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چکیده
اظ زیطثبظ زیٗ ثب ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب آٔیرت ٝقس ٜاؾت .قٙبذت زیٗ ث ٝفّت آقٙبیی ثیف اظ حس ا٘ؿبٖ-
ٞب ٌبٞی ٔٛضز غفّت لطاض ٔیٌیطز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ث ٝزِیُ پیچیدس ٜثدٛزٖ ثدیف اظ حدس آٖ ٕٞب٘ٙدس
ٔقٕبیی قٍفت زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ٚخٛز زاضز .ثؿیبضی اظ خبٔقٝقٙبؾبٖ أطٚظ ٜزض تالـ ٞؿدتٙس تدب
زیٗ ضا اظ زیسٌب ٜا٘ؿب٘ی اضظیبثی وٙٙس .آٖٞب تأویس ثؿیبضی ثط اؾتفبز ٜا٘ؿدبٖٞدب اظ زیدٗ زض ظ٘دسٌی
خٕقی ذٛز زاض٘س .آٖٞب زض تالـ ٞؿتٙس تب ث٘ ٝمف زیٗ زض خبٔق ،ٝتحّیُ  ٚإٞیت  ٚتدأییط آٖ ثدط
تبضید ثكطی  ٚخّٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزیٗ ٘ ٚیطٞٚدبی اختٕدبفی تدأییطٌدصاض ثدط آٖ ثپطزاظ٘دس .اظ ایدٗ ضٚ
پػٞٚكٍطاٖ زض ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ ثطضؾی فٛأُ زیٗزاضی ،ثٔ ٝیعاٖ زیٗزاضی  ٚفٛأُ ٔؤیط ثدط آٖ زض
ٔیبٖ زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثطٚخٗ زض ؾدبَ  96-97پطزاذتٙدس .زض ایدٗ پدػٞٚف اظ
ضٚـ ٔغبِق ٝاؾٙبزی – پیٕبیكی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زازٜٞب ثب پطؾف٘بٔ ٝخٕـآٚضی قس ٚ ٜثب ٘دطْ-
افعاض آٔبضی  ٚ SPSS20تىٙیهٞبی آٔبضی ضٌطؾی ٖٛؾبز ٚ ٜضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط تدعی ٚ ٝتحّیُ
قس٘س٘ .تبیح پػٞٚف ٘كبٖزٙٞسٓٞ ٜثؿتٍی ثبال ٔیبٖ اثقبز زیٗزاضی اؾت .ثدیٗ ٕٞدٝی ٔتغیطٞدبی
ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝزض ؾغح اعٕیٙدبٖ  95زضندس ضاثغدٔ ٝقٙدیزاضی ٚخدٛز زاضز .زض ٟ٘بیدت اظ
تطویت ٘ؾطیبت ییٍٙط ،ثطٌط ،ثال ٌ ٚالن ثٝذٛثی تٛا٘ؿت ٝاؾت ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝدب ضا زض حدس ٔغّدٛثی
تجییٗ وٙس  ٚایٗ ثسیٗ ٔقٙدی اؾدت ود٘ ،ٝؾطیدبت ا٘تردبةقدس ٜزض ایدٗ پدػٞٚف٘ ،ؾطیدبت ودبضا ٚ
قبیؿتٝای ثٛز ٜاؾت.
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هقدهه
فال ٜٚثط فغطیثٛزٖ أٛض زیٙی ،زض خبٔق ٝأطٚظ زیٗ ثٝفٛٙاٖ یه انُ اؾبؾی ٔٛضز تٛخٔ ٝطزْ لطاض ٌطفتدٝ
قس ٜاؾت .پؽ اظ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ فّٕبی زیٙی ،زِٚدتٔدطزاٖ  ٚؾدبیط ٔتِٛیدبٖ خبٔقد ٝتٕدبْ
اٞتٕبْ ذٛز ضا زض ضاؾتبی تحىیٓ آضٔبٖٞبی ا٘مالة ٟ٘ ٚبزی ٝٙوطزٖ ثبٚضٞبی زیٙی ٌ ٚؿتطـ  ٚاقبفٝی آٖ
ثٝوبض ٌطفتٙس .اظ ایٗ ض ٚتٕبْ ٟ٘بزٞبی تأییطٌصاض  ٚخبٔقٝپصیط افٓ اظ ذب٘ٛاز ،ٜزا٘كٍب ،ٜضؾب٘ٞٝدبی ٌطٞٚدی ٚ
ؾبیط ٟ٘بزٞبی فطٍٙٞی ٔ ٚؤؾؿبت اختٕبفی زض پی ایٗ ٞؿتٙس تب ٔطزْ ٘ ٚؿُ خسیس ضا ثب زیٗ ٔجیٗ اؾدالْ
