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چکیده
هدف :اين مطالعه با هدف فهم عوامل مرتبط با افزايش و كاهش گرايش دانشجويان به دينداری انجام شد .روش:
رويکرد اين مطالعه ،كيفي و روش آن پديدارشناختي بود .مشاركتكنندگان در پژوهش 105 ،نفر از مطلعان در چهار
خوشة دانشجويان( 75نفر) ،اعضای هيئت علمي( 9نفر) ،مديران فرهنگي( 9نفر) و استادان حوزوی( 12نفر) بودند كه
به روش نمونهگزيني هدفمند از نوع مالكي انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها از فن مصاحبة نيمهساختارمند و
برای تحليل دادهها از روش كُاليزی استفاده شد .یافتهها :دربارۀ عوامل مرتبط با افزايش گرايش به دينداری ،تحليل
دادهها به شناسايي  49زيرمضمون و  29مضمون منتج شد .مضامين «زندگي و رشد در خانوادههای مذهبي»« ،وجود
الگوهای دينداری در جامعه و دسترسي به اين الگوها»« ،صداقت و اخالص ديني در فعاليتهای مسئوالن و آحاد
جامعه»« ،روش تدريس مدرسان دروس معارف»« ،گرايش دروني و فطری انسان به دينداری»« ،كسب دستاوردهای
مثبت از دين و ظرفيتهای آن در زندگي» و «تقويت انديشهورزی ديني و كيفيت مباني معرفتي» ،مضاميني بودند كه
دستكم سه خوشه از اعضای گروه نمونه ،از آنها به عنوان عوامل مرتبط با افزايش گرايش دانشجويان به دينداری ياد
كردند .دربارۀ عوامل مرتبط با كاهش گرايش به دينداری ،تحليل دادهها بيانگر  87زيرمضمون و  60مضمون اصلي
بود .مضامين «سوء عملکرد افراد به ظاهر مذهبي»« ،سوءرويّهها در تبليغ و تبيين دين»« ،عوامل مربوط به آموزش
دروس عمومي»« ،ويژگيهای شناختي و رواني دانشجويان»« ،عوامل اجتماعي» و «اقتصادی» و «عوامل مربوط به
شبکههای اجتماعي و رسانهها» ،مضاميني بودند كه دستكم سه خوشه از اعضای گروه نمونه به عنوان عامل مرتبط با
كاهش گرايش به دينداری معرفي كردند .نتیجهگیری :توجه به اين عوامل در سياستگذاری برای تربيت ديني
دانشجويان امری ضروری است و پيشنهاد ميشود به منظور ارتقای دينداری دانشجويان ،نهادهای فرهنگي دانشگاه
ضوابط مشخص آموزشي با لحاظ عوامل مؤثر احصاشده ،تدوين كنند.
واژگان کلیدی دينداری ،دانشجويان ،عوامل كاهنده و افزاينده ،افزايش و كاهش گرايش ،پديدارشناسي.

 دريافت مقاله 00/03/01 :؛ تصويب نهايی.00/07/22 :

 .1دكتری روانشناسی بالينی ،استاد گروه روانشناسی دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه تهران(نويسندۀ مسئول) .نشانی :تهران؛ خيابان جالل آل احمد .مقابل كوی نصر ،خيابان دكتر كاردان .نمابرEmail: khodayar@ut.ac.ir /88234418 :
 .2دكتری سنجش آموزش ،استاديار گروه روشها و برنامههای آموزشی ،دانشكدۀ روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .3.دكتری روانشناسی تربيتی ،استاديار گروه روان شناسی ،پژوهشكده تربيت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .تهران،
ايران 4 .دكتری كالم جديد(فلسفه دين) ،استاد گروه روان شناسی ،پژوهشكدۀ علوم رفتاری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .قم ،ايران .5 .دكتری مشاوره ،استاديار گروه روانشناسی تربيتی و مشاوره ،دانشكدۀ روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران.
 .6دكتری فلسفة تعليم و تربيت ،دانشكدۀ روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران . 7 .دكتری فلسفه ،استاد بازنشسته گروه فلسفه ،دانشكدۀ ادبيات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه عالمه طباطبائی .تهران ،ايران .8 .دكتری روانشناسی ،استاد ممتاز گروه
روانشناسی كودكان استثنائی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران .تهران ،ايران .9 .دكتری سنجش و اندازهگيری ،استاديار گروه روانشناسی تحولی ،دانشكدۀ روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد بهشتی .تهران ،ايران .10 .دكتری فلسفه تعليم و تربيت ،استاد
گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .11 .دكتری روانشناسی تربيتی ،استاديار گروه روانشناسی تربيتی و مشاوره ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران . 12 .دكتری روانشناسی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران.
تهران ،ايران .13 .دكتری علوم تربيتی ،استاديار گروه روشها و برنامههای درسی و آموزشی ،دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .14 .دانشجوی دكتری مشاوره ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی .تهران .ايران .15 .دانشجوی دكتری كودكان
استثنائی ،دانشكدۀ روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران .ايران .16 .دكتری فلسفه تعليم و تربيت ،استاديار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران .ايران .17 .دكتری جامعهشناسی ،دانشيار گروه جامعهشناسی ،دانشكدۀ علوم
انسانی ،دانشگاه تربيت مدرس .تهران ،ايران .18 .دكتری روانشناسی ،استاديار گروه روان شناسی ،پژوهشكدۀ علوم رفتاری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .قم ،ايران .19 .دكتری روانشناسی و آموزش كودكان با نيازهای ويژه ،استاد گروه كودكان استثنائی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران،
ايران .20 .دكتری مديريت راهبردی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سازمان مركزی .تهران ،ايران .21 .دكتری مديريت و برنامهريزی آموزشی .استاديار گروه مديريت و برنامهريزی آموزشی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .22 .دانشجوی دكتری كودكان استثنائی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .23 .دكتری روانشناسی .استاد
گروه روانشناسی و آموزش كودكان استثنايی ،دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .24 .دكتری روانشناسی ،دانشيار گروه روانشناسی ،دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه فردوسی .مشهد ،ايران .25 .دكتری روانشناسي تربيتي ،دانشيار گروه روانشناسي تربيتي ،دانشکدۀ روانشناسي و علوم تربيتي،
دانشگاه خوارزمي .تهران ،ايران . 26 .دكتری علوم تربيتي .دانشيار گروه علوم تربيتي ،دانشکدۀ روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه قم .قم ايران . 27 .دانشجوی دكتری مشاوره توانبخشي ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم رفتاری ،دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي .تهران،
ايران .28 .دكتری اديان .استاديار گروه دينشناسي تطبيقي ،مركز پژوهش اديان جهان .تهران ،ايران . 29 .دكتری علوم تربيتي ،دانشيار گروه علوم تربيتي ،پرديس نسيبه ،دانشگاه فرهنگيان .تهران ،ايران .30 .دكتری سنجش آموزش ،استاديار گروه روشها و برنامههای آموزشي،
دانشکدۀ روانشناس ي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .31 .دكتری روانشناسي ،استاد گروه روانشناسي عمومي ،دانشکدۀ روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه خوارزمي .تهران ،ايران .32 .دكتری روانشناسي ،استاديار گروه آموزش كودكان استثنائي ،دانشکدۀ
روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران .تهران .ايران .33 .دكتری جامعه شناسي ،دانشيار گروه جامعه شناسي ،دانشکدۀ علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران .34 .دكتری جامعهشناسي ،دانشيار گروه جامعهشناسي ،دانشکدۀ علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران .تهران ،ايران.
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الف) مقدمه
از چشمانداز اس المي ،گرايش به خداوند امری فطری است؛ تا جايي كه افراد خداناباور نيز واجد اين
ويژگي درونياند(روم .)30 :از جمله شواهد مؤيد چنين ادعايي ،توجه به خداوند در شرايط پريشاني و رنج(زمر:
)49

و اقرار به وجود «موجود برتر» در همة

انسانها(زمر)38 :

است .با اين حال ،پژوهشهای علمي ،دين را

پديدهای اجتماعي 1دانستهاند؛ به طوری كه مجموعهای از تأثيرات محيطي مانند يادگيری مشاهدهای،
فشارهای هنجاری و فرهنگي ،تبادل اجتماعي ،دينداری و تأكيدات اخالقي والديني و بافت فرهنگي
اجتماعي ميتوانند به تفاوتهای فردی در درگيری ديني منجر شوند(.برادشاو و اليسون)2008 2،

بسياری از تبيينهايي كه برای كاهش دينداری استفاده شدهاند ،بر فرضية سکوالر شدن 3متکياند كه
مدعي است دين در نتيجة تحوالت و پيشرفتهای اقتصادی ،تأثيرات اجتماعي خود را از دست داده
است(ليائو .)2019 4،بر اساس اين نظريه ،به طور خاص توسعة اقتصادی سبب ميشود دين در قالب نهادی
سازمانيافته 5نقش كمتری در تصميمگيریهای سياسي و به طور كليتر در فرايندهای اجتماعي و قانوني
ايفا كند .يکي از تظاهرات چنين موضوعي در كشورهای توسعهيافته آن بوده كه ميزان حضور در كليسا به
كمترين حد رسيده است يا به موازات آنکه در كشوری بوروكراسي رشديافتهتر و قانون بر تمامي امور
مسلط ميشود ،حکومت از مداخله در دينِ رسمي فاصله ميگيرد .در اين زمينه ميتوان به كشورهايي مانند
مکزيک ،ژاپن ،كره جنوبي و ايرلند اشاره كرد(مکكلری و بارو .)2006 6،برخي مدعياند كه ميتوان سازوكار
اين اثرگذاری را چنين تبيين كرد كه در نتيجة نوسازی ،نفوذ اجتماعي دكترين ديني به واسطة توسعة
عقالنيت 7،علم ،فنّاوری و شهرنشيني ،كاهش

