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1محمدقدرتی    

2اسماعیل صالحی راد   

 چکیده

ضر هدف شگاه بر و هدف بررسی تاثیرجو با پژوهش حا صفهان  محیط دان شهیدباهنرا شجویان پردیس  باورهاي دینی دان

این پژوهش از نظر هدف کاربردي و روش آن توصــیفی و از نوع همبســتگی می باشــد جامعه :روشانجام گرفته اســت 
نفر به عنوان نمونه  317نفر می باشــد و 1348آماري در پژوهش حاضــر شــامل کلیه دانشــجویان اســت که تعداد آن ها

ست.  آماري درنظرگرفته شده ا ستفاده  ساده ا صادفی  بین  :یافته هاشدندوروش نمونه گیري در این تحقیق  از روش ت
ــیلی تفاوت معنی دار وجود  ــیلی و ترم تحص ــته تحص ــب رش ــگاه  و باورهاي دینی بر حس ــازمانی دانش محیط و جو س

ست شگاه با باورهاي دینی معنی دار ا سازمانی دان سازمانی  نداردوضریب همبستگی بین محیط و جو  یعنی محیط و جو 
ـــجویان به اعتقادات وباورهادردوبعداعتقادات ودانش دینی  ـــگاه بر باورهاي دینی تاثیر  دارد. میزان پایبندي دانش دانش
سطی وپایبندي به بعدتکالیف فردي  شرعیات وعبادیات میانگین متو شترین میانگین و وپایبندي به بعدتکالیف جمعی  بی

محیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهاي دینی  نتیجه گیري: دیات کمترین میانگین راداشتند.شرعیات وانجام فردي عبا
شجویان  شگاهی میتواننداعتقادات وباورهاي دان سئوالن بافراهم آورردن جومطلوب دان شجویان تاثیر دارد ومدیران وم دان

  رابه حدمتعادلی برسانند.

  

  

  .داري، دانشجومعلمانباورهاي دینی، محیط وجو، دین :کلید واژگان
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  . مقدمه1
زایدو میخواهد خط از افکار دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه این است که بتوانددرخدمت مردم باشد و بر دانش خودبیف

ی باشدآن بینش ممشی وي تغییرنکندو روز به روز بر باورهاي دینی اش افزوده گردد دراین دوره چندساله که دردانشگاه 
ده سازکشورمان کسب می کندآینده ساز وي می باشدو کمک شایانی به رفتار وي می کندو جوانان دانشجو آین و معرفتی که

گی و جوشش می باشندو اخالق و رفتار آنها نقش عظیمی درسرنوشت کشورمان دارد دوران دانشجویی اوج دوران فرهیخت
نشجو را درمعرض ا و توانایی هاي فراوانی است که داعلم می باشد محیط برجسته و متفاوت دانشگاه زمینه ساز قابلیت ه

رفتارآنهامتاثر از  آراء و افکار و عقایدجدیدي قرارمی دهد اما دانشجویان درمقابل این همه تازگی پذیرنده محض نیستندو
رخانواده که د الگوهاي رفتاري است که ناشی ازکنش متقابل با الگوهاو مدل هاي رفتاري و فعالیتهاي مذهبی آنها است

  مدرسه واجتماع اخذکرده اند لذا شکل گرفته است وبا شخصیتشان عجین شده است.

محیط و دانشگاه دوعنصرتاثیرگذار بر فرهنگ جامعه اند تاثیر مثبت و مطلوب دانشگاه ودانشجو برجامعه درگرو فعلیت 
دانکرد ممکن است موجب تباهی و یافتن هویت واقعی و مطلوب دانشگاه و به تبع دانشجوست اگر وي هویت مطلوب پی

3و تربیت)1384(سلمانپورپس رفت یک جامعه گردد دانشجویان کارامد و  عالقمند گام مهم واساسی درپیشبرد اهداف کشور  
به شمارمی رود در این زمینه بایداشاره کردکه شکوفاشدن استعدادها و به فعلیت رسیدن قواي آدمی وتحقق گوهر وجود 

یمان به خداوندنیروي باتوجه به اینکه روانشناسان معتقدند درا )328:1388(شعاري نژاداودرگروتعلیم وتربیت صحیح است
خارق العاده وجودداردکه نوعی  قدرت معنوي به انسان متدین می بخشد ودرتحمل سختی هاي زندگی اورا کمک می 

4) بنابراین دانشجویانی که باورهاي دینی1384کندو از نگرانی دورمی کند(نجاتی باالرادرخودنهادینه کرده باشند موجب  
ت باال درحرفه معلمی ظاهرشوند و باتمسک به قدرت معنوي خودبه تربیت کارآمد می شونددرآینده شغلی خود با قدر

  دانش آموزان بپردازد

 . بیان مسئله1,1

باورهاي دینی مجموعه اقدامات و رفتارها و باورها و نگرشهایی است که درارتباط بااصول دین و فروع دین و دیگرحیطه 
واین باورها قواي انسان را درجهت تعادل درچارچوب ارزشهاي دینی )1383هاي مرتبط بامذهب عنوان می شود (دورکیم

