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بررسی عوامل مؤثر
بر تربیت دینی دانشجویان
دانشگاهکاشان
***

چکيده   :
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی در میان دانشجویان دانشگاه
کاشان انجام شده اســت .روش تحقیق ،پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش دانشجویان
دانشگاه کاشــان در سال تحصیلی  1395-96بوده است ،که از میان آنها تعداد  300نفر با
استفاده از روش نمونهگیری سهمیهای به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که دختران دانشــجو در زمینۀ تربیت دینی نمرۀ بیشتری را دریافت کردهاند.
اما مقايســة میانگینهای به دست آمده در مورد میزان تربیت دینی بر حسب سن ،وضعیت
تأهل ،محل ســکونت ،مقطع تحصیلی ،دانشکده و مذهب ،نشان داد که میزان تربیت دینی
برحسب این متغیرها تفاوت ندارد .عالوه بر این ،یافتههای به دست آمده نشان دادند که ميان
ویژگیهای شخصیتی و علمی اساتید ،عوامل خانوادگی ،ساختار قانونی دانشگاه ،روشهای
تربیت دینی ،محتوای متون دینی ،جو کلی حاکم بر دانشــگاه و تربیت دینی دانشجویان
رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد ،اما ميان عوامل فرهنگی ـ اجتماعی و پایگاه اقتصادی ـ
اجتماعی و تربیت دینی دانشجویان رابطة معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی    :تربیت دینی ،ساختار قانونی دانشگاه ،جو کلی حاکم بر دانشگاه ،ویژگیهای

شخصیتی اساتید ،ویژگیهای علمی اساتید

 ïتاریخ دریافت97/10/08:

 ïتاریخ پذیرش97/12/07 :

* دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،ایرانyazdkhasty@kashanu.ac.ir....................................................
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مقدمه و بیان مسأله

تربیت دینی به عنوان یک حوزة مطالعاتی در قلمرو تربیت اســامی از دهة هفتاد

شمســی وارد مباحث تربیتی کشور شده است .در کنار مفهوم تربیت اسالمی ،مفاهیم
واژة تربیت اســامی رایج بوده اســت .طبیعی است با گسترش مطالعات و گذشتن از
کلیات و ورود به جزئیات ،واژگان جدیدی نیز مورد نیاز خواهند بود و به همین جهت

شــاهد ورود واژگانی نو در قلمرو مباحث تربیتی هســتیم؛ واژگانی مانند تربیت دینی،

تربیت اخالقی ،تربیت جنســی و غیــره(داوری .)29 :1388 ،تربیت دینی اصطالح ًا به

مفهوم جنبهای از فرایند تعلم و تربیت ناظر به پرورش ابعاد شــناختی ،عاطفی ،عملی
و تجربی از لحاظ التزام به معیارهای دینی است .به عبارت دیگر ،تربیت دینی رشد و

تقویت عقاید دینی ،حاالت و عواطف مذهبی و تقید به مناسک و آداب دینی را برای

تحقق شخصیتی متمدن مد نظر دارد(کیومرثی.)23:1392 ،

به طور کلی ،مقصود از تربیت دینی ،هرگونه فعالیت هدفمندی اســت که به منظور

ایجاد شناخت و باور به معارف دینی و تقویت آن و گرایش به ارزشها و هنجارهای

دینــی و التــزام عملی بــه احکام و دســتورهای دینی مطــرح میشــود .در مجموع،
تربیت دینی زمینهســاز تکوین هویت دینی و رشــد متعادل دینداری در همة جنبهها

میشود(صادقزاده قمصری .)211 :1380 ،در بیانی دیگر ،تربیت دینی به معنای«رشد
و تقویت عقاید دینی ،حاالت و عواطف مذهبی و تقید به مناسک و آداب دینی برای

تحقق شخصیتی دیندار است»(باقری.)23 :1381 ،

تربیت دینی به عوامل متعددی بســتگی دارد که از جمله مهمترین آنها در درجة

نخســت به عالقمندی والدین و حسن ظن آنها به دین و اعتقادات مذهبی است .در

نتیجه ،نقش نهادها و ســازمانهای اجتماعــی ،همچون خانواده ،آموزش و پرورش و
دانشــگاه ،در تربیت دینی ،اساسی و مهم است(ساجدی .)40 :1386 ،در حال حاضر

تربیت دینی در دانشــگاههای مــا وضعیت مطلوبی ندارد .امروزه دانشــگاه در حوزة

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

تربيت ديني به تراکم اطالعات ذهنی دانشــجویان بســنده کرده ،تربيت آنها به تربیت
دینی کارآمد و مؤثر تبدیل نگردیده اســت .این واقعيت خود بیانگر وجود آسیبهایی

در فرایند تربیت دینی دانشــجویان است ،که نیاز به شناسایی و تالش در رفع و بهبود
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آن اســت .از نظر کالنتــری( )1376از مهمترین زمینههای آســیبپذیری تربیت دینی
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دانشــجویان کشــور ،از یک طرف ،میتوان به عوامل آسیبزای بیرون از کشور ،و از
ســوی دیگر ،به عوامل آســیبزای داخلی اشــاره کرد .از عوامل بیرونی تربیت دینی
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میتوان به رشــد تکنولوژی و وســایل ارتباط جمعی اشــاره کرد که باعث میشــوند
بیشــترین اطالعات را در کوتاهترین زمان به اقصی نقاط عالم مخابره كنند .این موارد
فرهنگی غیردینی) را بر جامعة دینی تحمیل
بیگانه(تهاجم
عواملی هســتند که فرهنگ
ِ
ِ

میکننــد .بنابراین ،فرهنــگ بیگانه نقش خاصی در پیدایش آســیبها و معضالت در
فرهنگ دینی و تربیت دینی کشور داشته است.

اساس َا «در دانشگاههای کشور ما ،بر تربیت دینی دانشجویان تأکید زیادی میشود،

اما این کوشــش در تربیت دینی ،با وجود برخی موفقیتها ،با دشــواریهای فراوانی

روبهرو است .بررسی و تحلیل دشواریهای تربیت دینی دانشجویان در گرو شناخت
ریشــهها و عوامل مؤثری است که در تربیت دینی رخ داده است .شناخت این عوامل
پیش روی تربیت دینی دانشجویان و بررسی منشأ این عوامل ،کمک میکند تا در جهت

شناخت آنها برنامهریزیهای دقیقتری انجام شود و از برخورد سطحی با آنها پرهیز

شــود .در این زمینه بررسی دقیق نظریات اعضای هیأت علمی و دانشجویان میتواند

راهگشا باشد»(محمودي.)48 :1396 ،

پیشــرفت و توسعة هر کشــوری مرهون موفقیت و رشــد نظام تعلیم و تربیت آن

کشــور اســت و پرداختن به حوزة تربیت دینی در آن نظام از عناصر اصلی پیشــرفت

آموزش عالی است؛ اما در گام اول برای حصول اهداف و برنامههای تربیت دینی باید

آســیبهای پیرامون آن را شناخت .در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور ما به امر
تربیت دینی با نگاهی برابر با دیگر برنامههای آموزشی نگریسته شده است؛ حال آنکه
این طرز تلقی جای تأمل و بررســی دارد؛ تحوالت پرشــتاب کنونی در عرصة فرهنگ

