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چکیده
این مقاله به تجربیاتِ زیسته دانشججویانِ دانشجگاهِ فرهنگیجان از زنجدیی دینجی میپجردازد.
بررسی تجربیاتِ زیسته دانشججویان از زنجدیی دینجی ،اطالعجات ارزشجمندی را در اختیجار
مدیران فرهنگی قرار میدهد .این اطالعات میتواند به مدیران و سیاستیذاران فرهنگجی و
تربیتی در طراحی برنامجههای فرهنگجی ممجک منجد .روش پجووهش در ایجن مقالجه از نجو
روشهای میفی است .جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز هستند .نمونه
آماری بر اساس نمونهییری هدفدار  29نفر از دانشججویان رشجته علجوم اجتمجاعی تعیجین
شدند .در جمعآوری دادهها از روش مصجاحبه روایجی اسجتفاده شجد و شجیوه تحلیج  ،روش
تحلی پدیدارشناسی است .پس از جمعآوری تجربیات روایت شجده دانشججویان از زنجدیی
دینی ،اظهارات مهم دانشجویان از زندیی دینجی مشجص شجدند .از اظهجارات مهمجی مجه
دانشجویان از زندیی دینی بیان مردهاند  5مضمون اصلی استصراج شد .در پایان روایتهای
دانشجویان بر اساس  5مضمون اصلی ،احساس حضور خداوند در زندیی ،آرامش و امنیجت،
راهورسم زندیی ،عم به قواعد و قوانین دین ،رعایت اخالق ،توصیف شدند.

کلیدواژهها :تجربه زیسته ،زندیی دینی ،دانشجویان ،دانشگاه فرهنگیان ،پدیدارشناسی.

 .1تاریخ وصول1400/08/26 :

تأیید نهایی1401/07/29 :

