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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف سنجش تإثیر آموزه های دینی (جهت گیری مذهبی درونیی /برونیی ) بیر
تمایل كاربران كتابخانه ها به حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضیواب كتابخانیه هیا انجیا شیده
است.
روش :روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپیورت و
پرسشنامه محقق ساخته حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه است .نمونه متشیلل از
 296نفر از مراجعه كنندگان به كتابخانه دانشلده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی است .داده
ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه محقق سیاخته حفیظ و صییانت از منیابع
اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه ها انجا گرفت .در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمیون هیای همبسیتگی
پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته ها :بر اساس یافته ها ،رابطه معنی داری بین جهت گیری های درونی و برونی میذهبی بیا حفیظ و
صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه وجود دارد و با افزایش جهیت گییری میذهبی درونیی و
بیرونی افراد ،امانتداری و رعایت مقررات در آن ها بیشتر میشود.
نتیجه گیری :با تحلیم و تقویت اعتقادات مذهبی ،انسان هایی متعهد ،سالم و منضب تربیت میشوند كه
در زندگی جمعی خود رواب سازنده ای با یلدیگر و سازمانها و نهاد های اجتماعی خواهند داشیت و بیا ارتقیا
اخالق و ترویج آموزه های دینی میتوان ناهنجاری های اجتماعی را تا حد زیادی كنترل نمود.
واژگان کلیدی:

 1دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علو و تحقیقات تهران ،ایرانadjlahariri@hotmail.com.
 2دانشجوی كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علو و تحقیقات تهران ،ایران.
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مقدمه:
در دنیای پیچیده و پر تالطم امروز فضیلت های اخالقی و ارزش های اعتقادی نگهدارنده انسان
از خطا و لغزش هاست .اخالق بستر شلوفایی انسان در جهت كمال و جلیوگیری از سیقوط و نیزول
اوست .حضور اخالق به زندَگی فردی و جمعی انسان و جامعه تعالی میبخشد و بالندگی و توفییق را
نصیب انسان میسازد .قوانین و مقررات كه در جوامع امروز به منظور نظم بخشیدن به رواب انسانها
تدوین و اجرا میشوند ،به تنهایی در جهت تعالی جوامع پیچیده امروز كفایت نمی كنند و اگیر ارزش
ها و اخالق بر رواب انسان ها حاكم نباشد ،بسییاری از مسیا ل و مشیلالت اجتمیاعی زمینیه بیروز
مییابند .در منظر امیرالمومنان علیی()) آنچیه ماییه برتیری آدمییان و سیبب وااییی شیان اسیت،
كرامتهای اخالقی است و این كرامتهیا در اداره ی امیور نقشیی اساسیی دارد ،رواییت شیده كیه آن
حضرت میفرماید" :علیلم بملار ااخالق فانها رفعه" بر شما باد به ملیار اخیالق كیه آن سیبب
واایی است( .دلشاد تهرانی )1385
بیان مسئله
نقش آموزه های دینی در باز دارندگی انسان از خطا در بسیاری از متون و منابع مورد توجه بیوده
است .وجود دین برای تلامل مادی و معنوی انسان ضروری است و فرد و جامعه هردو نیازمند عمل
به احلا دین برای رستگاری و نیل به سعادت حقیقی هستند .دین در اصیال فیرد و جامعیه تیاثیر
عمیق دارد و موجب توسعه دید و فلر انسان ها میگردد و منجر به ظهور صفات زیبیای اخالقیی و
امتیازات انسانی میشود (شایسته خوی .)1384 ،نهادینه شدن آموزه های دینی در انسان ها موجب
میشود تا از بسیاری از خطاها و اعمال ناپسند احتراز كنند و بسوی خوبی و نیلیی و رفتیار شایسیته
گرایش پیدا نمایند .دین مبین اسال همه پیروان خود را موظی بیه نگاهبیانی و پاسیداری از رو و
جسم انسان هامی داند و نیرو های بدنی و مادی را در جهت خدمت به تعالی رو و پیوسیتن انسیان
به نورانیت حق قرار میدهد( .ایلدر آبادی .)1382 ،توسل به آموزه های دینی و نصایح و انیدرزهای
مذهبی یلی از موثرترین راه های برای جلوگیری از لغزش ها و خطا های انسانی اسیت .از آنجیایی
كه دین مجموعه تعالیم و دستورات خداوند است كه نگرش و بینش انسان را برای تنظیم وظیای و
رواب او با نظا هستی اعم از طبیعت ،خود ،خانواده و دیگران ،شیلل میدهید و او را در ایفیای آن
چه در زندگی دنیوی و اخروی بایسته و شایسته است یاری میرساند .لذا دین ناظر بیه همیه شیئون
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زندگی انسان است (محمدیان ،)1384 ،و سعادت و خوشبختی انسان در گیرو عمیل بیه ارزشیها و
الزامات دینی است.
دین بهت رین و عالی ترین روشی است كه میتوان با اتلا به آن جامعه بشیری را مینظم سیاخت و
بیش از هر روش دیگری مرد را به رعایت قوانین اجتماعی وادار نماید(طباطبا ی .)1356،نییاز بیه
دین و ضرورت دین داری ،برای اصال رواب فردی و اجتماعی و ایجاد و ادامه یی

زنیدگی سیالم

انسانی است .ایجاد امنیت در جوامع در گرو دین اوست ،دین قوی ترین عامل در جهت حفظ اجتما)
صالح بشری است(شایسته خوی .)1384 ،در پرتو یاد و ذكر خدواند سبحان انسان از بدی ها دوری
میجوید و به نور و روشنایی و نیلویی میرسد.
آموزه های راستین دینی برای ساختن انسان واا و باكرامت برنامه و روش مخصوصی دارد و بیه
جهت ضرورت و پیشگیری و مهار انسان از افتادن به غرقاب انحراف و كجی ها بیه منظیور رشید و
ترقی او و رسانیدنش به كمال معنوی و آسمانی ،شیوه ای موثر و كارساز اسیت(ناطقی .)1384 ،بیه
یاری آموزه های دینی و نهادینه كردن آن در انسان ها میتوان اطمینان داشت كه از بسیاری خطاها
جلوگیری شده و راهی بهتر و ساده تر از قانون و ضواب رسمی پیش پای سازمان ها قرار میگییرد.
بدین ترتیب مالحظه می شود كه آموزه های دینی و اخالق عامل عمده بازدارنده انسان ها از خطیا و
معایب رفتاری بوده و میتواند جایگزین بسیاری از مقررات و ضواب قانونی دست و پا گیر و طیوانی
گردد .در ملتب اسال  ،كسانیله به تقوا مجهز میشوند ،خدا ترس بوده و بدون نیاز به كنتیرل هیای
بیرونی خودبه كم

