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چکیده
هدف :هدف از انجام اين مطالعه ،تبيين رابطة بين پذيرش فرهنگ ديني و تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان بود.
روش :در اين پژوهش كه به صورت كمّي انجام شد ،جامعة آماری تحقيق شامل همة دانشجويان رشتة الهيات استان
تهران در سال تحصيلي  1399-400به تعداد  537نفر بود .حجم نمونة آماری بر اساس فرمول كوكران 224 ،نفر تعيين
شد و به روش نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شدند .اين مطالعه از نوع همبستگي بود و به صورت پيمايشي انجام
شد .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامة محققساختة دينباوری با  20گويه و تحمل ناماليمات اجتماعي با  16گويه و
طيف پنج گزينهای ليکرتي بود .روايي صوری و محتوايي آنها توسط  10نفر از صاحبنظران اين حوزه تأييد شد.
پايايي هر دو پرسشنامه از طريق ضريب آلفای كرونباخ به ترتيب  0/92و  0/87محاسبه شد .به منظور تجزيه و تحليل
دادهها از آزمون همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند متغيّره استفاده شد .یافتهها :رابطة معناداری بين متغيّر مستقل
دينباوری به همراه هر يک از مؤلفههای آن(يقين ،عمل صالح ،وفای به عهد ،ترک گناه و امانتداری) و متغيّر وابستة
تحمل ناماليمات اجتماعي به همراه مؤلفههای آن(صبر ،تقوا ،توكل و توسل) وجود دارد .همچنين نتايج نشان داد كه
دينباوری دانشجويان ميتواند  0/66از تحمل ناماليمات اجتماعي آنان را پيشبيني كند .نتیجهگیری :تقويت
فرهنگ ديني در بين دانشجومعلمان ،سهم بسزايي در مواجهة آنان در برابر ناماليمات اجتماعي دارد .اين مهم كه
ميتواند به وسيلة متون آموزشي تحقق يابد ،در تربيت آيندهسازان ايران اسالمي نقش بسزايي دارد.

واژگان کلیدی :دانشگاه فرهنگيان ،فرهنگ ديني ،تحمل ناماليمات اجتماعي.

 دريافت مقاله 00/01/22 :؛ تصويب نهايی.00/04/19 :

 .1دكتری علوم قرآن و حديث ،استاديار گروه الهيات و معارف اسالمی پرديس شهيد مفتح دانشگاه فرهنگيان .تهران ،ايران (نويسنده مسئول)/
نشانی :شهر ری ،ميدان معلم ،خيابان  18دی ،پرديس شهيد مفتح ،گروه الهيات و معارف اسالمی /نمابر/55955547 :
Email: Mt_mobasheri@yahoo.com
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الف) مقدمه
انسان در زندگي خود همواره با سختيها و مشکالت متعدد روبهروست؛ آنگونه كه خداوند در قرآن
كريم ميفرمايد« :به راستى ما انسان را در سختي و رنج و مشکل آفريديم»(بلد .)4 :اما راههای برخورد
مناسب با اين سختيها هم به انسان تذكر داده شده است .پس برای اينکه بتوان به راحتي با اين مشکالت و
ناماليمات روبهرو شد ،بايد نحوۀ برخورد با آن مشکالت را آموخت .در اين راستا ،توجه به اعتقادات ديني
و روشهايي كه در اين زمينه در اختيار انسان قرار گرفته است ،ميتواند راهگشا باشد .لذا شناخت
آموزههای دينباوری برای تحمل ناماليمات اجتماعي امری ضروری است.
در سالهای اخير ،روانشناسان به نقش دين در تأمين سالمت روان و درمان بيمارهای رواني توجه
ويژهای داشتهاند .آنان معتقدند فرهنگ ديني و نگرش مذهبي كه در ايمان به خدا تجلي مييابد ،نيروی
خارقالعادۀ نهفتهای است كه نوعي قدرت معنوی به انسان ميبخشد و در تحمل سختيهای زندگي او را
ياری ميكند و مردم را از نگراني و اضطرابي كه بسياری به خصوص در زمان حاضر در معرض ابتال به آن
هستند ،دور ميسازد(.كجباف و رئيسپور)1387 ،

قرآن انسان را به صبر و شکيبايي فراميخواند و ميفرمايد« :تحمل سختي در راه دين خدا ،از موجبات
ورود به بهشت است»(بقره .)214 :هوش معنوی با اضطراب(پنهان و آشکار) و كيفيت زندگي انسان همبستگي
دارد(محمدی و همکاران)1396 ،

