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  چكيده:
گیري دینی، باورهاي دینی و باور به عدالت اجتمـاعی در  بین جهت ۀبطار شناساییاین پژوهش هدف از 

نامـۀ  مرد) بـه سـه پرسـش    48زن و 132مربی پرورشی ( 180منظور، تعداد بین مربیان پرورشی بود. بدین
گیـري دینـی بـا دو بعـد     عی پاسخ دادند. جهـت گیري دینی، باورهاي دینی و باور به عدالت اجتماجهت

درونی و بیرونی، باورهاي دینی با چهار بعد گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادي و بـاور  
این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشـان داد در افـرادي   به عدالت اجتماعی با یک نمره کل، در 

بودند و نیز در افرادي که داراي باور عشق دیگر مرکز بودند، بـاور بـه    گیري دینی درونیکه داراي جهت
صـورت مثبـت و   گیري دینی (درونی و بیرونی) بـه عدالت اجتماعی باالتر بود. همچنین هر دو نوع جهت

بینی نمـود.  معنادار هر چهار نوع باور دینی (گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادي) را پیش
ـتند، بـاور عمیـق   عبابه تـري بـه عـدالت    رت دیگر، مربیانی که بیشتر به دلیل خود دین، به دنبال دین هس

طلبانـه اسـت،   صـورت ابـزاري و منفعـت   اجتماعی دارند. در مقابل، مربیانی که غالباً نگاهشان به دین به
  که باید و شاید به عدالت اجتماعی اعتقاد ندارند.آنچنان
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  مقدمه
هـا از مطلوبیـت   بررسی دین و مسائل مربوط به آن، در زمرة مطالعاتی است که اخیراً در بسیاري از حوزه

و جایگاهی خاصی برخوردار است. محققان از طریق بررسی دین و چگونگی تأثیرگـذاري آن بـر سـایر    
ایـن متغیـر در    خصوص در حوزة تعلیم و تربیت، سعی در نشان دادن اهمیت نقـش هاي انسان، بویژگی

  ها، مطالعۀ چگونگی ارتباط دین با باور به عدالت اجتماعی است.این بررسیزندگی دارند. از جمله 
ست ا عدالت اجتماعی عبارت«نویسد: در باب عدالت اجتماعی می عدل الهیدر کتاب  مطهريشهید 

 ).59 ص ،1361(مطهري،  »طور یکسانطور یکسان و رفع موانع براي همه بهایط براي همه بهایجاد شر از
العـدل  « اسـت.  هبستوای است که پایداري جهان به آن یعدل پایه و زیربنا ،از دیدگاه امام علیهمچنین 

به بـاور  » عدالت اجتماعی«معتقد است اصطالح  اسمیت. )83 ، ص1386 (مجلسی، »اساس به قوام العالم
اي، مراقبت هاي غذا، خواب، آموزش، امنیت، موقعیت، حمایت مؤسسههاي کافی در زمینهداشتن فرصت

اینجـا   ). درSmith, 2003, p. 167( ارداشـاره د  از سالمتی، مراقبت از کودك، و ارتباطات دوست داشـتن 
فعالیت در جهت عـدالت اجتمـاعی    اشاره به کفایتی بیشتر از حیات و زنده ماندن دارد. پس، »کافی«واژة 

دهـد شـرایط مـذکور    سازي تغییرات اجتماعی، که اجازه میدر جهت آسان یعنی دفاع، مداخله و توسعه
  ).Eldredge, 2006, p. 10در تعریف فوق، براي همگان فراهم شود (

اسـت:  معتقـد   پارگامنـت . دهـد ها را به عدالت اجتماعی سـوق مـی  دین از جمله عناصري که انسان
تعاریف متنوعی از دین ارائه شده است و تعریفی که بر آن تـوافقی مطلـق وجـود داشـته باشـد، وجـود       

هاي روحـانی  وجوي معنا در زندگی، با روشکند: دین فرایند جستندارد. وي، دین را چنین تعریف می
از باورهـا،   تمی، دیـن را سیسـ  الرسونو  مک کوالخ، کویین). Pargament, 1997, p. 32است (و معنوي 

