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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between religiosity and students' 

self-esteem in Islamic Azad University of Qom Branch. The statistical population consisted of 

4830 undergraduate students of Islamic Azad University of Qom Branch and 328 students 

who were selected by stratified random sampling based on Morgan and Krejcie table. To 

collect data, two standard questionnaires of self-esteem by Sidney (2013) and Clark and Stark 

Religion Questionnaire (1965) were estimated with Cronbach's alpha reliability of 0.92 and 

0.94, respectively. Descriptive and inferential analysis of data at the level of Kolmogorov-

Smirnov test, Pearson correlation coefficient, multiple regression and Z Fisher test in the form 

of spss software showed: There is a relationship between religiosity and self-esteem (r = 

0.822). . There is no difference between religiosity and students' self-esteem in terms of 

gender and marriage; also, the intensity of the relationship between religiosity and self-esteem 

is not different between different disciplines. Regression analysis also shows that there is a 

relationship between the components of religiosity and self-esteem and the affective and 

affective factors have the most effect on self-esteem; therefore, religiosity is a good predictor 

of students' self-esteem. 
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  34/34/9411 تاریخ پذیرش مقاله:         93/99/9411 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

ی واحد قم بود و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالم هدف بررسی رابطه دین
نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و  421آماری  نفر دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و نمونه 3143جامعه آماری 

( و 9412استاندارد خودباوری سیوندی )ی  ها از دو پرسشنامه شدند. برای گردآوری داده ای انتخاب ی تصادفی طبقه کرجسی به شیوه
کرونباخ برآورد شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و  بر اساس آلفای  13/3و  12/3(، به ترتیب با پایایی 9191داری کالرک و استارک ) دین

 افزار در قالب نرم فیشر، z ها در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون استنباطی داده

spss  نشان داد: بین دین ( 122/3داری با خودباوری به میزان=r )داری با خودباوری دانشجویان ازنظر جنسیت و  وجود دارد. بین دین  رابطه
رگرسیون های مختلف متفاوت نیست. انجام تحلیل  داری و خودباوری در بین رشته تأهل تفاوتی وجود ندارد؛ همچنین شدت همبستگی دین

داری با خودباوری نیز رابطه وجود دارد و مؤلفه پیامدی و عاطفی بیشترین تأثیر را بر خودباوری  های دین دهد که بین مؤلفه نیز نشان می
 .بینی کننده مناسبی برای باال بردن خودباوری دانشجویان است داری پیش دارند؛ بنابراین دین

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجویان.داری، خودباوری،  دین واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

 زمانه این رقابتی و چالشی پیچیده، دنیای با شدن هماهنگ برای
 زندگی جهانی در ما اینک. بودمنصف  خودباوری صفت به باید

: است قرار ین ازا آن مشخصات و جهانی آن اقتصاد که کنیم یم
 و تکنولوژیک و علمی درپی یپ های یشرفتپ یع،سر دگرگونی

 این. است نداشته سابقه تاکنون که ای اندازه و حد در رقابت
 با قیاس در را آموزش و تربیت و تعلیم به نیاز ها، پیشرفت

 وکار کسب با که کس هر و است کرده بیشتر قبل های نسل
 خوبی به که ای نکته اما؛ داند می را کتهن این باشد داشته سرکار
 نیازهای خود، نوید به ها پیشرفت که است این نشده درک

 خصوص به و کند می تحمیل ما شناختی روان منابع را دیگری
 مسئولیت نوآوری، برای بیشتر ظرفیت داشتن پیشرفت، الزمه

 افراد همه برای ها ظرفیت این داشتن. است خودیابی و شخصی
 .است الزم کاران تازه حتی و سرپرستان خواه ارشد، دیریتم خواه
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 سازمان هر با همکاری شرط که مهارت دانش بر عالوه امروزه
 باالخره و نفس اعتماد به استقالل، به ها سازمان است،

 انسان اساسی نیازهای از یکی خودباوری،. یازمندندن 9خودباوری

 باوری و شدبا می تأثیرگذار وی شخصیت تکامل در که است

 احساس. دارد هایش توانایی و خود به نسبت شخص که است

 از که است خویش از بینانه واقع دریافت و توانایی خودباوری،

 جلوگیری ها قابلیت از نادرست تصور داشتن و یاس و ناامیدی

درباره  افراد قضاوت از است عبارت خودباوری. [9]کند. می
 انجام مراحل آمیز موفقیت ارهاد و دهی سازمان در شان توانایی