و سختيها در تکامل انسان نقش دارند(شريفي .)1393 ،افزايش و قویتر شدن

معنويت در زندگي ،فارغ از هرگونه دغدغه ،اضطراب ،فشار و ترس ،سبب شادتر و مسئوليتپذيرتر شدن
انسان و فراهم كردن فرصتهايي برای مشاركت در كارهای خالقانه ميشود .با رشد و توسعة معنويت،
توانايي فرد برای درک احساسات تقويت ميشود و درمييابد كه در سطح عميقتری به ديگران در كنترل
احساساتشان كمک كند(صاحبالزماني و همکاران .)2013 ،هوش معنوی و اخالقي ميتوانند درصدی از واريانس
بهزيستي روانشناختي را به طور معناداری پيشبيني كنند(ستوده و همکاران .)1395 ،پژوهشگران دريافتند كه
دانشجويان با مشکالت اجتماعي عديدهای در زندگي روزمره روبهرو هستند .از طرفي با اين مسئله مواجه
شدند كه آيا آموزههای ديني بر تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان اثرگذارند؟ شناسايي و حل اين
مشکالت ميتواند در تنظيم روابط اجتماعي دانشجويان كه قشر فرهيختة جامعهاند ،تأثير فراواني داشته
باشد؛ لذا به منظور تبيين اين مسئله بر آن شدند كه پس از مطالعة دقيق مباني نظری و استخراج مؤلفههای
اثرگذار دينباوری ،تأثير آنها را بر تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان رشتة الهيات دانشگاه فرهنگيان
استان تهران بررسي كنند تا با شناسايي معضالت نسل جوان و آيندهساز كه در معرض مشکالت روحي
رواني فراواني قرار دارند ،راه برونرفت آن از منظر آموزههای ديني دنبال شود.
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واژۀ «دين» در لغت به معنای كيش ،آيين ،طريقت و شريعت و در اصطالح عبارت است از :مجموعه اصول
و قواعد بنيادی و احکام و دستورهايي كه از سوی خدا به انسان داده شده است(ارجمندی .)1389 ،هيوم در
كتاب خود از آلبرت رويه به عنوان يکي از مورخان اديان نقل ميكند كه :دين بيش از هر چيز مبتنى بر نياز
بشر در پى بردن به يک تركيب هماهنگ بين سرنوشت خودش و عوامل مؤثر مخالف در جهان

است(هيوم،

 .)1373دين مجموعه عقايد ،اخالق و احکام است؛ يعني يک سلسله معارف علمي و عملي را كه مجموعة
اعتقاد به هست و نيستها و مجموعة بايدها و نبايدهاست ،دين مينامند(.جوادی آملي)1392 ،

اگرچه تعاريف متعددی از دين ارائه شده است؛ اما با توجه به تعريف جامع ارائهشده برای آن ،روشن
ميشود كه مراد از دينباوری به معنای باور به دين ،پذيرش آن و گردن نهادن به آن در انديشه و عمل
است .پس دينباوری ،اعتقاد راستين به دين است(داودی .)1395 ،دينباوری دارای چند مؤلفه است كه در
ادامه به هر يک از آنها پرداخته ميشود.
یک) یقین :آرامش نفس؛ يقين همان آرامش يافتن فکر و فهم ،بعد از ثبات حکم و استدالل هر چيزی
است(راغب اصفهاني .)1412 ،يقين و ايمان با هم به كار برده ميشوند؛ ولي معنای ايمان عبارت است از اعتقاد
قلبي ،اقرار زباني و عمل كردن اعضا به اركان دين و قبول شريعت(محفوظي )1388 ،و يقين در جايي هست كه
انسان نسبت به چيزی ايمان دارد و هيچ شکي در آن ندارد؛ اما پارهای از لوازم آن را فراموش ميكند و در
نتيجه ،عملي منافي ايمانش انجام ميدهد ،به خالف يقين كه ديگر با فراموشي نميسازد و ممکن نيست
انسان ،عالم و مؤمن به روز حساب باشد و همواره آن روز را در خاطر داشته و به ياد آن باشد و در عين
حال گناهي مرتکب شود .چنين كسي نه تنها مرتکب گناه نميشود ،بلکه به قُرقگاههای خدا هم نزديک
نميشود(.سليماني)1385 ،

يقين از مراتب عالي معرفت ،قلة منيع علم و آگاهي ،مرتبة رفيع ايمان ،اطمينانبخش روح ،آرامبخش
روان مضطرب ،ميزان سنجش درجات كمال و محک ارزيابي رشد و تعالي سالک الياهلل است .در پرتو
يقين ،حقايق عالم معنا برای اهلش(كه جز اخص اوليای الهي نيستند) منکشف شده ،اشيای جهان مطيع و
منقاد ميشوند .هر اندازه اعتقاد و ايمان استحکام يافته و يقين اوج ميگيرد ،بهرهمندی از مزايای آن افزايش
مييابد؛ تا جايي كه دوردستترين كماالت انساني در اختيار سالک قرار خواهد گرفت(.اسماعيلي يزدی)1390 ،