دانند که نزدیک شـدن بـه روحانیـت و مـاوراء طبیعـت (مثـل خـدا) را        و نمادهایی می اعمال، تشریفات
سـازد  کند و درك ارتباط فرد و مسئولیتش در مقابل دیگران در زنـدگی جامعـه را میسـر مـی    تسهیل می

)Koenig, & et al, 2001, p. 18اي از وابستگی و باورهـاي  دامنه بعدي است که). البته دین یک سازة چند
، معتقدنـد: ابعـاد دیـن را بایـد در یـک      مـک کـوالخ  و  تانگگیرد. میبردینی تا تعهد و دانش دینی را در

باشند: سطح اول، سطح غیرمـوقعیتی اسـت. در ایـن    مراتبی دید که در دو سطح مطرح میالگوي سلسله
ود با دیگران، باورهاي دینی خـود را دخالـت   صورت شخصی دینی است و در تعامالت خسطح، فرد به

شـود. سـطح دوم، سـطح عملیـاتی کـه      عبارت دیگر، دین جزء خصایص فرد محسوب مـی دهد. بهنمی
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عبـارت دیگـر، بیشـتر    کنندة تجربه، انگیزش و استفاده از دین در تعامالت شخص با دنیاست. بهمنعکس
  ).Tsang & McCullough, 2003, p. 349جنبۀ کاربردي دارد (

اشکال، که در حیطـۀ دیـن بسـیار     ایناشکال دیگري نیز بیان کرد: یکی از توان به این دو سطح را می
مطـرح شـد. وي بـین     1950در سـال   آلپـورت گیـري دینـی اسـت کـه توسـط      باشد، جهـت مطرح می

تفـاوت دینـی   گیري بیانگر دو شیوة ماین دو نوع جهتگیري دینی درونی و برونی تمایز قائل شد. جهت
گیري دینی بیرونی هستند، از دین براي کسـب اهـداف خودشـان در    بودن است. افرادي که داراي جهت

دهنـدة اسـتفادة   ایـن تمایـل نشـان    کننـد. در واقـع،  گرایانـه اسـتفاده مـی   یک روش ابزاري و یا سـودمند 
مثـل حمایـت اجتمـاعی،    بینی از دین است؛ یعنی استفاده از دین براي سود رسـانی بـه خـود (   مرکزخود

  کنـد کـه افـراد   گیـري درونـی عنـوان مـی    جاي ارزش خود دین. در مقابل، جهـت موقعیت اجتماعی) به
رسان بـه خـود و نیازهـاي    اند. بنابراین، اهداف خدمتبه این دلیل دینی هستند که ارزش براي دین قائل 

صورت واقعـی، حیـات دینـی دارنـد     و به کننداین افراد، دین را درونی میخود در درجۀ دوم قرار دارد. 
)Allport & Ross, 1967, p. 432- 443 وقتی نمرات یک فـرد در بعـد انگیـزش    آلپورت). براساس، نظر ،

او سـازمان  هاي عمیق زنـدگی  هاي دینی در الیهفرضاین معناست که باورها و پیش درونی باال باشد، به
هاي دینی ظاهري در زندگی فرد تأکید دارد. از نظـر وي،  گیريتاند و انگیزش بیرونی، بیشتر بر جهیافته

  گیري دینی درونی و بیرونی، دو قطب جدا از یکدیگر هستند.جهت
گیـري واقعـاً جـدا از یکـدیگر هسـتند؟ و یـا بایـد        این دو نـوع جهـت  آیا  این است کهحال، سؤال 

ونی مطلق، بـه آنهـا نگریسـته شـود؟     صورت دو قطب مجزا، که یکی درونی مطلق است و دیگري بیربه
شـود: یکـی   اشـاره مـی  اینجا به دو مطالعـه  این سؤال انجام گرفته است. در اخیراً چند پژوهش در تبیین 

گیـري  این دو نـوع جهـت  گیري انگیزشی و دیگري بررسی ارتباط با جهت آلپورتبررسی ارتباط نظریۀ 
، بـا مقایسـۀ   سـوئنز و  ونستنکیسـت ، لنـز ، نیرینکدینی).  بر باورهاي دینی (از جمله باور دریافت پاداش

