیدند هک نوجوانانی هک مذهبی نیستند و نمرههای کمی در اندازهگ یری م زی ان
فعا یل ت مذهبی هب دست میآورند ،در مقایسه با نوجوانان دارای س حط با رتال فعا یل ت مذهب ،ی یب ش رت دچار م رص ف مواد مخدر میشوند.
مریل و همکاران (  ) 2005در پژوهش خود نشان دادند هک عوام یل نظ ری فراوانی حضور در یلک س ید یالاب حطس ،ا نننن نننننداری در اعض یا
خانواده و والدین و فراوانی بحثهای مذهبی خانوادگ ،ی اثر بازدارندگی در مقابل م رص ف مواد در نوجوانان و جوانان دارد.
مطالعه ریب من (  ) 2009نشان داد هک روی رک د دینی پیش یب نیکننده سالمت روانشناخ یت است؛ هب این صورت هک روی رک د مذهبی درونی
با س حط با رتال سالم یت و روی رک د مذهبی پایین با س حط سالم یت و روی رک د روانشناخ یت پایین رت ارتباط دارد.
ا رب اهیمی (  ) 1386دریافت هک در یب ش رت دانشجویان دانشگاه ا فص هان گرایش دینی وجود دارد و دانشگاه رب افکار و اعمال دینی ودح د   
نیمی از دانشجویان تأث ری گذاش هت است.
لع ت رشدیاف یگت جنبههای یبرجت و ا تع قادی نسبت هب پیامدی و آیینی در دانشجویان این است هک  یاهرواب د نی ی لامعا هب تبسن        
مذهبی هک جنبه ریب ونی و اجتما یع دارند ،یب ش رت رواج دارد؛ از اینرو ممکن است افراد هب رب خی باورهای خاص م یبهذ

هتشاد نامیا   

باشند؛ اما آنها را هب صورت اعمال مذهبی هک از نظر اجتما یع پذیرف هت شده است ،نشان ندهند .این ن هتک را باید مدنظر قرار داد هک ابعاد
Smucker
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ا تع قادی و ،یبرجت یب ش رت هب موضوعات نظ یر م بر وط هستند و ابعاد پیامدی و آیینی با موضوعات عم یل دینداری م بتر طططان و ینیما( د
همکاران.) 1395 ،

شهاي متعدد مشاهده شده است ،و يل اب
فت اوت يب ن دخ رت ان و پسران در ن رگ شهاي مذهب ،ي ياف هت ا يي است هک هب طور م رک ر و در پژوه 
وجود اين ،در بعضي از پژوهشهاي داخ يل اين فت اوت هب دست نيامده است .بعضي از محققان خاطر نشان رک دهاند هک مم تسا نک    

فت اوت دو جنس در ن رگ شهاي مذهب ،ي هب مذهب خاص مورد مطالعه م بر وط باشد .رب اي مثال ،لونتال 1و هم  ناراک ((  ، 2002هب زا لقن

کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده ) 1388 ،در پژوهشي هک رب پ ري وان چهار دين؛ مسيحيت ،هندويسم ،يهود و اس مال انجام دادند ،فت اوت زنان
و مردان در ن رگ ش مذهبي را فقط در پ ري وان مسيحيت يافتند .محققاني هک از نظر ن رگ ش ديني فت اوت معناداري يب ن دو جنس هب دست
نياوردند ،معتقدند اين فت اوت ،ويژة فرهنگهاي غ يبر است و در فرهنگ ما هب د يليال از جم هل نفوذ بسيار رد بهذم هدرتسگ و دايز
همه ا صع ار و دورانها ،مشاهده نميشود .اما ن هتک مهمي را هک بايد دربارة پژوهشها يي
مذهب انجام شدهاند گفت ،اين است هک حجم مطالعا يت

  

هک در زمينة وافت تتته دروم رد سنج ود يا    

هک يب ن دو جنس در اين زمينه فت اوت ياف هت اند ،بسيار يب ش رت از مطالع يتا

تسا   

هک چنين فت او يت را نياف هت اند .از طرف د ،رگي اين ياف هت در يب ش رت مذاهب و جوامع مورد مطالعه ن زي رکت ار شده است .در واقع ،اين ياف هت ـ
يعني فت اوت زنان و مردان از نظر ن رگ شهاي مذهبي و يب ش رت بودن گرايش زنان هب مذهب ـ ب ههقدري در مطالعات و رب رسيهاي م لتخ ف
گها ،مذاهب و طبقات م لتخ ف رکت ار شده اس زا يضعب هک ت افلؤم ن ننن ننننن ا  ار هلئسم ني ا درک يقلت يناهج يرم هههههه هههههههان رد هک د   
در فرهن 
تهاي يز س يت زنان و مردان ريشه دارد.
فت او 