دو) عمل صالح :عمل صالح نسبت به ايمان ،به منزلة تنه و شاخه به ريشه است كه هر يک در ديگری
اثر متقابل دارد و وجود هر يک ماية تکامل ديگری و آسيبپذيری يکي ،موجب آسايشپذيری ديگری
است .پس عمل صالح ،نهتنها نشانة وجود ايمان در دلها و ماية تجلّي و درخشش آن در قلمرو زندگي است؛
بلکه ايمان بدون «عمل» و انجام مسئوليت ،مانند درخت بيبر است كه فقط به درد سوختن ميخورد ،نه
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برای تربيت و پرورش .عمل صالح منجر به تکامل ايمان ،زندگي پاكيزه ،محبوبيت در دل مردم ،نورانيت و
روشني ،آمرزش گناهان و تبديل گناه به حسنه ميشود(.سبحاني)1383 ،

بيترديد ،هر عملي كه نزد خدا مورد قبول واقع نشود ،در اعتالی روح و صالح و صفای آن تأثيری
نخواهد داشت؛ زيرا تنها كالم طيّب و عمل صالح به سوی او باال ميرود و تنها انسانهای پاک و صالح به
خدا نزديک ميشوند .خداوند در قرآن كريم ميفرمايد« :به سوی او (خدای متعال) سخنان پاكيزه صعود
ميكند و او عمل صالح را باال ميبرد»(فاطر.)10 :
سه) وفای به عهد :به معنای به سر بردن عهد و پيمان و عمل به آن است(معين .)1386 ،وفای به عهد در
مکتب اسالم ،يکي از مهمترين وظايف غير قابل تخلف برای مسلمانان شمرده شده و انجام آن را بر
مسلمانان واجب كرده است .قرآن كريم به صراحت دربارۀ وفای به عهد امر فرموده و پيمانشکنان را
نکوهش كرده است .اهميت وفای عهد از نظر قرآن آنقدر زياد است كه آن را در رديف ايمان به خدا،
نماز و زكات قرار داده است .بزرگترين شاگرد پيامبر اسالم ،حضرت علي(ع) نيز بر وفای به عهد تأكيد
كردهاند و اجازۀ عهدشکني مسلمانان با غير مسلمان و حتي با دشمنان را نميدادند(.جهانپور و جعفری)1393 ،

دربارۀ اهميت وفای به عهد و پيمان ،احاديث بسياری از امامان(ع) نقل شده است؛ حضرت علي(ع) در
فرمان خود به مالک اشتر ميفرمايند« :در ميان واجبات الهي هيچ موضوعي همانند وفای به عهد در ميان
مردم جهان با وجود تمام اختالفاتي كه دارند ،مورد اتفاق نيست .به همين سبب ،بتپرستان زمان جاهليت
نيز پيمانها را در ميان خود محترم ميشمردند؛ زيرا عواقب دردناک پيمانشکني را دريافته

بودند»(.نهجالبالغه،

نامه )53

چهار) ترک گناه :از مهمترين مراحل در تهذيب نفس و سير و سلوک ،ترک محرمّات است؛ يعني
همانگونه كه در تربيت و سالمسازی بدن از انجام بعضي امور و خوردن برخي از خوردنيها بايد پرهيز كرد ،در
تربيت و تهذيب نفس نيز از انجام برخي كارها و استفاده از بعضي غذاها بايد اجتناب ورزيد .از طرفي ،اصرار بر
گناه ممکن است انسان را به مرز كفر و الحاد بکشاند؛ چنانكه خدای متعال در قرآن كريم ميفرمايد« :سرانجام
آنان كه به گناه اصرار ميورزند؛ به تکذيب آيات خدا و مسخرهكردن آن ميرسد»(روم.)10 :
پنج) امانتداری :از آنجا كه هر عملي دارای آثار و هدفي است ،امانتداری نيز آثار و مزايای فردی و
اجتماعي بسيار زيادی دارد كه برخي از آنها عبارتند از :خشنودی خداوند ،جلب اعتماد و اطمينان مردم،
وسعت روزی و تحقق اهداف و رسيدن به نتيجه مطلوب.
 .2تحمل نامالیمات اجتماعي
انسان در زندگي اجتماعي همواره با چالشهايي روبهرو ميشود كه چارهای جز تحمل آنها ندارد و بايد
بکوشد آستانة تحمل خود را در برابر ناماليمات باال ببرد .بنابر اين ،انسان برای رويارويي با ناماليمات
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اجتماعي بايد به مؤلفههای صبر ،توكل و توسل توجه خاص داشته باشد كه در ادامه به هر يک از آنها
پرداخته ميشود.
یک) صبر :زندگي انسان در دنيا آميخته با مشکالت عجيبي است كه اگر در مقابل آن بايستد و
شکيبايي و مقاومت به خرج دهد ،به يقين پيروز خواهد شد و اگر ناشکيبايي كند و در برابر حوادث زانو
بزند ،هيچگاه به مقصد نخواهد رسيد .منظور از صبر ،همان استقامت در برابر مشکالت و حوادث گوناگون
است .نقطة مقابل آن «جزع» و بيتابي است كه به معنای از دست دادن مقاومت و تسليم شدن در برابر
مشکالت است(.اكبری)1387 ،