عنـوان انگیـزش درونـی از آن    به آلپورتدارند آنچه تعیینی، بیان میبا نظریۀ انگیزشی خود آلپورتنظریۀ 
باشـد  شـده مـی  کند، در پیوستار انگیزشی در نظریۀ خود تعیینی معـادل انگیـزش بیرونـی درونـی    یاد می

)Neyring & et al, 2010, p. 425– 438.(  
  اي در مطالعـه  فلـر و  لوریـک گیري درونـی واقعـاً درونـی مطلـق نیسـت. همچنـین       بنابراین، جهت

، با دریافت پاداش دینی (انتظار رفـتن بـه بهشـت    آلپورتگیري درونی و بیرونی به بررسی ارتباط جهت
ــا د     ــد. آنه ــره) پرداختن ــدگی روزم ــد در زن ــک خداون ــت کم ــا دریاف ــرگ و ی ــد از م ــه  بع ــد ک   ریافتن

۳۴     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

توانند بـا یکـدیگر ترکیـب شـوند و بعـدي واحـد       گیري درونی و ادراك دریافت پاداش دینی، میجهت
  گیــري درونــی بــه ســمت ). پــس بخشــی از جهــتLavric & Flere, 2011, p. 217- 233بســازند (

نـوع   ایـن پرسـش را مطـرح سـاخت کـه رابطـه      تـوان  باورهاي بیرونی دین تمایل دارد. در نتیجـه، مـی  
شـود، بـا   بنـدي مـی  به دو دستۀ کلـی درونـی و بیرونـی طبقـه     آلپورتگیري دینی افراد که از نظر جهت

تر چگونه است؟ این موضـوع در ایـن مطالعـه، در قالـب سـؤال      هاي جزئیباورهاي دینی آنها در حیطه
  سوم پژوهش، به آن پرداخته خواهد شد.

). دیـن ارگـانی، دیـن    DiIulio, 2002, p. 50- 64کنـد ( یبندي متأثیر دین را در سه حیطۀ دسته دیلیو
 ، به باورهاي شخصی نسبت به خدا و شرکت در مراسم دینـی »دین ارگانی«شناختی. اي و دین بومبرنامه

 ،»شناختیدین بوم«شود و در هاي دینی اجتماعی گفته می، به شرکت در برنامه»ايدین برنامه«اشاره دارد. 
 هـاي دینـی باشـند.   هایی است که مستقیماً برگرفته از دست افراد یا سـازمان و منفعتها يبحث سودمند

این است که وقتـی  کنند، اما سؤال روشن است که مؤسسات دینی در جهت عدالت اجتماعی فعالیت می
ادیان با مطالعه منابع تواند بر باور عدالت اجتماعی فرد تأثیر گذارد؟ شود، چگونه میدین فردي مطرح می

 ،نادین اای . از نظراندن به عدالت جایگاه ارزشمندي دادهادیاین ا که یابیممی واقعیت دست این بهابراهیمی 
گونه که محور و اساس جهان هسـتی را بـر بنیـان    هماناسالم، عدل استوار است.  ۀکل نظام هستی بر پای

منابع دینی سرشار  است. این مهم توجه ویژه نموده داند، در مورد انسان و روابط او نیز بهعدل استوار می
خداوند یکی از اهداف اساسـی   .ها نسبت به برقراري عدالت در محیط زندگی اجتماعی استاز سفارش

در مسـیحیت   ).3و2 ، ص1388 (عالمی، فرستادن پیامبران را اقامه عدل در جامعه بشري بیان کرده است
ایـن  ت داشته باشد، خودش را دوسـت دارد. در اسـالم نیـز بـر     اش را دوسآمده است: کسی که همسایه

اول همسایه بعد «این حدیث معروف از حضرت فاطمه (س)  موضوع بسیار تأکید شده است. از جمله در
اش شب گرسنه سر بـه  کسی که شب را به صبح برساند و همسایه«و یا  )62، ص 1381(مطهري، » خانه

. بنـابراین، در مبـانی دینـی    )157، ص 14، ج 1386شـهري،  محمدي ري» (بالین بگذارد، مسلمان نیست
  بخصوص اسالم برابري و تساوي و عدالت اجتماعی نهفته است.

