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 چکيده
ه ب کاربردی و مقطعی و به روش پیمایشی است،تبیینی حاضر که پژوهشی -توصیفی مطالعه

رداخته پ رصد دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان

های دانشجویی، به دنبال کشف رابطه متغیّرهای مربوط به که عالوه بر توصیف گرایشاست 

جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه  است.بوده  اندانشجویاین های ها و ارزشها، نگرشفعالیت

مرکز دانشگاهی پیام نور استان گلستان  21مرکز و واحد از مجموع  8دانشجویان کارشناسی 

یش از بین ب برای تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان است.

آماری انتخاب گردیدند که نفر به عنوان نمونه  211دانشگاه تعداد این دانشجوی   0666از 

 گی،فرهن های دینی،طبق نتایج، گرایش های تحقیق جواب دادند.نفر  به پرسشنامه 192تعداد 

بین نگرش چهارگانه دانشجویان در حد باالتر از متوسط قرار داشت.  سیاسی و اجتماعی

ه مشاهدی( فرهنگ-)جز گرایش سیاسیها تفاوت معناداری دوی آن دانشجویان در مقایسه دوبه

د رایش در حپیام نور استان گلستان از بین چهار گشد، دیدگاه و گرایش دینی دانشجویان 

 .مطلوب و رضایتبخش است

 ،ان، دانشجویرصد دینی، رصد فرهنگی، رصد اجتماعی، رصد سیاسی اژگان کليدي:و

 .استان گلستان ،دانشگاه پیام نور
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  سماکوش نوروز شفيع تبار

 .استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 
  نام نویسنده مسئول:

 سماکوش نوروز شفيع تبار

  اجتماعی و سياسی دانشجویان ، فرهنگی،دینیهاي نگرشرصد 

 دانشگاه پيام نور استان گلستانمطالعۀ موردي 
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 مقدمه
ها در آن بالیده شده و رشد یابند. اساس فرهنگ که به عنوان یک عامل مناسبی را در جامعه بگستراند تا انسانتواند بستر فرهنگ می

ت لقیاشود، از عقیده و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیزخُاصلی و تعیین کننده در رفتارهای فردی و اجتماعی محسوب می

 ،)مجلسی «إنی بُعثتُ ألتمٌمَ مکارمَ االَخالق»(؛ لذا نبی مکرم اسالم با ندای 29:2291، های فرهنگیدغدغهگیرد )اجتماعی و ملی او نشأت می

( خواستند این تلقی و بستر را برای بشر فراهم نمایند تا بتوانند با کشف واقعیات و حقایق عالم و نیز مزین 28، حدیث29، باب 06ج  2062

با توجه به این  ای درخشان و سعادتمند برای خود و جامعه رقم بزنند. گذاری کنند و آیندهرهنگی غنی پایهشدن به خُلقیات الهی وانسانی، ف

ازند، سشان را مییابند و آیندهفرزند فرهنگی هستند که بدان تعلق دارند و با همان فرهنگ رشد میعموماً ها انساناند گفتهجمله معروف که 

های گران هم امروزه در دسترس همگان، مخصوصاً نسل جوان و بالخصوص دانشجویان قرار دارد، باید ریشههای دیو از طرفی کسب فرهنگ

اَلَم »فرهنگی را طوری ترسیم و محکم کرد که نه تنها ماندگار باشد، بلکه آیندگان نیز از ثمره همین درخت سالم ارتزاق کرده و رشد کنند: 

الَ لِلنَّاسِ وَ یَضرِبُ اللََّهُ األَمثمَةً طَیِّبَهً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَهٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِى السَّماء. تُؤتى اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِاِذنِ رَبِّها تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اهللُ مَثَالً کَلِ

 تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( ثابت، وای آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه؛ «لَعَلََّهُم یَتَذَکََّرونَ

 )ابراهیم: زند، شاید متذکر شوندها میدهد و خداوند برای مردم مثلهر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می شاخه آن در آسمان است؟

ی، اآورد که هر پدیدها در قرآن کریم میاین تمثیل ر ،های زندگی و تاریخ را به درستی به بشر بفهماند( خدای متعال برای این که جریان10

شود که در اصل و ریشه طیب و پاکیزه باشد؛ مانند ماند و بارور میهر جریانی، هر فکری و هر واقعیتی در جامعه و در تاریخ در صورتی می

 است. و سالم درختی که طیب و پاکیزه 

ی چیزهایی است ها و خالصه همهها و عقیدهی اندیشهها و همهدثهی حاپدیده اجتماعی هم چنین است. کلمه یعنی همهو یک حادثه 

ی فرهنگ عاملی تاثیرگذار در سطوح ملی و فراملی (. بنابراین، عرصه16:2291های فرهنگی، )دغدغه که در این عالم به انسان ارتباطی دارد