نظارت درونی و اعمال و رفتار خود را اصال میكنند ،آنان خود كنتیرل شیده و

سازمان با چنین افرادی از سالمت و امنیت كامل برخوردار خواهد بود.
دین اسال به تما زوایای زندگی انسان توجه داشته و با رعایت موازین دینی میتیوان اطمینیان
داشت كه خطا ها به حداقل رسیده و از رفتار های انحرافی جلوگیری خواهید شید (میرزامحمیدی و
دیگران .) 1390،دین از ی

سو پشتوانه ی اخیالق و قیانون اسیت و از سیوی دیگیر بیه عنیوان

اید ولوژی میتواند پاسخگوی نیاز های دنیا و آخرت آدمی باشد (نصری .)1379،بیا بهیره گییری از
آموزه های دینی اخالق فضیلت گرا در جامعه نهادینه میشود و نییاز بیه قیانون بیرای اداره مردمیان
كاهش مییابد ،به عبارتی دیگر دین از طریق تقویت و ترویج ارزشها و هنجار های مهم بیه كنتیرل
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میلند (محسنی )1385 ،و در صورتیله باور های دینی در مردمیان جامعیه ای

درونی گردد ،در كنترل اجتماعی و جلوگیری از كجروی ها موثر خواهد بود (عزیزی كیا.)1373 ،
كوتاه سخن آنله آموزه های دینی و باور های اعتقادی ضامن زندگی سیعادتمندانه بشیر بیوده و
دارای قدرت باای بازدارندگی انسان ها از كجروی میباشد و میتواند جایگزین خال های قانونی در
زمینه كنترل های اجتماعی گردد .از آنجایی كه در تحقیق حاضر اثرات آموزه های دینی و اخیالق و
یا به عبارتی جهت گیری مذهبی (درونی /برونی ) بر حفظ و نگهداری منابع كتابخانه مورد بررسی قیرار
میگیرد ،در اینجا به اجمال نلاتی در زمینه آموزه های دینی و اخیالق ذكیر میگیردد و خصیا لی چیون
امانت داری كه پاسداری ،حفاظت و مراقبت به عنوان فضیلت های اخالقی مورد بررسی قرار میگیرد.

مروری بر مبانی نظری
امانت و امانت داری به عنوان یلی از صفات اخالقی و مللوتی دارای واژه های زیبیا و مقدسیی
است كه نشان دهنده ی قداست و شایستگی خارق العاده ای میباشد كیه در میتن امانیت و امانیت
داری نهفته است (اسدیان  .)1391،امانت از نظر اسال از جایگاه واا ی برخیوردار اسیت و آییات و
روایات بسیاری در مورد امانت و امانت داری در منابع دینی ما آمده است :خداوند در قرآن نسبت بیه
حفظ امانت و سپردن آن به دست صیاحیبیانشان مى فرماید«:ان اهلل یامركم ان تودوا اامانیات الیى
اهیلیهیا ...؛ خیداونید به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهید( ».نساء ،آییه .)58
در جیاییى دیگر درباره خیانت نلردن در امانت مى فرماید« :فان امین بیعضلم بعضیا فلییود الیذ
اوتمن امانته ولیتق اهلل ربه ...؛ و اگیر كیسى از شما دیگر را امین دانست ،آن كس كه امین دانسته
شده امانت را باز دهد و باید از خدا بترسد» (بقره  ،آیه  .)283خیداونید در آیه ا دیگر درباره قبول
و رد امانت از اهل كتاب (نیصیار و یهود) سخن مى گوید و مى فرماید« :ومن اهل اللتاب من ان
تیامینیه بیقنطار یوده الی

ومنهم من ان تامنه بدینار اییوده الیییی

اا مییادمت علییه قا میا...؛

بعضى اهل كتاب (از نصار ) تا بیه آن حد درست كارند كه اگر مال بسیار به آنان امانت دهى  ،رد
امیانیت كینینید و بیرخیى دییگر از اهل كتاب (یهود) آن اندازه نیادرسیتند كه اگر به آنان ی
امانت دهى رد نلنند،جز آن كه بر مطالبه آن سخت گیر كنى( »...آل عمران ،آیه )75

دینار
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آییه دییگر به امانت دار در طول زندگى و پاداش عظیمى كه به شیخیص امییین تعلق میى
گیرد ،اشاره مى كند و مى فرماید»:.والذین هم امیانیاتهم وعهدهم ,راعون والذین هیم بشیهاداتهم
قا مون والذین هم على صالتهم یحافظون اولئ