يتب ـ ه االهمي و آرگيل ، 1997 ( 2هب نقل از کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده ) 1388 ،وقت يب ش انز هک ار يرت ن عف ماجنا يارب  ا يل تتتتتت تتتتتتته يا
مذهبي در اخ يت ار دارند ،از جم هل لع ل اين امر رب ميشمرند .در همة اديان ،انجام فرايض ديني رکني مهم هب ش م رام يييييآ يب رد و دي ش رت
جوامع مذهب ،ي م زي ان مبادرت فرد هب فعا يل تهاي مذهبي را نشانة شدت ا تع قاد فرد هب م بهذم نآ

يييييييدانن زا .د فرط

رد ،رگيد رثکا    

پرسشنامههاي مذهبسنج يکي از مواردي هک هب مثا هب شاخ يص از شدت ن رگ ش مذهبي در فرد مورد سنجش قرار ميگ يناوارف ،دري
تهاي مذهبي است هک با محاسبة وقت يب ش يرت که زنان رب اي انجام چنين فعا يل تها يي در اخ يت ار دارند ،ميتوان انتظار داشت
انجام فعا يل 
هک ميان يگ ن نمرة زنان در آزمونهاي مذهبسنج با رتال باشد (کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده.) 1388 ،

فرانس سي  ، 1997 ( 3هب نقل از کاظمیان مقدم و مهرا یب زاده ،) 1388 ،فت اوت در ويژگيهاي ش يتيصخ

 نانز وو ووو م ندش يعامتجا و نادر    

شها ،با رتال بودن ن سنج رد يبهذم شرگ   
نقش جنسي را لع ت اين فت اوت ميداند .ن هتک قابل توجه د ،رگي اين است هک در اين پژوه 
مؤنث ـ و نه ضرورتًاًا يب ش رت بودن رفتارهاي واقعي ـ حا يک از ديننندار ،ي هب دست آمده است .مسئ هل د ومن يعامتجا تفاب ،رگي ن هههههههههه يا
مورد مطالعه است .فت اوت در ن رگ ش ديني يب ن دو جن ،س ميتواند در طبقات اق صت ادي ـ اجتم يعا

طيارش اي فلتخم توافتم رگيد       

باشد.
هب دست آوردن شناخ یت درست از ویژگیهای جوان امرو یز و نیازهای او و همچنین رع ضه خوانشی صح حی و مبتنی رب ا تباث لوص   
اسالمی از دین هب و ،ی از جم هل کارهای مهمی است هک باید در رب نامهری یز آموزشی و پرورشی و فرهن یگ

الک ن و خ رارق رظندم در   

گ ری د .هب دست آوردن ا تع ماد جوان و رب قراری را هطب درست با او ا یلص رت ین محور رب خورد با جوان در فرایند یتیبرت و شیوههای ایجاد
باورپذی یر دینی است .از این رو ،باید در اجرای شیوههای باورپذی یر دینی صبور بود و هب دور از تعصبها و احساسه ،تسردان یا
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حرفهای هر چند ناخوشایند وی را شنید و در بس رت امن و همه جانبه فرهن یگ و اجتما یع و ،یتیبرت وی را یاری رک د تا به رت یب اندیشد
و به رت احساس و ان خت اب کند و راه سعادت دنیا و آخرت ،یعنی دینمداری و خداخواهی را س لر وحه خود در زندگی قرار دهد (امینی
و همکاران.) 1395 ،
با توجه هب این هک بسیاری از روانشناسان مذهب را هب عنوان ن ری وی حمایتکننده در کاهش فشارهای روان ،ی افزا و قشع شی
دی رگ ان ،تعهد و پایبندی هب امور و امید هب آینده معرفی رک دهاند (کن و ت هم ،ناراک

هب هقالع   

 .) 2001ان علاطم ماج ههههه مداخل ههه ای جدی هرابرد د   

عوامل مؤثر در رفتار و عم رکل د مذهبی دانشجویان با هدف ارتقا سالمت ف یرک و روحی-روانی دانشجویان پیشنهاد میشود.
شه ههای م یبهذ
نهادهای آموزش ،ی از جم هل دانشگاهها و مرا زک آموزش عا یل کشور نمیتوانند نسبت هب رشد و پ رگن شرور شش شش

ینید و

دانشجویان یب ا تع نا باشند؛ زیرا مهم رت ین هدف آموزش عا ،یل الت ش در جهت ظرفیتسا یز و فراهم برجت ندرک ههههه ه صرف و ا