ساز ماندگاری و ها زمینهو پاسداشت آن از دیگر فرهنگ هاآید که حفظ و ارتقای فرهنگ خودی، معرفی آن به دیگر فرهنگبه حساب می

دار است. گفتمان اصیل و جدید برخاسته از انقالب اسالمی ایران ریشه در اعتقادات دینی و باورهای انسجام درونی هر فرهنگ اصیل و ریشه

گی در ریزی فرهنسازد. که این کار مستلزم برنامهوی میای آرمانی از فرهنگی اصیل و معناسالم ناب دارد که در پیوند با فرهنگ ایرانی ملغمه

با توجه به این که فرهنگ از مفاهیمی است  طلبد. هاست و بیش از همه، همت و ظرافت نهادهای فرهنگی کشور را میتمامی جوانب و جنبه

فرهنگ تعاریف بسیاری شده است که رسیدن  دهد. ازبه سادگی به تعریف تن نمی ،سر گذاشته استکه تطورهای زیادی را در طی زمان پشت

(. با این همه، 212 -222، صص  2286 ،کند )برای اطالعات بیشتر: صالحی امیری و عظیمی دولت آبادیبه اجماع در این باره را دشوار می

ی و عمل ماست. فرهنگ فرهنگ محملی است که نمودهای آن همواره در محیط زندگیمان حضور دارند و بستری برای طرز فکر، جهان بین

است. فرهنگ الگوهای رفتاری، گفتاری و  -های مقبولدر معنای اقناع افراد به پذیرش هنجارها و ارزش- نوعی نهاد برای کنترل اجتماعی

ی و حفظ اصالت سازهای نرم افزاری، در فرهنگهای تولیدکننده معنا و فعال در عرصهدهد؛ از این رو، سازمانآداب و رسوم جامعه را شکل می

ریزی برای کار فرهنگی ملحوظ در وظائف خود باشند. تحوالت و دارند و باید با حساسیتی فراوان در صدد برنامه گای سترفرهنگی وظیفه

تر دها، خاصه نهادهای دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیش از پیش سنگیناالزامات جهانی عصر اطالعات این وظیفه را برای همه نه

 کند.یم
کنندگان در که ممکن است برای زیستی دانشجویی بر خالف آنسان، شناخت فرهنگ یک جامعه یا بخشی از آن مانند جامعهبدین

هایی متعدد و مختلف های مختلف و همچنین تحوالت آن نیازمند پژوهشآن امری ساده به نظر برسد امری ساده نیست و شناخت ابعاد و الیه

آن هم پس از  ،ها برای کشوری چون ایراناهمیت این فرهنگ پژوهیمند باشند. هایی که حتی از انواع مختلف روش نیز بهرهپژوهش ؛است

ترین دلیل آن است که بخشی از مطالبات انقالبیون و همچنین اهداف این انقالب وجهی فرهنگی به طور انقالب اسالمی مضاعف است. ساده

این انقالب و نظام بر آمده از آن  نسبت به وضعیت فرهنگی جامعة خویش بسیار حساس  ،ص دارد. از این نظرعام و وجهی دینی به طور خا

ای زندگی هتوان سراغ گرفت. برای نمونه حساسیت نسبت به برخی سبکامری که در بسیاری از جوامع  پساانقالبی دیگر بدان حد نمی ؛است

 خیزد. از این امر  بر می

های فرهنگی پساملی و حتی جهانی دارد  و انقالبی است که همواره فردا نه تنها مدنظر جدی آن جامعه و نظامی که داعیهدر ایران، در 

بوده، بلکه بخشی از مشروعیت امروز حرکت ما است. فرهنگ جوانان دقیقا در قلب این امید و البته نگرانی و دلواپسی قرار دارد. )شالچی، 

مبستگی ه هکنندریزی فرهنگی تقویتریزی فرهنگی کاری دشوار و پیچیده، اما ضروری و گریزناپذیر است. برنامهنامهرباز این رو،  (21:2292

های فرهنگی جامعة خودی باشد. همگان های فرهنگی است و باید مبتنی بر الگوها و سرمشقظرفیت هملی، مقوم هویت دینی و افزایش دهند

: 2262های متفاوتی وجود دارد.)چلپی، ریزی فرهنگی متفق القولند؛ اگر چه در بارة شکل و محتوای آن دیدگاهدر بارة اهمیت و ضرورت برنامه

ها مدنها و تگیر فرهنگاند. پیچیدگی روز افزون جوامع، رقابت نفسریزی فرهنگی کشور بر شمردهعلل فراوانی را برای ضرورت برنامه(. 262
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توان مدیریت و برای آن ای، بخش زیادی از مقوالت فرهنگی را میی از این علل هستند. بر خالف گمان عدهو لزوم حفظ و ترویج میراث معنو