شکوفاو فراهم میکند و افرادي راتربیت می کندکه درجهت پیشرفت خودشان وکشورشان باشند (بیات 
5)ویلیام جیمز1381:53وتلخابی نمودارشدن حقیقت باورهاي دینی را دربخش عواطف واحوال دینی می  

                                                           
3 Upbringing 

4 Religious beliefs 

5 William James 
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)وعمل به آنهانوعی ادراك فردي برخاسته ازمعرفت دین است که به فرد بینش خاصی نسبت 151:1387داند(اذربایجانی
به  حقانیت اصول دینی ارائه میدهدو اعمال دینی مثل شعائرومناسک وآداب ورسوم تدوین شده درمیان معتقدان به دین 

وجوه مشترکی ازجمله باورها و ) و بطورکلی میتوان گفت دین 70:1385رفتارهاي نمونه اي به حساب می آیند(فقیهی
اعتقادات راشامل می شودو باورها و اعتقادات دینی بخش اعظمی ازدین راتشکیل می دهدو دین وتدین(ایمان) دوکلمه 
متفاوت می باشند و از دین به عنوان مکتب یاد می شود با محتوا و مفاد وحیانی و به مفهوم گزاره هایی است که برپیامبران 

)و 27:1382و تدین ودینداري وصف انسان دیندار و حاصل عملکرد دین ورزي انسان می باشد(جوادي املی ارسال می شود
رابطه دین ودینداري رابطه کل وجزءاست به این معنا که دین یک مفهوم کلی ودینداري مصداق وجلوه اي ازآن می 

پیروان آن دین وجودداردکه معموال پیروان، خود ) بنابراین درهردینی باورها و اعتقاداتی درنزد84:1390باشد(میرسندسی،
را نسبت به آنهامقیدمی دانند و بیشترعلماي اسالم دین رامجموعه تعالیم ودستوراتی می دانند که خداوند از طریق 

تفکیک » احکام و عقاید و اخالقیات « پیامبران خودبراي هدایت بشرفرستاده است این تعالیم رامی توان به سه بخش 
  ).42:1382جوادي آملیکرد(

دانشگاه می باشدکه جو مناسب می تواند آن را نسبت به قبل از ورود به دانشگاه 6ازجمله عوامل موثر بر باورهاي دینی جو
افزایش یاکاهش دهد و به نوعی دانشجویان بامحیط درتعامل هستند و از آن تاثیرمی پذیرندو هرسازمانی  داراي جو 

اشد و قابل دیدن و لمس کردن نیست؛ اما مانندهواي درون اتاق برروي همه چیزها اثرمی سازمانی منحصربه فردمی ب
گذارد درمتون التین مدیریت، جو را با عباراتی همچون  محیط اجتماعی، فرهنگ، اتمسفر و شخصیت هم خانواده دانسته  

  ).1370اند(دیویس

7سازمان ازنظر ریچارد دفت اید با محیط درتعامل باشد هم منابع را ازمحیط دریافت ) سیستمی است که براي بقا ب1990(
و هم منابع رابه آن منتقل سازد سازمان نمی تواند مستقل ازمحیط باشد بلکه باید پیوسته تغییرکند و با آن تطبیق 

قاي )و سیستم دانشگاه یکی از این سیستم هایی می باشد که براي ب1376،به نقل ازجمشیدیان وهمکاران(1990یابد(دفت
خود نیاز به تعامل با محیط دارد و محیطی است که در بروز و ظهور استعدادهاي درخشان شخصیت انسانی تاثیرمی گذارد 
ودانش آموزان پس از ورود به دانشگاه بامحیط جدیدي روبرو می شوند که درشخصیت آنها موثراست و به نوعی یک دوره 

اتمسفر، تظاهري از برنامه درسی و به منزله ي روح و محیط حاکم زندگی خود را در این محیط می گذرانند جو یا 
) جو دانشگاه کیفیت نسبتا پایدار محیط آموزشی است 1392بردانشکده ها و برنامه آموزشی می باشد(ثناگو و همکاران،

و دانشجویان  که حاصل تالش روابط و کنش هاي  متقابل میان گروه هاي درونی دانشگاه و مسئوالن و اساتید وکارکنان
می باشد حاصل نهایی این تعامالت شکل گیري ارزش هاو اعتقادات و موازین اجتماعی نظام دانشگاه است و کنش متقابل 

                                                           
6 Atmosphere/campus  community 

7 Richard Daft 
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،جو درنتیجه 8)و ازنظرفرنج وبل1391:303,309میان فراگیران ومحیط اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (ثناگو و همکاران
9)و مورن ولیکوین1385ده در بافتی ازمحیط حاصل می شود(فرنج وبلتعامل میان آموزش دهنده و آموزش گیرن  

سازمان هامی )جوسازمانی را ویژگی نسبتا بادوامی ازسازمان می دانندکه موجب تمایزآن سازمان ازسایر1992(
  ).1376گردد(جمشیدیان،