طی پژوهشی روي بزرگساالن، دریافت کـه باورهـاي دینـی، باورهـاي عـدالت اجتمـاعی را        جیدرلا
گیـري دینـی درونـی، در    ، جهـت ). باورهاي عشق بـه دیگـران  Eldredge, 2006, p. 80کند (بینی میپیش

گیـري  گیري درونی، جهـت کرد و در سایر افراد جهتبینی میها عدالت اجتماعی را پیشگروه پروتستان
 کرد.بینی میدهنده گناه و عشق به دیگران باورهاي عدالت اجتماعی را پیشبیرونی، باورهاي جهت
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اي وجود نی و عدالت اجتماعی در ایران مطالعهچه با بررسی اجمالی، در زمینۀ ارتباط باورهاي دیاگر
ندارد، اما مطالعات بسیاري در حوزه باورهـاي دینـی و متغیرهـاي دیگـر انجـام شـده اسـت. از جملـه،         

این مطالعه، با فرض یک مدل باشد. در می خاکسارو  پرورگلترین پژوهش با مطالعۀ حاضر تحقیق مرتبط
ي دینی، پایبنـدي دینـی، بـاور دنیـاي عادالنـه و سـالمت عمـومی        گیرعلّی به بررسی ارتباط بین جهت

 عنوان دو متغیر مستقل سالمت عمومیاین مدل، دین و باور دنیاي عادالنه بهدانشجویان پرداخته شد. در 
صـورت کلـی داراي   این مطالعه معتقدنـد کـه بـاور بـه عـدالت، بـه      کند. هرچند محققان بینی میرا پیش

  ).1388پرور و خاکسار، گل(باشند دینی میهاي مایهدرون
و بحران هویت  و همکاران نیز به بررسی باورهاي دینی و سالمت عمومی رجاییدر پژوهشی دیگر، 

چه قدر افراد به دین باور بیشتري داشته باشند، از این تحقیق نشان داد که هردر دانشجویان پرداختند. نتایج 
دریافت  خوشبخت. )1388(رجایی و همکاران،  هویت کمتر برخوردارند باالتر و بحران سالمت عمومی

که بین میزان حضور در مراکز دینی و باور افراد به ترویج و تأثیر دین در زندگی رابطه مثبت وجـود دارد  
و همکاران نیز دریافتند که بین هویت اخالقی دانشجویان و میزان دینـداري   توکلی. )1390(خوشبخت، 

طۀ مثبت وجود دارد. همچنین بین دینداري و هویت اخالقی دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت     آنها، راب
و تحقیقـات بسـیاري در زمینـۀ تـأثیر دیـن بـر رفتـار        ). 1388معناداري وجود ندارد (توکلی و همکاران، 

  است. مثبت بودهدین و تأثیر ب موارد عملکرد بهداشت روانی صورت گرفته است که در غال
کوشد فرزنـدان  اي میها دارد. هر جامعهاز اهمیت نقش دین در زندگی انسان تیان شد، حکآنچه بیا

ایـن   کندگیرد، پرورش دهد و تالش میمیبرخود را بر پایه بنیادهاي اعتقادي خود، که اصول دینی را در
بـه نـام    واسطۀ مجریـانی همچـون معلمـان و در طـی فراینـدي     مبانی را از طریق آموزش و پرورش و به

این زمینه دارند، در آموزان انتقال دهد. از جمله کسانی که در مدارس نقش مهمی ، به دانش»پذیريجامعه«
صدد پاسخ بـه  مربیان پرورشی هستند. مطالعۀ حاضر با در نظر داشتن اهمیت جایگاه مربیان پرورشی، در

  اي از مربیان پرورشی است:سؤاالت زیر در نمونه
  بینی کند؟صورت معناداري عدالت اجتماعی را پیشتواند بهیري دینی میگ. آیا جهت1
  بینی نماید؟صورت معناداري پیشتواند عدالت اجتماعی را به. آیا باورهاي دینی می2
  گیري دینی براي باورهاي دینی چگونه است؟بینی جهت. قدرت پیش3

 پژوهشروش 
گیـري و باورهـاي   کننـدگی جهـت  بینیقدرت پیش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به بررسی

۳۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

  پردازد.دینی براي باور به عدالت اجتماعی مربیان پرورشی می
جامعۀ مطالعۀ حاضر، همه مربیان پرورشی چهار ناحیـۀ آمـوزش و پـرورش     ؛جامعه و نمونة پژوهش