-ایرانی که صاحب میراث غنی و در تیررس تهاجم فرهنگ -ریزی برای حفظ، معرفی و بسط فرهنگ اصیل اسالمیریزی کرد. این برنامهبرنامه

میان جوانان نیز دانشجویان به جهت ها، دو چندان است. عصر کنونی اطالعات و رسانه های مختلف مادی و مبتذل است، به خصوص در

های دیگر و همجنین نقش آتی ایشان در تصدی امور کشور حائز اهمیت خاصی هستند. از این رو دستیابی به مواجهه عموماً بیشتر با فرهنگ

ن گذاری فرهنگی است. ایشجویان ضرورتی اساسی برای هر گونه سیاستهای فرهنکی جوانان بخصوص دانشناختی دقیق و علمی از گرایش

و سیاسی دانشجویان طراحی شده است.  اجتماعیدینی، فرهنگی، های پژوهش نیز با هدف دستیابی به اطالعات ضروری در زمینه گرایش

ز هر ریزان فرهنگی قبل اای که باید برنامهگونهبررسی و شناخت فرهنگ جوانان خصوصا دانشجویان، برای جامعه و نظام نقطة کانونی است ب

های آن بپردازند تا بتوانند به سواالت متعدد و متکثری که وجود دارد به خوبی پاسخ دهند: در میان دانشجویان، اقدامی به تعیین شاخصه

ها دامن افزاید؟ در اینجا است که ا بر نگرانیتواند امیدهای ما را بیافزاید و یکدام بخش از فرهنگ واجد اهمیت بیشتری است؟ کدام بخش می

 کننده وای مستقل و تعیینفرهنگ به عنوان حوزه. های فرهنگی ایشان باید نگاهی راهبردی داشتبه جامعه دانشجویان کشور و گرایش

در امر  ی نهادی کهعالی به مثابهدر این میان  آموزش  اره مورد توجه پژوهشگران بوده است.تاثیرگذار بر سایر ارکان نظام اجتماعی همو

 (. 1: 2262زاده، بیش از سایر نهادهای اجتماعی در معرض تنوع و تکثر فرهنگی است )رجب پذیری پیشرو بوده،فرهنگ

 ،«اریهای دیندبا تاکید بر ابعاد و نشانه «بررسی میزان دینداری دانشجویان»تحقیقی با عنوان  2292 -2296شهمیری در سال تحصیلی 

سوال اصلی و آغازین های مستخرج از قرآن و روایات اجرا کرده است. به منظور سنجش میزان و سظوح دینداری دانشجویان مبتنی بر شاخص

خ شود. برای رسیدن به پاسهای دینداری در ده سظح ارزیابی میاین تحقیق این بود که میزان دینداری دانشجویان با توجه به ابعاد و نشانه

ق پس از بررسی و واکاوی در مطالعات پیشین، به بررسی تعریف مفهوم دین و ابعاد نزد علمای دین اسالم و متون دینی اعم از قرآن سوال فو

 و روایات پرداخته شد. در نهایت تالش شد تا دینداری دانشجویان با مبنا قرار دادن تعریف آیت اهلل جوادی آملی از دین اسالم، در ابعاد

 الق و احکام و دستورات اسالمی مورد استفاده بررسی قرار گرفته و گزارش شود. اعتقادات، اخ

رسی به بر «ی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی کشورگهای فرهنبررسی تطبیقی گرایش»( در تحقیقی با عنوان 2292شالچی )

های ارزشی، نگرش به ها، اولویتشخصی، اهداف و خواستههای ها و دغدغههای هویت ملی، نگرانیهای فرهنگی دانشجویان در زمینهگرایش

تحوالت فرهنگی کشور، مسایل و مشکالت دانشکاه، عوامل تعیین کننده در موفقیت در زندگی و همچنین چگونگی گذراندن اوقات فراغت، 

 پردازد. ها در این بخش میترجیحات در زمینه اوقات فراغت و موانع و محدودیت

ی شناخت ، هدف کلی از این تحقیق را مطالعه«ها و رفتارهای اجتماعی فرهنکی در ایران ها، نگرشبررسی آگاهی»با ( 2269محسنی  )

های اجتماعی، اوقات فراغت و ی فرهنگ ) هنجارها، ارزشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان مناطق شهری کشور در حیطهنگرش

و  2286ت. و همجنین سازمان ملی جوانان با پیمایش ملی وضعیت و نگرش جوانان ایران در سال زندگی جاری اجتماعی ( قرار داده اس

به  2282های جوانان ایران در سال ها و نگرشو پیمایش ملی ارزش 2282پیمایش ملی وضعیت و نگرش و مسایل جوانان ایران در سال 