 شخص که کارهایی بر خودباوری به اعتقاد کار یک دادن

 دارد، آن انتظار خود از که تالشی حدود کرد، خواهد انتخاب

 موفقیتی سطح و استرس سطح مشکالت، برابر در میزان تحمل

 فرد باور به خودباوری اشاره گذارد می اثر آورد، می دست به که

آلبورت . [2]دارد خاص رفتار انجام به خودش یتوانای درباره
2باندورا

 انجام توانایی وی اینکه به شخص اعتقاد را خودباوری 

 .کند می تعریف را دارد، خاص کار آمیز یک موفقیت دادن

 خاص یک کار آمیز موفقیت دادن انجام به خودباوری ازآنجاکه
 برای باالیی خودباوری است ممکن شخص است، یک مربوط

 از برخی دیگر درباره و باشد داشته کارها برخی دادن جامان

 .[4]باشد داشته پایینی خودباوری کارها،
 اهمیت 4راجرز و آدلر مانند شخصیت، پردازان از نظریه بسیاری 

 که همچنان داده، قرار موردنظر را مثبت خود بازخورد پذیرش

 خود نفس عزت اهمیت بر نیز اجتماعی و بالینی روانشناسان

 ی درجه که است معتقد خصوص این در اند. مایلی کرده تأکید
 برای است، قائل خود برای انسان که ارزشی خود یا از رضایت

دارد.  بسزایی شخص اهمیت یک درونی پویایی برای و رفتار
 ی مسئله ی اندازه به خویشتن، از فرد ارزشیابی براندن ازنظر

 از شخص زشیابیار چون دارد، اهمیت وی برای و حیات مرگ

 ها، احساس جریان فکری، در ای برجسته آثار خویشتن،

 تمام فهم کلید و دارد وی های هدف و ها ارزش ها، گرایش

 پی و انسانی روانی حاالت شناخت منظور به و رفتارهای اوست

 داوری معیارهای و و میزان طبیعت به باید او روحیات به بردن

 .[3]یافت آگاهی خویشتن، ی درباره وی
 رشد دوران در طول که است شناختی روان پندار یک خودباوری 

 تغییر قابل سرعت و سادگی به و گیرد می شکل کس هر وجود در

 مستلزم خودباوری گیری شکل فرآیند بهبود. نیست

 از .است مدت میان و مدت طوالنی کارشناسانه های ریزی برنامه

 خویشتن و دآگاهیخو به توان می ها انسان به دادنمعنی طریق

 و معنا جستجوی در بتواند انسان که طوری به. رسید سازی

 خود شناخت خودباوری اساسی شرط .[1] باشد معنا خلق درصدد

 های قابلیت و استعدادها ها، توانمندی انسان وقتی یعنی است،

 مورد در او باور شناخت، را خود فکری و عقلی فردی، روانی،
 به و گیرد می شکل دهد پرورش را ها آن تواند می که این

 کسب به بخواهد سازمانی چهچنان .[1] رسد می خود خودپنداری

 توجه خودباوری ابعاد به باید شود، نائل پذیر مسئولیت کارکنانی

3کوپر .ببندد کار به را ها آن و کند
 را خودباوری 9191 سال در 

 .دانست فضیلت و قدرت شایستگی، اهمیت، بعد؛ چهار دارای
 ضمنی و صریح های مهارت و رفتار دانش، از ترکیبی شایستگی؛

دهد  می افراد به را وظایف اثربخش اجرای ظرفیت و توانایی که
 سازوکار ترین مهم محیط، در اثرگذاری برای خودباوری .[9]

 جلوگیری و مطلوب آثار ایجاد به باور بدون است انسان شناخت

 فعالیت دادن اتمام برای کمی انگیزه افراد نامطلوب، آثار از

 به است. باور تر مهم عمل خود از عمل، به یعنی باور دارند؛

 در حرکت و تغییر، تقوا بنای سنگ مطلوب، آثار ایجاد و قدرت

 است. افراد
 این بر متخصصان و پژوهشگران خودباوری اهمیت به توجه با

 آن ناصواب یا صحیح بندی شکل در شماری عوامل بی که باورند

 تأثیرگذار عوامل ازجمله داری دین میان این در باشد. می خیلد

زمینه  این در بیشتر های بررسی به نیاز که باشد تواند می آن بر
 داشتن اهتمام یعنی کلی، بیان به ،1داری شود دین می احساس

. [1] سازد متأثر را فرد کنش و گرایش نگرش، که نحوی به ینید
وهی است و در یک رابطه متقابل که دین یک پدیده گر ازآنجایی

با دیگر واحدهای اجتماعی است پس انتظار این است که هم 
ها تأثیر پذیرد و  برنهادهای دیگر جامعه تأثیر بگذارد وهم از آن

با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی انسان مدرن، مطالعه 
پردازی  های مهم پژوهش و نظریه دین و رفتار دینی یکی از جنبه