  . فرضیات پژوهش2

  ن  تاثیر داردمحیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهاي دینی دانشجویا :فرضیه اصلی

  فرضیات فرعی:

  اي دانشجویان تاثیرداردمحیط وجوسازمانی براعتقادات  وباوره-1

  مل به تکالیف فردي) دانشجویان تاثیرداردمحیط وجوسازمانی برشرعیات(ع-2

  انجام فردي عبادیات)دانشجویان تاثیرداردمحیط وجوسازمانی برعبادیات(-3

  جمعی) دانشجویان تاثیرداردمحیط وجوسازمانی برعبادیات(انجام -4

  ردمحیط وجوسازمانی براخالقیات دانشجویان تاثیردا-5

  عمل به تکالیف جمعی)دانشجویان تاثیرداردمحیط وجوسازمانی برشرعیات (-6

  . نوع و روش پژوهش2,1

که محققان  یاین پژوهش از نظر هدف کاربردي و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش از آنجای
و از نوع  به تعیین رابطه محیط و جو سازمانی با باورهاي دینی در بین دانشجویان می پردازد لذا پژوهش توصیفی

  همبستگی می باشد.

  . پیشینه ي پژوهش2,2

درصدازدانشجویان دانشگاه اصفهان گرایش دینی وجود دارد و دانشگاه 75)به این نتیجه رسیده است که در1376ابراهیمی(
درصد از دانشجویان تاثیرداشته است که دانشجویان دخترنسبت به پسران عملکرد بهتري داشته 40برافکار و اعمال دینی

                                                           
8 Frennch & Bell 

9 Morin/Lykvyn 
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)در پژوهش خود باعنوان (بررسی ایمان دینی ودین گرایی دانشجویان) میزان دینداري دانشجویان را 1379اند و مرجایی(
که پور یوسفی درمورد سنجش دینداري برروي دانشجویان مسلمان  در حد باال ارزیابی کرده است و همچنین درتحقیقی

مشغول به تحصیل دردانشگاه شیکاگوانجام داده است نتایج میزان دینداري باالیی را گزارش می دهد و میزان دینداري 
حبیب )  و همچنین 1383آنها در ابعاد اعتقادي وعاطفی بیش ازپیامدي بوده است(پوریوسفی به نقل ازسراج زاده

)دربررسی انواع دینداري دربین دانشجویان دانشگاه تهران به این نتایج رسیده است که پاسخگویان  در 1384زاده(
ابعاداعتقادات دینی واخالق و تکالیف فردي بیشترین نمره و در عبادت جمعی و فردي ودانش دینی کمترین نمره را 

دینداري نشانگرتضعیف پایبندي افراد به همه ابعاد دین در بین اخذکرده اند، ازدید محقق تفاوت نمرات ابعادمختلف 
دانشجویان است نتیجه دیگرآنکه دینداري دانشجویان باترکیب همه ابعاد به سمت متوسط میل می کند. درپژوهشی که 

بهان دردوران )انجام داد با عنوان بررسی برخی الگوهاي رفتاري و مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاداسالمی به84حسین پور(
تحصیل  این نتایج به دست امده است که بین الگوهاي رفتاري و فعالیتهاي مذهبی دانشجویان رابطه مثبت معنی داري 
وجودداردیعنی با افزایش الگوهاي رفتاري میزان فعالیتهاي مذهبی نیزافزایش یافته است و همچنین بین دانشجویان رشته 

)بامطالعه 1385انشجویان رابطه مثبت معناداري وجودداردو وتوسلی ومرشدي(هاي تحصیلی و فعالیت هاي مذهبی د
وضعیت دینداري دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیربه این نتایج رسیدندکه باورهاي دینی دانشجویان درحدباال و 

ام دادن اعمال جمعی پایبندي آنان به انجام مناسک فردي دینی درحدمتوسط روبه باالیی است ولی پایبندي انان به انج
درحدکم ارزیابی شده است همانگونه که درپژوهش هاي انجام شده مشاهده میشوداکثردانشجویان دینداري متوسط روبه 
باالیی رادارندوبیشترین  حضوردرتکالیف فردي ارزیابی شده است وکمترین حضورهم نسبت به تکالیف جمعی بوده 

رخورداربوده اندوهمچنین بین رشته هاومقاطع تحصیلی هم تفاوت درمیزان ودانشجویان معموال ازاعتقادات باالیی ب
دینداري وباورهاي دینی دانشجویان مشاهده شده است ودانشگاه هایی که بیشترین تاکیدشان درپایبندي به اعتقادات 

  وباورهابوده است میزان عملکرددانشجویان بهتربوده است.