آقٙب ؾبظ٘س .تٛخ ٝث ٝزیٗ زض ٔیبٖ الكبض ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبفی ٘یبظ ث ٝاضای ٝقدٙبذت وبٔدُ زض ٔیدبٖ ٔدطزْ ثدٝ
ذهٛل لكط خٛاٖ خبٔق ٝزاضز (اوجطی.)14 :1379،
ازیبٖ  ٚآٔٛظٜٞبی اؾالٔی ضا اظ ؾ ٝخٙجٔ ٝقطفتی ،فبعفی  ٚضفتبضی ٔیتٛاٖ ثطضؾی وطز .زیٗزاضی زض ضفتدبض
ا٘ؿبٖٞب زض اثقبز فمیس ،ٜایٕبٖ ،فجبزت ،اذالق  ٚقطیقت تأییطٌصاض اؾت ٔ ٚمِٞٝٛدبی ٔقتمدس ثدٛزٖٔ ،دؤٔٗ
ثٛزٖ ،ا ُٞفجبزت ثٛزٖ ،اذاللی فُٕ وطزٖ ٔ ٚتكطح ثٛزٖ ضا ثیبٖ ٔیوٙس .تٛخد ٝثد ٝزیدٗ  ٚتدأییط آٖ ثدط
ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ٔٛخت پیٛؾتٍی افضبی خٛأـ  ٚاِعأبت اختٕبفی ٚ ٚحست آٖٞبؾت  ٚفسْ تٛخد ٝثد ٝآٖ
فبّٔی ثطای تفطل ٚ ٝاظ ٌ ٓٞؿیرتٍی خبٔق ٝاؾت.
زض ٘ؾبْ آٔٛظقی ؾقی ثط آٖ اؾت و ،ٝتطثیت زا٘كدٛیبٖ ٔبٞیتی زیٙدی زاقدت ٝثبقدس؛ أدب ایدٗ ٞدسف ،ثدب
زقٛاضیٞبی ثؿیبضی ضٚثطٚؾت .اظ ایٗ ض ٚثطضؾی  ٚقٙبذت ٔیعاٖ ٔٛفمیتٞب٘ ،بوبٔیٞب ،فطنتٞب  ٚچدبِف-
ٞب زض ایدبز ثؿتط ٔٙبؾت ثطای أىبٖ خبٔقٝپصیطی زیٙی ٔؿأِ ٝاؾبؾی ث ٝقٕبض ٔیآیس.
أطٚظ ٜخٛا٘بٖ زض ٔقطو ضٚاثظ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی لطاض زاض٘س و ٝتٟٙب ث ٝچبضچٛة ذب٘ٛازٌی ٔ ٚحّدی ٔحدسٚز ٕ٘دی-
ٌطزز .اضتجبعبت زض ٔیبٖ خٛأـ ثب ؾطفت ثؿیبض ثبالیی ضٚثطٚؾت  ٚوّیٌ ٝطٜٞٚبی خبٔق ٝضا تحت تأییط لدطاض
ٔیزٞسِ ،صا قٙبذت ٔیعاٖ زیٗزاضی خٛا٘بٖ  ٚفٛأُ تأییطٌصاض ثط آٖ ٔؿأِٟٔ ٝدٓ ثدٝقدٕبض ٔدیضٚزٕٞ .دٝ
ا٘ؿبٖٞب اظ ِحبػ فغطت ذٛز ٌطایف ث ٝپطؾتف ذسا٘ٚس  ٚزؾتٛضٞبی زیٙی زاض٘س ،أب ٕٔىٗ اؾدت فدٛأّی
ٔب٘ـ اظ ثطٚظ  ٚؽٟٛض اٍ٘یعٜٞب  ٚضفتبضٞبی زیٙی آٖٞب قٛز .زض نٛضتیو ٝایٗ ٔٛا٘دـ  ٚچدبِفٞدب قٙبؾدبیی ٚ
ثطعطف ٍ٘طزز ،ث ٝضغٓ فغطی ثٛزٖ ایٗ ٌطایفٔ ،یُ ث ٝپطؾتف  ٚؽٟٛض ضفتبضٞدبی زیٙدی زض افدطاز وٕتدط ٚ
آٖٞب اظ ٔؿیط آفطیٙف ذٛز زٚض ٔیق٘ٛس .اظ ؾٛیی ٘یع ا٘دؿبْ خبٔق ٝزیٙی ٔب و ٝث٘ ٝدبْ حىٔٛدت اؾدالٔی
ضلٓ ذٛضز ،ٜزض ٌط ٜٚضفتبضٞبی زیٙی افطاز خبٔق ٝذهٛنبً خٛا٘بٖ اؾت .پؽ ثبیس ث ٝفطایٙس خبٔقٝپصیطی ثد-ٝ
ٚیػ ٜخبٔقٝپصیطی زیٙی ایٗ لكط تٛخ ٝثیكتطی قٛز.
ٞط ا٘ؿب٘ی زض ظ٘سٌی ذٛز ثب اضظـٞبی ظیبزی ضٚثطٔ ٚیٌطزز و ٝپبؾدٌٛی ٔؿبیُ اؾبؾی چد ٖٛظ٘دسٌی ٚ
ٔطي اؾت .زیٗ ضٕٗ تأویس ثط اضظـٞبیی ٔب٘ٙس ضؾتٍبضی ،تٛخی ٝض٘حٞب٘ ،بوبٔیٞبٔ ،حطٔٚیدتٞدب ٘ ٚؾدبیط
آٖ ٘ؾبْ اذاللی خبٔق ٝضا حفؼ ٔیوٙس ٛٔ ٚخت پی٘ٛس افضبی خبٔقٔ ٝیٌطزز .زیٗ ثٝفٛٙاٖ ٘ٛؿ ذبنی اظ
تالـ  ٚوٛقف  ٚخٕـ افتمبزات  ٚافٕبِی و ٝثب وٕه آٖٞب یه ٌط ٜٚزیٙی ثدب ٔؿدبیُ ٔ ٚكدىالت فؾدیٓ
ظ٘سٌی ٔٛاخٔ ٝیقٛز ٔغطح ٌطزیس ٜاؾت .اظ زیٍط أتیبظات ٟ٘بز زیٗ ایٗ اؾت و ٝث ٝخٙجدٞٝدبی ٔتٕدبیع ٚ
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ثطضؾی فٛأُ ٔؤیط ثط ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ

ٔرتّف تٛخ ٝوطز ٜاؾت .اظ آٖ خّٕٔ ٝؿأِ ٝزیٗزاضی اؾت و ٝزض پطت ٛآٖ فطز زضن زضؾدتی اظ ز٘یدب پیدسا
ٔیوٙس ٞ ٚسف ٚالقی ظ٘سٌی ثطایف ٔقٙب ٔییبثس.
ثطٌط اظ خّٕ ٝخبٔقٝقٙبؾب٘ی اؾت و ٝث ٝف ٟٓضاثغٔ ٝسض٘یت ٚ ٝزیٗزاضی پطزاذت ٝاؾتٚ ،ی ٔقتمس اؾت وٝ
ٔطزْ ٚالقیتٞبی اختٕبفی ضا ٔیؾبظ٘سٚ .القیت زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜاظ ٘ؾط اختٕبفی ؾبذتٔ ٝیقدٛز  ٚافدطاز
ث ٝپسیسٜٞبی اختٕبفی ظ٘سٌی ضٚظٔط٘ ٜؾٓ ٔیزٙٞس .ثسیٗتطتیت زیٗ زض ؾطاؾدط تدبضید یىدی اظ ٔدؤیطتطیٗ
زغٞبی ثكط زض ثطاثط ثیٙٞدبضی ثٛز ٜاؾت (آِؿت.)16 :1376 ،ٖٛ
اظ ٘ؾط ثال ،زض ٟ٘بیت ازیبٖ ثب یبفتٗ ٘مبط ٔكتطن ٔ ٚكبث ٝزض وٙبض یهزیٍط ث ٝحیبت ذٛز ازأٔ ٝدیزٙٞدس.
ثمبی زیٗ زض لبِت زیٗ ٔس٘ی تقسز خطیبٖٞبی زیٙی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس( )Bellah,1970:237
غاٖ پُ ٚیّ٘ ٟٓیع ثب شوط اثقبز زیٗ اظ ٔٙؾط ٌالن آٖٞب ضا ثسیٌٗ ٝ٘ٛتٛضیح زاز ٜاؾت؛ ثقدس تدطثدی قدبُٔ
ظ٘سٌی ضٚحب٘ی ٔ ٚقٛٙی؛ ٞط تدطثٝای و ٝفٕالً ث ٝفٛٙاٖ یه تدطث ٝزیٙی ذٛا٘س ٜقٛز .ثقس آیدیٌٗطایب٘د ٝیدب
ٔجتٙی ثط آییٗ زیٙی؛ یقٙی افٕبَ و ٝزض لبِت زیٗ ا٘دبْ ٔیقٛز یب ٕٞبٖ آزاة ٚ ٚؽبیف زیٙدی .ثقدس ؾدْٛ
ثقس ایسئِٛٛغیه اؾت و ٝثیكتط ثط افتمبزات زیٙی اؾت تب ثط فٛاعف  ٚاحؿبؾبت .ثقس فمال٘ی و ٝث ٝقٙبذت
ان َٛخعئی ٔ ٚتٔ ٖٛمسؼ ازیبٖ ٔطتجظ اؾت  ٚؾطا٘دبْ ثقس پیبٔسی وٕٞ ٝبٖ پیبٔدسٞب  ٚتجقدبت ،افٕدبَ،
تدطثیبت  ٚافتمبزات زیٙی افطاز زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف ظ٘سٌی اؾت (ٚیّ.)80:1377،ٟٓ
ثط اؾبؼ ٚخٛز ثقس ٙٞدبضی ،اضظـٞب  ٚثبٚضٞبیی ؤ ٝیتٛا٘س زض زیٗزاضی ٚخٛز زاقت ٝثبقسٔ ،یتٛاٖ زیٗ-
زاضی ضا ث ٝچٟبض ثقس افتمبزیٙٔ ،بؾىی ،تدطثی  ٚوطزاضی و٘ ٝكبٍ٘ط تدأییط زیدٗ زض ظ٘دسٌی اختٕدبفی فدطز
اؾت ،زؾتٝثٙسی وطز .ایٗ زؾتٝثٙسی زض ؾٙدف زیٗزاضی قدفبفیت ثیكدتطی زاضز .ثدط اؾدبؼ چدبضچٛة
٘ؾطی ٔصوٛض ،ؾٛاَ انّی پػٞٚف ایٗ اؾت ؤ ،ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كددٛیبٖ چمدسض اؾدت  ٚچد ٝفدٛأّی
اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی زض آٖ ٔؤیط اؾت؟
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت خبٔق ٝپصیطی زیٙی خٛا٘بٖ ود ٝزض ثدبال ثد ٝآٖ اقدبض ٜقدس ،اعدالؿ اظ ٚضدقیت زیدٗزاضی
زا٘كدٛیبٖ و ٝا٘تؾبض ٔی ضٚز ٔغبثك ؾیبؾتٞبی فطٍٙٞی وكٛضٔبٖ ضقس وطز ٜثبقدس ،إٞیدت ثدبالیی زاضز؛
ثٙب ثطایٗ زض ایٗ پػٞٚف ٔب ث ٝز٘جبَ آٖ ٞؿتیٓ و ٝفٛأُ اختٕبفی اظ خّٕٔ ٝیعاٖ تحهیالت ٚاِسیٗ ،فٛأُ
فطٍٙٞی زضٖٚزا٘كٍبٞی ٔب٘ٙس اؾتبز  ٚوتبة ،فٛأُ فطٍٙٞی ثطٖٚزا٘كٍبٞی ٔب٘ٙس ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚاِدسیٗ،
ٔیعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖٔ ،یعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی خٕقیٍ٘ ،طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٙدی ٛٔ ٚاخٟد ٝثدب
تقسز خطیبٖٞبی زیٙی و ٝزض ٔیعاٖ زیٗزاضی زض اثقبز افتمبزی ،احؿبؾیٙٔ ،بؾىی  ٚوطزاضی تأییط زاض٘دس ضا
ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ.
روش بررسی
زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ اؾٙبزی -پیٕبیكی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ ضٚـ اؾٙبزی زض خٕـآٚضی ازثیبت
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پػٞٚف  ٚاظ ضٚـ پیٕبیكی ثطای خٕـآٚضی زازٜٞب اظ عطیك پطؾف٘بٔ ٝاؾتفبز ٜقس .خبٔقد ٝآٔدبضی ٔدٛضز
ٔغبِق ٝزا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز ٚاحس ثطٚخٗ ثٛز و ٝزض ؾبَ  96-97ثد ٝتحهدیُ اقدتغبَ زاقدتٙس .تقدساز
زا٘كدٛیبٖ ٘ 1453فط ثٛز٘س و ٝاظ ایٗ ٔیبٖ ٘ 758فط پؿط ٘ 695 ٚفط زذتط ثٛز٘س .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ پدػٞٚف
ثب تٛخ ٝث ٝخسٛٔ َٚضٌبٖ ٘ 304فط ثطآٚضز ٌطزیسٕٞٝ٘ٛ٘ .ب ث ٝضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای ا٘تربة قس٘س .اثعاض
ٌددطزآٚضی اعالفددبت ،پطؾكددٙبٔٝای ثددٛز ودد ٝضٚایددی آٖ ثددب اؾددتفبز ٜاظ ٘ؾددط چٙددسیٗ ٔترهددم زض ظٔیٙددٝ
خبٔقٝقٙبؾی ثطضؾی  ٚتأییس قس  ٚثطای ؾٙدف پبیبیی آٖ اظ قبذم آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ؾٙدف  ٚتأییدس
یجبت زض٘ٚی پطؾف٘بٔ ٝاؾتفبزٌ ٜطزیس ؤ ٝمساض ضطایت اِفبی وط٘ٚجبخ زض ٕٝٞی اثقبز زیٗزاضی ثدبالی 0/7
اؾت.
پطؾف٘بٔ ٝقبُٔ ؾؤاالتٔ ،یعاٖ اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ،ؾؤاالت ٔطثٛط ث ٝاؾتبزاٖ ٌطٔ ٜٚقدبضف،
ؾؤاالت ٔطثٛط ثٔ ٝیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ ،ؾؤاالت ٔطثٛط ثٔ ٝیعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ ،ؾدؤاالت ٔطثدٛط ثدٝ
ٔحتٛای وتبة ٞبیسیٙی ،ؾؤاالت ٔطثٛط ثٍ٘ ٝطـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٙی ،ؾدؤاالت ٔطثدٛط ثدٛٔ ٝاخٟد ٝثدب
تقسز خطیبٖٞبی زیٙی  ٚؾؤاالت ٔطثٛط ثٔ ٝیعاٖ زیٗزاضی فطز ثٛز.
ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی تٛؾظ ٌٛ 7ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾدد ذیّدی ودٓ تدب ذیّدی
ظیبز) ثسیٗنٛضت و ٝثٞ ٝط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜط ٜاظ  7تب
 35ثٛز ٜو ٝزض ؾ ٝضتجٔ ٝیعاٖ اؾتفبز ٜظیبز ٕ٘ط ٜثیكتط اظ ٔ ،28یعاٖ اؾدتفبزٔ ٜتٛؾدظ ٕ٘دط 21 ٜتدب ٚ 28