 از یکیبنابراین . [1]دهد معاصر را تشکیل می شناسی ر جامعهد

 پیدایش آغاز از که عملی و نظری مهم و جدی های چالش

 به مربوط دارد ادامه نیز چنان هم و بوده مطرح مدرن ی دوره

 با آن تعامل و ارتباط کیفیت و دوره این در دین جایگاه و نقش

 دارد، دیرینه قدمتی زور دین انسان است اجتماعی نهادهای سایر
 و شادی ایجاد در همیشه گرایی مادی که داده نشان نیز تجربه

 انداختن خطر به باعث و نبوده موفق خوشبختی احساس

 دانشمندان برخی شود می افراد جسمانی و روانی سالمت
 را خود حیات، در توفیق و کامیابی موضوع در معنویت، معتقدند

در بین جامعه شناسان . [1]دهد می نشان اثرگذار تعقل، ارز هم
اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه دین یکی از منابع مهم معنا 
بخشی به زندگی است. به نظر ماکس وبر تمام ادیان در طول 

اند تا نیاز به معنی را رفع کنند. هدف و کارکرد  تاریخ تالش کرده
دن تمام ادیان و پیامبران درک پذیر ساختن جهان و معنا بخشی

بانیان  .[93]های ارزشی است  به زندگی از طریق خلق نظام
 ،1وبر (،9149) 1(، مارکس9114) 9شناسی همچون کنت جامعه
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ای به نقش دین در  (، توجه ویژه9119) 1( و دورکیم9191)
اند درنتیجه این متفکران، مفاهیم و  جامعه مبذول داشته

راهنمای دیدگاهی نظری بسیاری به وجود آمده که هنوز هم 
های جامعه شناسان درباره دین است عالوه بر متقدمین،  پژوهش

 99، تامس الکمن[99](9191) 93متأخرینی همچون پیتر برگر
ژان  (،9199) 94(، کلیفورد گیرتس9133) 92(، یواخیم واخ9111)

و  (9111) 99(، همیلتون9111) 91(، ذاکرمن9111) 93پل ویلهم
داری در جامعه  رسی دین و دین( به بر9119) 91گالک و استارک

 بعد، پنج دارای داری دین استارک و گالک ازنظر. اند پرداخته

 و گالک .است و پیامدی دانشی تجربی، مناسکی، اعتقادی،
کار  به ابعاد سایر از بیش را مناسکی و اعتقادی بعد دو استارک

 .[92] اند گرفته
 های ستهدان و اطالعات بر مشتمل دینی: دانش فکری بعد -9

 باید دین آن پیروان که است دین هر مورد معتقدات در مبنایی

 فروع و اصول از حداقل شناخت شامل درواقع و بدانند؛ را ها آن

 انجام به ملزم را خود فرد که ای گونه به است، دین تاریخ و

 مانند کند، پیدا گرایش آن به حداقل یا دانسته اعمال دینی

 .[94]احکام  با آشنایی و تاریخ اسالم با آشنایی قرآن، با آشنایی
 رود می انتظار که دینی(: باورهایی )باورهای اعتقادی بعد -2

 به اعتقاد مانند باشند؛ داشته اعتقاد ها به آن دین یک پیروان

 شود می اعمالی شامل :دینی اعمال مناسکی بعد -4 .خدا وجود

 اعمال مانجا مثل دهند؛ انجام می مختلف، ادیان پیروان که

 تجربی بعد .3... و روزه گرفتن نماز، همچون دینی، واجب

 که است تأثیراتی و احساس عواطف، به دینی: مربوط عواطف

 همچون متعالی، اقتداری یا غایی واقعیتی با فرد در ارتباط

 مذهبی اماکن در آرامش به خدا، نزدیکی احساس مثل خداست؛

 آثار بر دینی(: ناظر ثار)آ پیامدی بعد-1.خدا بانام کار شروع و

 ی روزمره و اعمال زندگی بر دانش و ها تجربه اعمال، و باورها
 از هراس حرام، و حالل در دقت مثل است؛ آیین هر پیروان

 .[93]مستمندان به کمک و غیرمذهبی عمل
 جوان ایران، ی جامعه در دینی اهمیت بررسی در مهم دلیل

 در فراوان های پژوهش که بجاست است، بنابراین جمعیت بودن

 و که مدیران نیست شکی طرفی از شود. انجام زمینه این

 و تحقیق پس هستند، دانشجویان جامعه فردای گردانندگان

 های عرصه در آنان اعتقادات و ها، روحیات نگرش در تفحص

 تواند می داری دین و دینی گیری جهت بعد از ویژه به گوناگون،

ازآنجاکه  [91]کند یاری را ام آنان های ویژگی شناخت در
های است که کارکرد تولید علم و  دانشگاه یکی از سازمان

 عامل این زمانی که تا فناوری را در جامعه بر عهده دارد بنابراین
 شدن صنعتی پیشرفت، به تواننمی نباشد، خودباوری یعنی مهم