یح های تحقیق خود را به تشرهای اجتماعی پرداخته و یافتهضعیت کشور و ارزشبررسی هویت ملی، نگرش به دانشگاه، اوقات فراغت، ارزیابی و

 اند. گذاشته

های دانشجویان، چه در کشور و چه در استان دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیهای شود، در زمینه گرایشطور که دیده میهمان 

نور پژوهشی وسیع انجام نشده است و جای چنین پژوهش مهمی بسیار احساس ها، از جمله دانشگاه پیام مختلف و حتی انواع مختلف دانشگاه

دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان را  دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیهای این نظرسنجی بنا دارد گرایشاز این رو،  .شود.می

و سیاسی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان  هنگی، اجتماعیفرهای دینی، گرایش اصلی زیر مطرح شد: شخص نماید. بر این اساس، پرسشم

 د؟ نگلستان چه وضعیّتی دار

 فرضیه به شرح زیر مطرح شد: ششبرای پاسخ به این پرسش در این پژوهش 

 .نگرش دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان از حد متوسط باالتر است .2

 است. باالتر نگرش فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان از حد متوسط .1

 . نگرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان از حد متوسط باالتر است.2

 نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان از حد متوسط باالتر است.. 0

دانشگاه پیام نور استان گلستان در کل از حد متوسط باالتر دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی( دانشجویان نگرشهای چهارگانه ). 2

 .است

 . وجود دارداین دانشگاه های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان . تفاوت معناداری  بین دیدگاه0
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 و ابزار روش
انشجویان د های دانشجویی،به توصیف گرایشتبیینی حاضر، پژوهشی کاربردی و مقطعی و به روش پیمایشی است که -مطالعه توصیفی

جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان  .پردازدمی2290-2292-دانشگاه پیام نور استان گلستان در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 

برای تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه، با استفاده از  مرکز دانشگاهی پیام نور استان گلستان است. 21د از مجموع مرکز و واح 8کارشناسی 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  211دانشجوی دانشگاه تعداد   0666( از بین بیش از 2296نراقی، جدول کرجسی و مورگان )نادری و سیف

مرکز و واحد مورد نظر، از شرق، مرکز و  21گیری از مجموع برای نمونه های تحقیق جواب دادند.به پرسشنامهنفر   192گردیدند که تعداد 

مرکز و واحد در مقطع کارشناسی انتخاب گردیدند و پژوهشگر با حضور در این مراکز و واحدها و با هماهنگی با دانشگاههای  8غرب استان 

ها از ی در خصوص طرح پژوهش و با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی، جهت تکمیل پرسشنامهرسانمورد نظر و ضمن معرفی و  اطالع

های تکمیل شده برای پژوهشگر ارسال یا دانشجویان دعوت بعمل آوردند. پس از هماهنگی با مسئولین دانشگاههای مورد پژوهش، پرسشنامه

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  192ها تعداد صورت حضوری دریافت شد. که از کل پرسشنامهبه

ی محقق ساخته ها با استفاده از پرسشنامهگردآوری داده آوری اطالعات استفاده شده است.ای  و میدانی برای جمعاز دو روش کتابخانه

ینی، دهای ها و گرایشفعالیتشناختی و سؤاالت مربوط به رصد انجام شده است. این پرسشنامه دارای دو بخش اصلی بود: مشخصات جمعیت

ی طراحی شده  شورای انقالب فرهنگی  تنظیم شده است. پرسشنامه مورد از روی پرسشنامه . این پرسشنامهفرهنگی، اجتماعی و سیاسی

قابلیت فهم برای حصول به روایی صوری این پرسشنامه  و برای اطمینان از روانی و  سوال جزئی بود. 182سوال کلی و  86نظر مشتمل بر 

های بالقوه )با ترکیبی مناسب از هر واحد/ مرکز نفر از آزمودنی 2نفر از متخصصان امور دینی و فرهنگی و حدود  2ها، متن آن در اختیار گویه

یین ی تعها اعمال شد. برادانشگاهی، حوزه تحصیلی و جنسیت( قرار گرفت و پیشنهادهای آنان بررسی و در صورت نیاز، اصالحاتی در گویه

نفر از دانشجویان  26آزمون، حدود پایانی )ثبات درونی( این پرسشنامه از روش تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در یک پیش

هنگی های فرهای دینی دانشجویان، گرایشی مذکور دارای چهار مؤلفه بود: گرایشحاضر در نمونه این پرسشنامه را تکمیل کردند. پرسشنامه

های سیاسی دانشجویان. ضریب پایانی این چهار مؤلفه و کل پرسشنامه در آمده است. های اجتماعی دانشجویان و گرایشنشجویان، گرایشدا