مييابد(پرز-آگوت،

8

 .)2014با اين حال ،برخي انديشمندان

اثرگذاری مدرن شدن بر دينداری را نه كاهشي ،بلکه حمايتي دانستهاند .اين گروه معتقدند مدرن شدن نه
تنها موجب به حاشيه رفتن دين نميشود ،بلکه بستری است كه انسان معاصر به دين و آموزههای ديني
احساس نياز كند .برای مثال ،توسعة خصوصيسازی ايمان در چنين دورهای ،بخشي از فرايند عرفيسازی
است كه در عين حال ميتواند اين فرضيه را به چالش بکشاند(.سورا)2017 9،

1. Social Phenomenon
2. Bradshaw & Ellison
3. Secularization
4. Liao
5. Organized Religion
6. McCleary & Barro
7. Rationalism
8. Perez-Agote
9. Sorea
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در كنار پرداختهای نظری ،شواهد پژوهشيِ تجربي نيز تعيينكنندههای دينداری را مورد توجه
قرار دادند كه از جملة آنها ميتوان به كثرتگرايي ديني جامعه(كاسگل و همکاران ،)2019 1،دينداری
والدين(گودمن و دير ،)2020 2،تحصيالت باالتر ،انحراف اجتماعي 3،عوامل دورۀ زندگي(4مانند در
معرض رفتارهايي مانند نوشيدن مشروبات الکلي و روابط جنسي نامتعارف و افسارگسيخته در دورۀ
نوجواني و تشکيل زندگي مشترک و والدگری در بزرگسالي قرار گرفتن ميتواند وضعيت
گرايش به دينداری را متأثر سازد)(يوكر و همکاران ،)2007 5،مذهبي بودن خانواده ،جامعهپذيری ديني،
وجود الگوهای مذهبي در جامعه ،برنامة درسي با محوريت تربيت ديني(بايراختار )2017 6،و ويژگيهای
جمعيت شناختي مانند جنس ،سن ،وضعيت زناشويي ،بُعد خانوار ،درآمد و نياز به توسعة روابط
جديد(الکسينسکا و چيزويک )2013 7،اشاره كرد.
به نظر ميرسد تعيينكنندههای دينداری در جامعة ايران را نميتوان نه با نظرية سکوالر شدن و
نه تعيينكنندههای فردی ذكرشده تبيين كرد؛ زيرا نظرية سکوالر شدن گرچه ممکن است تبيين
قابل قبولي برای بخشي از تحوالت ديني 8انجامگرفته در جوامع مدرن به شمار رود ،اما از
تحوالتي كه قائل به ورود دين به عرصة عمومياند ،مانند انقالب ايران ،به عنوان مثال نقض برای
چنين فرضيهای صحبت شده است(زلينسکا .)2013 9،همچنين نکتة حائز اهميت آن است كه ادعای
نظرية سکوالر شدن مبني بر ناسازگاری بين مدرن شدن و دين ،ريشه در تحليل فرايندهای مدرن
شدن اروپای غربي دارد .برای مثال ،در بخش غربي آلمان ،پذيرش مقبولي در خصوص تمايز دين
بر پاية نهادينه شدن اجتماعي ايمان 10و دين به عنوان جستجوی شخصي برای تأييد معنای حقيقي
وجود داشته و كاهش دين نهادی ،به عنوان بخشي از فرايند سکوالر شدن ديده شده
است(فروستنبرگ .)2012 11،به همين دليل ،جامعهشناسان استثنائاتي برای اين نظريه قائلاند كه از جملة
آنها مي توان به نرخ باالی دينداری با وجود رشد سريع اقتصادی در كشورهايي مانند اندونزی

1. Cosgel, Hwang, Miceli, Yildirim
2. Goodman & Dyer
3. Social Deviance
4. Life Course Factor
5. Uecker, Regnerus & Vaaler
6. Bayrakhtar
7. Aleksynska
8. Religious Transformation
9. Zielinska
10. Institutionalized Community of Faith
11. Furstenberg
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اشاره

كرد(پرز-آگوت،

 .)2014بر اين اساس ،به سبب ماهيت اروپامحوری چنين نظريهای ،به نظر

مي رسد قابليت كاربست برای تبيين تحوالت دينداری جامعة ايران را نداشته باشد؛ اين خأل نظری،
بخشي از ضرورتهای نياز به اكتشاف نظری ،مفهومپردازی يا دستكم شناسايي عوامل ويژۀ مرتبط
با تحوالت دينداری در جامعة دانشجويي ايران را نشان ميدهد .پرواضح است كه ميتوان بخشي
از اهميت و ويژه بودن نياز به چنين مطالعاتي را برای تبيين يا واكاوی در عوامل مرتبط با افزايش و
كاهش گرايش دانشجويان به دينداری ،به واسطة تحوالت اجتماعي گستردهای كه دستكم در
نزديک به  50سال اخير توأمان با برخي تحوالت جهاني در ايران اتفاق افتاده است ،تبيين كرد.
در كنار اين تحوالت ،برخي روندهای اثرگذار بر دينداری نيز در سالهای اخير در ايران اتفاق
افتاده كه شايد يکي از مهمترين آنها افزايش سطح تحصيالت در بخشهای بيشتری از جامعه است.
دربارۀ رابطة سطح تحصيالت و دينداری ،برخي اين مفروضه را مطرح ميكنند كه افراد دارای
تحصيالت باالتر ،علميتر 1هستند؛ بنابر اين ،تمايل بيشتری دارند باورهايي را كه بر نيروهای
فراطبيعي 2تأكيد ميكنند ،رد كنند؛ يا آنکه تحصيالت ارزش زمان را افزايش ميدهد و در نتيجه،
فرصت انجام فعاليتهای ديني در افراد تحصيلكرده كمتر ميشود .ديدگاه مقابل چنين مفروضهای
نيز معتقد است باورهای ديني همانند بسياری از فرضيههای نظری ،مستلزم تفکر انتزاعيتر يا ايمان
است .اگر افراد تحصيلكرده بيشتر قادر به استدالل نظری مورد نياز برای بررسي عقالنياند ،ممکن
است بيشتر قادر يا مايل به انتزاعيات مورد نياز برای حمايت از باورهای ديني باشند؛ از اين رو،
افراد تحصيلكرده ممکن است ديندارتر

باشند(.مکكلری و بارو)2006 ،

برخي مطالعات پراكنده نيز در خصوص عوامل اثرگذار بر دينداری در ايرانيان انجام شده كه
به عواملي مانند وجود باورهای ديني در اعضای خانواده و معلمان ،برنامههای تبليغاتي ديني و
رسانهها ،جلسات و كمپينهای

ديني(زارعي و همکاران،

 ،)2015بينش در مورد زندگي شخصي،

جامعهپذيری معنوی و آرامش

روان(حاجينژاد و همکاران،

 ،)2019رسانهها ،دولتمردان ،مبلّغان ديني،

خانواده و آموزش

دينداری(ميرشاه جعفری و

تقيزاده ،)1395 ،الگوبرداری معنوی ،ادراک از دينداری

والدين و ويژگيهای شخصيتي(قاسمي و همکاران ،)1395 ،پايگاه اجتماعي

اقتصادی(رضادوست و همکاران1391 ،؛

فتحي و همکاران1394 ،؛ رحيمي و همکاران ،)1395 ،رسانههای جديد(رحيمي و همکاران ،)1395 ،استفاده از وسايل ارتباط
1. More Scientific
2. Super Natural Forces
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جمعي و گرايش به مدرنيته(نوروزی و فرهاديان )1393 ،و انواع رسانه و دو نهاد آموزش و

خانواده(نوربخش و

همکاران )1392 ،اشاره كردهاند .اين مطالعات اغلب با استفاده از مقياسهای خودگزارشدهي روی نمونة
دانشجويي انجام گرفته است و تعيينكنندههای دينداری از منظر مديران فرهنگي و افراد متخصصي
مانند استادان دانشگاه و استادان حوزوی را شامل نميشود .همچنين برخي از اين مطالعات فاقد
رويکرد اكتشافي بوده و به روشني از ابتدا نگاه نظريهای خاص خود را داشتند و به طور خاص
متمركز بر رويکردهای نظری خارجي بودهاند .مطالعة رضادوست و همکاران( )1391در چارچوب
نظری يواخيم واخ ،جرج استولز و پيتر برگر؛ مطالعة فتحي و همکاران( )1394بر مبنای نظرية وبر،
ماركس و اينگلهارت و مطالعة رحيمي و

همکاران()1395

بر اساس تلفيقي از ديدگاههای ماكس

وبر ،اميل دوركيم ،پيتر برگر و تامس الكمن ،انجام گرفت .مطالعة نوربخش و همکاران( )1392نيز
اگرچه در مراحلي از آن به شيوه ای اكتشافي انجام شد ،اما نمونة پژوهش آن محدود به گروه
دانشجويي و مبتني بر چارچوب نظری خاص خود انجام شد .بر اين اساس ،با لحاظ خألهايي مانند
عدم توفيق نظريهها و پژوهشهای موجود در زمينة تبيين تحوالت يا تعيينكنندههای دينداری در
ايران ،فقدان مطالعات با رويکرد اكتشافي و فقدان مطالعهای كه نمونة شركتكنندگان آن شامل
تمامي گروه های دانشگاهي باشد ،پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه چه عواملي مرتبط با
افزايش يا كاهش گريش به دينداری در دانشجويان است.