 و شرایط از یکی. [99]اندیشید جهانی عرصه در رقابت و

 در چه و کاری محیط در چه شادکامی و موفقیت های الزمه
 چه هر مقابل در. [91]باشد خودباوری تواند می شخصی زندگی

 ثبات و عقاید بیان درونی محرک باشد، بیشتر خودباوری
 شناختی ماهیتی خودباوری ازآنجاکه و شود می تر قوی شخصیت

 شود می تقویت فردی دانش و ها آگاهی اطالعات افزایش با دارد
 عرصه در و شود نائل موفقیت و پیشرفت به تواند می فرد و

 بس همین خودباوری اهمیت در. [91]بپردازد رقابت به جهانی
 انسانی اساسی نیاز یک را خودباوری نظران صاحب اکثر که
 و متعادل تکامل و رشد برای خودباوری که معنا این به دانند می

 .است ضروری انسان سالم

داری در داخل  و دین خودباوریاتی در ارتباط با طورکلی مطالع به 
شده در این  شده است. مرور مطالعات انجام و خارج از ایران انجام

های  زمینه تأکید محققان بر اهمیت این دو مبحث در سازمان
 داخلی دهد. در همین راستا، در تحقیقات مختلف را نشان می

با وهشی پژدر  [91] (9411و ضمیری ) فقیهیزرین،  عبدی
یابی و  داری در سالمت روان؛ هویت نقش دین عنوان رابطه

 در که   دندا نشان  امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم
  رفتاری روی  کجیابی،  هویت  روان، سالمت   ،داری دین  متغیرهای 

 دانشجویان در تأهل  وضعیت   اساس بر  اجتماعی امنیت   و
 .دارد  وجـود  دارییعنم تفـاوت  قـم  دانشـگاه  

با عنوان رابطه پژوهشی در [ 23]( 9419و علیزاده ) ماهینی 
ها نشان  یافته داری در معناداری زندگی بررسی جایگاه دین

داری با معناداری زندگی ارتباط مثبت و مستقیم  دهد دین می
داری بیشترین همبستگی را با معناداری  دارد. اخالقیات در دین

و هدف در معناداری بیشترین همبستگی را با  زندگی داشته
داری و معناداری زندگی بر  داری دارد. تأثیر متقابل دین دین

یکدیگر نیز تائید شد. بیشترین تأثیر مربوط به اخالقیات بر ارزش 
و کمترین مربوط به شرعیات بر ارزش است. برای تأثیر متقابل 

داری از سطح  دین بایست میداری و معناداری زندگی  بیشتر دین
 .اسالم به ایمان ارتقا یابد

با عنوان پژوهشی در [ 29]( 9412) و ملکی توانافضل الهی 
نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  باوری با عزت رابطه دین

و پیشرفت « نفس عزت»با « باوری دین»رابطه نشان داد 
و « نفس عزت»مثبت است، اما معنادار نیست. رابطه  یتحصیل

مثبت است، اما معنادار نیست... همبستگی « فت تحصیلیپیشر»
در دانشجویان دختر و پسر « باوری دین»و « نفس عزت»بین 

و پیشرفت « باوری دین»تفاوت معناداری ندارند. همبستگی بین 
 .پسران و دختران، تفاوت معناداری ندارند تحصیلی

در پژوهشی با [ 22]( 9412دهقان عفیفی و چاوش باشی )
داری در میان دانشجویان  ررسی وضعیت الگوهای دینن بعنوا

دهد که وضعیت  ها نشان می تحلیل داده دانشگاه آزاد اسالمی

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=236719
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=236719
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داری در بُعد اعتقادی و مناسک دینی در سطح موردقبول، در  دین
 بود. در سطح متوسط بُعد تجربه دینی

با عنوان پژوهشی در  [24](9413قدرتی، میرکوهی و خرمایی )
داری با سالمت روان در نوجوانان نشان داد بین  رابطه دین

 داری وجود دارد. داری و سالمت عمومی رابطه منفی و معنی دین
در [ 23]( 2394) 91عبدالخالکو تحقیقات خارج از کشور  

 میان در بودن مذهبی و شخصیتی ابعاد با عنوان رابطهپژوهشی 
کویتی نشان داد بین مذهب و سالمت  مسلمان دانشجویان

 داری وجود دارد. روانی مردان وزنان رابطه معنی
در پژوهشی با عنوان دین و سرمایه [ 21]( 2399) 91هاپکینز

اجتماعی، اهمیت هویت نشان داد هویت دینی افراد، متأثر از 
هاست و هراندازه میزان سرمایه اجتماعی  سرمایه اجتماعی آن

افراد باال باشد به همان میزان نیز هویت دینی و پایبندی افراد به 
 دین موردپذیرش خود باال خواهد بود.