 و در حد مطلوب بوده است.   a=.793شود، ضریب آلفای کل پرسشنامه برابردیده می 2در جدول طور که همان

 هاي دانشجویان بر اساس ضریب آلفاي کرونباخها و گرایشرصد فعالتي هاي پرسشنامه. ثبات درونی مؤلفه1 جدول

 ضریب آلفا هاها و گرایشبعد فعالیت

 820/6 دینی

 862/6 فرهنگی

 690/6 اجتماعی

 612/6 سیاسی

 692/6 کل

 

آماری انجام گردید. برای بیان های وارد و تحلیل   SPSSنمرات در نرم افزار آماری آن، گذاریاز پاسخگویی به پرسشنامه و نمره پس

مبستگی های هها نیز از آزمونهای استنباطی فرضیههای توصیفی، از فراوانی و میانگین و انحراف معیار و برای بررسیمتغیرهای کمی و تحلیل

 و آزمون تی استفاده شده است. 

 

 هاي پژوهشیافته

 آمار توصيفی
  شود.دانشجویان مورد بررسی پرداخته میدر این بخش به اطالعات جمعیت شناختی 

ند. درصد( مرد بود 66/00نفر) 228( و درصد 62/22نفر زن) 200دانشجوی پاسخ دهنده،  100بر اساس اطالعات بدست آمده از بین 

علوم تجربی بودند. درصد( از رشته  2/8نفر) 12 فقط درصد( از رشته علوم انسانی و 6/92نفر ) 122ی پاسخ دهنده، دانشجو 168 میانو از 

درصد(  2/21نفر) 22درصد( مجرد و بقیه یعنی  6/86نفر ) 120پاسخ دهنده بدست آمد  109اطالعاتی که برای تأهل دانشجویان از بین 

 6/2نفر) 26کردند و فقط درصد( در جمع خانواده زندگی می 2/90نفر) 126، دانشجوی پاسخ دهنده 106اند. و همچنین از بین متأهل بوده

 درصد( مستأجر بودند.
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 . فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب دانشگاه محلّ تحصيل  آنان2جدول

 دانشگاه فراوانی درصد

 گرگان 06 2/16

 گنبد 02 2/22

 بندرترکمن 92 8/26

 کردکوی 11 2/6

 آق قال 16 8/0

 علی آباد 22 6/2

 بندرگز 22 9/22

 آزادشهر 22 6/2

 جمع 192 266

 

 .نداز دیگر مراکز و واحدهای دانشگاه بود پاسخ دهندگان دانشجویان بندر ترکمن بیشتر ،1جدولطبق 

 . فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب قوميت آنان3جدول

 قومیت فراوانی درصد

 آذری 8 66/2

 لر 1 8/6

 عرب 1 8/6

 مازنی -گیلکی 12 2/9

 کرد 2 2/2

 بلوچ 2 0/6

 فارس 98 2/26

 ترکمن 210 2/06

 جمع 102 266

 

 .دانها پاسخ دادهبه پرسشنامهها مشخص شد قوم ترکمن بیشتر از دیگر قومیت 2 جدولطبق اطالعات 

 . فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب دین آنان4جدول

 دین فراوانی درصد

 اسالم 102 8/96

 سایر ادیان 0 1/1

 جمع 109 266

 

 .دهددهندگان مسلمان را بیشتر از سایر ادیان نشان میپاسخ 0جدول

 . فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب مذهب آنان5 جدول

 مذهب فراوانی درصد

 شیعه 206 66/21

 سنی 212 66/02

 سایر 8 66/2
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 جمع 109 266

 .بیشترین پاسخ دهندگان از مذهب شیعه هستند 2 جدول با توجه به

 فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب اشتغال آنان. 6 جدول

 اشتغال فراوانی درصد

 تمام وقت 28 9/0

 پاره وقت 02 0/20

 بیکار 298 0/60

 جمع 129 266

 

 .دهد که افراد بیکار بیشترندنشان می 0 جدول 

 . فراوانی و درصد توزیع دانشجویان بر حسب گروه سنی آنان7 جدول

 سن فراوانی درصد

 کمتر از بیست سال 211 6/26

 بین بیست تا سی سال 268 2/00

 بیش از سی سال 20 6/2

 جمع 100 266

 

 .سال بیشترند16گروه سنی زیر  6 جدول با توجه

 هاي چهارگانه. ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجویان در شاخص8 جدول

 شاخص میانگین انحراف معیار

 دینی 110/0 022/6

 اجتماعی 986/1 191/6

 فرهنگی 209/1 069/6

 سیاسی 068/1 200/6

 

ها دارای ها بوده است و بقیة شاخصمیانگین نمرات دانشجویان در شاخص دینی بیشتر از دیگر شاخص 8جدول  طبق این اطالعات

 اند..وبیش یکسان بودهنمراتی کم

 