مربیـان پرورشـی بـود    نفر از  180این پژوهش مشتمل بر تعداد نمونۀ  نفر بودند. 1000شهر شیراز حدود 
مربـی زن و   132که به شیوة تصادفی از بین مربیان پرورشی هر چهار ناحیه انتخاب شدند. نمونه شـامل  

نفـر   35نفـر دیـپلم،    2ایـن تعـداد،    سـال بودنـد. از   56تا  26مربی مرد بود که داراي دامنۀ سنی بین  48
نفر هم سطح تحصیالت خـود را مشـخص    18لیسانس بودند و نفر فوق 5نفر لیسانس،  112دیپلم، فوق

نفـر   76شناسی و علـوم تربیتـی) و   هاي مرتبط (رواننفر در رشتۀ امور تربیتی و یا رشته 78نکرده بودند. 
  مرتبط تحصیل کرده بودند.هاي غیردر رشته

لت هـاي عـدا  گیري دینی، باورهاي دینی و باورنامۀ جهتاین مطالعه، از سه پرسشدر  ؛ابزار پژوهش
  اجتماعی استفاده شد.

) Allport & Ross, 1967, p. 432- 443گیري دینی (نامۀ جهتاز پرسش گیري دینی:نامۀ جهتالف. پرسش
هـاي  باشد که پاسـخ گویه می 20نامه داراي این پرسشگیري دینی استفاده گردید. گیري جهتاندازهبراي 

ایـن ابـزار داراي دو بعـد اسـت کـه      انـد.  ظـیم شـده  تن لیکرتاي در مقیاس درجهآن بر اساس طیف پنج
دهـد. در مطالعـاتی ماننـد    گیري دینی بیرونی را مورد ارزیابی قرار مـی گیري دینی درونی و جهتجهت
این ابزار به شیوة آلفاي کرونباخ احراز شد. )، پایایی 1385و همکاران ( زادهلهسایی) و 1386( بزرگیجان

 63/0گیـري بیرونـی   و جهـت  65/0گیري درونـی  کرونباخ براي بعد جهت در پژوهش حاضر نیز آلفاي
  محاسبه گردید.

مـک  و بر اساس مقیاس باورهاي دینی عشـق و گنـاه    درجلااین مقیاس توسط  ب. مقیاس باورهاي دینی:
ایـن  ) سـاخته شـده اسـت.    Eldredge, 2006, p. 60, C.f: McConahay & Hough, 1973( هاق و کاناهی

سنجد: باور دینی گناه، باور دینی عشق خود مرکز، باور دینـی عشـق   چهار نوع باورهاي دینی را می ابزار،
این مقیاس، ابتدا به فارسی برگردانده شد. سپس، توسـط شـخص   دیگر مرکز و باورهاي دینی قراردادي. 

قـرار گرفـت.   دیگري از فارسی به انگلیسی ترجمه شد. سپس با توجه به اسالم، مورد انطبـاق فرهنگـی   
این مقیاس، از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردیـد کـه ضـرایب بـراي ابعـاد آن از      جهت بررسی پایایی 

  به دست آمد. 78/0تا  59/0
ـ اتوسط  2006نامه در سال این پرسش نامۀ باور به عدالت اجتماعی:ج. پرسش ، از ترکیـب سـؤاالت   درجل

 & ,Eldredge, 2006, p. 73, C f: DeJong, Faulkner(ن فرهنگی دین نامه ابعاد بیبعد نتایج اجتماعی از پرسش
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Warland, 1976( ) و مقیاس برابر سازيEldredge, 2006, p. 73, C.f: Bales & Couch, 1969 ساخته شده (
اندازه فرد داراي باورهاي حمایت از اصول عدالت اجتماعی است. وي  این است که تا چهاست که بیانگر 

کنـد.  گـزارش مـی   86/0ایـن ابـزار را بـا روش آلفـاي کرونبـاخ برابـر       هش خود همسانی درونی در پژو
باشد. در این پژوهش، این مقیاس ابتدا به فارسـی  گویه می 11 باور به عدالت اجتماعی داراي نامهپرسش

مقیاس برگردانده شد و سپس توسط شخص دیگري از فارسی به انگلیسی ترجمه شد. براي احراز پایایی 
  به دست آمد. 81/0از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و میزان ضریب آلفا، 