با عنوان پژوهشی در  [29](2333و همکاران ) 23فرانسیس
داری و سالمت کلی نشان داد ارتباط مثبت و قوی بین  دین

 میزان سالمت عمومی باالتر وجود دارد.نگرش مثبت به دین با 
 بال

 عنوان پژوهشی تحتدر  [21](2334) همکاران و29

 "شهری سال بزرگ زنان بین در نفس عزت و داری دین"

و  نفس عزت و داری دین بین تداعی روی تمرکز شده، انجام
 داری دین جا همه و گرفته صورت عمومی شناختی روان کارکرد

 کارکردهای و بیشتر نفس باعزت را همبستگی ترین بزرگ

 ی دهنده نشان نتایج رفته، هم روی .است داشته بهتر شناختی روان
 کارکردهای و نفس عزت و داری دین بین معناداری همبستگی

بنابراین ضرورت دارد که خودباوری در پرتو  ؛است شناختی روان
خداباوری باشد تا بتوان دستاوردهای خودباوری را در مسیر 

یافت که هم واجد  ای دست قرارداد و از این راه به جامعه صحیح
های  یافتگی روز دنیا باشد و هم واجد شاخص های توسعه شاخص

ویژه  های متولی امر به یک جامعه دینی بنابراین باید دستگاه
ها و  ریزی نهادهای آموزشی، فرهنگی در برنامه

آمیزند  های خود خودباوری و خداباوری را درهم گذاری سیاست
ای دینی  تا بتوان همواره در مسیری گام برداشت که شاهد جامعه

داری در  دین اهمیت به توجه با. [21]پیشرفت باشیم و روبه
داری با  رابطه دین بینی خودباوری این مقاله درصدد است پیش

 را بررسی نماید. خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد استان قم

 

 روش تحقیق
به لحاظ شیوه گردآوری و  نظراهدف کاربردی روش تحقیق از

شامل آماری  . جامعهستتوصیفی از نوع همبستگی ااطالعات 
کل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مشغول به تحصیل  11-11که در سال تحصیلی  باشد قم می

نفر می باشند که از بین آنان  3143بودند که طبق آمار موجود 
 انتخاب ای طبقه تصادفی نفر به شیوه 421 حجم ای به نمونه

نامه استاندارد  ها از دو پرسش برای گردآوری دادهشدند. 
داری کالرک و استارک  ( و دین9412) [21]خودباوری سیوندی

 معادلخودباوری نامه  پایایی برای پرسش(، استفاده شد، 9191)
که دست آمد  به 19/3 معادلداری  دیننامه  و پرسش 13/3

برای ابزار است. برای دهنده پایایی قابل قبولی  نشان
)فراوانی،  در حدتوصیفی  های روش اطالعات از  وتحلیل تجزیه

، جداول، تحلیل نمودار، نیانگیممیانه، نما، درصد فراوانی، 
از آزمون کولموگروف استنباطی  و (و انحراف معیار واریانس

تغیرها و از آزمون رگرسیون برای نرمال بودن م 22اسمیرنوف
فیشر برای مقایسه  z ،23، آزمون همبستگی پیرسون24چندگانه

راهه برای  همبستگی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک
 spssافزار  در قالب نرمها  گیری در مورد فرضیه تصمیم
 شده است. استفاده

 

 ها:یافته

ها  فرضیه بر اساس و به ترتیبهای پژوهش  در این قسمت یافته
 در قالب جداول زیر ارائه شده است:

داری با خودباوری  فرضیه اصلی تحقیق عبارت بود: بین دین
های مربوط به این فرضیه در  داده دانشجویان رابطه وجود دارد.

 شود: جدول زیر مشاهده می
 

 داری و خودباوریدین متغیرهای بین همبستگی -9جدول 

 دینداری خودباوری 

ی
ور

دبا
خو

 

 122/3** 9 همبستگی پیرسون

داری سطح معنی
 طرفه()یک

 333/3 

مجموع مربعات و 
 محصوالت صلیب

233/91431 121/91344 

 931/11 399/231 کواریانس

 421 421 تعداد

ی
دار

دین
 

 9 122/3** همبستگی پیرسون

داری سطح معنی
 طرفه()یک

333/3  

مجموع مربعات و 
 محصوالت صلیب

121/91344 223/1341 

 129/29 931/11 کواریانس

 421 421 تعداد

 توجه است دم( قابل-9) 3039همبستگی در سطح                    **
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 داری و خودباوریرابطه دین -9نمودار 

 
داری با خودباوری دانشجویان  رابطه بین دین بررسی منظور به

 گیهمبست ضریب آزمون دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم از
آمده از  دست گردید بنابراین بر اساس نتایج به استفاده پیرسون

، ضمن تأیید فرضیه اصلی تحقیق  بیانگر 9جدول و نمودار 
-می خودباوریو  داری دیندار بین دو متغیر  رابطه مثبت و معنی