  پژوهش وروش پژوهش ونه.جامعه آماري ونمونه و برآورد حجم نم3

نفر می باشدو.معموالً براي تعیین 1348جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان است که تعداد آن ها  
حجم یک نمونه دقیق، هیچ رقم معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه 

)از 1380مع آوري و تجزیه و تحلیل شود و یا روش تحقیق بستگی داشته باشد(خویی نژاد، مورد نظر، داده هاي که باید ج
طرفی انتخاب نمونه با اندازه بسیار بزرگ مستلزم صرف هزینه، وقت زیاد و داشتن نیروي انسانی ماهر است. از این رو در 

صرفه جویی در این موارد محقق باید حدي را  بسیاري از موارد امکان انتخاب چنین نمونه ي وجود ندارد. بنابراین براي
قائل شود و اندازه نمونه را چنان انتخاب کند که برآورد او درست و مطابق با ویژگی هاي آماري باشدو با استفاده از روش 

 نفر به عنوان نمونه آماري درنظرگرفته شدندودر این تحقیق  از روش تصادفی ساده استفاده شده است. 317سرشماري

  .ابزارپژوهش3,1
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  .مقیاس سنجش دینداري شجاعی زند3,1,1

) پنج بعداصلی براي دینداري قائلندکه عبارتست از( اعتقادي،مناسکی،تجربی،فکري وپیامدي) 1965استارك وگالك(
) این مقیاس تعهددینی پرکاربردترین سنجه غربی درپژوهشهاي دینداري جامعه شناسان 164:1380(سراجزاده وتوکلی

ست بیشترتالشهایی که درغرب براي ساخت مقیاسهاي سنجش دینداري انجام گرفته مبتنی برزمینه سنتی داخلی ا
یامسیحی است ازاین رو،بسیاري معتقدندکه این مقیاسهانمیتوانندمبناي خوبی براي سنجش دینداري سایر ادیان،ازجمله 

سالم،اوضاع اجتماعی ایران ودرنظرگرفتن اصول )درپی آن برآمده تابرمبناي اصول دین ا1384اسالم،باشند شجاعی زند(
الزم براي الگوي جامع سنجش دینداري،ابعادمتفاوت دین راازدیدگاه جامعه شناختی متمایزوتبیین کند بنابراین ازسنجه 
ي شجاعی زندکه بنظرنویسنده ازاهمیت چندانی برخورداراست و بدلیل اینکه باورهاي دینی جزئی ازدینداري اشخاص 

  ع محسوب میشوددراین پژوهش ازاین سنجه ي بومی استفاده شدکه ابعاد آن شامل مواردزیرمیباشددرجوام

عبادیات (که شامل  انجام فردي -2اعتقادات (که شامل مولفه هاي اعتقادات و باورها وداشتن معلومات دینی میباشد ) -1
مل به تکالیف جمعی وتکالیف فردي میباشد) شرعیات (که شامل ع-4اخالقیات -3عبادت وانجام جمعی عبادت  میباشد) 

در نظر  5و  4، 3، 2، 1نقطه اي می باشد که براي گزینه هاامتیازات  5ونمره گذاري پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 
  گرفته شد.

  .مقیاس پرسشنامه محیط دانشگاهی3,1,2

است که به منظور سنجش محیط خرده مقیاس تشکیل شده  6گویه و  56پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از 
اصالً موافق «نقطه اي می باشد که براي گزینه هاي  5دانشگاه بکار می رود. نمره گذاري پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 

، 2، 1به ترتیب امتیازات » کامالً موافقم«و » تا اندازه اي موافقم«، »به طور متوسطی موافقم«، »اندکی موافقم «، »نیستم
  نظر گرفته شده است. در 5و  4، 3

  

  

  

 

  .تعیین روایی و پایایی ابزارهاي اندازه گیري پژوهش3,2

  .روایی پرسشنامه3,2,1
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روایی اصطالحی است که به هدفی که آزمون براي تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. مهمترین انواع 
روایی صوري پرسشنامه محیط و جو سازمانی، باورهاي  روایی عبارتند از روایی محتوایی، روایی مالکی،در پژوهش حاضر

  دینی با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و استادان و چندتن از صاحبنظران موضوعی برآورد گردیده است. 

  .پایایی پرسشنامه ها3,2,2

ز روش هاي تعیین پایایی روش پایایی مصححان، روش بازآزمایی، روش فرم هاي هم ارز، و روش هاي همسانی درونی ا
است. براي تعیین پایایی، روش هاي مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر براي مشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از 

  ضریب آلفاي کرونباخ که یکی از روش هاي همسانی درونی است استفاده گردیده است.