ب) روش
با توجه به اينکه يافتههای اين مطالعه در شناخت و حل مسائل مرتبط با گرايش يا عدم گرايش به
دينداری در دانشجويان به كار ميرود ،از نوع پژوهشهای كاربردی است .از سوی ديگر ،به منظور
شناسايي و بازنمايي عوامل مرتبط با دينداری دانشجويان و با توجه به فقدان مطالعات عميق در اين
حوزه ،استفاده از رويکرد اكتشافي برای كشف همة عوامل ضرورت مييابد .از اين رو ،پژوهش
حاضر با اتخاذ رويکردی كيفي و روشي پديدارشناسانه ،ضمن كاوش در تجربة زيستة مطلعان
كليدی ،در پي كشف مضامين و تعيينكنندههای گرايش يا عدم گرايش به دينداری در
دانشجويان بوده است .هدف پژوهشگر از اجرای طرح تحقيق پديدارشناسي ،آن است كه معني هر
پديده يا مفهوم را از نظر گروهي از افراد بررسي كند .صاحبنظران ،دو شيوۀ پديدارشناسي
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هرمنوتيک 1يا تفسيری و پديدارشناسي توصيفي 2يا تجربي را معرفي كردهاند كه روش توصيفي
در مطالعات روانشناختي به كار ميرود و روش تفسيری به تحليل تجربههای انسان در زمينة پديدۀ
مدّ نظر

ميپردازد(بازرگان،

 .)1398در اين تحقيق ،ديدگاه مطلعان(اعضای هيئت علمي ،استادان

حوزوی ،مديران فرهنگي و دانشجويان) واكاوی شد و محققان به دنبال كشف ،توصيف و تبيين
دادهها بدون اعمال استنباطهای شخصي خود و صرفاً استفاده از روايتهای مشاركتكنندگان
بودند؛ از اين رو ،اين مطالعه با رويکرد پديدارشناسي توصيفي انجام گرفت.
 .1نحوۀ انتخاب شرکتکنندگان

روش انتخاب شركتكنندگان در تحقيقات كيفي ،هدفمند است و حجم آن نيز به سطح اشباع
نظری سؤالهای تحقيق بستگي دارد(بازرگان .)1398 ،قلمرو پژوهش حاضر ،دانشگاه تهران بوده است.
گروه نمونة پژوهش ،شامل  105نفر از مطلعان بوده است كه در بر گيرندۀ چهار خوشة
دانشجويي( 75نفر) ،اعضای هيئت علمي( 9نفر) ،مديران فرهنگي( 9نفر) و استادان حوزوی(12
نفر) است .نمونهگيری به صورت هدفمند و از نوع مالكي 3بود .در نمونهگيری مالكي ،تمام افراد
يک مجموعه كه يک مالک خاص نظير تعامل نزديک و گسترده با دانشجويان و فضای
دانشگاهي ،برخورداری از تخصص و تجربه در حوزههای دينداری و برخورداری بيش از  10سال
سابقة فعاليت در محيطهای دانشگاهي داشته باشند ،بررسي ميشوند .گفتني است برای حفظ
محرمانه ماندن اطالعات شركتكنندگان ،به هر كدام از ايشان يک كد اختصاص يافت .از
شركتكنندگان در تحقيق خواسته شد بر اساس تجربيات خود به اين پرسش پاسخ دهند كه
عوامل مرتبط با افزايش يا كاهش گرايش دانشجويان به دينداری چيست.
 .2شیوۀ گردآوری دادهها
به منظور گردآوری دادهها از فن مصاحبة نيمهساختارمند استفاده شد .ابتدا با حضور گروههای منتخبِ
متخصصانِ موضوعي و روشي ،پروتکل مصاحبه ،تدوين و نهايي شد .برای رواسازی پروتکل مصاحبه و
پرسشهای آن با برخي از صاحبنظران علوم ديني و متخصصان پژوهشهای كيفي مشورت شد و پس از
اعمال نظرهای اصالحي و اجرای نمونة مقدماتي ،نسخة نهايي آماده شد .زمان انجام هر مصاحبه ،در دامنة
زماني  35تا  123دقيقه و با ميانگين زماني  63دقيقه بود.
1. Hermeneutic Phenomenology
2. Empirical Phenomenology
3. Criterion Sampling
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 .3شیوۀ تحلیل دادهها
برای تحليل دادهها اقداماتي مانند مرور يادداشتهای تدوينشده بالفاصله پس از هر مصاحبه برای تعديل و
تکميل مطالب يادداشتشده و همچنين تحليل با استفاده از راهبرد هفتمرحلهای كُاليزی 1و نرمافزار
مکس.كيو.دی.اِی 2انجام گرفت .بدينمنظور گامهای ذيل برداشته شد:

 .1برای آشنايي با عمق و گسترۀ دادهها ،روايتهای ارائهشده كه به طور مرسوم پروتکل نام
دارد ،چندين مرتبه مطالعه شد تا با آنها انس برقرار شود .بدينمنظور ،از طريق راهبردهايي مانند
بازخواني مکرر دادهها ،خواندن دادهها به صورت فعال و جستجوی معاني و الگوها ،تالش كرديم
تا آشنايي قابل قبولي با دادههای گردآوریشده فراهم شود.
 .2به منظور استخراج جمالت مهم ،به هر يک از پروتکلهای تدوينشده مراجعه كرديم تا
جمالت و عباراتي را كه به طور مستقيم با موضوع مطالعه مرتبط بود ،استخراج كنيم.
 .3برای فرموله كردن معاني ،ضمن مرور منظم جمالت استخراجشده ،تالش كرديم تا به
درک معاني هر يک از جمالت پي برده شود.
 .4مراحل پيشين برای تمامي مصاحبهها تکرار شد تا معانيِ فرمولهشده و مرتبط به هم در قالب
خوشههايي از مضامين تدوين شوند.
 .5در ادامه ،نتايج در قالب توصيفي جامع از موضوع مورد مطالعه ،تلفيق شد.
 .6به منظور درک ساختار ذاتي پديده ،تالش كرديم تا با استفاده از روايتها ،پديدۀ تحت
مطالعه به صورت بيانيهای صريح و روشن توصيف شود.
 .7در انتها ،برای بررسي و تأمين پايايي يافتهها از شيوههای بازرسي و بازبيني در زمان
كدگذاری 3،بهرهگيری از نظرات همکاران پژوهشي و تأييد آنها(مميّز بيروني) 4و درگيری
طوالنيمدت 5استفاده شد .در شيوۀ بازرسي و بازبيني در زمان كدگذاری به دستآمده ،برای
جلوگيری از بدفهمي محققان ،اطالعات كسبشده دوباره به اطالعرسانها نشان داده شد و مورد

1. Colaizzi
2. MAXQDA
3. Membercheak
4. External Audit
5. Prolonged Engagement
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تأييد آنان قرار گرفت .در روش استفاده از نظرات همکاران پژوهشي و تأييد آنها ،از نظرهای
اصالحي جمعي از استادان بهره گرفته شد .عالوه بر اين ،محققان مدت زمان طوالني(حدود 12
ماه) درگير موضوع پژوهش بودند و بخشي از اين زمان به حضور در دانشگاه و تعامل با اعضای
هيئت علمي ،دانشجويان ،مديران و استادان حوزوی در فضای دانشگاه اختصاص يافت.
نگارش مقاالت به روش كيفي ،متضمّن گزارش دادههای متني(نه عددی) است كه از طريق
لغات ،موضوعات و نوشتهها مشخص ميشود و اغلب از نقل قولهای مستقيم شركتكنندگان
ضمير اول شخص مفرد ،يا در اصطالح «صدای فعال» 1استفاده ميشود؛ چنين صدايي به اطمينان
بيشتر منجر ميشود(ابوالمعالي .)1391 ،در پژوهش حاضر سعي شد به اين ويژگيها در نگارش توجه
ويژه شود.
برای ارتقای اعتبارپذيری 2يافتهها(معادل روايي دروني 3در پژوهش كمّي) ،از فنون و
راهبردهايي مانند حضور طوالنيمدت در محيط پژوهش و صرف زمان طوالني با
شركتكنندگان ،تبادل نظر با همتايان 4و كنترل از سوی اعضا 5استفاده شد .همچنين از
سهسويهنگری 6مبتني بر تنوعبخشي در گروههای مورد مطالعه و تحليل موارد منفي و

متناقض7

تفسيرشده در داده ها و نظرات چهار نفر از استادان و متخصصان علوم ديني ،به منظور اعمال نظر
نهايي بهره گرفته شد .همچنين تالش شد با توصيف دقيق زمينة مطالعه ،پيشفرضها و شرايط
پژوهش و ارائة جزييات آن ،زمينة الزم برای افزايش انتقالپذيری 8يافتههای پژوهش(معادل روايي
بيروني 9در پژوهش كمّي) فراهم شود .به منظور ايجاد قابليت اطمينان 10به پژوهش(معادل پايايي
در پژوهش كمّي) ،تالش شد تا با تشريح جزييات چگونگي گردآوری دادهها ،نحوۀ
تصميمگيریها ،تفسير و تحليلهای طيشده در فرايند پژوهش ،زمينهای برای انجام «مسيرنمای
حسابرسي» 11فراهم شود .همچنين برای ارتقای تأييدپذيری 12يافتههای پژوهش(معادل عينيت در
1. Active Voice
2. Credibility
3. Internal Validity
4. Peer Debriefing
5. Member Check
6. Triangulation
7. Negative Case Analysis
8. Transferability
9. External Validity
10. Dependability
11. Auditing Trail
12. Confirmability
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پژوهش كمّي) ،تالش شد تا از طريق يادداشت ميداني و در فرايند تحليل و تفسيرهای
انجامگرفته ،تا حد امکان ،انديشهها ،باورها و انتظارات ذهني پژوهشگران در جريان گردآوری و
تحليل دادهها كنترل شود.