درصد  11باشد. این میزان همبستگی، در سطح اطمینان 

از متغیر وابسته  122/3به میزان  داری دیندار است و  معنی
 کند. بینی می را پیش خودباوری

داری با  های دین فرضیه اول تحقیق عبارت بود: بین مؤلفه
دست آمده در خودباوری دانشجویان رابطه وجود دارد که نتایج به

 شود:جداول زیر مشاهده می
 

 توصیفی تحلیل رگرسیون هایآماره -2 جدول

 میانگین 
انحراف 
 استاندارد

 تعداد

 421 31141/93 3142/91 خودباوری

 421 11334/3 1991/91 عاطفی

 421 13119/1 1491/91 پیامدی

 421 13941/3 3919/29 مناسکی

 421 94132/3 1311/22 اعتقاد

 
 
 
 
  

 
 همبستگی بین متغیرهای ورودی به مدل رگرسیون -4 جدول

 اعتقاد مناسکی پیامدی عاطفی خودباوری 

 همبستگی پیرسون

 122/3 993/3 191/3 134/3 333/9 ودباوریخ

 912/3 921/3 139/3 333/9 134/3 عاطفی

 111/3 999/3 333/9 139/3 191/3 پیامدی

 331/3 333/9 999/3 921/3 993/3 مناسکی

 333/9 331/3 111/3 912/3 122/3 اعتقاد

 داریسطح معنی

 طرفه()یک 

 333/3 333/3 333/3 333/3 3 خودباوری

 333/3 333/3 333/3 . 333/3 اطفیع

 333/3 333/3 . 333/3 333/3 پیامدی

 333/3 . 333/3 333/3 333/3 مناسکی

 . 333/3 333/3 333/3 333/3 اعتقاد

 تعداد

 421 421 421 421 421 خودباوری

 421 421 421 421 421 عاطفی

 421 421 421 421 421 پیامدی

 421 421 421 421 421 مناسکی

 421 421 421 421 421 اعتقاد
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 داریهای دینخودباوری از روی مؤلفه بینیپیش چندگانۀ رگرسیون تحلیل -3جدول 

 مدل
 بیضر

 یهمبستگ

 بیضر

 نییتع

 نییتع بیضر

 افتهی لیتعد

 یخطا

استاندارد 

 برآورد

 در آماره راتییتغ

 بیضر راتییتغ

 نییتغ
زاد آماره راتییتغ

ه آ
رج

د
 ی

ت
ور

ص
 

در
زاد

ه آ
ج

 ی
رج

مخ
 

-یسطح معن

 یبرا یدار

 آماره راتییتغ

9 111/3 a
 113/3 113/3 31111/9 3311/93492  311/93492 3 424 333/3 

.a عاطفی ,پیامدی ,مناسکی ,اعتقاد ها: )ثابت( بینی پیش 

 
 داریهای دینبینی خودباوری از روی مؤلفهپیش آنوا() واریانس تحلیل -1جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 

333/3 311/93492 911/99119 3 119/91193 رگرسیون b
 

   911/9 424 394/414 باقی مانده

    421 233/91431 مجموع

a :خودباوری. متغیر وابسته 
bعاطفی ,پیامدی ,مناسکی ,اعتقاد ها: )ثابت( بینی . پیش 

 
 داریهای دینخودباوری از روی مؤلفه بینیپیش رگرسیون ضرایب -9جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 آماره
-سطح معنی

 بتا انحراف استاندارد B داری

9 

 333/3 431/1  431/3 133/3 )ثابت(

 333/3 314/33 493/3 329/3 319/3 عاطفی

 333/3 911/31 419/3 329/3 333/9 پیامدی

 333/3 941/1 313/3 391/3 993/3 مناسکی

 333/3 439/13 493/3 391/3 111/3 اعتقاد

 

 روش به چندگانه رگرسیون تحلیل از فرضیه این بررسی برای
 بین پیش متغیرهای روش،  نای در. است شده  استفاده زمان هم
 بر وابسته متغیر تغییرات و شده وارد مدل به زمان هم طور به

 متقابل تأثیر و بین پیش متغیرهای از یک هر تغییرات اساس
 ضمن 9تا  2 جداول در مندرج نتایج .است شده  بینی پیش ها آن

رگرسیون  مدل که دهدمی نشان تحقیق فرعی اول فرضیه تأیید
است. ضریب  دارمعنی (P≤39/3) سطح در شده  محاسبه

/. 113/. بوده و ضریب تعیین رگرسیون 111همبستگی چندگانه 
تغییرات متغیر وابسته  از درصد 11توان  است در واقع می

بینی  )خودباوری( را از روی متغیرهای مستقل واقع در مدل پیش
 از وابسته متغیر بینیپیش رگرسیونی معادلۀ اساس بر این کرد.