در قرآن كريم و در حدود صد آيه ،از صبر سخن به ميان آمده است؛ در حالي كه به هيچ يک از
فضايل انساني به اين اندازه تأكيد نشده و نشان ميدهد كه قرآن برای آن اهميت ويژه و برای صابران اجر
فراواني قائل شده است؛ از جمله ميفرمايد« :همانا صابران پاداش خود را بىحساب به طور كامل دريافت
مىدارند»(زمر .)10 :حضرت علي(ع) نيز در اين باره ميفرمايند« :صبر ،كليد رسيدن است و كاميابي سرانجام
كسي است كه شکيبايي ميورزد»(مجلسي .)1404 ،همچنين در جای ديگر فرمودهاند« :برای تمام نعمتها كليد و
قفلي مقرر شده است ،پس كليد آن صبر و قفل آن تنبلي است»(ابن ابيالحديد .)1338 ،امام سجاد(ع) نيز
ميفرمايند« :نزد خداوند متعال حالتي محبوبتر از يکي از اين دو حالت نيست :حالت غضب و خشمي كه
مؤمن با بردباری و حلم از آن بگذرد و حالت بال و مصيبتي كه مؤمن آن را با صبر و شکيبايي پشت سر
بگذارد»(.نوری)1408 ،

دو) تقوا :در اصل از مادۀ «وقايه» به معناى نگهدارى يا خويشتندارى است و نيز اشاره به پرهيز از هر
گونه گناه ،آلودگى ،فساد و شرک و كفر دارد(امامي .)1387 ،بنابر اين ،تقوا بدين معناست كه انسان نفس خود
را از آنچه نسبت به آن بيمناک است ،مصون و محفوظ نگهدارد .پس خوف و ترس را تقوا ناميدهاند.
همچنين در شرع مقدس ،تقوا عبارت است از حفظ نفس از آلوده شدن به گناه ،كه اين مرحله با دوری از
محرمات محقق ميشود و با پرهيز از بعضي از مباحات نيز به كمال ميرسد و كامل