جهانی ،بسیاری از نگرشها و روشهای رایج در تربیت دینی ما را تغییر داده و نقش
نهادهای گوناگون اجتماعی ،از قبیل آموزش عالی ،خانواده ،رســانهها و غیره میتواند

در این دگرگونی مؤثر باش��د .شناخت عواملی که در تربیت دینی مؤثر هستند ،اهمیت

فراوانی دارد ،زیرا از این طریق میتوان با آسیبهای ناشی از تربیت دینی مقابله کرده
و به تربیتی درست و سالم دست یافت.
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همتبنــاری( )173 :1380در پژوهــش خــود ،موانــع تربیت دینــی را به عوامل

درونی(عوامــل مربوط به خود نوجوانان و جوانــان) و عوامل بیرونی(مربوط به نظام
آموزشی و پرورشی و خارج از نظام آموزشی و پرورشی) تقسیم کرده است .صالحی
در تربیت دینی بر مبنای ســخنان حضرت علــی(ع) در نهجالبالغه موانع تربیت دینی

را از منظــر نهجالبالغــه بررســی کردهانــد .در این پژوهش جهــل و نادانی ،عجب و

خودپســندی ،حب دنیا ،علم بیعمل و استفادة ابزاری از دین ،به عنوان موانع تربیت
از منظر نهجالبالغه تبیین شــدهاند .تربیت دینی مهمترین رکن نظام تربیتی و آموزشی

دانشگاهاست .اساس ًا تحقق تربیت دینی بدون توجه به عناصر و عوامل مؤثر در نظام
تربیتی مدون و علمی ،امری دستنیافتنی است.

باباییفرد؛ س��تار و امینینیا( )1395در پژوهش��ی تحت عنوان بررســی وضعیت

پایبندی به س�بـک زندگی اس�لامی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشــجویان دانشگاه
کاشان ،دریافتند که در مجموع ،پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسالمی در سطح
متوسط قرار دارد .روش پژوهش در پژوهش مذکور از نوع روش پيمايشی و جمعیت
نمونة آن  329نفر بوده اســت .در آزمون فرضيات پژوهش مذکور نتایج زیر به دســت

آمد .1 :بین متغیرهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،ســن ،وضعیت تحصیلی و جمعيت
خانوار پاســخگویان و میزان پایبندی به سبک زندگی اسالمی در میان آنها رابطة معنادار

وجــود ندارد؛  .2متغیرهای امکانــات فرهنگی ،عملکرد گروه مرجــع جهانی و گذران
اوقات فراغت تأثیر معنادار در پایبندی دانشــجویان به ســبک زندگی اسالمی ندارند؛

 .3بین متغیرهای عملکرد تربیتی و فرهنگی خانواده ،سرمایة فرهنگی ،عملکرد تربیتی و

فرهنگی دانشگاه ،سرمایة اجتماعی ،عملکرد گروه دوستان در زمینة تربیتی و فرهنگی،
عملکرد گروه مرجع ایرانی و عملکر ِد رسانههای ارتباطجمعی ایرانی با متغیر پایبندی

به سبک زندگی اسالمی رابطة معنادار و مستقیم وجود دارد؛  .4متغیر عملکرد رسانههای
ارتباطجمعی جهانی تأثیر معنادار و معکوس در پایبندی به سبک زندگی اسالمی دارد.

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

این پژوهش نشان داد که از نظر پایبندی به سبک زندگی اسالمی  37نفر( 11/2درصد)
در س��طح پایین 166 ،نفر( 50/5درصد) در سطح متوسط و  111نفر( 33/7درصد) در
سطح باال قرار دارند .در این زمینه  15نفر( 4/6درصد) از پاسخگویان وضعیت خود را
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مشخص نکردهاند .بنابراین ،میتوان گفت ،در مجموع ،پایبندی به سبک زندگی اسالمی
در میان دانشــجویان مورد بررســی چندان وضعیت مطلوبی ندارد .به طور کلی ،دادههای
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این پژوهش نشــان میدهند که دانشــجویان عملكرد تربيتي و فرهنگي خانوادة خود
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را در ســطح مطلوب(باال و متوســط) ارزیابی کردهاند ،اما عملكرد تربيتي و فرهنگي

دانشــگاه خود را در سطح نامطلوب(متوسط و پایین) دانستهاند .پژوهش مذکور نشان
داد کــه از نظر ارزیابی عملكرد تربيتي و فرهنگي دانشــگاه 84 ،نفر( 25/5درصد) در

سطح پایین 2 ،نفر( 0/6درصد) در سطح متوسط و  51نفر( 15/5درصد) در سطح باال
قرار دارند .در این زمینه  15نفر( 4/6درصد) از پاسخگویان ارزیابی خود را مشخص

نکردهاند(بابایــی فرد و همــکاران .)1395 ،از آن جا که تبلور تربیت دینی در ســبک
زندگی دینی دیده میشــود ،در نتیجه ،میتوان گفت نهادهایی مانند دانشــگاه در زمینة

تربیت دینی چندان موفق نبودهاند.

صیادیتورانلو؛ جمالی و میرغفوری( )1386در پژوهشــی با عنوان بررسی رابطة

اعتقاد به آموزههای مذهبی اســام و هوش هیجانی دانشــجویان به این نتیجه دست
یافتند که بین ســطح هــوش هیجانی و اعتقاد مذهبی رابطة مســتقیم و معنادار وجود

دارد .میرزا رضی( )1386در پژوهشــی تحت عنوان فرصتها و تهدیدهای ناشــی از

گســترش فناوری اطالعات در تربیت دینی دانشجویان به این نتایج دست یافته است:

مهمترین تهدیدهایی که توســط تکنولوژی اطالعات در تربیت دینی ایجاد شده است

افزایش شــکاف بین دانشــجویان و خانوادهها نسبت به آموزههای دینی و فرو کاستن
نظام اخالقی دینی به ارزشهای حداقل بوده است.

صادقــی و مظاهری( )1386در پژوهشیــ با عن��وان کیفیت ارتب�اـط والد ـ فرزند

پیششــرط تربیت دینی فرزندان ،به نتایج زیر رســیدند .1 :در ســبک تربیتی مقتدرانه

بیشترین فراوانی مربوط به آزمودنیهایی است که والدین خود را افرادی مذهبی در
نظر گرفتهاند که برای تربیت دینی آنها ســعی و تالش کردهاند؛  .2در ســبک تربیتی

مســامحهکارانه بیشــترین فراوانی مربوط به آزمودنیهایی اســت که والدین خود را
افرادی بیتفاوت نسبت به مذهب در نظر گرفتهاند که برای تربیت دینی آنها سعی و

تالش نداشتهاند؛  .3درصد آزمودنیهایی که خود را در گروههای «من مسلمان هستم
و اگر چه دوست دارم دستورات دینی را رعایت کنم ،ولی گاهی چنین نیستم» و «من
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به خدا ایمان دارم و اگر چه دوســت دارم خواســتههای او را انجام دهم ولی گاهی

اوقــات نمیتوانم» قرار دادهاند ،در ســبک تربیتی مقتدرانه دارای بیشــترین فراوانی
اســت؛  .4درصــد آزمودنیهایی که خــود را در گروههای «هنــوز در مورد دین خود
ارتباطی ندارد» قرار دادهاند ،در سبک تربیتی مسامحهکار بیشترین فراوانی را دارد.