ٔیعاٖ اؾتفبز ٜپبییٗ ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  14عجمٝثٙسی قس ٜاؾت .فُٕوطز اؾتبزاٖ ٌطٔ ٜٚقبضف تٛؾدظ ٌٛ 6یدٝ
اظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد وبٔالً ٔربِفٓ تب وبٔالً ٔٛافمٓ) ثسیٗنٛضت و ٝثٞ ٝط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّدك
ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜط ٜاظ  6تب  30ثٛز و ٝزض ؾ ٝضتج ٝفُٕوطز ذٛة ٕ٘ط ٜثیكدتط
اظ  ،24فُٕوطز ٔتٛؾظ ٕ٘ط 18 ٜتب  ٚ 24فُٕوطز ضقیف ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  12عجمٝثٙسی قس ٜاؾدتٔ .یدعاٖ
زیٗزاضی ٚاِسیٗ تٛؾظ ٌٛ 7ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد ذیّی وٓ تب ذیّی ظیبز) ثسیٗنٛضت ود ٝثدٝ
ٞط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜدط ٜاظ  7تدب  35ثدٛز ٜود ٝزض ؾدٝ
ضتج ٝزیٗزاضی ذٛة ٕ٘ط ٜثیكتط اظ  ،28زیٗزاضی ٔتٛؾظ ٕ٘ط 21 ٜتب  ٚ 28زیٗزاضی ضقیف ٕ٘ط ٜوٕتدط اظ
 14عجمٝثٙسی قس ٜاؾتٔ .یعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ تٛؾظ ٌٛ 8ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد ذیّی وٓ
تب ذیّی ظیبز) ثسیٗنٛضت و ٝثٞ ٝط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾدٙدف لدطاض ٌطفدتٔ .حدسٚزٜ
ٕ٘ط ٜاظ  8تب  40ثٛز ٜو ٝزض ؾ ٝضتج ٝزیٗزاضی ذٛة ٕ٘ط ٜثیكتط اظ  ،32زیٗزاضی ٔتٛؾظ ٕ٘ط 24 ٜتب ٚ 32
زیٗزاضی ضقیف ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  16عجمٝثٙسی قس ٜاؾتٔ .حتٛای وتبةٞبی زیٙی ،تٛؾدظ ٌٛ 6ید ٝاظ ٘دٛؿ
ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد وبٔالً ٔربِفٓ تب وبٔالً ٔٛافمٓ) ثسیٗندٛضت ود ٝثدٞ ٝدط پبؾدد ٕ٘دط 1 ٜتدب  5تقّدك
ٔی ٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜط ٜاظ  6تب  30ثٛز ٜو ٝزض ؾ ٝضتجٔ ٝحتٛای ذٛة ٕ٘ط ٜثیكتط
اظ ٔ ،24حتٛی ٔتٛؾظ ٕ٘ط 18 ٜتب ٔ ٚ 24حتٛی ضقیف ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  12عجمٝثٙسی قس ٜاؾت.
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ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ تٛؾظ ٌٛ 5ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد وبٔالً ٔربِفٓ تب ودبٔالً ٔدٛافمٓ)
ثسیٗنٛضت و ٝثٞ ٝط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜدط ٜاظ  5تدب 25
ثٛز ٜو ٝزض ؾ ٝضتجٍ٘ ٝطـ ذٛة (ٔغّٛة) ٕ٘ط ٜثیكتط اظ ٍ٘ ،20طـ ذٙثی ٕ٘ط 15 ٜتب ٍ٘ ٚ 20طـ ٔٙفدی
(٘بٔغّٛة) ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  10عجمٝثٙسی قس ٜاؾتٔ .یعاٖ وثطتٌطایی (لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیبٖ-
ٞبی زیٙی) تٛؾظ ٌٛ 4ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد وبٔالً ٔربِفٓ تب وبٔال ٔٛافمٓ) ثسیٗنٛضت ود ٝثدٝ
ٞط پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜط ٜاظ  4تب  20ثٛز ٚ ٜزض ؾ ٝضتجدٝ
ٔیعاٖ ظیبز ٕ٘ط ٜثیكتط اظ ٔ ،16یعاٖ ٔتٛؾظ ٕ٘ط 12 ٜتب ٔ ٚ 16یعاٖ وٓ ٕ٘ط ٜوٕتط اظ  8عجمدٝثٙدسی قدسٜ
اؾتٔ .یعاٖ زیٗزاضی زض اثقبز ٔرتّف (ٔٙبؾىی ٌٛ 9ی ،ٝافتمبزی ٌٛ 6ید ،ٝاحؿدبؼ ٌٛ 8ید ٚ ٝودطزاضی 6
ٌٛی )ٝتٛؾظ ٌٛ 29ی ٝاظ ٘ٛؿ ٔمیبؼ ِیىطت (ثب پبؾد وبٔالً ٔربِفٓ تب وبٔالً ٔٛافمٓ) ثسیٗنٛضت و ٝثدٞ ٝدط
پبؾد ٕ٘ط 1 ٜتب  5تقّك ٔیٌیطزٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٔ .حسٚزٕ٘ ٜط ٜاظ  29تب  145ثٛز ٜو ٝزض ؾ ٝضتجٝ
زیٗزاضی ذٛة ٕ٘ط ٜثیكتط اظ  ،116زیٗزاضی ٔتٛؾظ ٕ٘ط 87 ٜتب  ٚ 116زیٗزاضی ضقیف ٕ٘ط ٜوٕتط اظ 58
عجمٝثٙسی قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمجِٛیت ؾیبؾی ٔ ٚالحؾدبت اذاللدی پدػٞٚفٕٞ ،دبٍٙٞیٞدبی الظْ ثدب
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثطٚخٗ نٛضت ٌطفت  ٚپطؾف٘بٔٞٝب زض ظٔدبٖ حضدٛض زا٘كددٛیبٖ تىٕیدُ  ٚثدٝ
زا٘كدٛیبٖ اعٕیٙبٖ زاز ٜقس و ٝاعالفبت آ٘بٖ ٔحطٔب٘ ٝثٛز ٚ ٜقطوت زض ایٗ ثطضؾی وبٔالً زاٚعّجب٘ ٝاؾدت.
پؽ اظ خٕـآٚضی پطؾف٘بٔٞٝب زازٜٞب زض ٘طْافعاض آٔبضی ٚ SPSS20اضز  ٚاظ تىٙیهٞبی آٔبضی زٌطؾدیٖٛ
ؾبز ٚ ٜزٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط تدعی ٚ ٝتحّیُ قس٘س.
یافتهها
ث ٝعٛض وّی  304زا٘كدٛٔ ٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفتٙس و ٝاظ ایٗ تقساز زض ؾدبَ 52 ،1397زضندس پؿدط 48 ٚ
زضنس زذتط ثٛز٘س 33/3 .زضنس اظ زذتطاٖ و ٝثیكتطیٗ زضنس آٖٞب ثٛز٘س اعالفبت زیٙی ذٛز ضا اظ زا٘كٍبٜ
 31/9 ٚزضنس اظ پؿطٞب و ٝثیكتطیٗ فطاٚا٘ی آٖٞب ثٛز ٜاعالفبت زیٙی ضا اظ ذب٘ٛاز ٜذٛز وؿت وطزٜا٘س.
ثب تٛخ ٝث ٝآٖ و ٝزیٗزاضی ثب ؾٙدٞٝبی ٔتفبٚتی ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفتٞ ،ٝط یه اظ ایٗ اثقبز ٔیتٛا٘س ثد-ٝ
فٛٙاٖ یه ٔتغیط ٔدعا زض اضتجبط ثب ٔتغیطٞبی ٔؿدتمُ لدطاض ٌیدطز .اثقدبز ٔٙبؾدىی ،افتمدبزی ،احؿبؾدی ٚ
وطزاضی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٚاثؿت ٝپػٞٚف حبضطٔ ،یعاٖ زیٗزاضی ضا ٘كدبٖ ٔدیزٞدس .ثدطای خّدٌٛیطی اظ
تحّیُٞبی تىطاضیٔ ،یعاٖ ٓٞثؿتٍی ثیٗ اثقبز زیٗزاضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ود٘ ٝتیدد ٝآٖ زض خدسَٚ
( )1زضج قس ٜاؾت.
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جدول  -1هاتریس ضریب هنبستگی ابعاد دینداری افراد هورد هطالعه