  ي پژوهشهايافته
محاسبه شد. نتـایج در   پیرسونضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش، با استفاده از ضریب همبستگی 

گیـري  گیري بیرونـی و جهـت  دهد بجز همبستگی بین جهتآمده است. نتایج نشان می 1جدول شماره 
  باشند.درونی، سایر ضرایب همبستگی همگی معنادار می

  ب همبستگی بین متغیرهاي پژوهشی: ضرا1جدول 
  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

              1  گیري درونیجهت - 1
            1  08/0  گیري بیرونیجهت - 2

          1  35/0٭٭  26/0٭٭  باورهاي گناه - 3
        1  39/0٭*  51/0**  27/0٭٭  باورهاي عشق خود مرکز - 4
      1  41/0٭٭  24/0٭٭  46/0٭٭  28/0٭٭  باورهاي عشق دیگر مرکز - 5

    1  85/0٭٭  36/0٭٭  37/0٭٭  39/0٭٭  51/0٭٭  باورهاي قراردادي - 6
  1  20/0٭  30/0٭٭  16/0*  15/0*  20/0*  32/0٭٭  عدالت اجتماعی - 7

05/0 p< 01/0* و ** p<  

بینـی کنـد؟   ري عدالت اجتمـاعی را پـیش  صورت معناداتواند بهگیري دینی میسؤال اول: آیا جهت
متغیـري اسـتفاده شـد. نتـایج در جـدول      این سؤال، از تحلیل رگرسیون چنـد  گویی بهجهت پاسخ

  اند.گزارش شده 2شماره 
  یروي باور عدالت اجتماع گیري دینی جهترگرسیون :2جدول 

  R  ²R  ß  متغیر
  گیري درونیجهت
  31/0٭٭  14/0  35/0  گیري بیرونیجهت

12/0  
05/0 p< 01/0* و **p<  

گیـري درونـی   گیـري دینـی درونـی و بیرونـی، جهـت     دهد، از بین جهتطور که جدول نشان میهمان
گیـري  قدر جهتمعنا که هربینی باور به عدالت اجتماعی پرداخته است؛ بدینصورت معناداري به پیشبه

  یابد.اجتماعی نیز در آنان افزایش مییابد، میزان باور به عدالت درونی مربیان پرورشی افزایش می
بینی نمایـد؟ بـراي   صورت معناداري پیشتواند عدالت اجتماعی را بهسؤال دوم: آیا باورهاي دینی می
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متغیـري بـه   بینی باورهاي دینی براي باور به عدالت اجتماعی نیـز از رگرسـیون چنـد   ارزیابی قدرت پیش
  آورده شده است. 3شمارة شیوة همزمان استفاده شد. نتایج در جدول 

  یروي باور عدالت اجتماع باورهاي دینی رگرسیون :3جدول 
  R  ²R  ß  متغیر 

  گناه باور
  عشق خود مرکز باور

  عشق مردم (دیگر) مرکز باور
  سنت باور به

35/0  12/0  10/0  
01/0 -  
**25/0  
1/0  

01/0 ** p<  

بینـی  صـورت معنـاداري بـه پـیش    دهد، باور دینی عشق دیگر مرکز بـه طور که جدول نشان میهمان
انـد.  کنندگی معنـاداري نداشـته  بینیعدالت اجتماعی پرداخته است. سایر انواع باورهاي دینی قدرت پیش

یابد، باور بـه عـدالت   عبارت دیگر، زمانی که باور دینی عشق دیگر مرکز در مربیان پرورشی افزایش میبه
  شود.اجتماعی نیز در آنها زیاد می

گیـري دینـی بـراي باورهـاي دینـی چگونـه اسـت؟ بـراي         بینی جهـت : قدرت پیشسؤال سوم
متغیري به شیوة همزمان استفاده شد که نتـایج در  این سؤال، از آزمون رگرسیون چند گویی بهپاسخ

  اند.نشان داده شده 4جدول شماره 
  گیري دینی روي باورهاي دینی جهت رگرسیون: 4جدول 

  
  متغیر

  باور قراردادي  باور عشق دیگر مرکز  عشق خود مرکزباور   باور گناه
R  ²R  ß  R  ²R  ß  R ²R ß R ²R ß 