ج) یافتهها
در اين قسمت ،ابتدا يافتههای مربوط به هر يک از گروههای چهارگانة نمونه ارائه ميشود و در
پايان برای حصول به پاسخ موسّع به پرسش پژوهش ،يافتهها يکپارچه خواهند شد.
 .1خوشة اعضای هیئت علمي

از مقايسه و به هم مرتبط كردن جمالت مهم برخاسته از روايتهای مصاحبه با اعضای هيئت علمي،
زيرمضامين اوليه شکل گرفت و در ادامه با مقايسه و دستهبندی زيرمضامينها 11 ،زيرمضمون و هفت
مضمون اصلي در زمينة عوامل حمايتكننده از دينداری در دانشجويان شناسايي شد(.جدول )1
جدول  :1تعیینکنندههای دینداری دانشجویان از منظر اعضای هیئت علمي
عوامل مرتبط با افزایش گرایش به دینداری
مضامین

زیرمضامین

دين اجتماعيشده؛ بهره بردن از ظرفيتهای دين در زندگي؛ ارائة دين
در يک بستة قابل قبول و مفيد برای دنيا و زندگي افراد؛ عينيت دادن
به حضور فرهنگي دين در اذهان پيروانش؛ تمركز بر آموزههای
اجتماعي دين؛ تمركز بر پرورش مهارتهای زندگي دانشجويان بر پاية
دستاوردهای آموزههای ديني؛ تمركز بر پرورش مهارتهای اخالقي دانشجويان؛
انديشهورزی ديني؛ زمينهسازی برای معرفت و درک درست از مسائل
دیني
ديني؛ دسترسيپذيری به الگوهای ديني؛ الگوپذيری از شخصيتهای
وارسته ،كامل و جذاب متأثر از آموزۀ ديني؛ زمينهسازی برای
دسترسي به مصداقهای ناب دينداری در جامعه؛ توجه به ابعاد عاطفي
و انساني دين

عوامل مرتبط با کاهش گرایش به دینداری
مضامین

زیرمضامین

سوء عملکرد

سوء عملکرد مسئوالن؛ سوء
عملکرد استادان ظاهرمذهبي؛ سوء
عملکرد افراد به ظاهر ديندار؛ سوء
عملکرد كاركنان ظاهرمذهبي؛ سوء
عملکرد كاركنان خانوادهها

 )2عامل
آموزشي

گفتگومحوری؛ برجستهسازی اخالقمحوری و عامليت ديني در
تدريس به ويژه در دروس معارف

 )2عامل دين
ابزاری

ظاهرگرايي ديني؛ سودجويي مبتني
بر دين؛ پررنگ شدن دينداری
گزينشي در جامعه؛ وجود مالكهای
ديني غير ضروری برای قضاوت در
خصوص دانشجويان؛ نمايش
جلوههای دين غير اخالقي؛ توجه به
مناسک و ظواهر بيشتر از روح دين

 )3عامل
خانوادگي

زندگي در خانوادۀ مذهبي؛ بزرگ شدن در محيط مذهبي

 )3عامل
تبليغي-تبييني

ارائة غير معقول ،دستوری و جلوۀ
خشن از دين؛ مراعات نشدن كرامت
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افراد در گفتمان برخي مروّجين؛ ارائة
داستان و افکار نامتناسب با عقل و ذوق
دانشجويان؛ مطلقانگاری درخصوص
الگوهای ديني در جامعه؛
 )4چالشهای
اجتماعي

 )4عامل
اجتماعي

متأثر بودن از فرايند جامعهپذيری؛ زندگي در جامعه ديني؛ تقويت روابط
محلهای؛ تأثيرگذاری نظام ديني اوليه كه فرد در آن نظام ديني ،پرورش يافته»

 )5عامل
عملکردی

برخورد اخالقي متوليان ديني؛ يکساني حرف و عمل متوليان ديني؛ عملکرد
موفق افراد مذهبي و ديندار؛ رعايت حرمت مخاطبان در چارچوب دين

 )6عامل
سیاسي

تأسيس حکومت ديني؛ قرار گرفتن مسووالن دينباور در موضع
قدرت سياسي؛ برخورد سياسي نداشتن با مسائل ديني شهروندان

 )6شبکههای
اجتماعي-
رسانههای
داخلي؛

 )7عامل
تبلیغي ـ
رسانهای

ارتقای سواد رسانهای؛ حضور در مراسم مذهبي و سفر به اماكن
زيارتي»؛ «اثرات تبليغي ـ تبييني رسانههای جمعي و شبکههای مجازی

 )7عوامل
شناختي
رواني
دانشجويان

 )5چالشهای
آموزشي

 )8عامل
مدرنيته
 )9عوامل
غريزی

 )10ماهيت و
نحوۀ اجرای
برنامهها

وجود فساد يا احساس وجود آن؛
وجود الگوهای نامناسب
كمتوجهي به مقولة تربيت در نظام
دانشگاهي؛ ناقص بودن چرخة نظام
تربيتي؛ الزام به شركت در
كالسهای معارف؛ غايي و مسلم
دانستن علوم انساني در دانشگاه؛
دسترسي به روايتهای متعدد از دين
در فضای مجازی؛ كم بودن فعاليت
گرايشهای سنتي در فضای مجازی؛
اعتماد افراد به محتوا و شبکههای
منتشركنندۀ محتواهای اخير
ضعف قوۀ تحليلگری و مساوی
تلقي كردن دين با ديندار؛ گرايش
به دين مطرحشده از سوی
روشنفکران ديني؛ ازهمگسيختگي
رفتاری و رواني؛ عقدههای رواني
نقش پررنگ مدرنيته در جامعة
ديني؛ گفتمان مدرن فزاينده؛
شهوتپرست بودن؛ دنبالهروی از لذات آني؛
مجرب نبودن برخي از استادان دروس
معارف؛ مستند ارائه نشدن مطالب در
درس روانشناسي در قرآن؛ اجباری
بودن گذران دروس معارف؛ محتوای
ضعيف دروس معارف؛ احساس
فقدان امنيت در ذهن مخاطبان برای
مطرح كردن ذهنيات؛
گرايش به تفسيرهای جديد از دين

)11
كنجکاوی و
بروز شبهات
ديني

به جای تفسيرهای سنتي؛
پرسشگری عميق و كنجکاوی به
دليل دسترسي آزاد به اطالعات؛
فقدان وجاهت عقالني برخي
باورهای سنتي

)12
چالشهای
اقتصادی

زندگي زير خط فقر در جمعيت
قابل توجه؛ فقدان رفاه اقتصادی؛
كمتوجهي به سلسلهمراتبي نيازها

 )13عامل
تحوالت
بينالمللي

تضعيف شدن جهاني گرايش به
دينداری؛ ظهور برخي چالشهای
نظری در سطح جهاني؛ جدا شدن
جهان با مرزهای ديني
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 .2خوشة استادان حوزوی(روحانیان)

در خوشة استادان حوزوی گروه نمونه ،كدهای اوليه تفسير شدند و از به هم مرتبط كردن
آنها 11 ،زيرمضمون و هفت مضمون اصلي در زمينة عوامل حمايتكننده از دينداری در
دانشجويان شناسايي شد(.جدول )2
جدول  :2تعیینکنندههای دینداری دانشجویان از منظر استادان حوزوی
عوامل مرتبط با افزایش گرایش به دینداری
مضامین
عامل اجتماعي

زیرمضامین
وضعيت الگوهای جامعه

جاذبة ماهوی
ديني

جذابيت ذات دين
كيف يـت م بــاني معرف تــي ،شــناخت حقي قــي

عامل معرفتي

آثار اعمال ديني ،فعاليت نهادهای مذهبي
در دانشگاه

عامل
عملکردی

عملکرد استادان ،مروّجان منسوبان ديني

خانوادگي

عملکرد و اعتقادات خانواده

عامل

مناسکي

تأثير شـركت در مرا سـم مـذهبي ،راح تـي
انجام مناسک در حکومت اسالمي

عامل همساالن

تأثير دوستان

عامل فردی

تأثيرات خودشناسي

آموزش پيش
از دانشگاه

عوامل مرتبط با کاهش گرایش به دینداری

تأثير نظام آموزش و پرورش

مضامین

زیرمضامین
سوء عملکرد مسئوالن دولتي و حکومتي ،سوء

عامل عملکردی

عملکرد استادان حوزوی ،سوء عملکرد
استادان دانشگاهي

پارادايم ،ساختار و فعاليت هـای
دينداری دروندانشگاهي
برنا مــهريزی و فعاليت هــای
برونمرزی
عوا مــل شــناختي روا نــي