یوســفی لویه( )1386پژوهشــی با عنوان تأثیر آموزش دروس معارف اســامی بر

نگرش دینی دانشجویان انجام داده است .مهمترین یافتههای تحقیق به شرح ذیل است:

 .1نگرش دینی دانشــجویان در حد مطلوب است .2 .از میان اجزای نگرش دینی ،بعد

عاطفی ،بعد آمادگی رفتاری ،بعد انگیزشــی و بعد شــناختی ،به ترتیب ،باالترین نمرهها

را به خود اختصاص دادهاند .3 .دانشــجویانی که دروس معارف اسالمی را گذراندهاند،
نســبت به آنان که ایــن دروس را نگذراندهاند ،از نگــرش دینی مطلوبتری برخوردار

هســتند .صادقی و همکاران( )1386تحقیقی با عنوان بررســی رابطة سبکهای تربیتی
و تربیــت دینــی با میزان مذهبی بودن والدین انجام دادهاند و به این نتیجه رســیدند که

میانگین نمرات میزان مذهبی بودن مادر در سبک تربیتی مقتدرانه نسبت به سایر سبکها
باالتر اســت .همچنین ،تفاوت معنادار در میانگین نمرات میزان مذهبی بودن مادر بین

سبکهای تربیتی مقتدرانه و مسامحهکارانه وجود دارد .علوی( )1385پژوهشی با عنوان
بررســی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرســتانهای کرمان انجام داد.

نتایج تحقیق نشــان داد که  92/2درصد از دانشآمــوزان رفتار دینی مطلوبی را از خود

نشــان میدهند و همچنین بین رفتار دینی و نوع مدرســه و جنسیت دانشآموزان رابطة
معنــاداری وجود دارد ،ولی بین رفتار دینــی دانشآموزان و پایة تحصیلی آنان رابطهای

وجود ندارد .بر اســاس آنچه بیان شد :شــناخت چالشها ،موانع و آسيبهاي موجود
در تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش کشــورهای مختلف ،ارزيابي ارتباط آموزش

و پرورش رســمي با آســيب موجود در تربيــت ديني فراگیران(اعــم از دانشآموزان و
دانشــجویان) و دستيابي به راهبردهاي اساسي و تدوين نظام تربيتي ديني متناسب با

شرايط و رويكردهاي جهاني امری ضروری است.
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

در میان پژوهشهای خارجی ،کانگ و رومو )2010(1در مطالعة خود دربارة تربیت
1. Kang, & Romo
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دینی و معنوی به این نتیجه دست یافتند که از آنجا که سطوح باالی شرکت در کلیسا
به وســیلة ســالهای حضور ،انتخاب برای حضور و شــرکت در فعالیتها مشخص
میشود ،فرد معنویت شخصی عمیقتر و روابط بهتر را تجربه میکند .به طور خاص،
در این پژوهش مالحظه شــد که ســطوح باالتری از تعامل کلیسا با معنویت شخصی
قویتر و عالئم افسردگی کمتر برای دختران و نمرات باالتر برای پسران مرتبط است.
آبار ،کارتر و وینســلر )2009(1در تحقیقی روابط بین دینداری ،هم پدر و مادر و هم
دانشــجو ،و شــیوة فرزندپروری مادران و خودتنظیمی تحصیلی ،پیشــرفت تحصیلی
و رفتــار مخاطرهآمیز دانشــجویان را در میان جوانان آمریکایی آفریقاییتبار بررســی
کردهاند .تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که فرزندپروری مقتدرانه با سطوح باالیی
از عملکرد تحصیلی و مهارتهای مطالعه در ارتباط اســت .در این پژوهش ،اگر چه
رابطة مســتقیم بین شیوة فرزندپروری و دینداری دانشجویان مشاهده نشد ،اما شیوة
فرزندپروری مادران ،روابط متوسط بین فرزندپروری و دینداری دانشجویان را نشان
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اســتلبرگ )2008(2در مطالعهای ،نگرشهای نســبت به علم و رابطة آن با دین را

در میــان  92معلم ابتدایی پیــش از خدمتاندازهگیری کرده اســت .تجزیه و تحلیل

مصاحبهه��ا نش��ان داد ک��ه چگونه چهارچوبه��ای خاصعلمی ـ دینــی میتواند با

تفاوتهای مشــخص در رویکرد به تدریس تربیت دینی مرتبط باشــد .الینز)2006(3
در تحقیقات خود در مورد نقش و اهمیت رفتارهای معنوی والدین بر فرزندان چنین

بیان نموده اســت کــه میزان مذهبی بودن افــراد از آموزشهــای دوران کودکی ،نوع

فرزندپــروری و نحوة رفتارها و برخوردهای والدین سرچشــمه میگیرد .اســکات و
مانســون )2006(4پژوهشی دربارة عقاید مذهبی والدین و تأثیر آن بر نگرش فرزندان
انجــام دادند و نتیجه گرفتند که فرزندان مذهبی به والدین خود نزدیکترند و باورهای

مذهبی والدین روی ادراکات فرزندان تأثیرگذار است .سیکا  )2002(5در یک بررسی

مشــاهده کرد که نقــش آموزشهای دینی خانواده در تربیت دینــی فرزندان تأثیرگذار
1. Abar, Carter, & Winsler
2. Stolberg
3. Lines
4. Scott, & Munson
5. Sica
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اســت .مالتبی و دی )2004(1در تحقیقی به بررســی رابطة میان دینداری و بهداشت
روانی پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشــان داد که مذهب ،ســطح بهداشــت روانی را

افزایش میدهد(رســتمی .)117 :1383 ،هینمن و الکسلی )2003(2در بررسی تأثیرات

دســت یافتهاند که کتابهای درســی تأثیر کام ً
ال واضحی بر تربیت تحصیلی و مذهبی
آنها داشته است.

مالکــووا )1988(3معتقد بود کــه کارآیی آموزش و پــرورش در همة موضوعات

اجتماعی و مذهبی تا حدود زیادی به گســترش ارتباط بین معلم و دانشآموز بستگی

دارد و ارتباطها هســتند که موجب میشــوند دانشآموزان در فرایند تدریس شرکت

داشــته باشــند(رجال زاده .)143 :1375 ،اوزوراک )1986(4در تحقیق خود نشان داده

اســت که شــرکت والدین در مراســم مذهبی و گفتگوهای مذهبی در خانواده باعث

انتقال باورها و عملکردهای دینی به نوجوانان میشــود؛ به خصوص پســران از این

بابت تأثیرپذیری بیشتری دارند(لطفآبادی .)92 :1380 ،اکلس( )1983در مطالعهای

به این نتیجه رسیده است که مهمترین عامل پیشبینیکنندة موفقیت در تربیت ،به ویژه
تربیت دینی ،برداشــت دانشآموز از تواناییهای خود در تربیت و انتظار موفقیت در