فى جنات ملرمون ؛و آنان كه امانیت و عیهیید و

پیمانشان را رعایت مى كنند و آنان كه برا شهادت به حق قیا مى كنند و آنان كیه بیر نمازشیان
مواظبت دارند ،اینان در باغ ها بهشت با عزت و احترا متنعم اند«(معارج  ،آیه  32تا .)35
امیا عییلى())درباره امانیت دار میى فرمایید«:اامانیه والوفیاء صییدق اافیعییال والیلییذب
واافیتراء خیانه ااقوال ؛امانت دار و وفیادار  ،راسیتیى افیعیال (اعیمال) اسیت و دروغ و بهتیان،
خیانت اقیوال (گفتیه هیا)( ».غیررالحلم  ،حیدی  ، 2083نقیل شیده در اسیدیان  .)1391،امیا
صادق()) نیز مى فرماید« :اتقوا اهلل وعلیلم باداء اامانه الیى من ا تمنلم ؛از خدا بترسیید و هیركس
كه شما را امین دانسته و امانتى به شما سپرده ,امانتش را بازگردانیید( ».امیالی ،شییخ صیدوق ،
 ،245نقل شده در اسدیان .)1391،
از دیدگاه اسال امانت انوا) مختلفی دارد كه در حوزه مورد بررسی این تحقییق امانیت بیه میال
سپرده شده كه همانا منابع موجود در كتابخانه است اطالق میگردد .بنیابر ایین انسیان متخلیق بیه
اخالق اسالمی در حفظ و صیانت از اموال و دارایی هایی كه به وی سپرده شده نهایت اهتما را بیه
عمل میآورد و از آنها به به نحو احسن نگهداری میكند .فرد امین موظ است از وسایلی كه بیه او
سپرده می شود همانند جان خویش مواظبت كند و بدون رضیایت فیرد ییا مرجیع امانیت دهنیده بیه
اموالش دست نزد و به آنها خدشه ای وارد نیاورد .از مهمترین امانت ها ،بیت المال مرد است .منابع
موجود در كتابخانه كه برای استفاده دانشجویان ،پژوهشگران و عالقه مندان تدارک دییده شیده بیه
نوعی بیت المال محسوب میگردد و استفاده كنندگان باید از تخریب و تهدید آنها جداً اجتناب كند.
با توجه به مطالبی كه به آنها اشاره گردید آموزه های دینیی و اخالقیی در زمینیه هیای مختلی
رواب اجتماعی و مراودات انسانی نقش راهبرنده داشته و میتواند از بسیاری خطاها و رفتار های نیا
متعارف جلوگیری نماید .بدین جهت در موضو) تحقیق حاضر كه رابطه اخالق محوری و دین باوری
با امانت داری و حفظ و صیانت از منابع موجود در كتابخانه ها را پی میگیرد.
سواات پژوهش
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 .1میانگین جهت گیری برونی مذهبی در بین استفاده كننیدگان كتابخانیه هیای میورد بررسیی
چقدر است؟
 .2میانگین جهت گیری درونی مذهبی در بین استفاده كنندگان كتابخانیه هیای میورد بررسیی
چقدر است؟
 .3میزان حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه در بین كاربران و مراجعان
كتابخانه های مورد بررسی چقدر است؟
فرضیه های پژوهش
 .1بین جهت گیری درونی مذهبی و حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی رابطه معنیی داری وجیود
دارد.
 .2بین جهت گیری بیرونی مذهبی و حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی رابطه معنی داری وجیود
دارد.
 .3بین جهت گیری درونی مذهبی و رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنی داری وجود دارد.
 .4بین جهت گیری بیرونی مذهبی و رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنی داری وجود دارد.
تعاری مفهومی و عملیاتی
جهت گیری مذهبی درونی :اشخا

با این جهت گیری  ،انگیزه های اصیلی خیود را در خیود

مذهب می یابند و دیگر نیازها هر چقدر هم كه قوی باشند نسبت به انگیزه ارزش كمتری دارنید
چنین اشخاصی وقتی باوری را قبول میكنند سعی میكنند آن را درونی ساخته و به طور كامل
دنبال

كنند(.آلپورت3)1967،

ج هت گیری مذهبی برونی :اشخا

با این جهت گیری میذهبی از میذهب بیرای رسییدن بیه

مقاصدشان استفاده میكنند .ارزش های افرادی كه چنین جهت گییری دارنید اغلیب ابیزاری و
منفعت طلبانه میباشد به عبارت دیگر مذهب برای چنین اشخاصی وسیله ای میباشید تیا بیه
وسیله آن به هدف های دیگری كه برای آنها مهم تر میباشند برسند( .آلپورت)1967،
Allport 3
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حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی :در این تحقیق حفظ و صیانت به معنی نگهداری  ،محافظیت
و حراست از كلیه مواد چاپی و غیر چاپی است كه به منظور استفاده مراجعه كنندگان به صورت
امانت در اختیار شان قرار داده میشود.
ضواب كتابخانه  :منظور تمامی دستورالعمل ها و قیوانین كتابخانیه میباشید كیه در آییین نامیه
استفاده از كتابخانه دانشلده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی قید گردیده و در معیر
دید مراجعه كنندگان قرار گرفته است .
پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های پیشین نشان داد كه در زمینه موضو) پژوهش حاضر تیا كنیون مطالعیه ای
انجا نشده است .برخی پژوهش ها به اثرات دینداری در سالمت عمومی و روانی پرداخته اند و برخی
پژوهش های دیگر رابطه دینداری و متغیرهای سازمانی را بررسی نموده انید .بیه برخیی از پیژوهش
های انجا شده اشاره میشود.
برگین و هملاران )1988(4در تحقیقی كه انجا دادند به ایین نتیجیه رسییدند كیه دانشیجویان
مذهبی اغلب در دامنه ی بهنجار مقیاس های اضطراب و افسردگی  ،باورهای غییر منطقیی و سیایر
اندازه های عینی ارزشیابی سالمت روانی قرار میگیرنید .باتلر،اسیتاوت و گردنیر)2004(5در بررسیی
نقش مذهب بر سالمت روان نشان داد افرادی كه اعتقیادات میذهبی قیویتری دارنید خیود بیاورتر ،
كارآمییدتر و سییازش یافتییه تییر از دیگییران هسییتند جمییال و بییدوی)1993(6نیییز نشییان دادنیید.
گباور،سدیلیدس ونیریش)2012(7در پژوهشیی كیه بیر روی187957نفیراز كیاربران اینترنیت در
11كشور اروپایی انجا دادند نشان داد كه بین دینداری و عزت نفیس و همچنیین بیین دینیداری و
سازگاری روان شناختی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
در ایران نیز برخی پژوهش ها به رابطه دینداری و سالمت عمیومی و همچنیین سیالمت روانیی
اشاره كرده اند .چراغی ()1385در بررسی رابطه بین ابعاد مختلی دینیداری و سیالمت عمیومی در
دانشجویان اصفهان به این نتیجه رسید كه بین نمره دینداری كلیی و سیالمت عمیومی رابطیه معنیا
4