ابعاد دینداری
ٔٙبؾىی
افتمبزی
احؿبؾی
وطزاضی

هناسکی

اعتقادی

احساسی

کرداری

ضطیت ٓٞثؿتٍی

1

0/294

0/379

0/386

ؾغح ٔقٙیزاضی

0/000

/007

0/000

/0000

ضطیت ٓٞثؿتٍی

0/294

1

0/614

0/485

ؾغح ٔقٙیزاضی

0/007

0/000

0/000

0/000

ضطیت ٓٞثؿتٍی

0/379

0/614

1

0/703

ؾغح ٔقٙیزاضی

0/000

0/000

0/000

/000

ضطیت ٓٞثؿتٍی

0/386

0/485

0/703

1

ؾغح ٔقٙیزاضی

0/000

0/000

0/000

0/000

خس َٚثبال ٘كبٖ ٔیزٞس وٓٞ ٝثؿتٍی ثبالیی ثیٗ اثقبز زیٗزاضی ٚخٛز زاضزِ ،صا ٔیتٛاٖ آٖٞدب ضا ثدب یده-
زیٍط تطویت وطز ٚ ٜیه ٔتغیطی ث٘ ٝبْ ٔیعاٖ زیٗزاضی ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿتٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض زاز.
خسٓٞ )2(َٚثؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚیعاٖ زیدٗزاضی ضا ٘كدبٖ ٔدیزٞدس ود ٝثدط اؾدبؼ تحّیدُ
ضٌطؾی ٖٛؾبز ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یب  R2ث ٝزؾدت آٔدس 22 ،ٜزضندس تغییدطات ٔتغیدط ٚاثؿدتٝ
(ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) ٘بقی اظ ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ اؾت .ضدطیت  0/47Betaاؾدت ود٘ ٝكدبٖ-
زٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾت ،ثسیٗٔقٙی وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ زیدٗزاضی ٚاِدسیٗ افدعایف یبثدس،
ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ٘یع ثبالتط ٔیضٚز .ضطیت  Bیب ضطیت ضٌطؾی 0/45 ٖٛاؾت و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜایدٗ
اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحس تغییط ٔتغیط ٔؿتمُ (ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ) ٔ 0/45تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیدعاٖ زیدٗ-
زاضی زا٘كدٛیبٖ) افعٚز ٜذٛاٞس قس؛ ثٙبثطایٗ ضاثغٔ ٝصوٛض ثدب احتٕدبَ  95زضندس (ٔ )sig;0/000قٙدیزاض
اؾت .ثب تٛخ ٝثد ٝضدطیت تقیدیٗ یدب  R2ثدٝزؾدت آٔدس 18 ،ٜزضندس تغییدطات ٚاثؿدتٔ( ٝیدعاٖ زیدٗزاضی
زا٘كدٛیبٖ) ٘بقی اظ ٔیعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ اؾت .ضطیت  0/42 Betaاؾت٘ ،كبٖزٙٞدس ٜایدٗ اؾدت ودٝ
خٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾت .ثسیٗٔقٙی وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ زیدٗزاضی زٚؾدتبٖ افدعایف یبثدسٔ ،یدعاٖ زیدٗزاضی
زا٘كدٛیبٖ ٘یع ثبالتط ٔیضٚز .ضطیت  Bیب ضطیت ضٌطؾی 0/38 ٖٛاؾت و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای
ٞط ٚاحس تغییط ٔتغیط ٔؿتمُ (ٔیعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ) ٔ 0/38تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كددٛیبٖ)
افعٚز ٜذٛاٞس قس ،ثٙبثطایٗ ضاثغٔ ٝصوٛض ثب احتٕبَ  95زضندس (ٔ )sig;0/000قٙدیزاض اؾدت .ثدب تٛخد ٝثدٝ
ضطیت تقییٗ ثب  R2ث ٝزؾت آٔس 4 ، ٜزضنس تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كددٛیبٖ) ٘بقدی اظ
فُٕوطز اؾتبز اؾت .ضطیت  0/21 Betaاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾدت .ثدسیٗ-
ٔقٙی وٞ ٝطچ ٝفُٕوطز اؾتبز افعایف یبثسٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ثبالتط ٔیضٚز .ضطیت  Bیدب ضدطیت
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ضٌطؾی 0/30 ٖٛاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحس تغییط ٔتغییط ٔؿدتمُ (فٕدُودطز اؾدتبز)
ٔ 0/30تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) افعٚز ٜذٛاٞس قس .ثٙبثطایٗ ضاثغٔ ٝدصوٛض ثدب احتٕدبَ 95
زضنس (ٔ )sig;0/000قٙیزاض اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یب  R2ثد ٝزؾدت آٔدس 19 ،ٜزضندس تغییدطات
ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) ٘بقی اظ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝحتٛای وتبةٞبی زیٙی اؾت .ضدطیت
 0/44 Betaاؾت٘ ،كبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾت .ثسیٗٔقٙی وٞ ٝط چٍ٘ ٝطـ ٘ؿدجت
ثٔ ٝحتٛای وتبةٞبی زیٙی افعایف یبثسٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ثدبالتط ٔدیضٚز .ضدطیت  Bیدب ضدطیت
ضٌطؾی 0/42 ٖٛاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحس تغییط ٔتغیدط ٔؿدتمُ (ٍ٘دطـ ٘ؿدجت ثدٝ
ٔحتٛای وتبةٞبی زیٙی) ٔ 0/42تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كددٛیبٖ) افدعٚز ٜذٛاٞدس قدس .ثٙدبثطایٗ
ضاثغٔ ٝصوٛض ثب احتٕبَ  95زضنس (ٔ )sig;0/000قٙیزاض اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقیدیٗ یدب  R2ثدٝزؾدت
آٔس 2 ،ٜزضنس تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) ٘بقی اظ ٔیدعاٖ اؾدتفبز ٜاظ ضؾدب٘ٞٝدبی
خٕقی اؾت .ضطیت  0/14 Betaاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾت .ثدسیٗٔقٙدی ودٝ
ٞط چٔ ٝیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی خٕقی افعایف یبثسٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ثبالتط ٔیضٚز .ضطیت B
یب ضطیت ضٌطؾی 0/23 ٖٛاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحدس تغییدط ٔتغیدط ٔؿدتمُ (ٔیدعاٖ
اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی خٕقی) ٔ 0/23تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) افعٚز ٜذٛاٞس قس .ثٙدبثطایٗ
ضاثغٔ ٝصوٛض ثب احتٕبَ  95زضنس (ٔ )sig;0/003قٙیزاض اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یدب  R2ثد ٝزؾدت
آٔس 40 ،ٜزضنس تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) ٘بقی اظ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ
اؾت .ضطیت  0/63 Betaاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٔ ٝثجت اؾت .ثسیٗٔقٙی ودٞ ٝدط چدٝ
ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ افعایف یبثسٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ثبالتط ٔیضٚز .ضدطیت  Bیدب ضدطیت
ضٌطؾی 0/52 ٖٛاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحس تغییط ٔتغیدط ٔؿدتمُ (ٍ٘دطـ ٘ؿدجت ثدٝ
ٔتِٛیبٖ زیٗ) ٔ 0/52تغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) افعٚز ٜذٛاٞس قس ثٙبثطایٗ ضاثغٔ ٝدصوٛض ثدب
احتٕبَ  95زضنس (ٔ )sig;0/000قٙیزاض اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یب  R2ث ٝزؾت آٔدس 12 ،ٜزضندس
تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘ف آٔٛظاٖ) ٘بقی اظ لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیبٖٞبی زیٙی
اؾت .ضطیت  0/35 Betaاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝخٟت ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقىٛؼ اؾت .ثسیٗٔقٙی وٝ
ٞط چ ٝلطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیبٖٞبی زیٙدی افدعایف یبثدسٔ ،یدعاٖ زیدٗزاضی زا٘كددٛیبٖ ودبٞف
ٔییبثس .ضطیت  Bیب ضطیت ضٌطؾی 0/28 ٖٛاؾت٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝث ٝاظای ٞط ٚاحس تغییدط ٔتغیدط
ٔؿتمُ (لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیبٖٞبی زیٙی) ٔ 0/28تغیط ٚاثؿدت ٝافدعٚز ٜذٛاٞدس قدس .ثٙدبثطایٗ
ضاثغٔ ٝصوٛض ثب احتٕبَ  95زضنس (ٔ )sig;0/000قٙیزاض اؾت.
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جدول  -2هنبستگی بین هتغیرهای هستقل و هیسان دینداری دانطجویان