آن اســت .وایلد و جوزف )1997(5در تحقیق خود نشــان دادنــد که  20تا  60درصد

متغیرهای ســامت روانی افراد بالغ را باورهای مذهبی تبیین میکند .فالتون)1997(6

در پژوهشــی به این نتیجه دســت یافــت که بین جهتگیری درونــی مذهبی و احراز
هویت رابطة مثبت وجود دارد ،در حالی که رابطة متغیرهای یاد شده با پراکندگی نقش
منفی است(نجفی؛ احدی و دالور.)18 :1385 ،

بر اســاس مرور مطالعات انجام شده به طور کلی ،آسیبهای تربیت دینی در میان

دانشجویان را میتوان به آسیبهای خارج از دانشگاه و آسیبهای مربوط به دانشگاه

دستهبندی کرد .آسیبهای خارج از دانشگاه عبارتند از:

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

1. Maltby, & Day
2. Heynman, & Loxley
3. Malkova
4. Ozorak
5. Wilde, & Joseph
6. Fulton
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تلگرام ،اینستاگرام ،واتساپ ،و غیره)؛
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 .3مشکالت اقتصادی و دغدغههای شغلی دانشجویان؛
 .4تبلیغات ناکارآمد دینی و ضعف دینی؛
 .5ناهماهنگی در گفتار و رفتار والدین.

آسیبهای مربوط به دانشگاه نیز عبارتند از:

 .1تدریس دروس معارف به وسیلة اساتید کمتجربه؛

 .2بهروز نبودن کیفیت دروس معارف دینی دانشگاهی؛
 .3نبود تعامل مناسب بین دانشگاه و حوزة علمیه؛

 .4نبود زمان کافی برای تدریس دروس معارف اسالمی؛
 .5فعالیت ناکافی نهادهای مذهبی در دانشگاه؛

 .6نمرهگرایی و کاهش مشارکت دانشجویان در مباحث دینی.

بنابــرآنچه مطرح شــد بررســی عواملــی که در تربیــت دینی مؤثرنــد ضرورتی

انکارناپذیر است.

با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت و ضرورت تربیت دینی در میان دانشجویان،

ما در این پژوهش به بررســي تأثیر عوامل درونســازمانی و برونســازمانی بر تربیت

دینــی دانشــجویان پرداختهایم؛ این عوامــل و تعاریف آنها عبارنــد از :ویژگیهای
شخصیتی اساتید :ویژگی شخصیتی عبارت است از بهرهمند شدن استاد از ویژگیهای
روانی ،عقیدتی و اخالقی که با رســالت کار وی تناســب داشته باشد(معیری:1364 ،

)99؛ ویژگیهای علمی اســاتید :ویژگیهای علمی عبارت اســت از کســب دانش و
اطالعــات کافــی و در حد الزم برای اشــتغال بــه تدریس در هر رشــته و هر مقطع
تحصیلی(معیری)99 :1364 ،؛ عوامل خانوادگی :خانواده اولین گروه اجتماعی اســت

کــه فرزنــدان به آن ملحق میشــوند و اولین کارگزار جامعهپذیــری در زندگی کودک
است .خانواده فیلتری است که عقاید ،ارزشها و نگرشهای تربیتی و دینی مربوط به

جامعه را به شیوة بسیار اختصاصی و انتخابی به کودک ارائه میدهد(شارعپور:1387 ،

)316؛ عوامل فرهنگی ـ اجتماعی :در این پژوهش منظور از بعد فرهنگی و اجتماعی،
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واقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است که در تربیتدینی و
شکلگیری اخالق دانشجویان تأثیر مهمی دارند؛ ساختار قانونی دانشگاه :در پژوهش
حاضر منظور از بعد ساختاری دانشگاه ،قوانین و مقررات و آئیننامههای دانشگاه در
منظمی اســت که اســتاد برای رســیدن به هدف با توجه به شــرایط و امکانات اتخاذ

میکند(شــعبانی)282 :1371 ،؛ محتوای متون دینی :عبارت است از مجموعه مفاهیم،
مهارتها و گرایشهایی که از ســوی برنامهریزان انتخاب و سازماندهی میشود .در

عینحال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری اســتاد و دانشجو را نیز
در بر میگیرد(ملکی)64 :1379 ،؛ جو کلی حاکم بر دانشــگاه :عبارت اســت از توجه

به شــئونات و شــعائر مذهبی ،برگزاری اردوهای تربیتی ـ فرهنگی ،توجه به آراستگی

ظاهری از ســوی عوامل انســانی دانشگاه و توجه به شــکلدهی رفتار دانشجویان از
طریق آموزشهای غیررســمی بر دینداری دانشــجویان .بنابراین ،فرض بر این است

که بین ویژگیهای شــخصیتی اســاتید ،ویژگیهای علمی اســاتید ،عوامل خانوادگی،

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی ،ساختار قانونی دانشگاه ،روشهای تربیت دینی ،محتوای

متــون دینی ،جــو کلی حاکم بر دانشــگاه و تربیــت دینی دانشــجویان رابطة معنادار

وجود دارد.

روش پژوهش

در این پژوهش از روش پیمایشی 1استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش کلیة

دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه كاشان در سال تحصیلی  1395-96بوده و حجم
نمونه ،یعنی  300نفر ،با اســتفاده از فرمول کوکران 2و بهرهگیری از روش نمونهگیری

سهمیهای تعیین شده است ،بدین معنا که در تعیین افراد نمونه مؤلفههایی مانند جنس،

دانشکده و مقطع تحصیلی دانشجویان ،و حتیاالمکان رشتة تحصیلی آنها ،مورد نظر

بودهاند.
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

1. survey method
2. Cochran
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در تدویــن پرســشنامه ،ضمــن بهرهگیری از پژوهشهای تجربی پیشــین ،و مشــورت
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بــا اســتادان و صاحبنظــران حــوزة تعلیــم و تربیــت ،از گویههایــی ابداعــی برای
شاخصســازی ،و به طور کلی ساخت پرســشنامه ،استفاده شده است .پایایی گویههای
پرســشنامه با اســتفاده از آلفای کرونباخ محاســبه گردید ،که مقدار آلفای کرونباخ برای

متغیرهــای آزمون شــده باالی  0/7محاســبه شــد .روایی پرســشنامه نیــز به صورت

محتوایــی بر اســاس قضــاوت متخصصــان مــورد تأیید قــرار گرفت .در جــدول زیر

شــاخصهای پژوهش ،تعداد گویههــای آنها و ضریب آلفای کرونبــاخ برای هر متغیر
آمده است:

جدول  .1شاخصهای پژوهش ،تعداد گویههای شاخصها
و ضریب آلفای کرونباخ هر شاخص
شاخصهای اصلی پژوهش

تعداد گويهها

ضریب آلفای کرونباخ

ویژگیهای شخصیتی اساتید

7

0/72

ویژگیهای علمی اساتید

8

0/89

عوامل خانوادگی

7

0/85

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی

7

0/70

ساختار قانونی دانشگاه

6

0/74

روشهای تربیت دینی

8

0/79

محتوای متون دینی

8

0/84

جو کلی حاکم بر دانشگاه

7

0/73

تربیت دینی

20

0/76
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جدول  .2شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای شاخصها
ویژگیهای شخصیتی اساتید

ویژگیهای علمی اساتید
 .1اساتید دروس دینی در تدریس کتب دینی توانایی علمی ندارند؛
 .2اساتید دروس دینی با روشهای آموزش معارف دینی آشنایی کافی ندارند؛
 .3اساتید دروس دینی با روشهای مناسب سنجش آموزش معلومات دینی آشنایی کافی ندارند؛
 .4اساتید دروس دینی با روشهای مناسب ادارة کالس برای تقویت تربیت دینی آشنایی ندارند؛
 .5اساتید دروس دینی با شیوههای مناسب امر به معروف و نهی از منکر آشنایی ندارند؛
 .6اساتید دروس دینی به نقش تفاوتهای فردی دانشجویان در تربیت دینی توجهی ندارند؛
 .7اطالعات علمی اساتید دروس دینی در زمینة تربیت دینی به روز نیست؛
 .8اساتید دروس دینی در زمینة امور دینی استداللهای علمی ارائه نمیدهند.