  در جدول زیر نشان داده شده است  ی، باورهاي دینیضرایب پایایی کل براي هر یک از پرسشنامه هاي محیط و جو سازمان

  جدول ضرایب پایایی کل پرسشنامه هاي محیط و جو سازمانی، باورهاي دینی

  ضریب پایایی  پرسشنامه

  91/0  محیط و جو سازمانی

  88/0  باورهاي دینی

) محاسبه 88/0و باورهاي دینی() 91/0طبق یافته هاي جدول ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب محیط و جو سازمانی (
  عه می باشد.گردید که نشان از دقت باالي ابزار اندازه گیري استفاده در این مطال

  جدول ضرایب پایایی مؤلفه هاي باورهاي دینی

  ضریب پایایی  پرسشنامه

  81/0  اعتقادات و باورها

  78/0  شرعیات (تکالیف فردي)

 85/0  عبادیات (انجام فردي)

  83/0  (انجام جمعی)عبادیات 

  85/0  اخالقیات

  82/0  شرعیات (عمل به تکالیف جمعی)

 80/0  اعتقادات (دانش دینی)
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  .داده هاي جمعیت شناختی پرسشنامه4

) یافته هاي جمعیت شناختی تحقیق شامل رشته تحصیلی، ترم تحصیلی، سن، وضعیت تاهل و 5-4) تا (1-4در جدول (
  وضعیت خوابگاه به همراه نمودارهاي آماري نشان داده شده است. 

  ): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی1-4جدول(

  شاخص هاي آماري       

  رشته تحصیلی

  درصد فراوانی  فراوانی

  

  3/7  23  ادبیات

  6/0  2  ارتباط تصویري

  4/5  17  مشاوره و راهنمایی

  8/8  28  ریاضی

  8/8  28  شیمی

  3/1  4  تربیت بدنی

  4/5  17  ادبیات عرب

  7/5  18  کودکان استثنایی

  3/7  23  زبان

  7/29  94  علوم تربیتی

  9/7  25  فیزیک

  4/5  17  الهیات

  5/2  8  علوم اجتماعی

  1/4  13  زیست

  100  317  مجموع

  درصد از شرکت کنندگان در پژوهش علوم تربیتی است.  7/29) نشان می دهد رشته تحصیلی 1-4نتایج جدول (
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  ): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ترم تحصیلی2-4جدول(

  شاخص هاي آماري        

  ترم تحصیلی

  درصد فراوانی  فراوانی

  

  9/1  6  بی پاسخ

  9/12  41  2ترم 

  24  76  3ترم 

  3/24  77  5ترم 

  9/36  117 7ترم 

  100  317  مجموع

  

لی هفتم مشغول به تحصیل درصد از شرکت کنندگان در پژوهش در ترم تحصی  9/36) نشان می دهد 2-4نتایج جدول (
  می باشند.

  ): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن3-4جدول(

  شاخص هاي آماري          

  سن

 درصد فراوانی   فراوانی

  

  1/4  13  بی پاسخ

  4/27  87  سال و کمتر 20

  9/59  190  سال 23تا  21

  5/8  27  سال 23بیشتر از 

  100  317  مجموع

  

  ): میانگین و انحراف معیار نمرات محیط و جو سازمانی دانشگاه و باورهاي دینی4-4جدول(

  شاخص هاي آماري           

  مقیاس

  انحراف معیار  میانگین
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  59/0  77/2  محیط و جو سازمانی دانشگاه

  39/0  79/3  باورهاي دینی

  

  است. 79/3، 77/2) نشان می دهد میانگین محیط و جو سازمانی دانشگاه و باورهاي دینی به ترتیب برابر با  5-4نتایج جدول (

  ): میانگین و انحراف معیار مؤلفه هاي باورهاي دینی6-4جدول(

شاخص هاي                             
  آماري

  مقیاس

  انحراف معیار  میانگین

  

  68/0  75/4  اعتقادات و باورها

  56/0  05/3  شرعیات (تکالیف فردي)

  60/0 13/3  عبادیات (انجام فردي)

  91/0  54/3  عبادیات (انجام جمعی) 

  65/0  86/3  اخالقیات

  72/0  75/3  شرعیات (عمل به تکالیف جمعی)

  70/0 43/4  اعتقادات (دانش دینی) 

  

) نشان می دهد میانگین اعتقادات و باورها، شرعیات (تکالیف فردي)، عبادیات (انجام فردي)، عبادیات 7-4نتایج جدول (
، 05/3، 75/4(انجام جمعی) ، اخالقیات، شرعیات (عمل به تکالیف جمعی) و اعتقادات (دانش دینی)  به ترتیب برابر با 

  است. 43/4، 75/3، 86/3، 54/3، 13/3

  

  .یافته هاي استنباطی4,1

  در این قسمت، یافته هاي استنباطی تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.

 محیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهاي دینی دانشجویان  تاثیر دارد. :. فرضیه اصلی4,1,1
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  محیط و جو سازمانی دانشگاه با باورهاي دینی): ضریب همبستگی بین 8-4جدول (

  متغیر مالك                                                      باورهاي دینی
  شاخص آماري

  متغیر
  پیش بین

  
ضریب 

  همبستگی
  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

محیط و جو سازمانی 
  دانشگاه

**300/0  090/0  001/0  

01 /0<p  

) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با باورهاي دینی معنی دار 8-4هاي جدول (یافته 
درصد  2r (9)  تاثیر  دارد. بر اساس ضریب تعیین(r=300/0است. یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهاي دینی ( 

واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با باورهاي دینی مشترك بوده است. لذا فرضیه اصلی مبنی بر این که محیط و جو 
  سازمانی دانشگاه بر باورهاي دینی تاثیر دارد، تأیید می گردد. 