ديني دانشجويان

دانشجويان

عامل اجتماعي
سيا ســتزدگي حوزه هــای
ديني
شــبکههای م

جــازی و

رسانههای داخلي
تغيير مالكهای دينداری
دانشجويي
مسائل خانوادگي
معرفي نشدن الگوهای سازنده
چالشهای اقتصادی
سست شدن باورهای ديني
مسئوالن
به موقع ارضا نشدن نيازهای
جنسي

ضعف در تحليلگری؛ ضعف در بصيرت
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 .3خوشة مدیران فرهنگي

تحليل دادههای برگرفته از مصاحبه با مديران فرهنگي ،به شناسايي هشت مضمون و  12زيرمضمون
مؤثر بر گرايش دانشجويان به دينداری منجر شد .اين مضامين فرعي از لحاظ نزديکي مفهوم ،به
هشت مضمون اصلي تقسيم شدند .مضامين اصلي و فرعي مذكور در جدول  3آمده است.
جدول  :3تعیینکنندههای دینداری دانشجویان از منظر مدیران فرهنگي
عوامل مرتبط با افزایش گرایش به دینداری
زیرمضامین
مضامین
عملکردی
رسانهای
تبليغي

رعايت صداقت در فعاليتها ،تأثير استادان
عامل به دينداری
تأثير تبليغات و اطالعرساني تعاملي

عوامل مرتبط با کاهش گرایش به دینداری
زیرمضامین
مضامین
تبيين نشدن شبهات ديني؛ ترويج نامناسب و بخشي از دين؛
سوء تبليغ و تبيين
تحميل تکاليف فراتر از ظرفيت و رسالت دين؛ ترويج احکام
دين
محوری؛ نمايش تصوير ناموفق دين در مديريت جامعه
اجرای نادرست امر به معروف و نهي از منکر؛ متخلق
سوء عملکرد
نبودن برخي مروجان؛ انفعال در تبيين جذابيتها

دستاوردهای
ديني

استفاده از رويکرد مشاركتطلبانه در ارائة
خدمات؛ كارامدی دين در بهبود كيفيت
زندگي و رفاه جامعه؛ باور به كارامدی
دين در ارتباط بين امور دنيوی و اخروی

عوامل شناختي و
رواني دانشجويان

خانوادگي

تأثير تربيت خانوادگي و محيط تربيتي؛
ايفای نقش الگو در خانواده توسط والدين

چالشهای آموزشي

عامل
آموزشي

اثر محيط مدرسه

شبکههای اجتماعي
و رسانهها

گرايشهای
فطری

عامل
اجتماعي
عامل ماهوی
دين

سياستزدگي
حوزههای ديني

وجود جامعة ديني؛ عامل زايندگي رفتار
ديني

چالشهای مديريتي
اجرايي

قدمت و پيشينة مباحث ديني

چالشهای خانوادگي
چالشهای مربوط به
ماهيت و نحوۀ
اجرای برنامهها
چالشهای محيطي
چالشهای اقتصادی
عوامل همساالن
ارضانشدن نياز
جنسي

ضعف در تحليل؛ احساس وجود اجبار در پذيرش دين؛
شيوع تلقي نادرست در تضاد بودن دانشمند و عالم
گفتگومحور نبودن كالسها؛ متکلم وحده بودن اساتيد؛
جذاب نبودن شيوۀ تدريس؛ تحليلي و نقادانه نبودن
دروس معارف اسالمي؛ نمرهمحوری دروس معارف؛
جذاب نبودن متون دروس معارف؛ فقدان برنامههای غير
مستقيم ارتقای دينداری
يکسونگریودروغپردازیاخباررسانةملي؛بزرگنمايياخبارمنفيوايجاد
يأسدرجوانان؛كمتوجهيبهمسائلدانشجوياندرتلويزيون؛تنوعگزينههای
دردسترسودراختيار؛رعايتنشدناخالقدرگفتوگوهاومناظرهها
استفاده از دين برای توجيه سياستهای ناروا؛ نگاه سياسي
و امنيتي به دينداری؛ وجود يا احساس وجود رانت برای
سياسيون؛ جوالن دادن به قرائتهای ديني خاص؛ استفادۀ
ابزاری احزاب از دانشگاه برای انتخابات
نبود مديريت كالن در برنامههای تربيت ديني؛ استيالی
نگاه كنترلي؛ برخوردهای كليشهای؛ برخوردهای
بوروكراتيک با حوزۀ دينداری؛ نگاه سکوالر در جذب
و ارتقای اساتيد
كمتوجهي به تربيت عقالني و آگاهانه ديني توسط والدين؛ دينداری
سنتي و تقليدی در برخي خانوادهها؛ سبکهای تربيتي
رسالتمحور و مردممحور نبودن برنامههای پرورش
دينداری؛ وجود افراط و تفريط در برنامهها؛ كليشهای و
فرماليته برگزار شدن برنامهها
آلودگي برخي از محيطهای دانشگاهي و خوابگاهي
(مواد مخدر ،شرب خمر ،روابط نامشروع)
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 .4خوشة دانشجویان

تحليل دادههای مستخرج از مصاحبه با دانشجويان به شناسايي هفت مضمون و  15زيرمضمون
دربارۀ عوامل مرتبط با گرايش دانشجويان به دينداری منجر شد(.جدول )4
جدول  :4تعیینکنندههای دینداری دانشجویان از منظر دانشجویان
عوامل مرتبط با افزایش گرایش به دینداری
زیرمضامین
مضامین
خانوادگي
فردی
محيطي
همساالن
پيامدی
كاركردی

زندگي در خانوادۀ مذهبي
سازوكار دفاعي مقابلة مؤثر با مشکالت؛
مطالعه و تفکر در زمينة دين؛ احساس
آزادی در انتخاب دين
زندگي در محيطهای مذهبي؛ تحصيل در
فضاهای مذهبي
دوستي با افراد معتقد و متعهد؛ اطرافيان و
همنشينان
كسب نتايج مثبت از دينداری؛ مشاهدۀ
الگوی موفق ديندار در جامعه؛ حاالت و
رفتارهای ناشايست افراد غيرديندار؛
اقدامات نوعدوستانه دينداران

تبليغي
رسانهای

حضور در مراسم مذهبي و سفر به اماكن
زيارتي؛ اثرات تبليغي رسانههای جمعي و
شبکههای مجازی

فطری

فطرت و ذات گرايشهای دروني انسان

عوامل مرتبط با کاهش گرایش به دینداری
زیرمضامین
مضامین
سوء عملکرد مسئوالن ،سوء عملکرد استادان حوزوی،
سوء عملکرد
سوء عملکرد استادان ظاهر مذهبي دانشگاهي؛
تبعيض ،تناقضات موجود و كاهش اخالق در جامعه؛
اجبار اجتماعي در انجام امور ديني يا احساس آن؛
چالشهای اجتماعي
احساس نبود آزادی در جامعه
عامل فردی

ضعف در قدرت تحليلگری دانشجويان

عامل خانوادگي

سبکهای فرزندپروری ،كمتوجهي به تربيت ديني

عوامل اقتصادی

عامل سوء تبليغي
تبييني و عرضة
نادرست دين
شبکههای مجازی
و رسانهها
شبهات ديني
عوامل غريزی
ظاهرگرايي ديني
عوامل خارجي و
دشمنان
چالشهای فرهنگي
عوامل محيطي
مدرنيته
عامل دوستان

كمتوجهي به استدالل محوریهای عقالني در سخنرانيها؛ تمركز بر
نمايش و برجستهسازی جنبههای منفي و خشن دين؛ افراط در احکام
محوری؛ تبيين نشدن رابطة علوم قرآني با ساير علوم؛ استفاده نکردن از
روشهای ديني در آموزش آموزههای ديني
ضعف داخلي و قوت خارجي
نفي ثروتمندی؛ دنبالهروی از لذات آني؛ وابستگيهای دنيوی
تأخير در ارضای ميل جنسي

فضای دانشگاه و خوابگاه
عدم تطابق بين دين و مدرنيته
ترس از تمسخر دوستان

در مجموع ،هر يک از دو مجموعه عوامل مرتبط با افزايش و كاهش گرايش دانشجويان به دينداری از منظر
اعضای هيئت علمي ،استادان حوزوی ،مديران فرهنگي و دانشجويان را ميتوان به دو دستة كلي عوامل
دروندانشگاهي و بروندانشگاهي تقسيم كرد .مالک دستهبندی عوامل دروندانشگاهي و بروندانشگاهي از
منظر امکان دستکاری و اعمال مداخالت در فضای دانشگاهي بوده است؛ وگرنه برخي از عوامل ،ابعادی دوگانه
و چندبعدی دارند .به عبارت ديگر؛ عوامل بروندانشگاهي آن دسته از عواملياند كه امکان دستکاری و مداخلة
آن در دانشگاه وجود ندارد؛ با اين توضيح كه امکانپذير بودن مداخله در بسياری از عوامل دروندانشگاهي
احصاشده وجود دارد.
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برون دانشگاهی

درون دانشگاهی

(عدم امکان دستکاری)