عوامل خانوادگی
 .1امروزه الگوی مناسب دینی در خانوادهها وجود ندارد؛
 .2امروزه ارزشها و رفتارهای مذهبی در خانوادهها به دلیل مشکالت اقتصادی کمرنگ شده است؛
 .3امروزه حساسیت والدین نسبت به مسائل دینی فرزندان خود کمتر شده است؛
 .4امروزه والدین در مراس م مذهبی مشارکت چندانی ندارند؛
 .5امروزه والدین در مورد انجام فعالیتهای مذهبی فرزندان خود در خانه توجه کافی ندارند؛
 .6امروزه والدین در امر تربیت دینی از خصوصیات فرزندان شناخت کافی ندارند؛
 .7گرایش خانوادهها به تماشای فیلمهای مبتذل ،نقش مهمی در کمرنگ شدن امور دینی افراد خانواده شده
است.

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

 .1برنامههای مذهبی صدا و سیما با نیازهای دینی دانشجویان تناسب ندارد؛
 .2برنامههای صدا و سیما باعث ایجاد رفتارهای مغایر با ارزشهای دینی در دانشجویان میشود؛
 .3وضعیت معیشتی جامعه باعث ایجاد بیتوجهی دانشجویان به یادگیری ارزشهای دینی میشود؛
 .4الگوهای روزآمد در جامعه در زمینة تربیت دینی وجود ندارد؛
 .5پاسخگویی کافی به سؤاالت دینی دانشجویان توسط نهادهای مرتبط وجود ندارد؛
 .6بین گفتار و عمل برخی مبلغان دینی هماهنگی الزم وجود ندارد؛
 .7به علت قدسی نمودن بیش از حداندیشة دینی ،دانشجویان از طرح سؤاالت دینی خود ترس دارند.
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 .1به دلیل پایین بودن منزلت اجتماعی استاد ،اساتید انگیزة الزم برای تربیت دینی دانشجویان ندارند؛
 .2اساتید دروس دینی نسبت به مسائل دینی سختگیری افراطی دارند؛
 .3اساتید دانشگاه به دلیل مشکالت اقتصادی انگیزة الزم برای تربیت دینی دانشجویان ندارند؛
ی جهت تدریس دروس دینی ندارند؛
 .4اساتید دانشگاه عالقها 
 .5اساتید دانشگاه در ایجاد و برقراری ارتباط عاطفی با دانشجویان ضعف دارند؛
 .6اساتید جهت تشویق دانشجویان به یادگیری مطالب دینی جذابیت شخصیتی ندارند؛
 .7بین اساتید دانشگاه در زمینة تربیت دینی بین گفتار و عمل هماهنگی وجود ندارد.

بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان
129 - 152
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ساختار قانونی دانشگاه
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ِ
تربیت دینی بر نمرهمحوری است؛
ارزشیابی
 .1درون نظام آموزش عالی،
ِ
 .2در آموزش تربیت دینی دانشجویان تأکید بیش از حد بر استفاده از مقررات رسمی وجود دارد ،نه رسوخ به
اندیشه و قلب افراد؛
 .3در جریان تربیت دینی دانشجویان توجه بیرویه به امر آموزش و غفلت از امر پرورش وجود دارد؛
 .4با وجود اختیاری بودن دین ،در آموزش و یادگیری مفاهیم و مقوالت دینی اجبار وجود دارد؛
 .5اجباری بودن انجام مراسم مذهبی دانشگاه ،باعث دلزدگی دانشجویان میشود؛
ِ
تربیت دینی ،اساتید و دانشجویان وجود ندارد.
ریزان
 .6در زمینة آموزش دینی ارتباط الزم بین برنامه ِ

روشهای تربیت دینی
 .1در تربیت دینی از اجبار استفاده میشود؛
 .2در تعلیم آموزههای دینی بر رفتارهای کالمی ،توجه نمیشود؛
 3آموزشهای دینی در قالب زیباییشناختی انجام نمیشود؛
 .4در تدریس متون دینی به شیوة استداللی توجه نمیشود؛
 .5در تدریس متون دینی چندان به روش وجدانی تأکید نمیشود؛
 .6در تربیت دینی از سوی استاد بر عواطف مثبت ،همچون انگیزش و امید ،تأکید چندانی نمیشود؛
 .7در روش تدریس متون دینی از سوی استاد بر زیباییها کمتر تکیه میشود؛
 .8فراتاریخی و فراانسانی جلوه دادن اسوههای دینی توسط استادان باعث غیرملموس شدن آنها برای
مخاطبین میشود.

محتوای متون دینی
 .1در متون دینی به آسانسازی محتوا چندان توجه نمیشود؛
 .2دروس دینی دارای حجم زیاد هستند ،اما کیفیت ندارند؛
 .3متون دینی با اهداف تعلیم و تربیت همسو نیستند؛
 .4متون دینی متناسب با نیازهای دانشجویان نیستند؛
 .5در راستای معنوی کردن متون دینی تالش چندانی صورت نمیگیرد؛
 .6آموزش دینی توسط مراجع آموزشی رسمی چندان متناسب با شرایط زندگی امروزی نیست؛
 .7متون دینی موجود با زندگی روزمره چندان همخوانی ندارند؛
 .8در محتوای دینی نسبت به ترسیم فضای مناسب مذهبی کمتوجهی میشود.

جو کلی حاکم بر دانشگاه
 .1بین دانشگاه و کانونهای دینی ارتباط چندانی وجود ندارد؛
 .2در امر آموزشهای دینی از سوی دانشگاه کجسلیقگیهایی صورت میگیرد؛
 .3نسبت به برگزاری اردوهای تربیتی ـ فرهنگی از سوی دانشگاه کمتوجهی میشود؛
 .4اساتید دروس دینی ،توجه چندانی به رعایت ظاهری آراسته ندارند؛
 .5اساتید دروس دینی ،در برنامههای مذهبی دانشگاه حضور چندانی ندارند؛
 .6اساتید دروس دینی توجه چندانی به شعائر مذهبی ندارند؛
 .7اساتید دروس دینی اهمیت چندانی به درست بودن اعتقادات و رفتار دینی دانشجویان ندارند.
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(ادامه) جدول .2
تربیت دینی