تت تتته یا

مزال رب ای آراس یگت ارزشی و اخالقی دانشجویان و درونی رک دن ارزشهای دینی در آنهاست.
با وجود تحوالت اجتما ،یع سیاسی و فرهن یگ در ایران و جه اشن رضاح شهوژپ نا ن د  اد لاس رد نالیگ هاگشناد نایوجشناد هک
تح یلیص

  

    

 1392 - 93از ن رگ ش مذهبی مثبت رب خوردار بودهاند .بنا رب این رب خالف صت ور او تبسن یلمع مازتلا و یدنبیاپ مدع ،هیل هب    

  

دستورات دینی و ش یعر در خب شی از دانشجویان ،نشاندهنده پایین بودن ن رگ ش مذهبی آنان نیست ،بن لماوع ریاس تسا مزال نیاربا     
مؤثر در این زمین ،ه از قبیل؛ خانواده ،همساالن ،ا گل وها ،اسا یت د ،رفتار افراد متدین ،عم رکل د مسئوالن ،مدیران جامعه و رسانههای داخ یل
و یب ن الم یلل و غ ری ه را مورد رب رسی قرار داد.
بنا رب مطالعات انجام شده ،مزال است هک مسئوالن دانشگاهها ،از جم هل معاونتهای فرهن یگ دانشگاهها ،هب ارتقای س حط ن یبهذم شرگ
دانشجویان ،هب خصوص دانشجویان پسر توجه جدی نشان دهد.
با توجه هب این هک در هر پژوهشی ممکن است محدودیتهایی وجود داش هت باشد ،پژوهش حاضر ن زی از این امر مس ینثت

زا .تسا هدوبن

جم هل محدودیتها میتوان هب اجرای پژوهش رب روی نمونه دانشجویی دانشگاه گ الی ن اشاره رک د .بن اتن میمعت نیاربا یج نآ 

هب دارفا      

دی رگ باید با دقت صورت گ ری د .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای دی رگ رب روی نمونه یب ش یرت و هب صورت گس رت ده در س حط م یل
انجام شود و ارتباط ن رگ شهای مذهبی و آموزههای دینی با حوزههای روانی و جسمانی افراد مورد رب رسی ق دریگ رار و تاعالطا زا    
لع می دین و قرآن رک یم جهت پیشرفت در لع م و هر هچ به رت شدن یفیک ت زندگی انسان اس فت اده شود.
منابع
ا رب اهیم ،ی امراهلل (  .) 1386تح یل ل عام ،یل پایایی و روایی مقیاس ن رگ ش مذهبی .م هلج سالمت روان. 107 -611 ،) 38 ( 10 ،
رد   

آقابابای ،ی راض ،هی ن رص ا فص هان ،ی احمدرضا ،رحیم ،ی حمید ( .)1 39 1رب رسی م زی ان خودارزیا یب اسالمی دانشجویان دانشگاه ا فص هان .م هلج راهبرده شزومآ یا
لع وم پزش ،یک .911- 124 ،)2(5

شنامه مولع و تایبدا هدکشناد     
آزادارم ،یک تق ،ی غیاثوند ،احمد ( .)1 39 1تح یل ل جامعهشناسی وضعیت دینداری جوانان با روی رک د یب ش یلک دینننور یز  .پ هوژ ش ش
انسان.33- 47 ، 35 ،
اس یرخت  ،زهرا ،تاجیکزاده ،ف ،یرخ کاظمی ،س طل ان یلع (  .) 1395مقایسه نقش باورهای مذهبی در امید هب زندگی و یفیک ت زندگی یب م نارامیب اب یناطرس نارا     
غ ری سرطانی .م هلج دین و سالمت.1-11 ،)2(4 ،
امین ،ی محمد ،رحیم ،ی حمید ،ا رب اهیم ،ی خدی هج (  .) 1395رب رسی و ارزیا یب ن رگ ش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد خ مر آ ملع همانلصف .داب ییییییی  -رت وی یج
. 167 -191 ،) 23 (6
باق ،یر خسرو (  .) 1387راهنمای درونی رک دن ارزشهای اخالقی از طریق رب نامه درسی .ف لص نامه مطالعات رب نامه درس ،ی . 81 - 105 ،)8(2