Bergin
Butler ,Stout & Gradner
6
Jamal & Badawi
5
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داری وجود دارد .علی جانی ( )1385رابطه هویت دینی و سالمت روان در دانشجویان دانشیگاه آزاد
اسالمی را با نتایج پژوهش خود مورد تأیید قرار داد .جعفیری ( ) 1388نییز بیا بررسیی دانشیجویان
كارشناسی و كاردانی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ابهیر متوجیه شید دانشیجویان دارای جهیت گییری
مذهبی درونی بیش از دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی برونی ،از شیوه های مقابلیه ای مسیاله
محور استفاده كرده اند همچنین دارای جهت گیری مذهبی برونی بیش از دانشیجویان دارای جهیت
گیری مذهبی درونی از شیوه های مقابله ای هیجان محور اسیتفاده كیرده انید .رحمیانی( )1391بیا
بررسی ارتباط بین جهت گیریهای مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری و عزت نفس دانشجویان شهر
اراک بیان میكند رابطه معنی داری بین جهت گییری میذهبی درونیی بیا سیازگاری و عیزت نفیس
دانشجویان وجود دارد.
موسوی()1391الگوی رابطه سالمت روان و دینیداری در دانشیجویان شیاهد و غیرشیاهد را بیا
هدف تعیین ارتباط دینداری و سالمت روان بررسی نمود و بر اساس یافته ها بین سالمت عمیومی و
دینداری در هر دو گروه شاهد و غیرشاهد ارتبیاط معنیا دار وجیود داشیت .جیوانمرد ( )1392ضیمن
بررسی تاثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی اعال میدارد باورهای دینی در
زندگی اجتماعی و روانشناختی نقش مهمی برعهده دارند.
در برخی پژوهش های دیگر تأثیر دینداری و متغیرهای سازمانی مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت.
یورک )1981(8ب ا انجا پژوهشی به این نتیجه رسید كه باور دینی بیشتر از سین و درآمید بیر تعهید
سازمانی اثر گذار است .سیلوریسلا_ سیمونز )2005(9رابطه مثبتی بین دینداری و رضایت شیغلی از
ی

سو و تعهد سازمانی از سوی دیگر پیدا كرد .نتایج مطالعه گوچر و هملاران )2010( 10نیز حاكی

از اثر مثبت دینداری بر تعهد سازمانی است .حسین زاده ( )1375با بررسی كار كرد اجتماعی دین در
اندیشه اما خمینی و شریعتی به این نتیجه رسیده است كه دین هم در حیات اخروی و هم در حیات
اجتماعی انسانها نقش عمده ای دارد و كاركرد آن انسجا بخشی  ،معنیا دهیی بیه حییات انسیانها و
اهتما انسانها برای صال جامعه است .
7

Gebauer , Sedikides & Nebrich
York
9 Sikorska_Simmons
10 Kutcher
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ابوالقاسمی ،مرادی سروش  ،نریمانی ،زاهد( )1390با بررسی رابطه ابتلار شخصی ،جهت گییری
مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عمللرد شغلی كاركنیان مراكیز تولییدی شیهر اردبییل بییان
میدارد كه یافته ها نشان داده است كه ابتلار شخصی ،سرمایه اجتماعی سیازمانی و جهیت گییری
مذهبی درونی با عمللرد شغلی همبستگی مثبت معناداری دارند .اما بین جهت گیری مذهبی بیرونیی
و عمللرد شغلی همبستگی معناداری به دست نیامد .خدامی ،كریمی ،غالمیان ( )1392نیز با بررسی
جامعه شناختی رابطه بین دینداری و تعهد سازمانی كاركنان مجتمع مس شیهرباب

بیه ایین نتیجیه

رسیدند كه بین دینداری و ابعاد آن با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجیود دارد و بیا افیزایش
میزان دینداری ،تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.
یزدان پناه ،حسن دوست فرخانی ،بوستانی ،رضایی ( )1392ضمن بررسی رابطه نگرش به فساد
اداری و دینداری بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر كرمان نتیجه گرفتند كه از ی

سو بین متغییر

نگرش به فساد اداری دانشجویان و میزان دین داری آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگیر سیو،
مولفه های دین داری به شلل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است و جامعه آمیاری را دانشیجویان عضیو كتابخانیه دانشیلده
مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبا ی بالغ بر 2800نفر تشلیل میدهند كه از بیین آن هیا
كه نمونه ای به تعداد  296نفر انتخاب گردید .ابزار گرداوری داده ها دو پرسشنامه به شر زیر است:
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت :پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت شامل  21گوییه 4
گزینه ای است ،در این پرسشنامه عبارات  1تا  12جهت گیری مذهبی بیرونی را میسنجند كه گزینیه
های آن كامال مخال  ،تقریبا مخال  ،تقریبا موافق ،و كامال موافق است .این مقیاس بر اسیاس طیی
لیلرت نمره گذاری شده .نمره گذاری برای سؤاات مقیاس جهت گیری مذهبی بیرونی به این صورت
است كه برای گزینه كامال مخالفم نمره  ،5تقریبا مخالفم نمره  ،4تقریبا موافقم نمره  ،2كامال موافقم
نمره  1و برای عبارت بدون پاسخ نمره  3منظور گردید .در  9گویه دیگر یعنی گویه های شماره 13
تا  21كه جهت گیری مذهبی درونی را اندازه گیری میكند پاسخ ها برعلس است یعنی گزینیه هیا از
كامال موافق تا كامال مخال را در بر میگیرد .در روش نمره گذاری آن ،به پاسخ ها نمره  1تیا  5داده
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میشود یعنی گزینه كامال موافقم نمره  ،1تقریبا موافقم نمره  ،2تقریبا مخالفم نمره  ،4كامال مخیالفم
نمره  5و عبارت بدون پاسخ نمره  3میگیرد (نقل در جعفری)1388 ،
همسانی درونی این آزمون كه توس جان بزرگی( )1377در نمونیه  235نفیری از دانشیجویان
دانشگاه های تهران با استفاده از ضریب آلفای كرونبیا انجیا شید  0/71و پاییایی بازآزمیایی آن
 0/74بود .بعد از اجرای آزمون ،پایین ترین نمرات مربوط به افراد دارای جهت گیری مذهبی درونیی
و بااترین نمرات مربوط به افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی میشود( .جعفری. )1388،
پرسشنامه حفظ و صیانت از منابع و رعایت مقررات كتابخانه :این پرسشنامه محقق سیاخته دارای
 15سوال است كه  5سوال مربوط به رعایت ضواب كتابخانه و  10سوال مربوط بیه حفیظ منیابع
اطالعاتی است .این پرسشنامه نیز در طی لیلرت پنج گزینه ای ازبسیار زیاد با امتیاز  5تا بسیار كم
با امتیاز  1طراحی گردید.
روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه توس متخصصات تأیید شید و بیرای بررسیی پاییایی
پرسشنامه ها با انجا ی