یافتههای پژوهش

 .1به طور کلی در این پژوهش 250 ،نفر( )%83/3از دانشجویان زن و  50نفر( )%16/7مرد

هستند .بنابراین ،بیشتر پاسخگویان این پژوهش را دانشجویان زن تشکیل دادهاند؛

 .2از نظر ســنی148 ،نفر( )%49/3از پاسخگویان در گروه سنی  99 ،21-24نفر( )%33از

آنها درگروه سنی  29 ،18-20نفر( )%9/7در گروه سنی 13 ،25-28نفر( )%4/3در گروه سنی

 29-32سال و  11نفر( )%3/7در گروه سنی  33-36سال قرار دارند؛

 .3از نظر وضعیت تأهل 239 ،نفر( )%79/7از پاسخگویان مجرد و  61نفر( )%20/3متأهل

هستند؛

 .4از نظر محل ســکونت 280 ،نفر( )%93/3از پاسخگویان ساکن شهر و  20نفر()%6/7

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

ساکن روستا هستند؛

 .5از نظر مقطع تحصیلی 225 ،نفر( )%75از دانشجویان در مقطع کارشناسی 57 ،نفر()%19
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 .1از منافعی که در دینداری جستجو میکنم یافتن احساس مثبتتر به خودم است؛
 .2برای این دیندارم که از مرگ کمتر ترس داشته باشم؛
 .3اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم فساد و فحشا پر میشود؛
 4بسیاری از قوانین اسالم را نمیتوان در جامعة امروز اجرا کرد؛
 .5رهبران جامعه باید کاردان باشند ،مذهبی بودنشان مهم نیست؛
 .6در زندگی چیزهای مهمتر از مذهب وجود دارد؛
 .7سعادت اخروی را ترجیح میدهم؛
 .8در قیامت اعمال دقیقاً رسیدگی میشود؛
 .9بدون اعتقادات دینی احساس میکنم زندگیام پوچ است؛
 .10در عصر حاضر پیامبران نمیتوانند الگویی برای بشریت باشند؛
 .11الزم نمیدانم وقت یا مالم را صرف مستمندان کنم؛
 .12برای اینکه آدم خوبی باشیم ،الزم نیست مذهبی باشیم؛
 .13برای رفع مشکالت اقتصادی گاهی از راههای غیرمجاز استفاده میکنم؛
 .14از منافع دینداری این استکه خدا در مشکالت یاری خواهد داد؛
 .15هدفم از اعمال دینی رسیدن به رستگاری است؛
 .16در هر موفقیت ،در کنار تالش ،یاری خدا را مهم میدانم؛
 .17هرگاه به زیارت میروم ،احساس معنوی میکنم؛
.18خود را رانده شدة درگاه خدا نمییابم؛
 .19الزم نیست همسرم مذهبی باشد؛
 .20برای دفاع از آزادی ،باید اعتقاد مذهبی را تعدیل کرد.

بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان

در مقطع کارشناسی ارشد و  18نفر( )%6در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند؛
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 .6از نظر دانشــکده 105 ،نفر( )%35در دانشکدة علوم پایه 65 ،نفر( )%21/7در دانشکدة
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فنی و مهندســی 60 ،نفر( )%20در دانشــکدة ادبیات و علوم انسانی 33 ،نفر( 11درصد) در
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دانشــکدة معماری و هنر 30 ،نفر( 10درصد) در دانشــکدة زبانهای خارجی و  7نفر(2/3

درصد) در دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین مشغول به تحصیل هستند؛

 .7از نظ��ر پای��گاه اقتصاــدی ـ اجتماعــی 26 ،نفــر( )%50از پاســخگویان بــه پایگاه

اقتصــادی ـ اجتماعی متوســط 18 ،نفر( )%34/6بــه پایگاه اقتصــادی ـ اجتماعی باال و 8
نفر( )%15/4به پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین تعلق دارند؛ الزم به یادآوری اســت که از

بین 300پاسخگو 248 ،نفر( )%82/7به گویههای متغیر مذکور پاسخ ندادهاند؛

 .8در مجموع حدود  %60از پاسخگویان ویژگیهای شخصیتی اساتید را مطلوب ندانستند.

به طور کلی ،در این زمینه پاسخهای پاسخگویان در گزینههای تاحدودی و کم متمرکزند؛

 .9حدود  %70از پاســخگویان ویژگیهای علمی اســاتید ،زمینههای خانوادگی خود در

تربیت دینی ،عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تربیت دینی ،ساختار قانونی دانشگاه در تربیت دینی،

روشهای تربیت دینی ،محتوای متون دینی و جو کلی حاکم بر دانشگاه را مطلوب ندانستند.
جدول  .3نتايج آزمونهاي روابط ميان متغيرهاي پژوهش و متغير وابستة پژوهش
(پایبندیبهتربیتدینی)

متغيرهاي
مستقل

نوع رابطه
ضريب همبستگي سطح معناداري نتـيجة نهـايي
در تحليل مسير
آزمون
همبستگي
پيرسون

روشهای تربیت دینی

0/263

0/000

معنادار و مستقیم

وجود رابطه

ویژگیهای علمی اساتید

0/242

0/000

معنادار و مستقیم

-

ویژگیهایشخصیتیاساتید

0/237

0/000

معنادار و مستقیم

وجود رابطه

جو کلی حاکم بر دانشگاه

0/162

0/005

معنادار و مستقیم

-

ساختار قانونی دانشگاه

0/153

0/008

معنادار و مستقیم

محتوای متون دینی

0/135

0/019

معنادار و مستقیم

-

عوامل خانوادگی

-0/129

0/039

معنادار و معکوس

وجود رابطه

پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی

0/123

0/171

عدم رابطه

-

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/005

0/934

عدم رابطه

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

144

 .1مقایسة میانگینهای نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد میزان تربیت دینی

بین دانشجویان مرد و زن( 70/54در بین دانشجویان مرد و  75/31در بین دانشجویان زن)،

مقــدار آمارة  )5/787( Fو ســطح معناداری آن( )0/017نشــان دهندة آن هســتند که
 .2بین متغیرهای ســن ،وضعیت تأهل ،محل سکونت ،مقطع تحصیلی ،دانشکده یا

رشــتة تحصیلی ،پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین دانشجویان و مذهب دانشجویان

و میزان پایبندی آنها به تربیت دینی رابطة معنادار وجود ندارد؛

 .3بین ویژگیهای شــخصیتی اســاتید و میزان پایبندی دانشجویان به تربیت دینی

رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد؛

 .4بین ویژگیهای علمی اساتید و میزان پایبندی دانشجویان به تربیت دینی رابطة

معنادار و مستقيم وجود دارد؛

 .5بین عوامل خانوادگی و میزان پایبندی دانشجویان به تربیت دینی رابطة معنادار

و معکوس وجود دارد؛

 .6بیــن عوامل فرهنگــی -اجتماعی و میزان پایبندی دانشــجویان به تربیت دینی

دانشجویان رابطة معنادار وجود ندارد؛

 .7بین ســاختار قانونی دانشگاه و میزان پایبندی دانشجویان به تربیت دینی رابطة

معنادار و مستقيم وجود دارد؛

 .8بین روشهای تربیت دینی و میزان پایبندی دانشــجویان به تربیت دینی رابطة

معنادار و مستقيم وجود دارد؛

 .9بیــن محتــوای متون دینی و میزان پایبندی دانشــجویان بــه تربیت دینی رابطة

معنادار و مســتقيم وجــود دارد؛  .10بین جو کلی حاکم بر دانشــگاه و میزان پایبندی

دانشجویان به تربیت دینی رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد.