  گیري درونی جهت
  گیري بیرونیجهت

  

34/0  11/0  *20/0  
**26/
0  

51/0  26/0  **22/
0  
**44/
0  

  

44/0 19/0 *17/0  
**39/
0  

 

57/0 31/0 **45/
0  
**29/
0  

 
05/0 p< 01/0* و **p<  

  د:دهطور که جدول نشان میهمان
صـورت  گیري دینی بیرونـی، هـم بـه   صورت معنادار و مثبت و جهتگیري دینی درونی به. جهت1

  بینی باور دینی گناه پرداخته است.معنادار و مثبت به پیش
گیـري  گیري درونـی و جهـت  صورت مثبت و معنادار، توسط جهت. باور عشق خود مرکز، به2

  بینی شده است.بیرونی پیش
بینـی بـاور عشـق دیگـر     صورت مثبت) به پیشگیري بیرونی، (بهنی و جهتگیري درو. جهت3

  اند.مرکز پرداخته
صورت معنـادار و  گیري بیرونی (بهگیري درونی و جهت. باور قراردادي دین نیز توسط جهت4

  اند.بینی شدهمثبت) پیش
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هاي دینی از هر نوع که گیري دینی درونی و بیرونی، باوراین نتایج بدین معناست که با افزایش جهت
  یابد.صورت معناداري افزایش میباشد (گناه، عشق دیگر محور، عشق خود محور و قراردادي) به

  گيريبحث و نتيجه
گیري دینـی درونـی و بـاور بـه عـدالت اجتمـاعی رابطـۀ        دهند، بین جهتها نشان میطور که یافتههمان

ی که بیشتر به دلیل خود دین، به دنبـال دیـن هسـتند، بـاور     عبارت دیگر، مربیانشود. بهمعناداري دیده می
صـورت ابـزاري و   تري به عدالت اجتماعی دارند. در مقابل، مربیانی که غالباً نگاهشان بـه دیـن بـه   عمیق

رغـم آنکـه، بـه نظـر     که باید و شاید به عدالت اجتماعی، اعتقاد ندارنـد. علـی  طلبانه است، آنچنانمنفعت
هاي شخصی و معنوي دین توجه نشـان داده  گیري دینی درونی، غالباً به جنبهراي جهترسد، افراد دامی

دهـد کـه بـرخالف    این یافته نشان میهاي بیرونی دین هستند. هاي اجتماعی و جلوهو کمتر متوجه جنبه
هـاي  گیري درونی، به وجوه اجتمـاعی دیـن، کـه بـر محـور ارزش     اشخاص داراي جهتانتظار ظاهري، 

رو، ایـن دهنـد. از  باشد، توجه نشان مـی نی شکل گرفته و سود و منفعت دیگران نیز در آن دخیل میانسا
هـاي  تبع باورشان، در عمل نیز بـراي ارزش گیري درونی دینی)، بهرسد این افراد (داراي جهتبه نظر می

راد باورشـان بـه دیـن    این افـ  کهدهند؛ چراانسانی اجتماعی مثل عدالت کوشش بیشتري از خود نشان می
تـري از دیـن دارنـد و بـه     جانبـه تر و در مجمـوع همـه  به دلیل خود دین است. بنابراین، درك بهتر، کامل

گیـري دینـی   کـه، افـراد داراي جهـت   حـالی تري خواهند داشت. درهاي اجتماعی دین نیز نگاه سالمجنبه
اسـت. در نتیجـه، ادراکشـان نیـز از دیـن و       هاي سودجویانه درآمیختـه بیرونی، نگاهشان به دین با انگیزه

  گیرد.هاي درونیشان قرار میاین انگیزههاي مختلف آن تحت تأثیر جنبه
آمده نشان داد که در میان مربیان پرورشی، بین باورهاي دینی عشق دیگـر  دستعالوه بر این، نتایج به

ته، داللـت بـر دو نکتـۀ بسـیار مهـم دارد:      این یافمرکز با باور عدالت اجتماعی نیز همبستگی وجود دارد. 
عبارت دیگـر،  شود. بههاي دین تلقی میترین مؤلفهاینکه، عشق و محبت به دیگران از جمله مهمنخست 