مطالعه مقدماتی الفای كرونبا پرسشنامه ها و ابعاد آن هیا بیه شیر زییر

محاسبه گردید و پایایی پرسشنامه جهت گیری مذهبی با الفیای كرونبیا  0/86و پرسشینامه حفیظ
منابع و رعایت ضواب با الفای كرونبا  0/82تأیید شد.
یافتهها:
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد پژوهش در جدول  1ارایه شده است.
جدول .1نتایج توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی(اندازه نمونه=)296
درصد
فراوانی
گروه ها
متغیر
مرد
35.1
104
جنسیت
زن
64.9
192
زیر  25سال
62.2
184
بییین  25تییا 30
35.1
104
سن
سال
بییین  31تییا 35
2.7
8
سال
تحصیالت كارشناسی
37.8
112
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كارشناسی ارشد
دكتری

59.5
2.7

176
8

جدول  1نشان میدهد كه زنان  %64/9درصد نمونه مورد بررسی را تشلیل داده اند .از نظیر سینی
بیشترین درصد ( )36%/9را رده سنی زیر  25سال داشته است .به لحاظ تحصییالت بییش از %62
افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس و بااتر بوده اند.
پاسخ به سؤاات پژوهش
برای بررسی توصیفی نمرات ثبت شده برای هیر یی

از متغیرهیای پیژوهش معیارهیای مركیزی و

معیارهای پراكندگی مورد ارزیابی قرار گرفته شده اند.
جدول  .2شاخصهای آماری جهت گیری درونی و بیرونی مذهبی

مینیمم ماكزیمم میانگین

انحراف معیار

متغیرها
جهت گیری درونی

1.18

2.91

2.174

0.376

جهت گیری برونی

1.167

3

1.973

0.472

با توجه به انتخاب طی لیلرت  4تایی برای سؤاات تشلیلدهنده پرسشینامه ،میبایسیت مقیادیر
حاصل از نظرات پاسخگویان را مورد بررسی قرار داد تا این موضیو) روشین شیود كیه آییا مییانگین
پاسخهای ایشان به طور متوس با مقدار ( 2عدد وس طی لیلرت) تفاوت دارد یا خییر؟ در قسیمت
جهت گیری درونی مذهبی ارزیابی افراد بیشتر از حد متوس بوده اسیت (مقیدار مییانگین پاسیخ هیا
بیشتر از  2بوده است) و نشان میدهد ج هت گیری درونی افراد تقریبیا بیاا بیوده اسیت .در قسیمت
جهت گیری بیرونی مذهبی ارزیابی افراد كمتر از حد متوس بوده است (مقدار میانگین پاسخ ها كمتر
از  2بوده است) و نشان میدهد جهت گیری بیرونی افراد تقریبا متوس به پایین بوده است.
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جدول  .3شاخص های آماری حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه
انحراف معیار

متغیرها مینیمم ماكزیمم

میانگین

حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی

1

3

1.903

0.472

رعایت ضواب كتاب خانه

1

3.2

1.73

0.51

چنان كه جدول  3نشان میدهد برای متغیرهای حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی و رعایت ضیواب
كتابخانه مقدار میانگین پاسخ ها كمتر از حد متوس بوده است كه نشان از ایین دارد حفیظ و صییانت از
منابع اطالعاتی و رعایت ضواب كتابخانه در دانشجویان مورد بررسی كمتر از حد متوس بوده است.

آزمون فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
جدول  .4آزمون همبستگی بین جهت گیری درونی و بیرونی با حفظ و صیانت از منیابع اطالعیاتی و
رعایت ضواب كتابخانه
جهت گیری جهت گیری حفییظ و صیییانت از رعایت ضواب
متغیرهای تحقیق
كتابخانه
منابع اطالعاتی
برونی
درونی
جهت گیری درونی

1

جهت گیری برونی

0.472

1

حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی

0.225

0.076

1

رعایت ضواب كتابخانه

0.647

0.166

0.540

1

نتایج جدول شماره  4بیانگر میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش است .با توجه به ایین كیه
سطح معنیداری به دست آمده برای جهت گیری درونی با جهت گیری بیرونی كمتر از  0/05اسیت
( 0/05

) ،در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت كه بین متغیرهیای جهیت گییری

درونی با جهت گیری بیرونی میورد بررسیی رابطیه معنییداری وجیود دارد .بیا توجیه بیه اطالعیات
جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شدن فر

مقابل ،نتیجه میگیریم كه بین جهت گیری درونی

با جهت گیری بیرونی رابطه معنی داری وجیود دارد ".تأ یید میگیردد .بیا توجیه بیه وجیود ضیریب
همبستگی مثبت میتوان در سطح اطمینان  %95انتظار داشت كه افزایش جهت گیری درونی ،منجر
به افزایش جهت گیری بیرونی گردد.
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با توجه به این كه سطح معنیداری به دست آمده برای جهت گیری درونی با حفیظ و صییانت از
منابع اطالعاتی كمتر از  0/05است ( /05

 ،)0در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفیت

كه بین متغیرهای جهت گیری درونی با حفیظ و صییانت از منیابع اطالعیاتی میورد بررسیی رابطیه
معنیداری وجود دارد .با توجه به اطالعات جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شدن فیر

مقابیل،

نتیجه میگیریم كه فرضیه اول پژوهش مبنی بر این كه "بین جهت گیری درونی با حفظ و صیانت
از منابع اطالعاتی رابطه معنی داری وجود دارد ".تأ ید میگردد .با توجه به وجود ضیریب همبسیتگی
مثبت میتوان در سطح اطمینان  %95انتظار داشت افزایش جهت گیری درونی ،منجیر بیه افیزایش
حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی خواهد شد.
از آن جا كه سطح معنیداری به دست آمده برای جهت گیری درونی با رعایت ضواب كتاب خانه
بیشتر از  0/05است ( ،) p=0.647در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت كه بین متغیرهای
جهت گیری درونی با رعایت ضواب كتابانه مورد بررسی رابطه معنییداری وجیود دارد .بیا توجیه بیه
اطالعات جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شدن فر