 هاآزمون فرضيه

 شود. پرداخته می های تحقیقفرضیّهتک تک در این بخش به آزمون 

 آزمون فرضيّۀ اول 

 n=295)اي براي بررسی گرایش دینی دانشجویان مورد بررسی )نمونهنتایج آزمون تی تک .9جدول

 سطح معناداری تی درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیّر

 666/6 09/02 190 02/6 11/0 گرایش دینی

 11/0 02/6میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان مورد بررسی در گرایش دینیدهد، نشان می 9 جدولهای همان طور که داده

 p<.05= 65.69(n=295, df=294)(T , ( ( است2/1بیشتر از نقطة میانی )=به طرز معناداری است. این میزان در نمونه مورد بررسی 
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 آزمون فرضيّۀ دوم

 n=295)گرایش فرهنگی دانشجویان مورد بررسی )اي براي بررسی نمونهنتایج آزمون تی تک.11جدول

 سطح معناداری تی درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیّر

 111/1 75/1 294 67/1 56/2 گرایش فرهنگی

 

 06/6دهد، میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان مورد بررسی در گرایش فرهنگی نشان می 26 جدول هایداده همان طور که

  p<.05= 1.75(n=295, df=294)(T , (.( است2/1بیشتر از نقطة میانی )=بررسی به طرزی معنادار است. این میزان در نمونه مورد  20/1

 

 آزمون فرضيۀ سوم 

 n=295)اي براي بررسی گرایش اجتماعی دانشجویان مورد بررسی )نمونهنتایج آزمون تی تک .11جدول

 سطح معناداری تی درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیّر

 666/6 09/18 190 19/6 98/1 اجتماعیگرایش 

  19/6 اجتماعی گرایش در بررسی مورد دانشجویان نمرات معیار انحراف و میانگین، دهدمی نشان 22جدول هایداده که طور همان

 T)(n=295, df=294)28.69 = ,است.( 2/1)= میانی نقطة از بیشترباز هم به طرز معناداری  بررسی مورد نمونه در میزان این. است  98/1

p<.05 ) 

 

 آزمون فرضيّۀ چهارم

 n=295)اي براي بررسی گرایش سياسی دانشجویان مورد بررسی )نمونه. نتایج آزمون تی تک12جدول

 سطح معناداری تی درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیّر

 666/6 60/2 190 20/6 06/1 گرایش سیاسی

  20/6 سیاسی گرایش در بررسی مورد دانشجویان نمرات معیار انحراف و میانگین، دهدمی نشان 21جدول هایداده که طورهمان

  p<.0506= 5.(n=295, df=294)(T , (.است( 2/1)= میانی نقطة از بیشتر بررسی مورد نمونه در میزان این هم باز. است 06/1

 

 ي پنجم آزمون فرضيه

 (n=295) هاي دانشجویان مورد بررسیاي براي بررسی کلی گرایشنمونهنتایج آزمون تی تک. .13جدول

 معناداریسطح تی درجه آزادی انحراف معیار میانگین متغیر

 662/6 62/2 190 00/6 29/1 هاکل گرایش

 

هرچند  ؛از حد متوسط بیشتر استهای چهارگانه، نمرات دانشجویان بدان معناست که در مجموع این گرایش 22های جدول داده

 p<.05= 5.03(n=295, df=294)(T , (آل نیستایده

 

 آزمون فرضيۀ ششم

 هاي دینی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی. مقایسه دو به دوي ميانگين نمرات گرایش.14جدول

 سطح معناداري تی انحراف معيار اختالف ميانگين مقایسه متغيرها

 666/6 09/29 20/6 10/2 اجتماعی-دینی

 666/6 20/22 86/6 02/2 فرهنگی-دینی
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 666/6 61/00 09/6 02/2 دینی سیاسی

 666/6 06/9 60/6 01/6 فرهنگی -اجتماعی

 666/6 28/20 02/6 28/6 سیاسی-اجتماعی

 286/6 69/6 68/6 60/6 فرهنگی -سیاسی

 

 اختالف با)و معنادار نیست  است نزدیک هم به فرهنگی و سیاسی گرایش هایمیانگین فقط، دهدمی نشان  .20جدول که طورهمان

 .است زیاد و معنادار میانگین بقیة بین دو دوبه اختالف و( 60/6 برابر جزئی
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 گيريو نتيجه بحث
 ( بیشترین نمره را به2)از  110/0های چهارگانه، گرایش دینی با میانگین از میانگین به دست آمده از نمرات دانشجویان در شاخص

اکان این سطح را کم مطلوب بسیار نزدیک است و بایددهد گرایش دینی دانشجویان این دانشگاه به حد این نشان می خود اختصاص داده است.

 حفظ و تقویت کرد. 