ميشود(.راغب اصفهاني،

)1412

سه) توکل :اعتماد كردن ،تکيه كردن و اعتماد كردن بر كسي و اعتراف به عجز خود(دهخدا.)1373 ،
توكل يکي از مراحل سير سالکان الياهلل است؛ همان «گزينش و پذيرش وكيل» است و «وكيل» كسي است
كه از سوی موكّل خود ،تدبير و سرپرستي كاری را بر عهده ميگيرد .هر كسي در كاری كه «خبره» آن
نيست يا توان آن را ندارد ،وكيل ميگيرد و چون انسان بدون علم و قدرتي كه خدای سبحان به او عطا
ميكند ،در كارهای خود نه خبره است و نه قدرت انجام آن را دارد ،پس بايد بر مبدئي كه خبير و قدير
است تکيه و اعتماد كند .پس ،توكل آن است كه انسان در همة كارها خود را جاهل و عاجز بداند و كار
خود را به خدای عليم قدير واگذار كند(.جوادی آملي)1392 ،
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چهار) توسل :در لغت به معنای تقرّب به چيزی به وسيلة عملي است(جوهری .)1407 :توسل به اوليای الهي
و امامان معصوم(ع) كه همان انسانهای كاملاند ،يکي از امور مسلّمي است كه در آيات قرآن و احاديث به
آن اشاره شده است .قرآن در اين باره خطاب به پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد« :و اگر آنان وقتى به خود ستم
كرده بودند ،پيش تو مىآمدند و از خدا آمرزش مىخواستند و پيامبر [نيز] براى آنان طلب آمرزش مىكرد،
قطعاً خدا را توبهپذيرِ مهربان مىيافتند»(نساء .)64 :توسل وسيلة ديگری است كه ميتواند سختيها و رنجها را
برای انسان در شرايط مختلف سهل و آسان كند.
برای درک بهتر موضوع بايد به پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام شده ،پرداخته شود .از آنجا كه
تحقيقي كه دقيقاً با اين عنوان يکسان باشد يافت نشد ،به پژوهشهايي كه تا حدودی به فهم موضوع كمک
كنند ،به اختصار پرداخته ميشود.
مرزبند و همکاران( )1394در مطالعة نقش توكل در سالمت رواني با تأكيد بر آموزههای قرآني دريافتند
كه انسان متوكل با اعتقاد به توحيد افعالي ،به انسجام شخصيتي دست مييابد و با معنيدهي به رنج و
حوادث عالم هستي ،تابآوری او بيشتر ميشود .از ديگر آثار عمدۀ توكل در سالمت روان ،ميتوان به
برخورداری از ارادۀ قوی در تصميمگيری ،سازگاری با محيط با وجود تسليمناپذيری ،آرامش و اطمينان
قلبي ،رهايي از يأس ،اميدواری به خدا ،ترک گناه ،صبر و استقامت و همچنين بخشش در هنگام خشم
اشاره كرد .با توجه به اثرگذاری توكل بر ابعاد وجودی انسان ،توجه به اين آموزه ميتواند سبک مقابلهای
خاصي را در مواجهه با بيماری يا حوادث ناخوشايند و تحقق انسان سالم قرآني ارائه كند .از اين رو ،نهادينه
كردن اين آموزه توسط برنامهريزان فرهنگ ديني در مقابله با عوامل مخل در سالمت رواني ضروری است.
حاجيزاده و حسيني( )1394در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه در پرتو ايمان ،تقوا و توكل ،منبع
جامع و كامل معرفتي برای انسان گشوده شده و از اين رهگذر ،ابتدا فرد در مقام ارتباط با خدا ،خويشتن،
همنوعان و طبيعت ،دارای بعد بينشي واقعبينانه ميشود .سپس ،بعد گرايشي وی در مسير شرع و عقل
جهتدهي ميشود و در پي آن ،متناسب با آن ابعاد ،خصوصيات و ويژگيهای شخصيتي و رفتاری او
سامان مييابد و بدين طريق ،مدير در صورت داشتن چنين ويژگيهايي هم خود ميتواند يک انسان كامل
باشد و هم در بعد رهبری منابع انساني كه با ديگر انسانها سروكار دارد ،موفق ميشود و ميتواند كارخانة
انسانسازی باشد.
جهانپور و جعفری( )1393در پژوهش خود درمييابند كه فوايد وفای به عهد در كالم حضرت علي(ع)
عبارتند از :امنيت ،آسايش ،حفاظت ،اعتماد و اطمينان اجتماعي ،اتحاد ،اعتبار عهود ،كاهش خيانت و
عهدشکني ،بهرهمندی از خير دنيا و آخرت ،پيوند خداوند ،پاداش حق تعالي؛ همچنين راهکارهای گسترش
وفای عهد از نظر حضرت علي(ع) عبارتند از :راستگويي ،باال بردن آگاهي خود و جامعه ،تعجيل در تحقّق
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وعدهها ،ملکهسازی ،صبوری و داشتن استقامت ،تشکر و قدرداني ،معاشرت و نزديکي با وفاداران ،احترام
به ارزشها.
مهرابي( )1392در پژوهش خود دريافت كه بين معنويت و روانپريشي و اضطراب ،رابطة معکوس وجود
دارد؛ به گونهای كه هر چه ميزان معنويت فرد بيشتر باشد ،ميزان اضطراب و روانپريشي او كمتر ميشود؛
زيرا او از قدرت روحي سترگ و درک عميقي برخوردار است و به راحتي ميتواند به طور آگاهانه خود را
با محيط و رويدادهای جهان پيرامونياش سازگار كند .همچنين از آنجا كه با كنترل دروني قوی خويش
ميتواند بر كنترل بيروني غلبه كند ،احساس رضايت ،خرسندی و آرامش بيشتری پيدا ميكند.
سبحانينيا و همکاران( )1392در مطالعة خود مطرح كردند كه يکي از آموزههای قرآن و حديث« ،توكل
به خدا» است .در همين راستا ،به تبيين روانشناختي مفهوم توكل و نقش آن در «تحمل افزايي» انسان در
سختيهای زندگي ميپردازند .آنها دريافتند كه توكل در حوزۀ شناختها و عواطف فرد تغييراتي ايجاد
ميكند كه از همان رهگذر ،توانايي تحمل او را افزايش ميدهد .در حيطة شناخت و نگرش فرد ،شخص
توكلكننده دارای نوعي تفسير و ارزيابي ميشود كه به سبب آن ،عواطف مثبت «آرامش» و «نيرومندی» در
او شکل ميگيرد .اين عواطف ،منطبق با مؤلفههای تحمل است .اين نتايج از مسير فرايند «زمينهها» و
«پيشنيازها» توكل به دست آمده و در حوزۀ مشکالت خانواده ،بر تحملافزايي اعضا در مواجهه با
رويدادها و رفتارهای ناگوار تطبيق داده شده است.
ميلنِر و همکاران )2020(1در پژوهش خود دريافتند افراد دارای تجربيات معنوی بيشتر ،نه تنها از سالمت
رواني بهتری برخوردارند ،بلکه با مشکالتي كه در زندگي با آنها مواجه ميشوند ،راحتتر كنار ميآيند .به
همين دليل به متخصصان سالمت و بهداشت توصيه كردند كه برای بهبود مراجعانشان ميتوانند از تقويت
بعد معنوی افراد بهره ببرند و آنان را نسبت به اهميت و نقش مهم معنويت در سالمت و روانشان آگاه
سازند.
يينگچن و تايلر )2020(2در مطالعة خود دريافتند از آنجا كه خودكشي يکي از داليل اصلي مرگ و مير
در اياالت متحده است و با تالشهای مسئوالن امر در اين زمينه ،پيشرفت چنداني در كاهش ميزان خودكشي
طي چند دهة گذشته به وجود نيامده ،مشاركت دادن افراد در دين ،يک عامل محافظتكنندۀ مداوم در
برابر تالش برای خودكشي است .به طور خاص ،شواهد موجود حاكي ازآن است كه وابستگي مذهبي و
حضور منظم در جلسات ديني ،منجر به كاهش چند برابری خودكشي بود.