 دارد.محیط و جو سازمانی دانشگاه بر اعتقادات و باورها دانشجویان  تاثیر  .فرضیه اول:4,1,2

  ): ضریب همبستگی بین بعد اعتقادات و باورها از محیط و جو سازمانی دانشگاه با اعتقادات9-4جدول (

  متغیر مالك                                                      اعتقادات و باورها

  شاخص آماري

  متغیر

  پیش بین

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

محیط و جو سازمانی 
  دانشگاه

*154/0  024/0  020/0  

                                                                                                                05 /0<p  

باورها معنی ) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با اعتقادات و 9-4یافته هاي جدول (
 2r (4/2)  تاثیر دارد. بر اساس ضریب تعیین(r=154/0دار است یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر اعتقادات و باورها ( 

درصد واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با اعتقادات و باورها مشترك بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر این که 
  اعتقادات و باورها تاثیر دارد، تأیید می گردد.  محیط و جو سازمانی دانشگاه بر

  محیط و جو سازمانی دانشگاه بر شرعیات (تکالیف فردي)  دانشجویان  تاثیر دارد. :.فرضیه دوم4,1,3
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  ): ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (تکالیف فردي)10-4جدول (

  شرعیات (تکالیف فردي)                          متغیر مالك                            

  شاخص آماري

  متغیر

  پیش بین 

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

  005/0  036/0  189/0**  محیط و جو سازمانی  

05 /0<p  

شرعیات (تکالیف فردي)  ) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با 10-4یافته هاي جدول (
) تاثیر دارد. بر اساس ضریب r=189/0معنی دار است. یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر شرعیات (تکالیف فردي)  ( 

درصد واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (تکالیف فردي)  مشترك بوده است. لذا فرضیه   2r (6/3تعیین(
  و جو سازمانی دانشگاه بر شرعیات (تکالیف فردي)  تاثیر دارد، تأیید می گردد.  دوم مبنی بر این که محیط

  محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام فردي)  دانشجویان  رابطه  وجود دارد. :.فرضیه سوم4,1,4

  ): ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام فردي)11-4جدول (

  متغیر مالك                                                     عبادیات (انجام فردي)

  شاخص آماري

  متغیر

  پیش بین 

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

  001/0  057/0  239/0**  محیط و جو سازمانی

01 /0<p  

)  r=239/0بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با اعتقادات () نشان می دهد ضریب همبستگی 11-4یافته هاي جدول (
 2r (7/5معنی دار است. یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر عبادیات (انجام فردي)  تاثیر دارد. بر اساس ضریب تعیین(

مبنی بر این درصد واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام فردي)  مشترك بوده است. لذا فرضیه سوم 
  که محیط و جو سازمانی دانشگاه بر عبادیات (انجام فردي)  تاثیر دارد، تأیید می گردد. 

 محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام جمعی) دانشجویان  تاثیر دارد. :.فرضیه چهارم4,1,5
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  (انجام جمعی)): ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات 12-4جدول (

  متغیر مالك                                                      عبادیات (انجام جمعی)

  شاخص آماري

  متغیر

  پیش بین

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

  071/0  014/0  120/0  محیط و جو سازمانی

                                                                                                                 05 /0<p  

) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام جمعی) 12-4یافته هاي جدول (
)  تاثیر  ندارد. بر اساس ضریب r=120/0انی دانشگاه بر عبادیات (انجام جمعی) ( معنی دار نیست. یعنی محیط و جو سازم

درصد واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با عبادیات (انجام جمعی) مشترك بوده است. لذا فرضیه  2r (4/1تعیین(
  ارد، تأیید نمی گردد. چهارم مبنی بر این که محیط و جو سازمانی دانشگاه بر عبادیات (انجام جمعی) تاثیر د

  محیط و جو سازمانی دانشگاه با اخالقیات دانشجویان  تاثیر دارد. . فرضیه پنجم:4,1,6

  ): ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با اخالقیات13-4جدول (

  متغیر مالك                                                     اخالقیات

  شاخص آماري

  متغیر 

  پیش بین

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

  011/0  029/0  171/0*  محیط و جو سازمانی

   05 /0<p  

) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با اخالقیات معنی دار است. 13-4یافته هاي جدول (
درصد واریانس  2r (9/2)  تاثیر دارد. بر اساس ضریب تعیین(r=171/0اخالقیات (یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر 

محیط و جو سازمانی دانشگاه با اخالقیات مشترك بوده است. لذا فرضیه پنجم مبنی بر این که محیط و جو سازمانی 
  دانشگاه بر اخالقیات تاثیر دارد، تأیید می گردد. 

 محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (عمل به تکالیف) دانشجویان  تاثیر دارد. . فرضیه ششم:4,1,7
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  ): ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (عمل به تکالیف)14-4جدول (

  متغیر مالك                                                      شرعیات (عمل به تکالیف)

  شاخص آماري

  متغیر 

  پیش بین

  

ضریب 
  همبستگی

  سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی

  001/0  047/0  217/0**  محیط و جو سازمانی

   01 /0<p  

) نشان می دهد ضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (عمل به تکالیف) 14-4یافته هاي جدول (
)  تاثیر دارد. بر اساس ضریب r=217/0دانشگاه بر شرعیات (عمل به تکالیف) (معنی دار است. یعنی محیط و جو سازمانی 

درصد واریانس محیط و جو سازمانی دانشگاه با شرعیات (عمل به تکالیف) مشترك بوده است. لذا فرضیه  2r (7/4تعیین(
  دارد، تأیید می گردد.لیف) تاثیر ششم مبنی بر این که محیط و جو سازمانی دانشگاه بر شرعیات (عمل به تکا

 . جمع بندي5

آنچه درنوشتارحاضرتبیین شدباهدف دستیابی به تحکیم ایمان واخالق دردانشجویان دانشگاه فرهنگیان باهنراصفهان می 
باشدونتایج بیانگرآن است که جوومحیطی که دانشجویان درآن مشغول به تحصیل میباشندودراین دوره دراین جوومحیط 

جاداین روحیه دینداري وخداباوري بسیارمهم است ودانشجویان متاثرازاین جومیباشندوجومناسب زندگی میکننددرای
لعکس به مرحله سقوط رساندودستیابی به  افزایش یابا میتواندآنان رادرابعادمختلف دینی پرورش دهدومیل ورغبت آنان را

ومطلوب دانشجویان ازجنبه هاي مختلف این اهم باتوجه به برنامه ریزي مدیران سازمان وفراهم کردن شرایط وج
میتواندمهیاشودبنابراین بایدشرایطی فراهم گرددتادانشجویان ازلحاظ پایبندي به عبادیات وشرعیات نیزبیشترنمایان شده 
وبتوانندبااین روحیه درآینده شغلی خودوپیشرفت کشور ظاهرشوندوالگوي نمونه مکتب الهی گردندوکسب دانش دردانشگاه 

ارف دینی براي دانشجویان پیوندخورده وافزایش یابد. محیط سازمانی یکی ازعوامل بسیارمهم باکسب مع
تاثیرگذاردرشخصیت دانشجویان است ودانشگاه ها شامل محیط هاي متنوعی میباشندازجمله میتوان به  محیط دینی 

کردوهمچنین تفاوت  ومذهبی،فرهنگی ومحیط سیاسی ومحیط اقتصادي ومحیط آموزشی ویامحیط اجتماعی اشاره
رابطه بین .دانشگاه ها منحصردروضعیت فیزیکی ومادي آنهانیست واغلب محیط متفاوت باعث تفکیک آنهاازیکدیگرمیگردد

محیط وجوسازمانی برباورهاي دینی دانشجویان دردانشگاه فرهنگیان باهنراصفهان که دراین مقاله موردبررسی قرارگرفته 
زآن است که اعتقادات وباورهاي دینی دانشجویان درحدباالیی بوده واین نتایج ارتباط است نتایج  این بررسی حاکی ا

باجوسازمانی دانشگاه رامشهودمینماید که جوسازمانی براعتقادات وباورهاي دانشجویان تاثیرگذاربوده است واین نتایج 
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پژوهش خوددربین دانشجویان دانشگاه بانتایج پژوهشهاي دیگردراین حوزه تقریبا همسومیباشدهمانطورکه حبیب زاده در
تهران به این نتیجه رسیده است که دربعداعتقادات وتکالیف فردي بیشترین نمره ودربعدجمعی کمترین نمره بوده است 

  ولی دراین پژوهش انجام فردي عبادات نسبت به جمعی کمترارزیابی شده است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منابع 

  1ازدیدگاه ویلیام جیمز،قم.پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،چ شناسی دین روان)1387اذربایجانی،مسعود.( -

،طرح پژوهشهاي سازمان آموزش بررسی میزان آگاهی دانش آموزدختروپسردوره متوسطه)1381بیات.یحیی،تلخابی.محمود( -
  وپرورش استان زنجان
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 امام خمینی(ره) ،قم :انتشارات موسسه اموزشی وپژوهشیارامش درپرتونیایش)1384پناهی،علی احمد( -

سطح دینداري وگرایشهاي دینی دانشجویان دانشگاه صنعتی )1385توسلی.غالم عباس،مرشدي.ابوالفضل( -
  7،مرکزتحقیقات سیاست علمی کشورمجله جامعه شناسی ایران شامیرکبیر

خصوص جوسازمانی بررسی دیدگاه گروهی ازدانشجویان علوم پزشکی در) 1391ثناگو،اکرم.جویباري،لیال.مهرآور،فاطمه( -
 .2فصلنامه جنتاشاپیر دوره سوم شماره ومحیط دانشگاهی،