 :با است برابر مستقل متغیرهای روی

978X4/0 +X3 160/0 +X2 400/1 +X1 071/1+ 844/1  =Y 

عاطفی، پیامدی،  از دعبارتن ترتیب به X4 ,X3 ,X2 ,X1 مقادیر
 خودباوری. از است عبارت y مقدار و مناسکی و اعتقاد

توان گفت عاطفی با ضریب بتای با توجه به ضریب بتا می
بیشترین تأثیر را بر  333/9و پیامدی  با ضریب بتای  319/9

/. در 111روی متغیر وابسته دارد و متغیر اعتقاد با ضریب بتای 
باشد و  یم 934920311برابر با  Fدار درجه سوم قرار دارد. مق

/. است که بیانگر آن است که 333داری آن برابر سطح معنی
دار با متغیرهای واردشده در مدل رگرسیون دارای رابطه معنی

 باشند.متغیر وابسته می
 

 با داری دین بین فرضیه دوم تحقیق عبارت بود: همبستگی
است  متفاوت ، پسر(دختر) جنسیت ازنظر دانشجویان خودباوری

 شود: می مشاهده 1که نتایج به دست آمده در جدول شماره 
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 دانشجویان دختر و پسر خودباوری با داری دین بین همبستگی -1جدول 

 ها زن مردها جنسیت

 991 999 تعداد

 /.121 /.191 همبستگی ضریب

Z 39249/3 فیشر 

 134/3 داری معنی سطح

  فر وجود نداردشواهد واقعی در برابر فرض ص

 

 فیشر z و آزمونی همبستگنشان داد ضریب  1نتایج جدول 
دختر و پسر  داری و خودباوری دانشجویان برای متغیر دین

با توجه به  ؛ ودانشگاه آزاد اسالمی واحد قم متفاوت نیست
به این  شود مییید تأ صفرفرضیه دوم تحقیق فرضیه  در 1 جدول

/. همبستگی بین خودباوری و 11معنی که در سطح اطمینان 

دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی تفاوتی  داری دانشجویان دین
 وجود ندارد.

 
 با داری دین بین فرضیه سوم تحقیق عبارت بود: همبستگی

است  متفاوت متأهل( مجرد،) تأهل ازنظر دانشجویان خودباوری
 شود: مشاهده می 1که نتایج به دست آمده در جدول شماره 

 دانشجویان مجرد و متأهل خودباوری با داری دین بین همبستگی -1دول ج

 مجرد متأهل جنسیت

 241 11 تعداد

 /.131 /.113 همبستگی ضریب

Z 114/9 فیشر 

 29/3 داری معنی سطح

  شواهد واقعی در برابر فرض صفر وجود ندارد

 

 فیشر z و آزمونی همبستگنشان داد ضریب  1نتایج جدول 
متأهل و مجرد  داری دانشجویان تغیر خودباوری و دینبرای م

با توجه به  ؛ ودانشگاه آزاد اسالمی واحد قم متفاوت نیست
به  شود مییید تأ صفرفرضیه سوم تحقیق فرضیه  در 1 جدول

/. همبستگی بین خودباوری و 11این معنی که در سطح اطمینان 
المی متأهل و مجرد دانشگاه آزاد اس داری دانشجویان دین

 تفاوتی وجود ندارد.

 
فرضیه چهارم تحقیق عبارت بود: شدت همبستگی بین 

های مختلف متفاوت  داری با خودباوری دانشجویان رشته دین
مشاهده  1است که نتایج به دست آمده در جدول شماره 

 شود: می

 
 های مختلف داری با خودباوری دانشجویان رشته شدت همبستگی بین دین -1جدول 

 تعداد داری سطح معنی شده محاسبه Z همبستگی متغیرها رشته

 شناسی و حقوق روان
 داری دین

 خودباوری
119./ 
111/3 

3/321 19/3 919 

 حسابداری و مدیریت بزرگانی
 داری دین

 خودباوری
144/3 

143/3 
3/331 3/11 19 

 علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
 داری دین

 خودباوری
141/3 

111/3 
9/19 99/3 23 

 

 

داری و خودباوری دانشجویان  بین دین دهد که ها نشان می داده
 داری شناسی با رشته حقوق با توجه به سطح معنی رشته روان

داری وجود  شده تفاوت معنی محاسبه z -(321/3( و )19/3)
 داری ندارد در رشته حسابداری و مدیریت با توجه به سطح معنی
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دت همبستگی این دو شده ش محاسبه z(= 331/3) ( و11/3)
متغیر در رشته حسابداری و مدیریت نیز متفاوت نیست در رشته 

 داری علوم تربیتی و آموزش ابتدایی با توجه به سطح معنی
شده شدت همبستگی این دو متغیر  محاسبه z -(19/9( و )99/3)