هتغیر

R2

ضریب B

Sig
0/000

Beta
0/47

زیٗزاضی ٚاِسیٗ

R
0/47

0/45

0/22

0/38

0/000

زیٗزاضی زٚؾتبٖ

0/42

0/18

0/42

0/000

فُٕوطز اؾتبز

0/21

0/04

0/21

0/30

ٔحتٛای وتبةٞبی زیٙی

0/44

0/19

0/44

0/42

0/000

ضؾب٘ٞٝبی خٕقی

0/14

0/02

0/14

0/23

0/003

ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ

0/63

0/40

0/63

0/52

0/000

لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیبٖٞبی زیٙی

0/35

0/12

0/35

0/28

0/000

تحلیل چند هتغیره
ثطای تحّیُ چٙس ٔتغیط ٜاظ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .تحّیُ ضٌطؾدی ٖٛچٙدس ٔتغیدطٜ
ضٚقی ثطای ٔغبِق ٝایطات ٔ ٚیعاٖ تأییط ثیف اظ یه ٔتغیط ٔؿتمُ ثط یه ٔتغیط ٚاثؿت ٝثب اؾتفبز ٜاظ اندَٛ
ٓٞثؿتٍی  ٚضٌطؾی ٖٛاؾت .ثٝفجبضت زیٍط ٔیذٛاٞیٓ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا اظ ضٚی اعالفبت ٔطثدٛط ثدٔ ٝمدبزیط
زٔ ٚتغیط ٔؿتمُ  ٚیب ثیكتط پیفثیٙی وٙیٓ (وطِیٙدط.)21 :1376 ،
زض ایٗ پػٞٚف ثطای تحّیُ ؾ٘ ٟٓؿجی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ٔتغیط ٚاثؿت ٝاظ ضٚـ ضٌطؾدیٔ ٖٛطحّد ٝثدٝ
ٔطحّ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ضٚـ ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝاثتسا ٔتغیطی و ٝثبالتطیٗ ٔمساض ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿدتٝ
ضا تجییٗ ٔیوٙس ٚاضز ٔقبّٔٔ ٝیقٛز .ثسیٟی اؾت و ٝایٗ ٔتغیط ضطیت ٓٞثؿتٍی ثبالیی ضا ثب ٔتغیط ٚاثؿدتٝ
ذٛاٞس زاقت  ٚؾپؽ ٔتغیطٞب ثٝتطتیت ٚاضز ٔقبزِٔ ٝیق٘ٛس .زض ایٗ ضٚـ ثب ٚضٚز ٞط ٔتغیدط خسیدس ،وّیدٝ
ٔتغیطٞبی ٔٛخٛز زض ٔقبزِ ٝثطضؾی ٔیق٘ٛس  ٚاٌط ٞط وساْ اظ آٖٞب ؾغح ٔقٙیزاضی ذدٛز ضا اظ زؾدت زازٜ
ثبقٙس ،لجُ اظ ٚضٚز ٔتغیط خسیس ،ایٗ ٔتغیط اظ ٔقبزِ ٝذبضج ٔیقٛز  ٚزض پبیبٖ فّٕیدبت ٞدیم ٔتغیدطی ودٝ
زاضای ؾغح ٔقٙی زاضی وٕتطی اظ ؾغح تقییٗ قس ٜثبقس ،زض ٔقبزِ ٝحضٛض ٘رٛاٞس زاقدت (زٚاؼ:1383 ،
.)257
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جدول  -3عناصر اصلی تحلیل چند هتغیره به روش هرحله به هرحله از هرحله اول تا چهارم برای پیص-
بینی هتغیر وابسته (هیسان دینداری)
2