یکی از رایجترین روشهایی که از طریق آن میتوان میزان تأثیر خالص متغیرهای

مســتقل بر متغیر وابســته را برآورد کرد روش رگرسیون 1اســت .این روش ،همچنین

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

نشــان میدهد که آیا میان خود متغیرهای مستقل همبســتگی وجود دارد یا خیر(مولر
و دیگران .)299-338 :1378 ،عالوه بر این ،از رگرســیون برای پیشبینی نیز استفاده
1. regression
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میشود(ســاروخانی .)161 :1386 ،بدیــن منظــور در ایــن پژوهش  7متغیر مســتقل
پژوهش(که همگی رابطة معنادار با متغیر وابســته دارند) انتخاب شده و با استفاده از
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روش رگرس��یون گام به گام 1چگونگی روابط میان آنها و متغیر وابســته ،و همچنین
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روابــط میان خود متغیرهای مســتقل ،ارزیابی شــد .آمارهای که میــزان تأثیر خالص
متغیرهای مســتقل بر متغیر وابســته را نشان میدهد بتا 2اســت که از جدول ضرایب

اس��تخراج میشود .به این ترتیب با اســتفاده از روش رگرسیون میتوان متغیر وابسته

را پیشبینی کرد.

جدول  :4عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از گام اول تا گام سوم
براي پيشبيني «تربیت دینی»

نام متغیر

R

R2

 R2تعديل شده

اشتباه
استاندارد

روشهای تربیت دینی

0/262

0/068

0/065

12/466

عوامل خانوادگی

0/321

0/103

0/097

12/255

ویژگیهای شخصیتی اساتید

0/372

0/139

0/130

12/028

از ميــان  7متغیــر مســتقلی کــه دارای رابطة معنادار و مســتقیم با متغیر وابســتة

پژوهش«تربیت دینی» بودهاند ،یعنی ویژگیهای شخصیتی اساتید ،ویژگیهای علمی

اســاتید ،عوامــل خانوادگی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،ســاختار قانونی دانشــگاه،
روشهای تربیت دینی ،محتوای متون دینی و جو کلی حاکم بر دانشگاه فقط  3متغیر

روشهای تربیت دینی ،عوامل خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی اساتید ،دارای تأثیر
مستقیم بر متغیر وابستة پژوهش بودهاند .همچنین ،این جدول نشان ميدهد که معادلة

پيشبيني عوامل مؤثر بر تربیت دینی داراي ســه گام اســت .بر اســاس جدول مذكور
1. stepwise
2. Beta

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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ضريب همبســتگي چند متغيره( )Rدر گام سوم  0/372اســت .ضريب تعيين( )R2به

دســتآمده در گام سوم نيز نشان ميدهد كه سه متغير وارد شده به معادله در مجموع
ميتوانند حــدود 14(0/14درصد) از واريانس تربیت دینی را پيشبيني يا تبيين كنند.

لحاظ آماري معنادار بوده اســت .با توجه به  R2به دســت آمده در گام ســوم ميتوان

گفت حدود  86درصد از واريانس تربیت دینی دانشجویان توسط چهار متغير مذكور
تبيين نشده است و توسط عوامل دیگری تبیین میشوند .بنابراين ،عالوه بر سه متغير
مذكور متغيرهاي ديگر نيز ميتوانند در تربیت دینی دانشجویان مؤثر باشند و ضرورت ًا

نميتوان اين پديده را ناشي از متغيرهاي سهگانة مذكور دانست .در جدول  5نيز ساير
آمارهها براي متغيرهاي درون معادله آورده شــدهاند .اين آمارهها عبارتاند از :ضرايب

رگرسيون( )Bبراي نشان دادن نمرات خام متغيرهاي درون معادله ،ضرايب استاندارد
متغيرهاي درون معادله( )Betaبراي نشــان دادن تأثير خالص متغيرهاي درون معادله
بر متغير وابسته و مقادير آزمون « »Tو « »Sig .Tبراي نشان دادن معناداري ضرايب

رگرسيون ،ضرايب استاندارد ،همبستگي نيمهجزئي و همبستگي جزئي.

جدول  .5عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيشبيني «عوامل مؤثر بر تربیت دینی»
دانشجویان در گام سوم

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

نام متغیر

B

روشهای تربیت دینی

0/620

0/262

عوامل خانوادگی

-0/433

-0/190

-3/367

ویژگیهای شخصیتی اساتید

0/630

0/222

3/504

Beta

T

Sig. T

4/673

0/000
0/001
0/001

بــه طوركلي ،جدول باال نشــان ميدهد كــه از ميان  9متغير مســتقل ،تنها  3متغير

توانسته است وارد معادلة رگرسيوني شده و متغيرهاي ديگر داراي همبستگي كافي با
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متغير وابسته نبودهاند كه بتوانند وارد معادلة رگرسيوني شوند ،به همين دليل از معادله

خارج شدهاند.
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جدول  .6آمارههاي مربوط به سه بار اجراي رگرسيون براي پيشبيني متغير وابستة پژوهش
متغيرهاي مستقل

 R 2تعديل شده

R2

R
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«تربیت دینی»

اشتباه استاندارد

روشهای تربیت دینی
عوامل خانوادگی

0/372

0/130

0/139

12/028

ویژگیهای شخصیتی اساتید

جدول باال نشــان ميدهد كه ضريب همبســتگي چندگانه يا چندمتغيره بين تربیت

دینی(متغير وابســتة پژوهــش) و  3متغير روشهای تربیت دینــی ،عوامل خانوادگی،

ویژگیهای شخصیتی اســاتید(متغيرهاي مستقل پژوهش)  0/372است .آمارة  R2نيز
نشــاندهندة آن اســت كه  0/139از تغييرات واريانس متغير تربیت دینی توســط سه
متغير مذكور تبيين ميگردد.

جدول  .7تأثير مستقيم و غير مستقيم و تأثير كل متغيرهاي مستقل پژوهش بر
«تربیت دینی»

نام متغیر

تأثير مستقيم

تأثير غيرمستقيم

تأثير كل

روشهای تربیت دینی

0/212

0/000

0/212

عوامل خانوادگی

0/242

0/000

0/242

ویژگیهای شخصیتی اساتید

0/222

0/000

0/222
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جدول  6نشان میدهد که سه متغير داراي تأثير مستقيم بر متغير وابستهاند .با توجه

به جدول باال ،مالحظه میشــود که از نظر ميزان اهميت و تأثير متغیرهای مســتقل بر
متغير وابســتة پژوهش در رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مســیر ،مهمترین متغیرها ،به
 .1روشهای تربیت دینی؛
 .2عوامل خانوادگی؛

 .3ویژگیهای شخصیتی اساتید.