با توجه به فرضیه اول مبنی بر این که نگرش دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان باالتر از حد متوسط است، این فرضیه 

این  است، رتن از حد متوسط باالاستان گلستا دانشجویان دانشگاه پیام نور فرهنگی با توجه به فرضیه دوم مبنی بر این که نگرش .شدتأیید 

ان از حد ر استان گلستدانشجویان دانشگاه پیام نو اجتماعیبا توجه به فرضیه سوم مبنی بر این که نگرش  ،گرفتفرضیه مورد تأیید قرار 

یاسی دانشجویان سبا توجه به فرضیه چهارم مبنی بر این که نگرش  .مورد تأیید استنیز نتیجه گرفته شد که این فرضیه  تر است،متوسط باال

یه پنجم مبنی با توجه به فرض. استمورد تأیید هم  فرضیهاین نتیجه گرفته شد که  نشگاه پیام نور استان گلستان از حد متوسط باالتر است،دا

با توجه به  د.شتأیید هم این فرضیه  چهارگانه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان در کل از حد متوسط باالتر است،بر این که نگرش 

ت معناداری دوی آنها با هم تفاوچهارگانه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان در مقایسه دوبهفرضیه ششم مبنی بر این که بین نگرش 

 واد اها زینتیجه گرفته شد که فقط گرایش سیاسی و فرهنگی به هم نزدیک است و اختالف دو به دو بین بقیة گرایششود، مشاهده می

 ست.معنادار

نگی، دینی، فره هایتوان بیان داشت که امروزه رصد فرهنگی در قشر دانشجویان و نوع نگرش آنان در زمینهدر تبیین پژوهش حاضر می

ار دزیرا اطالع از نوع نگرش کسانی که سکان ؛ریزان فرهنگی کشور بسیار حائز اهمیت استبرای سیاستگذاران و برنامه اجتماعی و سیاسی

ر کردن زمینه خدمت بهتر و کارآمدتریزی و فراهم در برنامهبه مسئوالن کمک بسیار شایانی  ،شوندبالفعل و بالقوه کشور و نظام محسوب می

 سازد.اسالمی مهیا می به دانشجویان و جامعه

و  ها، رشددیریت از ارکان اصلی فعالیتامروزه در هر سازمان و تشکیالتی، مزیرا  ؛انجام چنین رصدی نیاز به آمار و اطالعات کافی دارد

د. نمایباشد، به نحوی که هر گونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری را برای آن مجموعه ایجاد میتداوم موجودیت آن سازمان می

سه  این رکن پی برد. تحقق ایناهمیت توان به میزان می -گیریریزی و تصمیمسیاستگذاری، برنامه-ا توجه به سه وظیفه اصلی مدیریت ب

هنگام، به طوری که بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به ؛وظیفه مهم در مدیریت نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطالعات است

باشد. ضرورت این امر در میپذیر نها و در نهایت، ارزیابی نتایج مربوطه امکانریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتسیاستگذاری، برنامه

رهنگی ریزی فای است که نه تنها موجب تسهیل امر برنامهچرا که ماهیت آمار و اطالعات به گونه ؛های فرهنگی بر کسی پوشیده نیستسازمان

 شجوییدان و فرهنگی نتمعاو رسانیاطالع )پایگاه توانند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مخاطبین خود باشند.شود، بلکه مدیران بهتر میمی

دینی، فرهنگی، اجتماعی ی سواالت گوناگون از این رو ما با ارسال پرسشنامه و ارائه (.2292 آبان 2 دوشنبه، هکرمانشا پزشکی علوم دانشگاه

طالعات و ا )پرسشنامه تنظیم شده از طرف شورای انقالب فرهنگی( به دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان در پی کسبو سیاسی

امل، ریزی کهای سراسر کشور، برنامهدست آمده از دانشگاهه ها بر آمدیم تا مسئولین مربوطه با گردآوری اطالعات بگرایش آنان در این زمینه

دینی، فرهنگی، های فرضیه را با گرایش ششما در این پژوهش،  جامع و کاربردی  را بر اساس نیازهای کشور و نیز همان استان رائه دهند. 