(امکان دستکاری در محیط
دانشگاه)
(کیفیت مبانی معرفتی)
تقویت اندیشه ورزی دینی

زندگی در خانوادۀ مذهبی
(ایفای نقش الگو در خانواده توسط والدین)
وضعیت الگوهای جامعه
(مشاهده و دسترسپذیری الگوهای موفق دیندار در
دین اجتماعی شده
جامعه)
(کارآمدی دین در بهبود کیفیت زندگی و رفاه
جامعه)دین
جذابیت ذات
جاذبه عملکرد و رفتار دینداران
(اقدامات نوعدوستانه دینداران؛ حاالت و رفتارهای
اسالمی
افرادحکومت
مناسک در
راحتی انجام
غیردیندار)
ناشایست
عوامل سیاسی
(تشکیل حکومت دینی/دخالت نکردن در
رسانی تعاملی
اطالع
اثر تبلیغات و
شهروندان)
دینی
مسائل
زندگی در محیطهای مذهبی

توجه به ابعاد عاطفی و انسانی دین
استفاده از رویکردهای مشارکتطلبانه در ارائه
خدمات
صداقت در فعالیتها
(احساس آزادی در انتخاب)
فعالیت نهادهای مذهبی در دانشگاه
شناخت حقیقی آثار اعمال
عوامل مرتبط با افزایش
گرایش دانشجویان به
دین و دینداری

باور به وجود ارتباط بین امور دنیوی و اخروی
کسب نتایج مثبت از دینداری (نظیرآرامش)

دوستی با افراد معتقد و پایبند

حضور در مراسم مذهبی و سفر به اماکن زیارتی

وجود جامعه دینی ،عامل زایندگی رفتار دین

کیفیت عملکرد مروجان و منسوبان دینی

اثر محیط مدرسه
(تحصیل در فضاهای مذهبی پیش از دانشگاه)
قدمت و پیشینه مباحث دینی

ارتقای سواد رسانه ایی
اثر استادان عامل به دین

شکل  :1عوامل مرتبط با افزایش گرایش دانشجویان به دینداری بر اساس تفکیک عوامل دروندانشگاهي و بروندانشگاهي
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درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

(امکان دستکاری در محیط دانشگاه)

(عدم امکان دستکاری در محیط دانشگاه)

عوامل مرتبط با سوءعملکرد (مسئوالن دانشگاهی،استادان،روحانیون،به ظاهر

عوامل مرتبط با سوءعملکرد (مسئولین دولتی،روحانیون،به ظاهر
عامل سوء تبلیغی ـ دینداران)
تبیینی(عرضه نادرست دین)

دینداران)

نامتناسب بودن پارادایم ،ساختار و فعالیتهای دینداری درون دانشگاهی با
دین ها (محتوای ضعیف و غیرمستنددرودس
چالشهای مرتبط با ماهیت و نحوه اجرای برنامه

عامل دین ابزاری (ریاکارانه؛ سودجویانه؛ گزینشگرایی)

معارف)

عوامل محیطی مرتبط با فضای دانشگاه و خوابگاه

وجود الگوهای نامناسب(معرفی نشدن الگوهای سازنده)

چالشهای مرتبط با عامل شناختی – روانی دانشجویان (ضعف در قدرت
تحلیلگری)

سیاست زدگی حوزه های دینی (مرزبندیهای سیاسی)
عوامل مرتبط با چالشهای اجتماعی(تبعیض ،تعارضات؛ نابراری)

چالشهای مرتبط با کنجکاوی و بروز شُبهات دینی

چالشهای مرتبط با تحوالت بین المللی (تضعیف جایگاه دین در
عوامل مرتبط با فعالیتهای برونجهان)
مرزی و جریانهای مخرب دین

عامل مرتبط با چالشهای آموزشی (گفتگو محور نبودن کالسها)
چالشهای مرتبط با تغییر مالکهای دینداری دانشجویی
چالشهای مرتبط با فعالیت تشکلهای دانشجویی
عامل فیزیولوژیکی(به موقع ارضا نشدن نیازهای جنسی)
همنشینی با دوستان و افراد غیرمذهبی (ترس از تمسخر
دوستان)
عامل مرتبط با چالشهای مدیریتی  -اجرایی
چالشهای ناشی از ویژگیهای سبک تفکر و شناخت جوانان
عوامل مرتبط با شبهات تبیین نشده ( جایگاه دین و اخالق)
چالشهای مرتبط با عامل غریزی (شهوتپرستی؛ دنبالهروی از لذات آنی)

عوامل مرتبط با کاهش گرایش
به دین و دینداری

(دشمنان)
های اقتصادی
عامل مرتبط با چالش
عامل مدرنیته و تاثیر آن بر دین(تعامل برقرار نکردن بین باورهای سنتی
و نوین)

سُست شدن باورهای دینی مسئولین
عوامل مرتبط با چالشهای فرهنگی
چالشهای مرتبط با شبکههای مجازی و رسانهها (ضعف داخلی و
قوت خارجی)
عامل مرتبط با چالشهای خانوادگی مربوط به سبکهای
فرزندپروری)
تنزل جایگاه روحانیت

شکل  :2عوامل مرتبط با کاهش گرایش دانشجویان به دینداری بر اساس تفکیک عوامل دروندانشگاهي و بروندانشگاهي
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د) بحث و نتیجهگیری
در اين مطالعه تالش شد تا عوامل مرتبط با گرايش دانشجويان به دينداری از منظر چهار گروه
استادان حوزوی و دانشگاهي ،مديران فرهنگي و دانشجويان ،شناسايي شود .مرور و مقايسة عوامل
از منظر چهار گروه ،به شناسايي هفت مضمون شامل «گرايش فطری به دين»« ،تقويت
انديشهورزی ديني و كيفيت مباني معرفتي»« ،زندگي و رشد در خانوادههای مذهبي»« ،وجود
الگوهای دينداری در جامعه و دسترسي به اين الگوها»« ،صداقت و اخالص ديني در فعاليتهای
مسئوالن و آحاد جامعه»« ،روش تدريس مدرسان دروس معارف»« ،كسب دستاوردهای مثبت از
دين و ظرفيتهای آن در زندگي» منجر شد .در ادامه ،نقش اين عوامل در دينداری با نگاهي انتقادی
تبيين ميشود.
 .1عوامل مرتبط با افزایش دینداری
یک) زندگي و رشد در خانوادۀ مذهبي

يافتههای اين مطالعه مبني بر اهميت مذهبي بودن خانواده و وجود الگوهای ديني در جامعه و نقش
آن در ايجاد زمينه برای گرايش دانشجويان به دينداری ،تا حدودی با تبيين بايراختار( )2017دربارۀ
تعيينكننده های دينداری در جامعة تركيه همسو بوده است .اين يافته در مطالعة خداياریفرد و
همکاران( )1398نيز تأييد شده است .در اين مطالعه نشان داده شد دينداری والدين در دورۀ نوجوانيِ
فرزند با دينداری فرزند در اين دورۀ سني همبستگي مثبت دارد و احتمال دينداری در سنين جواني
و بزرگسالي را نيز پيشبيني ميكند .نتيجة مطالعة گودمن و دير( )2020و اسپيلمن و

همکاران)2012(1

نيز بر اثرگذاری رشد در خانوادۀ مذهبي بر دينداری فرزندان صحّه گذاشت؛ به گونهای كه
مي توان آن را با عواملي مانند تعميم الگوی دلبستگي ايمن از والدين به پروردگار متعال،
جامعهپذيری ديني و يادگيری مشاهدهای از والدين تبيين كرد .فرزندان در خانوادههای مذهبي،
زمانيكه الگوی دلبستگي ايمن با والدين خود دارند ،اين نوع دلبستگي را از طريق اجتماعي شدن
و هماهنگي با والدين خود به خداوند نيز انتقال

ميدهند(كرک پاتريک و شيور1992 ،؛ نقل از :خداياریفرد و

همکاران .)1398 ،همچنين دينداری در جوانان تا حد زيادی به اين موضوع بستگي دارد كه آنها توسط
والدينشان تا چه حد در معرض رفتارهای ديني قرار گرفتهاند؛ به گونهای كه والدين ،منبع نخست
1. Spilman, Neppl, Donnelan, Schofiend, Conger
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جامعهپذيری ديني 1محسوب ميشوند .بايد توجه داشت كه جامعهپذيری ديني با ديگر گونههای
جامعهپذيری متفاوت است؛ زيرا فرزند احساس ميكند بر خالف ساير گونههای جامعهپذيری،
تحت فشار است تا از باورهای ديني والدينش تبعيت كند .از سوی ديگر ،الگوگيری از دينداری
والدين نيز ميتواند تبيينكنندۀ رابطة محيط خانوادگي مذهبي و دينداری باشد؛ يعني فرايند
يادگيری مشاهده ای برای نشان دادن اينکه جوانان از طريق مشاهده تحت تأثير رفتارها و نگرشهای
ديني والدينشان قرار ميگيرند نيز به كار گرفته شد(پتس .)2015 2،تعامالت روزانة والدين با فرزند،
فرصتهای بيشماری را برای مشاهده و تقليد از والدين فراهم ميآورد كه به توسعة نگرشها و
رفتارهای مشابه در فرزند ميانجامد .الگوی معنوی والدين و يادگيری مشاهدهای آن ،از
سازوكارهای مهم دينداری در نوجوانان و جوانان تلقي