تربیت دینی

0/212

روشهای تربیت دینی

0/242

عوامل خانوادگی

0/222

ویژگیهای شخصیتی اساتید

مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تربیت دینی در دانشجویان

بحثو نتیجهگیری

ه��دف این پژوهش بررس��ی رابطة بین متغیرهای ویژگیهای ش��خصیتی اس��اتید،

ویژگیهای علمی اساتید ،عوامل خانوادگی ،عوامل فرهنگی ـ اجتماعی ،ساختار قانونی

دانش��گاه ،روش تربیت دینی ،محتوای متون دینی ،جو کلی حاکم بر دانشگاه و وضعیت
تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است .در مجموع ،نتایج پژوهش نشان دادند

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

که ميزان تربیت دینی در ميان دانشــجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است .مقايسة

میانگینهای به دســت آمده در مورد میزان تربیت دینی بر حســب سن ،وضعیت تأهل،

محل ســکونت ،مقطع تحصیلی ،دانشکده و مذهب ،نشان میدهند که میزان تربیت دینی
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بر حســب این متغیرها تفــاوت ندارد .یافتههای آماری نشــان دادند که ميان ویژگیهای

شــخصیتی و علمی اساتید ،عوامل خانوادگی ،ساختار قانونی دانشگاه ،روشهای تربیت
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دینی ،محتوای متون دینی ،جو کلی حاکم بر دانشــگاه و تربیت دینی دانشــجویان رابطة
Downloaded from qaiie.ir at 15:14 +0330 on Tuesday November 19th 2019

معنادار و مســتقيم وجود دارد ،اما ميان عوامل فرهنگــی ـ اجتماعی و پایگاه اقتصادی ـ
اجتماعی و تربیت دینی دانشجویان رابطهای وجود نداشته است .به طور کلی ،نتایج این

پژوهش با نتایج پژوهش باباییفرد و همکاران( )1395دربارة تأثیر دانشــگاه بر وضعیت
پایبندی به سبک زندگی دینی همسو بوده است .در هر دو پژوهش مالحظه شد که دانشگاه
و نظام تربیتی آن و رضایت یا عدم رضایت از شیوههای تربیتی آن نقش مهمی در تربیت

دینی دانشــجویان دارد .به بیان دیگر ،پایبندی دانشــجویان به آموزههای دینی و ســبک
زندگی دینی به طور چشمگیری متأثر از وضعیت تربیت دینی موجود در دانشگاه است.

همچنین ،نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش صادقی و مظاهری( ،)1386ســیکا(،)2002

لینس( )2006و اسکات و همکاران( )2006دربارة نقش والدین در تربیت دینی و پژوهش

یوســفی لویه( )1386دربارة تأثیر آموزش و خانواده بر نگرش دینی دانش��جویان همسو

بوده اس��ت .نتایج این پژوهش ،و پژوهشهای مذکور نشان دادند که ،از آن جا که انسان
موجودی اجتماعی است و ارزشها و هنجارها را در جامعه و در فرایند اجتماعی شدن

میآموزد ،آموزش درست میتواند نقشی بنیادی در تربیت دینی او داشته باشد .همچنین،
میزان پایبندی دینی والدین دانشــجویان ،عالیق دینی و نوع برخورد آنها با فرزندان در

زمینة دینی میتواند نقش مهمی در تربیت دینی و پایبندی دینی فرزندان داشته باشد .در
این راستا ،مسلم ًا رویارویی با کاستیها و زدودن ابعاد آسیبزای تربیتی در حوزۀ آموزشی

و خانواده میتواند نقشی مهم در تربیت دینی افراد بازی کند.

به طور کلی ،در این پژوهش سعی شد با نگاهی آسیبشناسانه به برخی از آسیبهای

موجود در تربیت دینی پرداخته شود و راههای درمان این آسیبها بررسی گردد .از آن جا
که موضوع پژوهش برای دانشجویان جذابیت داشت ،این پژوهش با هیچ گونه محدودیتی

در گردآوری اطالعات روبهرو نشد .به طور کلی در راستای رویارویی با کاستیهای تربیت
دینی در جامعه ،به ویژه در میان دانشجویان ،باید مسئولین در نظر داشته باشند برای مبارزه

با دینگریزی ،بهتر است پس از بررسی همهجانبة علل و عوامل آن ،راهکارهای مناسب
را برگزینند .دانشــگاه برای توفیق در امر تربیتدینی دانشــجویان و نیل به اهداف مورد
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نظر ،و بهویژه درونی کردن تربیتدینی ،باید با در نظر گرفتن شــاخصهای مورد تأکید

در آموزههای دین و اســتفاده از شیوههای مناســب و مؤثر مبتنی بر اصول روانشناختی

نوین ،بهکارگیری اساتید آگاه و باکفایت ،بازنگری و اصالح مستمر کتبدرسی به تناسب
کیفیتبخشی و اصالح عملکردها در تربیت دینی فراگیران بردارند .آنچه در جامعة امروز

ما بسیار مهم است ایجاد موجی سهمگین در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان و ارائة چهرة

زیبای دین و زدودن غبار خرافات و کژاندیشــیها است .در این صورت دین با جذابیت

فوقالعــادهای که دارد ،جوانان را به ســوی خود میکشــاند .از ایــن رو ،نقش متولیان و

دســتگاههای فرهنگی در برنامهریزی صحیح و اصولــی و تقویت مبانی دینی و عقیدتی
جوانان و تربیت آنان بر اساس الگوها و معیارهای صحیح اسالمی نقش بسیار حیاتی در

مقابله با دینگریزی جوانان خواهد داشت.

با توجه به یافتههای پژوهش ،از آنجا که ویژگیهای علمی اســتادان در تربیت دینی

دانشجویان تأثیرات مهمی دارد ،لذا به استادان دانشگاه پیشنهاد میگردد :نسبت به افزایش

سطح توانایی و مهارت علمی خود متناسب با محتوای تربیت دینی بکوشند؛ با توجه به

نقش حســاس روشها در فرایند تربیت دینی به اســتادان توصیه میگردد ،ضمن آشنایی

بــا روشهای عمومی تدریس و تربیــت ،با روشهای نوین و تخصصی تربیتی دینی نیز
آشنا شده و در فرایند تربیت دینی از آنها استفاده الزم را ببرند .با توجه به نقش حساس

الگوها در فرایند تربیت دینی ،به استادان پیشنهاد میگردد که ضمن انجام رفتارهای صحیح
و شایســته و انجام اعمال متناســب با افکار خود ،از هرگونه تناقض و تضاد بین رفتار و

گفتار خود بپرهیزند .عالوه بر این روشهای موجود آموزشی ما روشهای مناسبی برای
تربیت دینی نیستند .در روشهای موجود به جای این که از روشهای غیرمستقیم(مانند

الگو بودن) اســتفاده شود ،سعی میشود بیشــتر از روشهای مستقیم و دستوری استفاده
گــردد .در ایــن زمینه باید اقدامات و اصالحات الزم انجام شــود .با توجه به تأثیر جدی

عوامل خانوادگی در حوزة تربیت دینی ،الزم است ضمن ایجاد ارتباط منطقی بین خانواده
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

با فرزندان ،از اعمال فشار و برخوردهای سختگیرانه در زمینة انجام مناسک دینی پرهیز
شود و به جای تحکم و مجبور ساختن فرزندان به پذیرش ارزشهای دینی ،آنها را با این

ارزشها آشنا سازند و دلیل رعایت را برای آنها دقیق ًا بیان کنند.
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