ا ی اول ما نگرش دینی دانشجویان استان گلستان ردانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان ارائه کردیم که در فرضیه اجتماعی و سیاسی

فاق دانشجویان تباالتر از حد متوسط دانستیم و نتیجه تحقیق نیز آن را مورد تأیید قرار داد. زیرا قریب به ابر اساس بافت دینی و سنتی استان 

ی اعتقادی و مذهبی قوی هستند، فلذا گرایش دینی نزد آنان نسبت به ، مسلمان و دارای پیشینه(0 هر)جدول شمااین استان با توجه به آمار

رایش بیشترین نمره را به خود اختصاص داد و سه گ 11/0ای برخوردار است )گرایش دینی با میانگین ها از أهمیّت  ویژهی گرایشبقیه

طبق سالنامه آماری استان  زیرا( را به خود اختصاص دادند. 2از  2تا  2/1)بین   2ای کمتر از نمره )فرهنگی، اجتماعی و سیاسی(دیگر

ی تحقیق، دانشجوی پاسخ دهنده به پرسشنامه 100بر اساس اطالعات بدست آمده از بین و همچنین (، 2292معاونت آمار و اطالعات:(گلستان

مسائل رایش به و در نتیجه گتوان این نتیجه را گرفت که تحلیل می که از این آمار بودندزن بیشتر دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان 

ی یهاگر چه در فرض ؛فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بین این قشر با این که در حال رشد است اما در حد مطلوبی همانند گرایش دینی نباشد

ی مقایسه ششم مبنی بر در فرضیه ( است.2/1نمره میانگین باالتر از حد متوسط)دارای های چهارگانه نچم به اثبات رسید که تمام این گرایشپ

نتیجه این شد که فقط گرایش سیاسی و فرهنگی به هم نزدیک است چهارگانه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان نگرش دو به دوی 

که  خاطر شرائط فعلی جامعه باشده رسد این نزدیکی ب( و اختالف دو به دو بین بقیه زیاد است. به نظر می60/6اختالف جزئی برابر )با 

 بینند.  متأسفانه خیلی از مسائل فرهنگی را با مسائل سیاسی مخلوط کرده و هر دو را به یک چشم می

 رساند که دیدگاه و گرایش دینی دانشجویانور استان گلستان ما را به این نتیجه میهای کلَّی به دست آمده از دانشجویان پیام نپاسخ

بارد و با به های دشمنان بر سر ایمان و اعتقاد نسل جوان ما  میاما این امر نباید ما را در عصری که تمام هجمه ؛در حد رضایتبخش است
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 های دینیارزش کنند با ترویج فرهنگ ابتذال نسل جوان و نوجوان ما را ازتالش می رسانه و مجازی فضای ماهواره، چون ابزاریخدمت گرفتن 

باورهای دینی راهکارهایی را برای پیشگیری از انحراف دینی  ،برای حفظ آنباید و باورها دور کنند و به فرهنگ غربی بکشاند، غفلت کرد و 

 به کار بست.  جوانان

 

 هاو محدودیت هاپيشنهاد

 عبارتند از:  رائه کردو ارتقای باورهای دینی آنان ااز انحراف دینی جوانان  توان برای پیشگیریکه می هاییپیشنهاد

 ،سازی باورهای مذهبی تقویت و گسترش یابدهای شناخت معارف الهی و درونینهادینه کردن شناخت و باورهای دینی. اگر زمینه .2

 پیشگیری از انحراف و فریب جوانان دانست. ترین روش برایتوان از بنیادیاین روش را می

 بخش.های سازنده و روحمندی آنان از برنامههای مذهبی و بهرهبسترسازی برای حضور جوانان در مکان .1

 های مفید و سازنده.ی کتابتشویق جوانان و نوجوانان به مطالعه .2

 تشکیل جلسات مذهبی همراه با تنوع و سرگرمی مناسب. .0

 و مربیان مجرب. انادتپرسش و پاسخ توسط استشکیل جلسات  .2

 فراهم کردن محیطی گرم، آرام و دوستانه در محیط خانواده. .0

انتخاب دوستان خوب، مومن و شایسته در دوران کودکی، زیرا تجربه نشان داده است که معموال جوانان دوستی خود را با افرادی  .6

 .(22، 2282شجاعی، ) اندهران کودکی با آنان دوست بوددهند که در دوادامه می

به آنان  بخشی آگاهیهابا ارائه برنامهدر یک سطح قرار داشتند  در باب دیدگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان که تقریباً .8

ی به اکمک شایستههای آزاد اندیشی اندیشی و کرسیایجاد فضای گفتمانی در قالب جلسات هم .را ارتقا داد هاتوان آن دیدگاهمی

 نند.کاز این نظر میدانشجویان 

های پژوهشی کمّی های دیگر کشور در قالب روشها و استانهای مختلف دانشجویان بررسی از این دست در دانشگاهبرای رصد فعالیّت

 ریزی کرد. و کیفی الزم است تا با رسیدن به نتایجی در سطح کالن بتوان در این زمینه بهتر برنامه

 های این پژوهش موارد زیر بودند:دودیتاز جمله مح

 دانشگاه پیام نور به دانشجویان عدم دسترسی مستقیم . 2

 شد.ها میزمودنیکه احتماالً باعث خستگی آ صفحه( 22سوال جزئی در  182سوال کلی،  86)  . زیاد بودن سواالت پژوهش1
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