،قالخا
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رب ومندزاده ،ن لی وف ،ر رک یمی ثان ،ی پرویز (  .) 1394تع یی ن اث خبر شی آموزش مهارتهای معنوی رب سالمت عمومی و اض رط اب دانشآم رهش هطسوتم هرود رتخد نازو    
تبریز .نشریه آموزش و ارزشیا ،یب .9- 23 ،) 31 (8
حبیبزاده خطبه سرا ،رامین ،شجا یع زند ،ریلع ضا ،شریع یت مزینان ،ی سارا (  .) 1384رب رسی انواع دینداری در یب ن دانشجویان دانشگاه تهران .پای اک همان نا ر یسانش   
ارشد گروه جامعه شناس ،ی دانشگاه یبرت ت مدرس تهران.
خدایاریفرد ،محمد ،شکوهی ی تک ا ،محسن ،غباری بنا ،ب باقر (  .) 1379آماده سا يز مقياس ن رگ ش مذهبي دانشجويان .م هلج روانشناس ،ی . 268 - 285 ،)3(4
رجا ،یل مه ،یر مستأجران ،مهناز ( .)1 39 1رب رسی وضعیت ن رگ ش مذهبی دانشجویان دانش هاگشناد تشادهب هدک ماظن تاقیقحت هلجم .ناهفصا یکشزپ مولع    

     

سالمت.413-913 ،)2( 8 ،
روشن قیاس ،عماد ،بابائی منقار ،ی محمدمهد ،ی مهدو ،ی ،یلع خالقخواه ،یلع (  .) 1395را هطب ساده و چندگانه و یناور تمالس

شرگن

اب یگتسبلد یاهکبس

مذهبی دانشجویان .ف لص نامه لع می -رت وی یج اخالق.531- 153 ،)42(6 ،
زار ،یع اقبال (  .) 1388رب رسي را هطب يب ن صت ور از خدا و سالمت روان در دانشجوهاي دخ رت و پسر دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي ش ره انيم ببببب  .روانشناسی و
دین. 157 -271 ،6 ،
کز و ،ی یلع اصغ ،ر حسین ،ی حمزه ،آزاد خب ت ،محمد ،محم ،یلعاضر ،نتمهتروپد

 نیسح ،یهالج (((( (((((  .) 1387رب رس ییی ن مولع هاگشناد نایوجشناد یبهذم شرگ      

پزش یک مازندران در سال تح یلیص ( 1385 -68گزارش کوتاه) ،م هلج دانشگاه لع وم پزش ،یک . 87 - 91 ،) 66 ( 18
سبکرو ،مهدی (  .) 1389رب رسی را هطب ن رگ ش دینی با ابعاد ش یتیصخ در دانشجویان دانشگاه تهران .م هلج یبرت ت اسالم ،ی . 189 - 203 ،)11(5
سراجزاده ،حسین (  .) 1377ن رگ شها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و د لال تهای آن رب ای نظریه سکوالر شدن .نمایه پژوهش. 105 - 120 ،8 ،
شری ،یف طیبه ( .)1 38 1رب رسی را هطب ن رگ ش مذهبی با افسردگ ،ی سالمت عمومی و ش یابیک ی وجشناد رد ی یاپ .نا ا نشراک همان ن ا  یس ا دشر السا دازآ هاگشناد مممممممم مممممممممی
اهواز.
شجا یع زند ،ریلع ضا (  .) 1384رب رسی مدل دینداری در ایران ،جامعهشناسی ایران.33- 66 ،)1(6 ،
صادق ،ی محمدرضا ،باقریزاده لدار ،ی رحیم ،حق شناس ،محمدرضا (  .) 1389م هلج دانشگاه لع وم پزش یک مازندران. 71 - 75 ،) 75 ( 20 ،
ظهور ،ریلع ضا ،تو ،یلک یلع ( .)1 38 1وضعيت ن رگ ش مذهبي دانشجويان دانشگاه لع وم پزش يك
عس ،یرگ پروی ،ز

 رحس ،هدازرفص (( (((  .) 1392را هطب شرگن

رك مان ،سال  . 1380م هلج ارمغان دانش. 45 - 52 ،) 28 (7 ،
  

تسیزهب ،یبهذم ی اور  نننن نننننش تخان ی رد شهوژپ و شناد .نایوجشناد یلیصحت درکلمع اب یگدرسفا و      

روانشناسی کار رب د ،ی . 92 - 99 ،)1( 14
مرک اله ،ی نعمتاهلل ،تبری ،یز ریلع ضا (  .) 1388رب رسی وضعیت ا زتل ام دانشجویان هب ابعاد و نشانههای دینداری .پژوهشنامه لع وم اجتما ،یع . 55 - 72 ،)2(3
شهای روانشناخ ،یت . 47 - 64 ،) 18 (3
محمد ،ی داوود ،مهرا یب زاده هنرمند ،مهناز (  .) 1385ارتباط ن رگ ش مذهبی با مکان کن رت ل و نقش جنسیت .پژوه 
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