R2

هقدار افسوده ضده به R
-

هرحله

هتغیر وارد ضده

اَٚ

ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ

R
0/524

0/274

زْٚ

ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ

0/638

0/407

0/14

ؾْٛ

ٔغّٛة ثٛزٖ ٔحتٛای وتبةٞبی زیٙی

0/726

0/527

0/12

چٟبضْ

ٔیعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ

0/762

0/580

0/05

ثط اؾبؼ خس َٚقٕبضٔ 3 ٜتغیطٞبی ٔؿتمُ ث ٝتطتیت ٔیعاٖ تأییطٌصاضی ثط ٔتغیط ٚاثؿتٚ ٝاضز ٔقبزِ ٝقدسٜ
اؾت .و ٝثٝتطتیت فجبضتٙس اظٍ٘ -1 :طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیٗ ،و ٝثب تٛخ ٝث ٝضدطیت تقیدیٗ یدب  ، R2ثدٝ
تٟٙبیی ٚ 0/27اضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٔیوٙسٔ -2 .یعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ ،و ٝثد ٝتٛخد ٝثد ٝضدطیت
تقییٗ یب  ، R2ثٝتٟٙبیی ٚ 0/14اضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٔیوٙٙسٔ -3 .غّدٛة ثدٛزٖ ٔحتدٛای وتدبة
زیٙی ،و ٝثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یب  ،R2ثٝتٟٙبیی ٚ0/12اضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٔیوٙسٔ -4 .یدعاٖ
زیٗزاضی زٚؾتبٖ ،و ٝثب تٛخ ٝث ٝضطیت تقییٗ یب  ،R2ثٝتٟٙبیی ٚ 0/05اضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٔدی-
وٙس R2 .ثٝزؾت آٔس ٜزض تٕبْ چٟبض ٔطحّ ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس اظ ِحدبػ آٔدبضی ٔقٙدیزاض ثدٛزٜ
اؾت .زض وُ  R2ثٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝقبزِٔ ٝب لدسضت پدیفثیٙدی ٔٙبؾدجی زاضز  ٚثدیف اظ 55
زضنس اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا پیفثیٙی ٔیوٙس.
نتیجهگیری
زیٗ  ٚزیٗزاضی ٔٛضٛفی اؾت و ٝلسٔت آٖ ث ٝا٘دساظ ٜحیدبت ثكدطی اؾدت .زیدٗ زض خبٔقد ٝوبضوطزٞدبی
ٚیػٜای ٕٞچٓٞ ٖٛثؿتٍی اختٕبفی ،یجبت  ٚتساٙٞ ْٚدبضٞبی اختٕبفی ،ظٔیٝٙؾبظی ثطای ضقس  ٚتقبِی ثكط
 ٚآضأف ضٚحی  ٚضٚا٘ی ثطای افضبی خبٔق ٝزاضز .ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقیت حؿبؼ  ٟٓٔ ٚزیٗ ،پػٞٚف زض ٔدٛضز
زیٗزاضی  ٚفٛأُ تأییطٌصاض ثط آٖ زض ثیٗ خٛا٘بٖ أطی الظْ  ٚضطٚضی اؾتِ ،صا پػٞٚكٍطاٖ ثط آٖ قس٘س تدب
ثب ثطضؾی ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثطٚخٗ ،فٛأُ ٔؤیط ثط آٖ ضا قٙبؾبیی  ٚثدب
اضای ٝضاٜوبضٞبی ٔٙبؾت ،ظٔی ٝٙضا ثطای ثٟجٛز خبٔقٝپصیطی زیٙی زا٘كدٛیبٖ فطا ٓٞوٙٙس .زض ایٗ پػٞٚف ثدب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ اؾٙبزی-پیٕبیكی٘ 304 ،فط اظ زا٘كدٛیبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س ،پدؽ اظ ٌدطزآٚضی
اعالفبت ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾف٘بٔ ٝث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ آٖ پطزاذت ٝقس.
یبفتٞٝبی آٔبض تٛنیفی پػٞٚف حبوی اظ آٖ اؾدت ود ٝزذتدطاٖ ثیكدتط اعالفدبت زیٙدی ذدٛز ضا اظ عطیدك
زا٘كٍب ٚ ٜپؿطاٖ ثیكتط اظ عطیك ذب٘ٛاز ٜوؿت وطزٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ثیٗ اثقدبز ٔرتّدف زیدٗزاضی (ٔٙبؾدىی،
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افتمبزی ،احؿبؾی  ٚوطزاضی) ٓٞثؿتٍی لٛی ٚخٛز زاضزِ ،صا ٔیتٛاٖ آٖٞب ضا ثب یىسیٍط تطویت وطز ٚ ٜیه
ٔتغیطی ث٘ ٝبْ ٔیعاٖ زیٗزاضی ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿتٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض زاز.
زض ایٗ پػٞٚف ثطای ؾٙدف ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘فآٔٛظاٖ اظ ضٌطؾی ٖٛؾبز ٚ ٜچٙس ٔتغیط ٜاؾدتفبز ٜقدسٜ
اؾت  ٚضاثغ ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ (ٔیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ ،فُٕوطز اؾدتبزاٖ،
ٔحتٛای وتبةٞبی زیٙی ،اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی خٕقیٍ٘ ،طـ ٘ؿدجت ثدٔ ٝتِٛیدبٖ زیدٗ  ٚلدطاض ٌدطفتٗ زض
ٔقطو تقسز خطیبٖٞبی زیٙی) ٔ ٚتغیط ٚاثؿتٔ( ٝیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ) ثطضؾی قس و٘ ٝتبیح ظیدط ثد-ٝ
زؾت آٔس:
ثیٗ ٔ ٕٝٞتغیطٞبی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙیزاضی زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٚخٛز زاقت ثدع ٔتغیط ٔؿدتمُ
لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو تقسز خطیدبٖ ٞدبی زیٙدی ود ٝضاثغدٙٔ ٝفدی ٔ ٚقىدٛؼ ثدب ٔتغیدط ٔیدعاٖ زیدٗزاضی
زا٘كدٛیبٖ زاقت.
زض تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜچٟبض ٔتغیط ٚاضز ٔقبزِ ٝقس٘س  ٚتدأییط ثیكدتطی زض تجیدیٗ ٔتغیدط ٔیدعاٖ
زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ زاقتٝا٘س و ٝثٝتطتیت فجبضتٙس اظٍ٘ -1 :طـ ٘ؿجت ثٔ ٝتِٛیبٖ زیدٗ ٔ -2یدعاٖ زیدٗ-
زاضی ٚاِسیٗ ٔ -3غّٛة ثٛزٖ ٔحتٛای وتبةٞبی زیٙی ٔ -4یعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ R2 .ثٝزؾت آٔس ٜزض
تٕبْ چٟبض ٔطحّ ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس اظ ِحبػ آٔبضی ٔقٙیزاض ثدٛز ٜاؾدت .زض ودُ  R2ثدٝزؾدت
آٔس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝقبزِٔ ٝب لسضت پیفثیٙدی ٔٙبؾدجی زاضز  ٚثدیف اظ  55زضندس اظ ٚاضیدب٘ؽ ٔتغیدط
ٚاثؿت ٝضا پیفثیٙی ٔیوٙس.
زض ذهٛل ضاثغٔ ٝیعاٖ زیٗزاضی ٚاِسیٗ ٔ ٚیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ٔیتدٛاٖ ٌفدت ودٚ ٝاِدسیٗ ثدطای
فطظ٘ساٖ أٍِ ٛحؿٛة ٔیق٘ٛس ٔ ٚیتٛا٘ٙس زض ایدبز حؽ ٔقٙبثركدی زیدٗ ،ثدطای فطظ٘دساٖ ٘مدف ٔدؤیطی
زاقت ٝثبقٙسٔ .یعاٖ زیٗزاضی زٚؾتبٖ زض زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ تأییط ثٝؾعایی زاضز؛ ظیطا و ٝثقدس اظ ذدب٘ٛازٜ
زا٘كدٛیبٖ اٚلبت ظیبزی ضا ثب زٚؾتبٖ ؾپطی ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ فمبیدس  ٚضفتدبض زٚؾدتبٖ زا٘كددٔ ٛدیتٛا٘دس
فبّٔی زض زیٗزاضی آٖٞب ث ٝحؿبة آیسٞ .ط چٙس ٔتغیط فُٕوطز اؾتبز زض ٔقبزِد ٝضٌطؾدی ٖٛچٙدس ٔتغیدطٜ
ثبلی ٕ٘ب٘س ٜاؾت؛ ِٚی اؾتبزاٖ ٘یع ثط ضفتبض  ٚافٕبَ زا٘كدٛیبٖ تأییطٌصاض٘س  ٚثب تٛخ ٝثد ٝتحّیدُ ضٌطؾدیٖٛ
ؾبز ٜضاثغ ٝثیٗ فُٕوطز اؾتبز ٔ ٚیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ ٚخٛز زاضز .زا٘كد ٛآٔٛذتٞٝدبی ظیدبزی ضا اظ
اؾتبز فطا ٔیٌیطز و ٝیىی اظ ایٗ آٔٛذتٞٝب آٔٛظٜٞبی زیٙی اؾت .وتت ٛ٘ ٚقتٞٝب زض اِمبی ا٘سیكٞٝب تدأییط
قٍطفی زاض٘س .أتیبظی و ٝوتبة ٘ؿجت ث ٝاؾتبز زاضز ایٗ اؾت و ٝزا٘كد ٛزض ٞط فطندتی ود ٝثرٛاٞدس ثدٝ
وتبة زؾتطؾی زاضزٔ .حتٛای وتبةٞبی زیٙی ذٛز فبّٔی لٛی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ظٔیٌ ٝٙطایف ثد ٝزیدٗ ضا
ٟٔیب ؾبظز .زض وكٛض ٔب اظ زیطثبظ ٔطزْ ٘ؿجت ث ٝضٚحب٘یت احتطاْ ذبنی زاقتٝا٘س ٕٞ ٚیكدٔ ٝطخقدی ثدطای
حُ ٔكىالت زیٙی ٔطزْ ث ٝحؿبة ٔیآٔس ٜا٘س ،ضفتبض  ٚوطزاض ضٚحب٘یت ث ٝفٙدٛاٖ ٔتِٛیدبٖ زیدٗ زض ٔیدعاٖ
زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ تأییط ثٝؾعایی زاضز ٔ ٚیتٛا٘س ٔٛخت افعایف زیٗزاضی آ٘بٖ ٌدطززٛٔ .اخٟد ٝقدسٖ ثدب
تقسز خطیبٖٞبی زیٙی أطٚظ ٜأطی وبٔالً ثسیٟی اؾت .ازیبٖ ٔرتّف ث ٝقیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٘مبط ٔرتّف