ميشود(.بندورا2003 ،؛ نقل از :خداياریفرد و همکاران،

)1398

در تعاليم سنّتي اسالمي نيز نقش والدين در تربيت ديني فرزندان اهميت بسياری دارد .با وجود
اهميت نقش خانواده در پرورش دينداری فرزندان ،به چند مالحظة مهم نيز بايد توجه كرد .نخست
آنکه از  18تا  25سالگي كه دانشجويان نيز مشمول اين گروه سنياند ،به عنوان دورۀ بزرگسالي در
حال ظهور 3ياد ميشود .افراد در اين دوره تالش دارند هويت و جهانبيني خود را تثبيت كنند و
بدين منظور ،شروع به جدا شدن از والدينشان ميكنند و تمايل به آزادی برای انتخاب فعاليت يا
رويکرد ديني دارند .در واقع؛ اين دوره را ميتوان دورهای دانست كه در آن فرد شروع به
بازبررسي موضوعات ديني ميكند(استرنس و مکكيني .)2018 4،اين موضوع در دانشگاههای ايران اهميت
بيشتری دارد؛ زيرا دانشگاههای ايران به لحاظ تاريخي ،واجد ويژگيهايي مانند سياستزدگي و
محيطي برای فعاليت گستردۀ نهادهای ديني ميباشند و به همين دليل ،در تفسير هر گونه اثرگذاری
نقش خانواده بر دينداری فرزندان ،چنين موضوعاتي بايد لحاظ شود و اثر خانواده را بااحتياط
تحليل كرد.
نکتة دوم آنکه ،به جای توجه به رفتارهای ديني يکي از والدين ،ضرورت دارد تا دينداری در
نهاد خانواده مورد توجه قرار گيرد .در مطالعة گودمن و دير( )2020نشان داده شد خانوادههای دارای
سطوح باالی دينداری ،در انتقال باور ديني به فرزندان خود موفقترند؛ در حالي كه هر يک از مادر
1. Religious Socialization
2. Petts
3. Emerging Adulthood
4. Stearns & McKinney
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و پدر ميتوانند تأثير متفاوتي بر دينداری فرزند داشته باشند .اين موضوع در مطالعة استرنس و
مکكينلي(2017؛  )2018نيز نشان داده شد .همچنين به واسطة آنکه دينداری در خانوادههای غير سنّتي
در سطح پايينتری قرار دارد ،در اينگونه خانوادهها ،اثرگذاری دينداری والدين بر دينداری
فرزندان ،احتمالي

است(يوكر و اليسون،

 .)2012امروزه به روشني مشخص نيست كه چه تعداد از

خانواده های ايراني كه فرزند دانشجو دارند ،ذيل تعريف خانوادۀ سنّتي قرار دارند.
دو) وجود الگوهای دینداری در جامعه

مضمون عمدۀ دوم ،وجود الگوهای صادق و در دسترس دينداری در جامعه و نقش آنها بر تمايل
به دينداری دانشجويان بوده است .تأثيرگذاری الگوهای ديني را ميتوان با نظرية يادگيری
اجتماعي و مفهوم يادگيری مشاهدهای تبيين كرد .يادگيری مشاهدهای به اين موضوع اشاره دارد
كه افراد از طريق مشاهدۀ زندگي يا اعمال يک الگوی معنوی در گذشته يا حال ،به لحاظ ديني،
رشد ميك نند .در قرآن كريم نيز از پيامبر گرامي اسالم(ص) به عنوان الگويي نيکو ياد شده است:
«قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقي نيکوست برای آن كس كه به خدا و روز بازپسين
اميد دارد و خدا را فراوان ياد ميكند»(احزاب .)21 :در اينجا الگو به معنای نمونه يا الگويي است كه
مي بايست اطاعت و از آن پيروی شود؛ فردی كه رفتار ،نگرش و سبک زندگياش را ديگر
پيروانش تقليد ميكنند .اين آيه ،اهميت سنّت پيامبر(ص) را در زندگي مسلمانان نيز نشان ميدهد.
پيروی از سنّت پيامبر(ص) ،شکلي از پيروی از خداست .خداوند ميفرمايد« :هر كس از پيامبر
فرمان برد در حقيقت خدا را فرمان برده و هر كس رویگردان شود ما تو را بر ايشان نگهبان
نفرستادهايم»(نساء .)80 :روحانيان به عنوان قشر فعال و مبلّغِ دين در جامعه را امروز ميتوان الگوهای
رسمي ديني در جامعة ايران محسوب كرد .فتحي و فتحي( )1392در پژوهشي روی نمونة وسيعي از
سراسر ايران(بيش از  15هزار نفر) ،گزارش كردند اگرچه حدود  75درصد از افراد جامعه معتقدند
روحانيان تالش زيادی برای جلب اعتماد مردم نسبت به دين دارند ،اما حدود  40درصد از اعضای
جامعة مورد مطالعه ،معتقد بودند بخشي از روحانيان امروزه توان پاسخگويي به پرسشهای نسل
جوان را ندارند .تغيير بخشي از رابطة روحانيت با مردم از همدالنه به بوروكراتيک نيز از چالشهای
ارتباطي است كه حسينيان و همکاران( )1398به عنوان يکي از چالشهای ارتباطي روحانيت با مردم
در تبليغ دين ذكركردهند .اين امر ،ضرورت بررسي عميقتر و آسيبشناسانة اين موضوع را به
منظور جلوگيری از گسترش آن و حركت هوشمندانه برای تأثيرگذاری مبتني بر ضرورت وجود
الگوهای دينداری در جامعه تأييد ميكند.
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سه) اخالق محوری در روشهای تدریس به ویژه در گروه مدرسان دروس مرتبط با معارف
اسالمي

رعايت اخالقمحوری در روشهای تدريس مدرسان و به ويژه مدرسان دروس معارف اسالمي،
يکي ديگر از مضامين مرتبط با افزايش گرايش دانشجويان به دينداری است كه توسط هر چهار
خوشة گروه نمونه به آن اشاره شده است .تعميق و گسترش اطالعات ديني و تقويت خداباوری و
ايمان دانشجويان و گسترش آگاهيهای دانشجويان در زمينة دين ،پيامبری ،اسالم ،امامت و
واليت ،از جمله اهداف مصرّح برای دروس معارف اسالمي

است(كميتة برنامهريزی دروس معارف اسالمي،

 .)1383اينکه اين اهداف تا چه اندازه تحقق پيدا كرده ،نيازمند اجرای پژوهشي نظاممند است .با اين
حال ،مطالعة يوسفي

لويه()1386

نشان داد دانشجوياني كه دروس معارف اسالمي  1و  2را

گذراندهاند ،در مقايسه با كساني كه آن را نگذراندهاند ،از نگرش ديني مطلوبتری برخوردارند؛
اما گذراندن يا نگذراندن ساير دروس معارف اسالمي مانند اخالق اسالمي و متون اسالمي ،تأثيری
بر افزايش يا كاهش گرايش به دينداری دانشجويان نداشته است .خداياریفرد( )1397در مطالعهای
پديدارشناختي به بررسي چالشهای مرتبط با نحوۀ اجرای برنامههای دينداری با محوريت دروس
معارف اسالمي در دانشگاه پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه عواملي مانند مجرّب نبودن برخي
مدرسان دروس عمومي ،ارائة مطالب غير مستند و محتوای ضعيف ،بهروز نبودن و كاربردی نبودن
مطالب ارائهشده ،نداشتن احساس امنيت كافي برای طرح شبهات ديني ،موعظهگری توسط
استادان ،ضعف در شناخت و ارتباط با دانشجو ،مراعات نکردن عزّت و كرامت افراد در گفتمان
ديني ارائهشده ،منطقي نبودن و جزمي بودن برخي شيوههای ارائه ،نمايش دين غير منطقي؛
برجستهسازی جلوههای خشن از دين(نمايش دين خشن) ،ترسيم فضايي دستنيافتني ،رعايت
نکردن كرامت دانشجو در گفتمان ديني ،تمركز بر رويکردهای امر و نهي در معرفي دين ،بيپاسخ
ماندن شبهات ديني دانشجويان ،خروج از تعادل و ايجاد پارادوكس انتخاب بين زندگي شاد يا
دينداری در برخي دانشجويان ،تمركز بر تبليغمحوری بدون تبيين داليل و چرايي امور تبليغي و
ترويج احکاممحوری بدون توجه به تبيين و پيادهسازی بُعد اخالقي و عقالني دين(نگاه تکبعدی
به دين و كمتوجهي به ابعاد اخالقي و عقالني آن) ،از جمله عوامل مرتبط با ضعف دروس معارف
اسالمي در دانشگاههاست .بر اين اساس ،اگرچه اين عامل ميتواند بر دينداری دانشجويان مؤثر
باشد ،ضروری است نوعي بازانديشي با توجه به عوامل ذكرشده در اجرای دورههای آن انجام
گيرد.
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چهار) کسب دستاوردهای مثبت از دین و ظرفیتهای آن در زندگي

گروه نمونة پژوهش ،هم كسب دستاوردهای مثبت از دين برای كاربست در زندگي دنيوی و هم
تقويت انديشه ورزی ديني را مؤثر بر تمايل دانشجويان به دينداری ذكر كردند .برخي انديشمندان،
گونة نخست دينخواهي را كه در آن افراد ،دين را برای دستيابي به يک پاداش ميخواهند،
دينخواهي عاميانه يا معيشت انديش و گونة دوم را كه در آن فرد در نتيجة تأمالت عقالني دربارۀ
خداوند ،وحي ،سعادت و مانند آن به نتيجهای خاص برای خود ميرسد ،دينخواهي
معرفتانديش ناميدند .رويکرد عقالني به تربيت ديني ،عالوه بر آنکه نميتواند نقطة شروع مناسبي
برای تربيت ديني باشد ،به تنهايي نيز نميتواند دانشجويان را به انجام دادن تکاليف ديني ملتزم كند
و چه بسيار انديشمنداني كه اطالعات و آگاهيهای ديني فراواني دارند ،اما عمل ديني آنان
متناسب با شناخت دينيشان نيست(سجادی .)1384 ،از اين رو ،توجه توأمان هم به اكتساب دستاوردهای
مثبت از دين و هم تقويت انديشهورزی ديني كه توسط اعضای گروه نمونه پيشنهاد شده ،ارزشمند
است.
 .2عوامل مرتبط با کاهش دینداری