توان نتیجه گرفت  ها نیز متفاوت نیست بنابراین می در این رشته
خودباوری دانشجویان دانشکده علوم انسانی در داری و  بین دین

 های مختلف تفاوتی وجود ندارد. رشته

 

 گیری:بحث و نتیجه -

یکی از رموز موفقیت هر فردی در زندگی داشتن روحیه 
ای  خودباوری است برمبنای خودباوری است که هر جامعه

در راستای  ها و اخالقیات خود جلوه دهد و تواند به ارزش می
های بلندی بردارد دانشجویان  و ترقی و موفقیت گام پیشرفت

ای داشته  وقفه عزیز باید در تقویت خودباوری خویش تالش بی
مقوله اساسی پیشرفت، در کنار خداباوری و تقویت  و به باشند

 طورکلی های اعتقادی خویش توجه بیشتری نشان دهند به پایه

 بسیار عهجام و فرد سالمت در دینی باورهای و دین تأثیر

 است. پراهمیت
داری با خودباوری  هدف از این تحقیق بررسی رابطه دین

دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی قم بود. 
 نتایج نشان داد:

داری با خودباوری رابطه وجود دارد این نتیجه با  بین دین  -9
د مبنی بر همبستگی بین ابعا [23](2394) های عبدالخالک یافته

های بال  داری تا حدودی تطابق دارد و با یافته شخصیتی با دین
داری و  مبنی بر همبستگی دین [21](2334) و همکاران

، [21](2399های هاپکینز ) نفس تطابق دارد و با یافته عزت
 تا حدودی تطابق دارد. [29](2333فرانسیس و همکاران )

/. 11مینان داری با خودباوری در سطح اط های دین بین مؤلفه -2
رابطه وجود دارد و بعد پیامدی، عاطفی، اعتقادی تأثیر بیشتری 
بر متغیر وابسته داشتند اما بعد مناسکی کمترین تأثیر را دارد 

ریزی و تدابیر بیشتری در  بنابراین مسئوالن دانشگاه باید برنامه
های دهقان عفیفی و  این زمینه داشته باشند این نتیجه با یافته

داری تا  مبنی بر بررسی الگوهای دین [22](9412ی )چاوش باش
 حدودی تطابق دارد.

/. معلوم شد که میزان همبستگی بین 11با اطمینان  -4
داری و خودباوری در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان  دین

 توانا های فضل الهی و ملکی و این نتیجه با یافته پسر نیست؛
 تطابق دارد. [29](9419)

/. معلوم شد که میزان همبستگی بین 11ان با اطمین -3
داری و خودباوری در دانشجویان متأهل بیشتر از دانشجویان  دین

 مجرد نیست در این زمینه مطالعه مستندی یافت نشد.

داری  /. معلوم شد که شدت همبستگی بین دین11با اطمینان  -1
های مختلف متفاوت نیست و  و خودباوری در دانشجویان رشته

تا  [29](9419) توانا های فضل الهی و ملکی جه با یافتهاین نتی

 .حدودی تطابق دارد

 

 پیشنهادها:
داری و  با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین دین -9

گردد  خودباوری به مسئوالن و متصدیان دانشگاه پیشنهاد می
های مشاوره برای  اقدامات الزم جهت برگزاری کالس

خودباوری و  بر داری دین تأثیرات آنضمن  دانشجویان که
 .شود بیان شناسی خویشتن

 اصول و دینی منابع اینکه از ها خانواده آگاهی بردن باال -2

 فرزندان تقویت خودباوری برای باارزشی منبع داری دین

 .آید می حساب به

 پیشنهاد باالتر پذیری تعمیم و بهتر گیری نتیجه منظور به -4
 روی بر و تطبیقی صورت به سایر تحقیقات که شود می

 .شود انجام متفاوت های نمونه
 

 واژه نامه 
1. Self-esteem خودباوری 

2. Albourt Bandura آلبورت باندورا 

3. Adler and Rogers راجرز و آدلر 
4. Cooper کوپر 
5. Religiosity داری دین 
6. count کنت 
7. Marx مارکس 
8. Weber وبر 
9. Durkheim کیمدور 
10. Peter Berger پیتر برگر 
11. Thomas Lockman تامس الکمن 
12. Yoakhim Vaakh یواخیم واخ 
13. Clifford Geerts کلیفورد گیرتس 
14. Jean-Paul Wilhelm ژان پل ویلهم 
15. Zakerman ذاکرمن 
16. Hamilton همیلتون 
17. Glak and Stark گالک و استارک 
18. Abdul Kalakh عبدالخالک 
19. Hopkins هاپکینز 
20. Francis فرانسیس 
21. Bale بال 
22. Kolmogorov–Smirnov کولموگروف اسمیرنوف 
23. Multiple Regression رگرسیون چندگانه 
24. Pearson پیرسون 
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