). 83، ص 1385عشق و محبت از جمله عناصر بنیادي ادیان توحیدي از جمله اسالم است (شمشـیري،  
همـین  عشق عنصر وجودي جهان هستی تلقی شـده و بـه   در حقیقت، مطابق با دیدگاه عرفاي مسلمان، 

عنـوان عناصـر معنویـت    اندیشمندان نیز عشق و محبت را به باشد. برخی ازدلیل، جوهرة اصلی ادیان می
). بنـابراین،  185ص ، 1381اند (ملکیـان،  تلقی کرده و معنویت را نیز هستۀ مرکزي ادیان به حساب آورده

  پذیر نیست.یت و عناصر اصلی آن از جمله عشق و محبت، امکاندینداري راستین بدون معنو

۴۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

بینـی عرفـانی اسـت    هاي اخالقی نیز از جملـه ارکـان بنیـادي جهـان    از سوي دیگر، اخالق و ارزش
)Shamshiri, 2011, p. 247- 254؛ ملکیـان،  50، ص 1382نظران (نصـر،  طور که برخی از صاحب). همان

شـمار آورد. پـس   اند: عرفان را باید جوهر ادیـان بـه  ) اظهار داشته46 ص ،1381؛ شوان، 187ص ، 1388
آید. شاید به همـین دلیـل   توان نتیجه گرفت: اخالق نیز مانند عشق از جمله ارکان ادیان به حساب میمی

ترتیـب، بـه   دانـد. بـدین  هاي اخالقـی مـی  است که پیامبر اسالم، رسالت خود را در جهت تکمیل ارزش
هاي اخالقـی نیـز مطـرح    هرجا که صحبت از عشق و محبت باشد، الجرم اخالق و ارزشلحاظ نظري، 

ایـن پـژوهش   هـاي  این نتیجۀ نظري در یافتـه آیند. که هر دو از عناصر معنویت به حساب میاست؛ چرا
عنـوان یـک ارزش اخالقـی و بـاور عشـق بـه       که دیده شد بین باور به عدالت اجتماعی بهتأیید شد؛ چرا

  ي، رابطۀ مثبت معنادار دیده شد.دیگر
  هاي کاربردي رسید:این پیشنهادتوان به این پژوهش میاز نتایج 

گیـري دینـی،   شده در تحقیق حاضر، یعنی مقیاس جهـت کار بردههاي به. با توجه به کارآیی مقیاس1
اي پرورشـی مـورد   توان آنها را در گزینش و اسـتخدام نیروهـ  باورهاي دینی و باور عدالت اجتماعی، می

گیـري و  که ابزاري مناسب بـراي تمـایز افـرادي هسـتند کـه بـه دلیـل نـوع جهـت         استفاده قرار داد؛ چرا
  آموزان داشته باشند.توانند اثرات مثبتی بر دانشباورهایشان، می

بیـان  هـا، مر این برنامـه  اي تنظیم گردد که از خاللگونههاي آموزشی مربیان پرورشی باید به. برنامه2
گیري دینی، باورهاي دینی و همچنین باور عـدالت اجتمـاعی و نیـز پیامـدهاي هـر      بتوانند با انواع جهت

گیري دینـی  این آشنایی منجر به درك بهتري از دین، جهترسد، آشنا شوند. به نظر میکدام از آنها بیشتر
  طور کلی باورهاي دینی خواهد شد.و به

توان به نوع ابزار و تعامل آن با نمونـه پـژوهش (مربیـان    ن پژوهش، میایهاي اما از جمله محدودیت
این مطالعه از نوع کاغـذ مـدادي بودنـد کـه در آن     سو، ابزارهاي که از یکآنجاییاشاره کرد. از پرورشی)

ایـن مطالعـه مربیـان پرورشـی     هـاي  پردازد و از سوي دیگر، آزمودنیآزمودنی به گزارش عقاید خود می
ها تا حدي تحت تأثیر مطلوبیـت  که عمده کار آنها مربوط به مسائل دینی است، ممکن است پاسخ بودند

آوري رسد، طراحی پژوهشی دیگر، که از طریق مصـاحبه بـه جمـع   اجتماعی قرار گرفته باشد. به نظر می
  این اثر بکاهد.اطالعات بپردازد و یا مطالعه کیفی، بتواند از 
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