1. Milner, Crawford, Edgley & Hare-Duke
2. Ying Chen & Tyler
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از آنجا كه پژوهشهای انجام شده مؤيد آن هستند كه توجه به معنويت ،اخالق ،دستورات ديني و الهي
و در يک كالم ،فرهنگ ديني در زندگي انسان تأثيرات بسيار مهمي دارند و از طرفي ،تحقيقي در اين زمينه
در دانشگاه فرهنگيان استان تهران انجام نشده است و تصوير روشني از بازتاب دينباوری در تحمل
ناماليمات اجتماعي دانشجويان رشتة الهيات وجود ندارد ،انجام اين پژوهش ضروری به نظر ميرسد؛ زيرا
نتايج اين تحقيق ميتواند تصوير روشني از اثرگذاری دينباوری بر تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان
رشتة الهيات استان تهران كه از يک سو ،برخي از آنان مادران آيندهاند و ميتوانند بر فرزندانشان تأثيرگذار
باشند و از سوی ديگر ،همگي از معلمان آيندهاند و ميتوانند بر دانشآموزان خود اثرگذار باشند ،ارائه
دهد .لذا هدف پژوهشگران در اين مطالعه آن است تا رابطة بين دينباوری و تحمل ناماليمات اجتماعي
دانشجويان مورد مطالعه را تبيين كنند.
برای فهم بيشتر ،مدل مفهومي پژوهش در شکل  1ترسيم شده است.

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

ب) روششناسي تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردی و از نظر نوع ،توصيفي -پيمايشي و جامعة آماری آن ،شامل تمام
دانشجويان رشتة الهيات استان تهران به تعداد  537نفر در سال تحصيلي  1399-400بود .حجم نمونه به
تعداد  224نفر ،بر اساس فرمول كوكران محاسبه شد و به روش نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شدند .به
منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامة محققساختة دينباوری با  20گويه و پنج مؤلفه(يقين ،عمل صالح،
وفای به عهد ،ترک گناه و امانتداری) و تحمل ناماليمات اجتماعي با  16گويه و چهار مؤلفه(صبر ،تقوا،
توكل و توسل) با طيف پنجگزينهای ليکرتي(خيليكم ،1 :كم ،2 :متوسط ،3 :زياد 4 :و خيليكم )5 :استفاده
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شد؛ به طوری كه ميانگين جامعه 3 ،محاسبه شد .روايي صوری و محتوای هر دو پرسشنامه توسط  10نفر از
صاحبنظران حوزۀ علوم قرآني و علوم تربيتي تأييد شد .در اين تحقيق ،ابتدا  40پرسشنامه به طور آزمايشي در
جامعة آماری اجرا شد .پايايي هر دو پرسشنامه به ترتيب  0/92و  0/87ضريب آلفای كرونباخ مطابق جدول 1
محاسبه شد .به منظور تجزيه و تحليل دادهها از آزمون همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند متغيّره استفاده شد.
جدول  :1محاسبة ضریب آلفای کرونباخ متغیّرها
ابعاد اصلي

دینباوری

تحمل نامالیمات اجتماعي

مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

يقين

0/813

عمل صالح

0/826

وفای به عهد

0/774

ترک گناه

0/727

امانتداری

0/776

دینباوری

0/928

صبر

0/822

تقوا

0/797

توكل

0/719

توسل

0/788

تحمل نامالیمات اجتماعي

0/872

ج) یافتههای تحقیق
در اين پژوهش ،نمونههای مورد مطالعه برابر  224نفر با حداقل سني  17و حداكثر سني  22سال بودند و ميانگين
سني آنان تقريباً  19/5بود .به منظور بررسي پيشفرضهای آماری از آزمون كولموگراف اسميرنوف استفاده شد.
جدول  :2نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای مقایسة توزیع دادهها با توزیع طبیعي
سطح معناداری