صفر ،نتیجه میگیریم كه ادعای محقیق

مبنی بر این كه "بین جهت گیری درونی با رعایت ضواب كتاب خانه رابطه معنی داری وجود دارد".
تا ید میگردد.
بر اساس یافته ها ،سطح معنیداری به دست آمده برای جهت گیری بیرونی با حفظ و صییانت از
منابع اطالعاتی بیشتر از  0/05است ( ،) p=0.225در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجیه گرفیت
كه بین متغیرهای جهت گیری بیرونی با حفیظ و صییانت از منیابع اطالعیاتی میورد بررسیی رابطیه
معنیداری وجود دارد .با توجه به اطالعات جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شیدن فیر

صیفر،

نتیجه میگیریم كه فرضیه دو پژوهش مبنی بر این كه "بین جهت گیری بیرونی با حفظ و صیانت
از منابع اطالعاتی رابطه معنی داری وجود دارد ".تا ید میگردد.
با توجه به این كه سطح معنیداری به دست آمده برای جهت گیری بیرونیی بیا رعاییت ضیواب
كتابخانه كمتر از  0/05است  ،در سطح اطمینان  %95نتیجه گرفتیه میشیود كیه بیین متغیرهیای
جهت گیری بیرونی با رعایت ضواب كتابخانه مورد بررسی رابطه معنیداری وجود دارد .با توجیه بیه
اطالعات جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شدن فر

مقابل ،نتیجه میگیریم كه فرضیه سیو

پژوهش مبنی بر این كه "بین جهت گیری بیرونی با رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنی داری وجود
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دارد ".تأ ید میگردد .با توجه به وجود ضریب همبسیتگی مثبیت میتیوان در سیطح اطمینیان %95
انتظار داشت افزایش جهت گیری بیرونی ،منجر به اافزایش رعایت ضواب كتابخانه گردد.
یافته ها نشان میدهد كه سطح معنیداری به دست آمده برای حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی
با رعایت ضواب كتاب خانه كمتر از  0/05است ،در سطح اطمینان  %95میتوان نتیجه گرفت كیه
بین متغیرهای حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی با رعاییت ضیواب كتابخانیه میورد بررسیی رابطیه
معنیداری وجود دارد .با توجه به اطالعات جمعآوری شده و با عنایت به معنادار شدن فیر

مقابیل،

این نتیجه حاصل میشود كه فرضیه چهار پژوهش مبنی بر این كه "بین حفظ و صییانت از منیابع
اطالعاتی با رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنی داری وجود دارد ".تأ ید میگردد .با توجه بیه وجیود
ضریب همبستگی مثبت میتوان در سطح اطمینان  %95انتظار داشیت افیزایش حفیظ و صییانت از
منابع اطالعاتی  ،منجر به افزایش رعایت ضواب كتابخانه خواهد شد.
بررسی پیشفر های رگرسیون
-1نرمال بودن خطاها
نمودار  Histogramبه بررسی نرمیال بیودن خطاهیا بیه عنیوان یلیی از مفروضیات رگرسییون
میپردازد ،كه طبق این فر

خطاهای معادله رگرسیون باید توزیع نرمال داشته باشند .بیا توجیه بیه

اینله در نمودار اكثریت مستطیل ها درون توزیع زنگوله ای شلل قرار گرفته اند ،پس فیر

نرمیال

بودن تأیید میشود .ضمناً نتیجه آزمون كولموگروف اسیمیرنوف كیه برابیر(Sig= 0/307 < 0/05

 ) z = 0/967،است نیز نشان دهنده این مطلب است كه توزیع خطاها نرمال میباشد.
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نمودار  .2نمودار نرمال بودن خطا ها

-2استقالل خطاها
از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها میباشد كه باید فر
رد شود .آماره دوربین -واتسون به بررسی این فر

وجود همبستگی بین خطاهیا

میپردازد و برای تایید ایین پییش فیر

ایین

آماره هر چه قدر به مقدار  2نزدیلتر باشد ،استقالل خطا ها را بیشتر نشان میدهد .در این پیژوهش
این آماره برابر با  1/939شده است(در بازهی  1/8تا  2/3قرار دارد) كه حاكی از صادق بیودن ایین
پیشفر

میباشند.

-3عد وجود اثر همخطی شدید (خود همبستگی جدی) بین متغیرهای مستقل
برای این آزمون از دو شاخص  VIFو تلورانس( مقیداری بیین صیفر و یی

را اختییار میكنید)

استفاده میگردد .ازمه تایید این آزمون كمتر بودن شاخص  VIFاز عدد  2و نزدیی
تلورانس به عدد  1و دور بودن از عدد صفر میباشد .جدول زیر فر
شدید بین متعیرهای مستقل تحقیق را تایید میكند.
جدول  .5شاخص های  VIFو تلورانس

بیودن مقیدار

عد وجیود همبسیتگی خطیی
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شاخص تحمل واریانس(تلورانس)
عامل تور واریانس()VIF
1/287
0/777
1/287
0/777

های رگرسیون ،از رگرسیون چندگانه استفاده میشود تا تاثیر  2متغیر جهیت

گیری درونی و بیرونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی را بررسی كنیم .نتایج رگرسیون چندگانیه
در جداول زیر خالصه شده است.
جدول  .6رگرسیون جهت گیری درونی و بیرونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی
مجمییییییو) درجیییییه مییییییییانگین
مدل
مجذورها
آزادی
مجذورها
15/121
3/072
6/145
رگرسیون
2
باقیمانده
0/203
59/533
293
كل
65/678
295
پیشبینی كننده  :مقدار ثابت ،جهت گیری درونی و بیرونی
F

R

R2

sig

0/306

0/094

0

همان طور كه در جدول  6مشاهده میشود مقدار معناداری كمتر از ی

درصد شده است و بنیابراین

آماره  Fمعنادار است ( 293( =1/91> 15/121و  )F )2در نتیجه حداقل یلی از متغیرهای جهت
گیری درونی و بیرونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی تاثیر معنادار دارد .ضریب تعیین این میدل
 0/094بوده است .بر این اساس متغیرهای جهت گیری درونی و بیرونی روی هم رفته توانسته انید
 9%/4از تغییرات حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی را پیشبینی كند .برای بررسی اینله كدا ی