بررسی دیدگاه دانشجویان درخصوص جواموزشی دردانشگاه )1392ثناگو،اکرم.فغانی،مریم.جویباري،لیال.منصوریان،ازادرضا( -
  12ش 6مجله توسعه اموزش درعلوم پزشکی، دوره،1390علوم پزشکی گلستان درسال

،فصلنامه دانش کاربردمدل شش وجهی درارزیابی جوسازمانی)1376دي،خوش اخالق.رحمان.قیاسیان.مرتضی(جمشیدیان.مه -
  36و35مدیریت شماره

  ،تنظیم محمدمصطفی پور،قم:مرکزنشراسراء دین شناسی) 1382جوادي املی،عبداهللا( -

،پایان نامه کارشناسی  ه تهرانبررسی انواع دینداري دربین دانشجویان  دانشگا)1384حبیب زاده خطبه سرا.رامین( -
  ارشد،دانشگاه تربیت مدرس

بررسی برخی الگوهاي رفتاري ومذهبی دانشجویان دانشگاه ازاداسالمی بهبهان دردوران )1384حسین پور،محمد.( -
 28،فصلنامه مطالعات معرفتی درانشگاه اسالمی،شتحصیل

  رات سمت. انتشاروش تحقیق علوم تربیتی) 1380خویی نژاد، غالمرضا( -

 ترجمه باقرپرهام،تهران:نشرمرکز. صورابتدایی حیات دینی)1383دورکیم ،امیل( -

ترجمه محمدعلی طوسی ،تهران:مرکزآموزشی مدیریت رفتارانسانی درکار(رفتارسازمانی))1370دیویس .کیت وجان نیواستورم( -
 دولتی

،فصلنامه پژوهش، ري درپژوهش هاي اجتماعیبررسی تعاریف عملیات دیندا)1380سراج زاده،سیدحسین.توکلی،مهناز( -
 سال پنجم. 21-20شماره

 ،تهران:طرح نوچالش هاي دین ومدرنیته)1383سراج زاده.حسین( -

 84تا47-28،فصلنامه مطالعات معرفتی دردانشگاه اسالمی شهویت دانشجو)1384سلمانپور،محمدجواد( -

  1شناسی ایران ش ،جامعهمدلی براي سنجش دینداري)1384شجاعی زند.علیرضا( -

 23،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپتعلیم وتربیت اسالمی) 1390شریعتمداري،علی( -
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تهران روان شناسی فرهنگ وتربیت ،واقعیتهاي روان شناسی تربیت وفرهنگ(فراموش شده)).1388شعاري نژاد،علی اکبر( -
 :امیرکبیر

  . تهران: انتشارات سخندر علوم رفتار روش هاي تحقیق). 1383شریفی، حسن پاشا، شریفی نسترن. ( -

طراحی و بررسی اعتبار و پایایی ابزار سنجش محیط ). 1393شیرازي، ماندانا؛ آقامالیی، تیمور؛ دادگران، ایده؛ قنبرنژاد، امین. ( -
ز . گام هاي توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکآموزشی آکادمیک در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 45-54مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره یازدهم، شماره اول، ص 

،فصلنامه علمی پژوهشی سنجش دینداري درمیان دانشجویان جوان دانشگاه مازندران)1393عبدي .مجتبی،رضایی.احمد( -
  .97,113،.24مطالعات راهبردي ورزش ورشدجوان،ش

رابطه باورهاي مذهبی وشادکامی بابخشودگی دانشجویان )1390(عسگري.پرویز،روشنی.خدیجه،ابافت.حمیده،ضمیري.امین -
 121-110،ص6سال21،مجله یافته هاي نو درروان شناسی:شدانشگاه آزاداهواز

 12ترجمه مهدي الوانی وحسن دانایی فرد،تهران:صفار چ مدیریت تحول درسازمان)1385فرنج،وي.و اس .بل،( -

بررسی الگوي دینداري ازمنظر قرآن )1385ناب.باقر،شکوهی یکتا.محسن(فقیهی.علی نقی،خدایاري فرد.محمد،غباري ب -
 فصلنامه اندیشه دینیوسنت،

 ،چ اول،ناشرجهاددانشگاهی اصفهاناصول ومبانی نظریه هاي جووفرهنگ سازمانی)1381گودرزي.اکرم،کمینیان.وجیهه( -

یت محیط دانشگاه وانسجام تحصیلی ارائه ي الگوي علی کیف)1393محمدي.مهدي،کشاورزي.فهیمه،حیدري .الهام،( -
 16،روشهاومدلها روان  شناختی سال چهارم شواجتماعی وفرسودگی تحصیلی دانشجویان

  ،چ اول،تهران:جامعه شناسانمقدمه اي برجامعه شناسی دین وانواع دینداري)1390میرسندسی.محمد( -

،ترجمه عباس عرب،مشهد،بنیادپژوهشهاي اسالمی ومراکزاموزش عالی،فصلنامه علوم  قران وروان شناسی)1384نجاتی ،عثمان.( -
 .1تربیتی وزمینه هاي وابسته دانشگاه ازاداسالمی رودهن دوره اول ش

  