نمره Z

يقين

0/000004

0/168

عمل صالح

0/000001

0/137

وفای به عهد

0/000002

0/162

ترک گناه

0/000002

0/112

امانتداری فردی

0/000004

0/168

امانتداری اجتماعي

0/000005

0/180

دينباوری

0/000001

0/095

صبر

0/000001

0/094

تقوا

0/000003

0/085

توكل

0/000002

0/097

توسل

0/000005

0/087

تحمل ناماليمات

0/000003

0/093

متغیّرها
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با توجه به نتايج ارائهشده در جدول  ،2توزيع تمام مؤلفههای متغيّر مستقل دينباوری و مؤلفههای متغيّر
وابستة تحمل ناماليمات ،با توزيع طبيعي متفاوت است( )P<0.05و برای استفاده از آزمونهای آمار
استنباطي در اين متغيّرها ميبايست از آزمونهای ناپارامتريک استفاده كرد؛ زيرا همة متغيّرها توزيع طبيعي
ندارند .در نهايت ،هر يک از سؤاالت آن به شرح ذيل مورد آزمون قرارگرفتند.
سؤال اول :آیا بین دینباوری و تحمل نامالیمات اجتماعي دانشجویان مورد مطالعه،
رابطه وجود دارد؟
جدول  :3ارتباط دینباوری بر تحمل نامالیمات دانشجویان
متغیّرها
يقين
عمل صالح
وفای به عهد
ترک گناه
امانتداری
دينباوری

آزمون
ضريب همبستگي

صبر
0/567

تقوا
0/286

توکل
0/380

توسل
0/523

سطح معناداری

0/0004

0/0001

0/0002

0/0002

ضريب همبستگي

0/610

0/358

0/405

0/542

سطح معناداری

0/0003

0/0002

0/0003

0/0001

ضريب همبستگي

0/533

0/323

0/347

0/436

سطح معناداری

0/0002

0/0001

0/0004

0/0001

ضريب همبستگي

0/542

0/436

0/319

0/392

سطح معناداری
ضريب همبستگي

0/0001
0/471

0/0002
0/293

0/0001
0/328

0/0001
0/533

سطح معناداری

0/0001

0/0004

0/0001

0/0002

نامالیماتاجتماعي

ضريب همبستگي

0/664

سطح معناداری

0/0001

نمودار  :1ارتباط ضریب همبستگي دینباوری بر تحمل نامالیمات دانشجویان
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نمودار  :2ارتباط سطح معناداری دینباوری بر تحمل نامالیمات دانشجویان

همانطور كه جدول  3نشان ميدهد ،سطح معناداری هر يک از مؤلفهها كمتر از  0/05است؛ لذا
ميتوان دريافت كه بين بُعد دينباوری به همراه هر يک از مؤلفههای آن(يقين ،عمل صالح ،وفای به عهد،
ترک گناه ،امانتداری) و بُعد تحمل ناماليمات اجتماعي به همراه هر يک از مؤلفههای آن(صبر ،تقوا ،توكل
و توسل) در دانشجويان رشتة الهيات استان تهران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنين از آنجا كه
ضريب همبستگي بين دو متغيّر مستقل و وابسته  0/664محاسبه شده كه از قدرت توافق خوبي برخوردار
است ،ميتوان دريافت كه تقريباً  0/66از تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان مورد مطالعه توسط
دينباوری آنان تعيين ميشود.
سؤال دوم :آیا بر اساس دینباوری دانشجویان ميتوان تحمل نامالیمات اجتماعي آنان را
پیشبیني کرد؟
جدول  :4نتایج محاسبة ضرایب رگرسیوني
ضرایب غیر استاندارد

مدل
ثابت
دینباوری

B
0/646
0/694
r=0/662

ضرایب استاندارد
انحراف استاندارد
0/189
0/662
0/046
r2=0/438
بتا

تي

سطح معناداری

3/429
14/953
Adjr2=0/436

0/001
0/0001

همانطور كه نتايج جدول  4نشان ميدهد ،سطح معناداری كمتر از  0/05بوده و مقدار تي
محاسبهشده در حد فاصل  +1/96و  -1/96قرار ندارد .لذا با توجه به نتايج به دست آمده ،ميتوان
دريافت كه تقريباً  43درصد از تغييرات تحمل ناماليمات اجتماعي دانشجويان ناشي از تغييرات
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دينباوری آنان است؛ به طوری كه اگر دينباوری دانشجويان يک واحد تغيير كند 0/662 ،در تحمل
ناماليمات اجتماعي آنان تغيير ايجاد ميشود .بنابر اين ،معادلة رگرسيون برای پيشبيني تحمل
ناماليمات اجتماعي دانشجويان از طريق دينباوری آنان به صورت ذيل بيان ميشود:
(دینباوری × )0/662