از

دو متغیر جهت گیری درونی و بیرونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی تاثیر داشته است و كیدا
متغیر تاثیر نداشته است و همچنین اینله استنباط كرد كدا ی

تاثیر بیشتری داشته است از جیدول

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد استفاده میشود كه در زیر آورده شده است.
جدول  .7ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد  ،آماره معناداری()t-valueمتغیر وارد شده در معادله رگرسیون

متغیرهای پیش بین

ضییییرایب غیییییر ضییییییرایب
استاندارد

استاندارد

آماره t

سییییییطح نتیجییییییه
معناداری

فرضیه
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B

مقدار ثابت
جهیییت گییییری
درونی
جهیییت گییییری
بیرونی

Std.
Error

Beta

0/001 14/731

0/160 2/357
0/079 0/422

0/336

5/325

0/001

0/063 0/235

0/235

3/725

0/001

تاییییییییید
میشود
تاییییییییید
میشود
تاییییییییید
میشود

ضرایب غیر استاندارد و آماره  tو سطح معناداری نشان میدهد:
فرضیه  : 1بین جهت گیری درونی مذهبی و حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی رابطیه معنیی داری
وجود دارد.
بر اساس جدول  ،7مقدار  tبرای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فیر

صیفر

برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96بیرآورد شیده اسیت .لیذا
میتوان بیان نمود كه فر

محقق با  95درصد اطمینان تایید میشود ،به عبارت دیگر جهت گیری

درونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است و بیا توجیه بیه
مثبت بودن ضریب مسیر میتوان گفت نو) این تاثیر مثبیت و معنیادار میباشید .در نتیجیه افیزایش
جهت گیری درونی منجر به ارتقاء حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی میشود.
فرضیه  : 2بین جهت گیری بیرونی مذهبی و حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی رابطیه معنیی داری
وجود دارد.
جدول  7نشان میدهد مقدار  tبرای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصید در ناحییه رد فیر
صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96برآورد شده اسیت.
لذا میتوان بیان نمود كه فر

محقق با  95درصد اطمینان تایید میشود ،به عبارت دیگیر جهیت

گیری بیرونی بر حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی دارای اثر معنیداری به لحیاظ آمیاری اسیت و بیا
توجه به مثبت بودن ضریب مسیر میتوان گفت نو) این تاثیر منفیی و معنیادار میباشید .در نتیجیه
افزایش جهت گیری بیرونی منجر به افزایش حفظ و صیانت از منابع اطالعاتی میشود.
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جدول  .8رگرسیون جهت گیری درونی و بیرونی بر رعایت ضواب كتاب خانه ای
مجمییییییو) درجیییییه مییییییییانگین

مدل

مجذورها

مجذورها

آزادی

رگرسیون

3/215

2

1/607

باقیمانده

73/403

293

0/251

كل

76/618

295

R

F

0/205 6/417

R2
0/042

sig
0

پیشبینی كننده  :مقدار ثابت ،جهت گیری درونی و بیرونی
همان طور كه در جدول  8مشاهده میشود مقدار معناداری كمتر از ی

درصد شده است و بنیابراین

آماره  Fمعنادار است ( 293( =1/91> 6/417و  )F )2در نتیجه حداقل یلی از متغیرهای جهیت
گیری درونی و بیرونی بر رعایت ضواب كتابخانه ای تیاثیر معنیادار دارد .ضیریب تعییین ایین میدل
 0/042بوده است .بر این اساس متغیرهای جهت گیری درونی و بیرونی روی هم رفته توانسته انید
 4%/2از تغییرات رعایت ضواب كتابخانه ای را پیشبینی كند .برای بررسی اینلیه كیدا یی

از دو

متغیر جهت گیری درونی و بیرونی بر رعایت ضواب كتابخانه ای تاثیر داشیته اسیت و كیدا متغییر
تاثیر نداشته است و همچنین اینله استنباط كرد كدا ی

تاثیر بیشتری داشته است از جدول ضرایب

استاندارد و غیر استاندارد استفاده میشود كه در جدول  9آورده شده است.
جدول  .9ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد  ،آماره معناداری()t-valueمتغیر وارد شده در معادله رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد
متغیرهای پیش بین

مقدار ثابت

B

Std.
Error

2/957

0/178

ضیییییییییرایب
استاندارد

آماره t

سییییییییطح
معناداری

نتیجه فرضیه

Beta

9/225

0/001

تایییییید
میشود
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جهت گیری درونی

0/184

0/088

0/136

2/089

0/038

تایید میشود

جهت گیری بیرونی

0/249

0/07

0/230

3/552

0/001

تایید میشود

ضرایب غیر استاندارد و آماره  tو سطح معناداری نشان میدهد:
فرضیه  : 3بین جهت گیری درونی مذهبی و رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنیی داری وجیود
دارد.
بر اساس جدول  9مقدار  tبرای این پارامتر (طبق قاعده خطای پینج درصید در ناحییه رد فیر
صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بیشتر از  1/96برآورد شده است .لذا
میتوان بیان نمود كه فر

محقق با  95درصد اطمینان تایید میشود ،به عبارت دیگر جهت گیری

درونی بر رعایت ضواب كتابخانه ای دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است و با توجیه بیه مثبیت
بودن ضریب مسیر میتوان گفت نو) این تاثیر مثبت و معنیادار میباشید .در نتیجیه افیزایش جهیت
گیری درونی منجر به ارتقاء و افزایش رعایت ضواب كتاب خانه ای میشود.
فرضیه  : 4بین جهت گیری بیرونی مذهبی و رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنیی داری وجیود
دارد.
جدول  9نشان میدهد كه مقدار  tبرای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصید در ناحییه رد
فر

صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96بیرآورد شیده

است .لذا میتوان بیان نمود كه فر

محقق با  95درصد اطمینان تایید میشود ،بیه عبیارت دیگیر

جهت گیری بیرونی بر رعایت ضواب كتاب خانه ای دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری اسیت و بیا
توجه به مثبت بودن ضریب مسیر میتوان گفت نو) این تیاثیر منفیی و معنیادار میباشید .در نتیجیه
افزایش جهت گیری بیرونی منجر به افزایش رعایت ضواب كتاب خانه ای میشود.
بحث و نتیجه گیری:
دین با باورهایی كه در مرد ایجاد میلنید مهیم تیرین عامیل اداره جامعیه اسیت و بیرای تمیا
فعالیتهای انسانی برنامه و دستور العمل دارد كه میتوان با عمل به آنهیا جلیو حرمیت شیلنی هیا و
انحرافات اخالقی و ارتلاب جرا م را گرفت  ،انس و الفت و برادری و مهربانی و تعامالت اجتماعی را
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افزایش داده ،موجب توسعه فلر و دید انسان ها و قوی ترین عامل حفظ اجتما) صالح بشری اسیت.
آموزه های دینی سرلوحه عمللرد افراد و نهاد های جامعه بوده و مصلحت عمومی بر مصیلحت فیرد
مقد است و از طریق اجرای احلا دینی موجب اتحاد و همبستگی جامعیه و رسییدن بیه تلامیل و
سعادت حقیقی میگردد .همه ما بر اهمیت و ضرورت آموزش های دینی واقفیم و بر این بیاوریم كیه
اگر افراد جامعه زندگی خود را بر مدار دین و خدا باوری معنا كنند ،سالمت و سعادت جامعیه در همیه
ابعاد اجتماعی  ،فرهنگی و  ...تضمین میشود .جامعه ای كه دینی میاندیشد و دینیی رفتیار میكنید،
جامعه ای است كه انسان ها خوشبختی و پیشرفت واقعی خود و جامعیه خیویش را در تمیا مراحیل
زندگی حس میكنند .در تحقیق پیش رو نیز اثر باورهای دینی بر رعایت ضواب كتابخانیه و حفیظ و
صیانت از منابع آن به تا ید رسید .نتایج این تحقییق بیا پیژوهش خیدا ی و هملیاران ( )1392كیه
دینداری را بر مسئولیت پذیری موثر دانسته اند همخوانی دارد .به همین ترتیب نتایج پژوهش حاضیر
با تحقیقات موسوی ( )1391و رحمانی ( )1391و علی جانی ( )1385و چراغی ( )1385از جهت
وجود ارتباط بین دینداری و سالمت عمومی و سازگاری و عزت نفیس مشیابهت دارد ،زییرا بیه نظیر
میرسد حفظ منابع كتابخانه و رعایت موازین آن نیز شاخصی از سالمت عمومی باشد.
از نظر عد وجود همبستگی بین جهت گیری مذهبی بیرونیی و عمللیرد شخصیی  ،نتیایج ایین
تحقیق با پژوهش ابوالقاسمی و هملیاران ( )1390شیباهت دارد ،زییرا عمللیرد شیغلی را میتیوان
وظای حرفه ای دانشجویان تلقی كرد .اگر فساد اداری را تخطی از موازین قانونی و اخالقیی بیدانیم
،تحقیق ما با تحقیق یزدان پناه و هملاران ( )1392همخوانی دارد .شیوه مقابله مساله محور كیه در
تحقیق جعفری( )1388نتیجه جهت گیری درونی مذهبی است با نتایج ایین تحقییق مطابقیت دارد،
زیرا جهت گیری بیرونی مذهبی هیجان محوری را بدنبال دارد كه نوعی قانون گریزی است .تحقیق
داخلی حسین زاده( )1375كه اثر دینداری را در حییات اجتمیاعی پیی میگییرد بیا تحقییق حاضیر
مشابهت دارد زیرا ارتباط دانشجویان با كتابخانه به نوعی نشانگر ی

رابطه جمعی در حیات اجتماعی

است .
در نتایج تحقیقات خارجی نیز مشابهت های زیادی با تحقیق حاضر مشاهده میشیود .تحقیقیات
جمال و بدوی(،)1993سیلوریسلا_سیمونز( ،)2005بیاتلر و هملیاران (،)2004گیوچر( )2010و
یورک( )1981كه در آنها رابطه دینداری و باورهای دینی با تعهد سازمانی احیراز گردییده اسیت ،بیا
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نتایج این تحقیق مشابهت دارد زیرا رفتار دانشجویان در قبال مقررات و ضواب كتابخانیه نییز نیوعی
احساس تعهد بشمار میآید .تحقیق برگین و هملاران ( )1988كه رابطه دینداری و سالمت روانی و
تحقیق گباور و هملاران ( )2012كه رابطه دینداری و سازگاری روان شناختی را مورد بررسیی قیرار
داده اند ،با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مشابهت دارد ،زیرا سالمت روانی و سازگاری روان شیناختی
در رفتارهای قانونمند اجتماعی متبلور میگردد كه مد نظر پژوهش حاضر بوده است.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق موجود و مشابهت تایید كننده با تحقیقات داخلی و خارجی ،باید
تالش های جدی فرهنگی و آموزشی برای نهادینه كردن آموزه های دینیی و اعتقیادی در مراجعیان
كتابخانه بعمل آید .در این راه همانطور كه پژوهش جوانمرد( )1392نشان داده است ،رفتار و عمیل
والدین در باورهای دینی فرزندان اثرات تعیین كننده ای دارد و باید خیانواده هیا راهنمیا ی شیوند تیا
الگوهای مناسبی برای فرزندانشان باشند .همچنین بیه علیت شیلل گییری رفتارهیای اجتمیاعی در
مدرسه ،معلمان نیز نقش موثری در باورهای دینی دانش آموزان دارند و بایید در ایین زمینیه اهتمیا
ورزند .هنر ،ادبیات و رسانه های جمعی نیز در اثر بخشی باورهیای دینیی و درونیی كیردن آن نقیش
دارند و باید با برنامه ریزی به گونه ای فعالیت كنند كه این هدف تحقق یابد.
كوتاه آنله با تربیت صحیح خانوادگی ،آموزشهای موثر در مدرسه و جامعیه و الگیو سیازی هیای
اجتماعی ،میتوان باورها و اعتقیادات دینیی را درونیی كیرد و بیا تحلییم و تقوییت ایین اعتقیادات،
انسانهایی متعهد ،سالم و منضب را تربیت كرد كه در زندگی چمعی خود رواب سازنده ای با یلیدیگر
و سازمانها و نهاد های اجتماعی داشته و از این طریق جامعه ای سعادتمند را بوجود آورند .آموزه های
دینی عامل موثری در این زمینه محسوب میشوند و بیا ارتقیا اخیالق و تیرویج آمیوزه هیای دینیی
میتوان از ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری كرد.
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