77
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خٟبٖ ث ٝتجّیغ  ٚتطٚیح فمبیس ذٛز ٔیپطزاظ٘سٞ ،ط وؽ ود ٝفمبیدس لدب٘ـوٙٙدسٜتدطی زاقدت ٝثبقدس پیدطٚاٖ
ثیكتطی ذٛاٞس زاقت .ثال زض ایٗ ظٔی ٝٙافتمبز زاضز و ٝزض خٟبٖ ٘ٛیٗ ٘یع حضٛض زیٗ احؿبؼ ٔیقٛز ،ثدٝ
فمیسٚ ٜی ازیبٖ ٔرتّف زض خٟبٖ أطٚظی ثب یبفتٗ ٘مبط ٔكتطن ٔ ٚكبثٔ ٝدیتٛا٘ٙدس زض وٙدبض ٞدٓ ظ٘دسٌی
وٙٙس  ٚث ٝحیبت ذٛیف ازأ ٝزٙٞس .اظ ٘ؾط ثال وثطتٌطایی زیٙی أطی عجیقی اؾت و ٝزض آؾتب٘ٚ ٝلٛؿ آٖ
زض خبٔقٞ ٝؿتیٓ .زض ایٗ قٟطؾتبٖ ث ٝزِیُ ثبٚضٞبی لٛی زیٙی  ٚثبفت ؾدٙتی لدسیٕی تقدسز خطیدبٖٞدبی
زیٙی زض تغییط ٍ٘طـ ثیٗ خٛا٘بٖ تٛفیك چٙسا٘ی ٘ساقت ٝاؾتٕٞ ،چٙیٗ ثیٗ ٔیعاٖ اؾدتفبز ٜاظ ضؾدب٘ٞٝدبی
خٕقی ٔ ٚیعاٖ زیٗزاضی ضاثغٚ ٝخٛز زاقت ٝاؾت ،چ ٖٛضؾب٘ٞٝبی ٌطٞٚی زض وكٛض ٔب زض ظٔی ٝٙآٔٛظٜٞبی
زیٙی تجّیغبت ٌؿتطزٜای ا٘دبْ ٔیزٙٞس.
٘تبیح پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزا٘كدٛیبٖ زض  ٕٝٞاثقبز زیٗزاضی ٕ٘ط ٜثبالیی زاقتٝا٘دس ثدب تٛخد ٝثد ٝثدبال
ثٛزٖ ٕ٘ط ٜزض اثقبز زیٗزاضی أیس ٔی ضٚز و ٝزیٗ ٘مف ٔدؤیطی ثدط ا٘ؿددبٌْطایدی زا٘كددٛیبٖ زض ظ٘دسٌی
اختٕبفی زاقت ٝثبقس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝؾط ییٍٙط ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝدٕٛفد ٝافتمدبزات ٔٛخدت ا٘ؿددبْ  ٚتدساْٚ
حیبت اختٕبفی ٔیٌطز٘س .زض ظٔیٝٙی وبضوطز زیٗ ث ٝفٛٙاٖ حفؼ ا٘ؿدبْ اختٕبفی ییٍٙط ازفب ٔیوٙدس ودٝ
زیٗ اظ عطیك تأویس ثط اضظـٞبی وّی  ٚزؾتطؼپصیط؛ یقٙی اضظـٞبیی چ ٖٛضؾدتٍبضی  ٚیدب تٛخید ٝض٘دح،
٘بوبٔی ٔ ٚحطٔٚیت ٘ ٚؾبیط آٖ ،ؾبظٔبٖٞبی اذاللی خبٔق ٝضا حفؼ ٔیوٙس ٛٔ ٚخت پی٘ٛس افضبی خبٔقدٚ ٝ
ٓٞثؿتٍی اختٕبفی ٔیقٛز.
زض ظٔیٔ ٝٙقٙبثركی  ٚوؿت تدبضة زض حیبت اختٕبفی  ٚوٙف ٔتمبثُ ثب زیٍطاٖ ثب تٛخد ٝثد٘ ٝؾدط ثطٌدط ٚ
ٌالن ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝزیٗزاضی خطیب٘ی اؾت و ٝاظ ؾٛی خبٔقٔ ٝب٘ٙسٚ ،اِسیٗ ،زا٘كٍب( ٜوتدبة  ٚاؾدتبز)
زٚؾتبٖٔ ،تِٛیبٖ زیٗ  ٚضؾب٘ٞٝبی خٕقی ٔیتٛا٘س ا٘تمبَ یبثس و ٝزض ایٗ پػٞٚف ثیٗ ایٗ ٔتغیطٞب ٔ ٚیدعاٖ
زیٗزاضی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚخٛز زاقت ٝاؾت.
زض وُ ٘تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز و٘ ٝؾطیبت ییٍٙط ،ثطٌط ،ثدال ٌ ٚدالن ثدٝذدٛثی تٛا٘ؿدت ٝاؾدتٔ ،تغیدط
ٚاثؿتٝی ٔب ضا زض حس ٔغّٛثی تجییٗ وٙس  ٚایٗ ثسیٗٔقٙی اؾت و٘ ٝؾطیبت ا٘تربة قس ٜزض ایدٗ پدػٞٚف،
٘ؾطیبت وبضا  ٚقبیؿتٝای ثٛز ٜاؾت.
پیطنهادها
پیكٟٙبز ٔیٌطزز ثب ا٘تربة ضٚحب٘یبٖ ٔدطة زض زا٘كدٍبٜٞدب ظٔیٙد ٝضا ثدطای افدعایف ٔیدعاٖ زیدٗزاضی زض
زا٘كٍب ٜفطا ٓٞوٙٙس ٕٞ ٚچٙیٗ  ٕٝٞوؿب٘ی و ٝثٌٝ٘ٛٝای ٘ؿجت ث ٝؾالٔت زیٙی خبٔق ٝاحؿبؼ ٔؿدؤِیت
ٔیوٙٙس ،ثب ٔؿبفست یهزیٍط ظٔی ٝٙضا ثطای افعایف ٔیعاٖ زیٗزاضی زا٘كدٛیبٖ فطا ٓٞوٙٙس .پػٞٚكىسٜٞدب
ٔ ٚطاوع پػٞٚكی ثب حٕبیتٞبی ذٛز پػٞٚكٍطاٖ ضا یبضی وٙٙس  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ا٘دبْ ایدٌٗ٘ٛد ٝپدػٞٚفٞدب
ٟٔیب ؾبظ٘س.
هنابع
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Investigating the Factors Affecting the Degree of Religiousness
(Students at Islamic Azad University in Boroujen)

Abstract
The purpose of this research is to measure the level of religiosity and its
effective factors among students of Islamic Azad University in Borujen Branch
in 5931-5931. The research method of this paper is a documentary survey in
which 903 students from Boroujen, who have been studying in 31-31
Education has been studied. Data were collected by a questionnaire and
analyzed by SPSS00 software and simple regression and multiple regression
statistics. What is found out from the research findings is that there is a high
correlation between the dimensions of religiosity and the combination of
religiosity dimensions, religiosity as an associated variable. There was a
meaningful relationship between all independent variables and dependent
variable at 319 confidence level. Finally, by using multivariate regression,
stepwise method, the independent variables, respectively, have an effect on the
dependent variable in the equation, which are respectively: Attitude towards
the custodians of religion, the level of religiosity of the parents, the desirability
of the content of religious books and the level of religiosity Friends. These four
variables predict more than 11 percent of the variance of the dependent
variable. The results of this research indicate that the combination of the ideas
of Yinger, Berger, Bella and Glock has been able to fully explain our
dependent variable in a desirable manner, which means that the selected
theories in this research are useful and effective theories. have been.
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