+

0/646

=

تحمل نامالیمات اجتماعي

د) بحث و نتیجهگیری
نتايج اين تحقيق نشان داد كه رابطة معناداری بين دينباوری دانشجويان به همراه هر يک از مؤلفههای
آن(يقين ،عمل صالح ،وفای به عهد ،ترک گناه ،امانتداری) و تحمل ناماليمات اجتماعي به همراه
مؤلفههای آن(صبر ،تقوا ،توكل و توسل) وجود دارد .همچنين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه
دينباوری دانشجويان ميتواند  0/66از تحمل ناماليمات اجتماعي آنان را پيشبيني كند؛ يعني اگر يک
واحد به دينباوری دانشجويان افزوده شود ،آستانة تحمل آنان در برابر ناماليمات اجتماعي  0/66باال
ميرود؛ چون انساني كه اعتقاد قلبي به روز حساب داشته باشد و همواره آن روز را در خاطر داشته و به ياد
آن باشد ،نه تنها مرتکب گناه نميشود ،بلکه به قُرقگاههای خدا هم نزديک نميشود .عمل صالحي كه
مورد قبول حضرت حق قرار گيرد ،انسان را روز به روز به خدا نزديکتر ميكند(فاطر )10 :و انساني كه به
خدا نزديک باشد ،آرامش فراواني پيدا ميكند و در برابر سختيها و مشکالت به او توكل كرده و آنها را
تحمل ميكند .انساني كه وفای به عهد دارد و با خدا پيمان ميبندد ،بر تعهدش پايبند ميماند؛ اين پايبندی،
تحمل او را در برابر ناماليمات اجتماعي باال ميبرد .به همين دليل است كه اهميت وفای به عهد از نظر
قرآن كريم آنقدر زياد است كه در رديف ايمان به خدا ،نماز و زكات قرار گرفته است .همچنين كسي كه
ترک گناه كند و امانتدار باشد ،به مقصودش هر چه باشد ميرسد ،پس چنين فردی ميتواند در برابر
ناماليمات اجتماعي با تقوا ،توسل و توكل به خدای سبحان صبر و شکيبايي داشته باشد.
نتايج اين مطالعه با نتايج يافتههای پژوهشي مرزبند و همکاران( ،)1394حاجيزاده و حسيني(،)1394
جهانپور و جعفری( ،)1393مهرابي( ،)1392سبحانينيا و همکاران( ،)1392ميلنر و همکاران( )2020و يينگچن و
تايلر()2020

همسو بود؛ زيرا هر يک به نوعي تأييد كردند كه معنويت و باورهای ديني نقش مؤثری در

زندگي انسان ايفا ميكنند؛ به گونهای كه هر چه ارتباط انسان با خدا ،معنويت و باورهای ديني بيشتر باشد،
نه تنها از سالمت رواني بهتری برخوردارند ،بلکه در برابر سختيها ،ناگواریها و ناماليمات اجتماعي،
آستانة تحمل باالتری دارند و صبر و شکيبايي بيشتری پيشه ميكنند .تفاوت اين پژوهش با پژوهشهای
انجامشده ،در بررسي جزييات دينباوری است كه در پژوهش حاضر متغيّر مستقل دينباوری به همراه هر
يک از مؤلفههای آن(يقين ،عمل صالح ،وفای به عهد ،ترک گناه و امانتداری) مورد توجه بوده است.
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پیشنهادهای کاربردی
از آنجا كه نتايج اين مطالعه نشان داد بين فرهنگ ديني دانشجويان و تحمل ناماليمات اجتماعي رابطة مثبت
و چشمگيری وجود دارد ،پيشنهادهايي در دو سطح مطرح ميشود:
برنامهريزان و قانونگذاران نظام آموزش عالي بايد در انتخاب ،گزينش و تربيت مسئوالن و مديران،
نهايت توجه را داشته باشند و مسئوليتهای دانشگاههای كشور ،به خصوص دانشگاه فرهنگيان را كه
دانشگاهي بسيار حساس و متولي پرورش نسل آينده است ،به كساني واگذار كنند كه خود از معتقدان به
فرهنگ ديني و عامل به دين باشند .در اين راستا ،ارتباط بين حوزه و دانشگاه فرهنگيان ميتواند نقش
بسزايي ايفا كند .لذا اين امر نياز به سرمايهگذاری اساسي دارد كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
از مديران و مسئوالن دانشگاه فرهنگيان كه به طور مستقيم با دانشجومعلمان در تعاملاند و نقش الگويي
خوبي برای آنها دارند ،انتظار مي رود كه ضمن آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم اساسي دين و فرهنگ
ديني ،خود نيز عامل به آنچه ميگويند باشند .برای مثال ،اين نقش تنها به عهدۀ معلمان رشتة الهيات و
مدرّسان دروس قرآن و دين و زندگي نيست ،بلکه ديگر معلمان هم با قدرت تأثيرگذاری بيشتری ميتوانند
وارد عمل شوند .لذا مديران و اساتيد ساير گروههای آموزشي نيز بايد در كارگاههای عملي ،آموزشهای
الزم را در محضر اساتيد فرهيخته و عملگرا كسب كنند.
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