نتايج اين مطالعه نشان داد دستكم سه خوشه از چهار خوشة گروه نمونه ،مضامين «سوء رويّهها در
تبليغ و تبيين دين»« ،شبکههای اجتماعي و رسانههای جديد»« ،چالشهای اقتصادی» و «اجتماعي»،
«ويژگي های شناختي و رواني دانشجويان» و «متغيّرهای وابسته به آموزش دروس معارف» ميتواند
در كاهش گرايش به دينداری دانشجويان مؤثر باشد.
یک) سوء رویّهها در تبلیغ و تبیین دین

پاسخدهندگان در پژوهش حاضر معتقد بودند رويّههای سوء تبليغي و تبييني ديني مانند معرفي
نشدن الگوهای حقيقي دينداری و جوالندهي متظاهران به دينداری ،ترويج چهرۀ غمگين از دين،
نمايش تصوير ناموفق سهم دين در حل مشکالت جامعه ،عدم ارائة آموزههای ناب اسالمي و مانند
آن ،ميتوانند موجب كاهش دينداری دانشجويان شوند .تبليغ دين امری اجتماعي و به شدت متغيّر
و وابسته به زمان است كه تعامالت گستردهای با تحوالت اجتماعي ،سياسي و اقتصادی دارد .اين
موضوع را ميتوان در تفاوتهای ماهوی تبليغ دين در دورههای حيات پيامبر(ص) با ائمه(ع) يا در
دوران صفويه ،قاجاريه يا پس از انقالب اسالمي مشاهده كرد(اميری و همکاران .)1398 ،روشهای سنّتي
تبليغ دين كه در آن ،مبلّغ دربارۀ باورهای ديني به افراد اطالعات ميدهد و به شدت در دانشگاهها
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و جامعة ما نيز مرسوم است ،با نقدهای جدّی روبهروست؛ از جمله اينکه تحريکكننده 1و تبليغاتي
ديده

شده(ديويس و فرانسيس)2007 2،

كه ميتواند با فقدان آمادگي يا شايستگيهای كافي در فرد

مبلّغ(بوسليکي ،)1391 ،موجب چالشهايي مانند تبليغ بخشيِ دين ،ترويج احکاممحوری ،تبيين نشدن
شبهات و مانند آن شده و آثار كاهشي بر دينداری نيز داشته باشد .از اين رو ،نوعي بازانديشي در
روشهای تربيت ديني دانشجويان و در روشهای تبليغ دين برای اين گروه ضروری است.
دو) چالشهای اقتصادی و اجتماعي

چالشهای اقتصادی ،به ويژه آنچه در سالهای اخير رخ داده ،عامل ديگری در كاهش گرايش به
دينداری در دانشجويان معرفي شده است .ارتباط چالشهای اقتصادی با دينداری موضوعي پيچيده
است.

وبر(1963؛ نقل از :شيمن)2010 3،

راهي را كه افراد طبقات باال و پايين اجتماعي به خداوند متعال

متوسل ميشوند ،مؤثر بر وضعيت اقتصادی ،اجتماعي شخصيشان دانسته ،معتقد است اگرچه افراد
فاقد چالش اقتصادی ممکن است اعطای نعمت خداوند را در توفيقات مالي خود مؤثر بدانند،
ضعفا نيز اميد به جبران وضعيت نامساعد خود در زندگي اخروی خواهند داشت .اين پيچيدگيِ
ارتباط وضعيت اقتصادی با دينداری ،در سنّت اسالمي نيز مشاهده ميشود؛ اگرچه بر اساس
روايات اسالمي «نزديک است كه فقر به كفر انجامد»(پيامبر گرامي اسالم؛ نقل از :كليني ،)1379 ،اما «هيچ
جنبندهای در زمين نيست مگر [اينکه] روزیاش بر عهدۀ خداست»(هود .)6 :مطالعات تجربي نيز
بيانگر وضعيت مناسبتر دينداری در طبقات پايينتر جامعه بوده است .حتي در مطالعات روی
نمونة دانشجويي نيز چنين يافتهای به دست آمده است .مطالعة حضرتي

صومعه()1395

كه روی

نمونه ای شامل دانشجويان دانشگاه آزاد انجام گرفت ،به اين نتيجه رسيد كه گروههای اقتصادی
اجتماعي پايين بيشترين دينداری را دارند .بر اين اساس ،به نظر ميرسد در جامعة دانشجويي برخي
متغيّرها ميتوانند رابطة وضعيت اقتصادی و دينداری را تعديل كنند.
سه) اثر شبکههای اجتماعي

اثر شبکههای اجتماعي و رسانههای جديد بر دينداری نيز موضوعي پيچيده است .بر اساس ديدگاه
نظريهای سکوالريزه شدن ،استفادۀ مکرر از رسانهها ،نتيجة نظام ارزشي مشخصي است كه در
تضاد با ارزشهای مرتبط با دينداری قرار دارد .در حالي كه دين با ارزشهای سنّتي خود مشخص
1. Indoctrinatory
2. Davies & Francis
3. Schieman
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ميشود ،نوآوریهای رسانهای محصول پيشرفتهای اجتماعياند؛ در نتيجه ،استفاده از رسانهها
موجب كاهش دينداری عملي و اعتقادی در افراد ميشود(كولينس .)2011 1،با وجود چنين نگاهي،
ورشور-كرس )2012(2معتقد است مفروضة رابطة منفي بين دينداری و شبکههای اجتماعي هميشه
صادق نيست؛ زيرا چنين شبکههايي به واسطة ايجاد جوامع ديني 3حتي ميتوانند به ارتقای دينداری
نيز كمک كنند .در تأييد چنين مفروضهای ،پژوهش ميرزايي و

همکاران()1395

نشان داده است

ميزان عضويت در شبکة اجتماعي نيکوكاری با ابعاد مناسکي ،تجربي ،پيامدی و اعتقادی دينداری
ارتباط مثبت دارد.
چهار) توصیههای سیاستي

در مجموع ،اين مطالعه بر اساس مصاحبههای عميق و كيفي با گروه وسيعي از متخصصان ،استادان
حوزوی و دانشگاهي ،مديران فرهنگي و دانشجويان ،به شناسايي عوامل مرتبط با افزايش و كاهش
گرايش به دينداری در دانشجويان پرداخته است .توجه به اين عوامل در سياستگذاریها برای
تربيت ديني دانشجويان امری ضروری است و ميبايست مورد توجه جدّی قرار گيرد .بر اساس
يافتههای اين پژوهش ،به سازمانها و نهادهای ذیربط پيشنهادهای ذيل ارائه ميشود.
 -پیشنهاد به مراکز دانشگاهي و آموزش عالي

 .1به منظور ارتقای دينداریِ دانشجويان ،نهادهای فرهنگي دانشگاه در خصوص تدوين
پروتکلهای مشخص آموزشي با لحاظ عوامل مؤثر احصاشده ،نسبت به آموزش غير مستقيم
دينداری در دانشجويان اقدام كنند .نمونهای از اين پروتکلها توسط

خداياریفرد()1398

با عنوان

«آموزش مهارتهای نيک زيستن» تهيه و اثربخشي آن بر نمرۀ دينداری شركتكنندگان بررسي و
تأييد شد.
 .2استادان ،به ويژه اساتيد دروس معارف اسالمي در گفتار و رفتار خود عامل به
اخالقمحوری و دينورزی باشند.
 .3از نگاه به دانشجو به عنوان شنوندۀ صرف آموزههای ديني يا خوانندۀ منفعل و پذيرنده پرهيز
شود و به او به مثابة يک نظارهگر نقاد و پرسشگر فعال نگاه شود.
1. Collins
2. Verschoor-Kirss
3. Religious Communities
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 .4در مواجهه با شبهات دينيِ دانشجويان ،استدالل محوری مورد توجه قرار گيرد.
 -پیشنهاد به نهادهای فرهنگي متولي دین

 .5به جای دانشافزايي ديني صرف ،انديشهورزی ديني و ارتقای كيفي مباني معرفتي مورد
توجه قرار گيرد.
 .6در تبليغ و تبيين آموزههای ديني ،ابعاد عاطفي و انساني دين مورد توجه قرار گيرد.
 .7از رويکردهای تکسليقهای و انحصاری در برگزاری برنامهها و فعاليتهای ديني پرهيز شود.
 .8از شخصمحوری و توصيه به پرورش روحية عبد و بندگي افراد ،پرهيز شود.
 .9از محوريت قرار دادن دينداني پرهيز و دينعاملي مورد توجه قرار گيرد.
 .10از آموزشِ ديني مبتني بر چهره سلبي ،پرهيز و چهرۀ ايجابي دين در تدريس ،مورد توجه
قرار گيرد.
 .11در انذار و تبشير ،مراعات اعتدال شود.
 .12مبلّغان ديني ،تطابق عمل با گفتار و عدم چشمداشت مالي را رعايت كنند.
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