 .2استادیار یروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان البرز mmohammadi87@yahoo.com
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 .1مقدمه
در بیشتر جوامع ،دین نقش مهمی در شک ییری نهادهای اجتماعی ایفا میمنججد .بججه
اعتقاد امی دورمیم دین باعث حیاتبصشجی ،خوشججبصتی بصشجی و انضججباب بصشججی
افراد جامعه میشود و از این طریق انسجام و همبستگی اجتماعی را تقویت میمنججد
(دورمیم .)1392،دین همچنججین موجججظ حفججا نمججم اجتمججاعی و مشججروعیتبصش
اخالق و قواعد جمعی است .عالوه بر این دین سرچشمه اصلی هنجارها و ارزشهججای
اجتماعی است .بدین ترتیججظ زنجدیی اجتمججاعی همججواره بججا دیندارانججه زنججدییمردن
انسانها همراه بوده است .ممتر جامعهای را میتوان یافت مه بدون اعتقادات ماورایی
و زندیی دینی باشند .همواره انسانها در طول تاریخ به تأثیر نیروهججای مججاورایی بججر
زندیی خودباور داشتند و این باور جمعججی ،منجججر بججه زنججدیی دیندارانججه در جوامججع
انسانی شده است (روحاالمینی .)223 :1388،دینداری یا زندیی دینی به بیان ملججی
یعنی داشتن اهتمام دینی بهنحویمه نگججرش ،یججرایش و منشهججای فججردی را متججأثر
سازد (هیم فارب )606 :1977،بهعبارتدیگر زندیی دینی یعنی تأثیر و تجلججی مججم
یا زیاد دین در ذهن روان و رفتار فرد است (شجاعی زنججد .)53:1384،دیججن از طریججق
شک دادن به زندیی فججردی و اجتمججاعی ،سججبک زنججدیی خاصججی را بججرای سججعادت و
خوشبصتی پیشنهاد میدهد؛ بنابراین دیندارانججه زنججدییمردن نججوعی جهججتییری و
سبک زندیی خاصی را در افراد پدید میآورد و چارچوب معینی از زندیی را بججرای او
مشص میسازد .در جامعه ایران نیز دین نقش مهمی در حیججات اجتمججاعی ایرانیججان
ایفا میمند .ساختارهای خویشاوندی ،سیاسی ،فرهنگی و تربیتی بر اساس آموزههای
دینی شک یرفتهاند .زندیی دینججی توسججا نهادهججای فرهنگججی و اجتمججاعی همچججون
خانواده و نمام تعلیموتربیت تبلیججو و تشججویق میشججود .بججه همججراه خججانواده یکججی از
مهمترین وظایف نهاد آموزشوپرورش رسمی انتقال ارزشها و هنجارهججای دینججی بججه
نس های آینده و درونیسازی این ارزشهججا و هنجارهججا در دانشآمججوزان و فراییججران
نمام تعلیموتربیت رسمی است (شار پور )20 :1386،در این میان معلمان بججهعنوان
انتقال دهندیان این ارزشهججا و هنجارهججای فرهنگججی و دینججی نقججش مهمججی را ایفججا
میمنند .بهعبارتدیگر معلمان مدرسججه بججهعنوان نماینججدیان ارزشهججا و هنجارهججای
مشترک فرهنگی و اجتماعی در نهاد تعلیموتربیت محسوب میشوند (دورمججیم1376،
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) 24:؛ بنابراین برای آنکه انتقال فرهنگججی در نمججام تعلیموتربیجت بهدرسججتی صججورت
پذیرد الزم است مه معلمان یک جامعه از افرادی انتصاب شوند مه نسجبت بججه دیگججر
افراد جامعه از تعلق و تعهد بیشتری نسبت بججه ارزشهججای و هنجارهججای اجتمججاعی و
فرهنگی برخوردار باشند .اعتقاد به ارزشهای مشترک و عم به هنجارهججای دینججی و
نیز باور به آنها بایستی در متقاضیان شج معلمججی درونججی شججده باشججد تججا انتقججال و
آموزش این میراثفرهنگی به نس های آینده با موفقیت انجام شود .در همججه جوامججع
نیز در انتصاب و یزینش معلمان به میزان تعلق و تعهد آنججان بججه اعتقججادات ،باورهججا و
اعمال مشججترک اجتمججاعی و دینججی توجججه میمننججد .در جامعججه ایججران نیججز دانشججگاه
فرهنگیان مججه متججولی تربیجتمعلم محسججوب میشججود ،بججر یججزینش و تربیججت دینججی
متقاضیان ش معلمی تأمید ویوهای دارد .در ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیججان
یکی از اهداف از تأسیس دانشگاه اینچنین بیان میشود :هججدف دانشججگاه فرهنگیججان
تأمین و تربیت معلمان ،مدیران ،مربیججان ،مارمنججان و پووهشججگرانی مججنمن و متعهججد
معتقججد بججه مبججانی دینججی و ارزشهججای اسججالمی و انقالبججی دارای فضججای اخالقججی و
ارزشهای واالی انسانی مارآمد و توانمنججد در طججراز جمهججوری اسججالمی ایججران اسججت
(شورای عالی انقالب فرهنگی.)1390،
همانطور مه در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مالحمججه میشججود تربیجت دینجی
دانشجو معلمان و آمججوزش آنهججا باتوجهبججه ارزشهجا و هنجارهججای دینجی و فرهنگجی
موردتوجه سیاستیذاران این دانشگاه قرار دارد .دانشگاه فرهنگیان بهعنوان متججولی
اصلی تربیتمعلم در جمهوری اسالمی ایران وظیفججه تربیجتمعلم در تججراز جمهججوری
اسالمی را دارد .باتوجهبه این مه دین اسالم مهمترین پایجه و بنیجان جامعججه ایرانجی
تلقی میشود تربیجتمعلم دیجندار و متججدین یکجی از اولویتهججایی اصججلی دانشججگاه
فرهنگیان بهحساب میآید .بدین ترتیظ تربیجت دینجی و آموزشهججای فرهنگجی بججه
متقاضیان ش معلمی از اولویتهای مهم دانشگاه فرهنگیان بججه شججمار میآیجد .بججر
همین اساس است مه هرساله در یزینش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیجان عججالوه
بر مسظ حداق رتبججه علمجی در امتحججان منکججور ،داوطلبججان شج معلمجی از نمججر
تصصصی ،روانشناختی و صالحیتهای تربیتی و نیز اعتقججادات دینجی و ویوییهججای
اخالقی و اجتماعی مورد مصاحبه و ارزیابی قججرار میییرنججد .در ایجن میجان بججه نمججر
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میرسد صالحیتهای دینی و اخالقجی از شججاخ ها و معیارهججای اصججلی و مهججم در
انتصاب و یزینش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به شمار میآید.
بنابراین رصد و شناخت وضعیت دینداری دانشجججو معلمجان دانشججگاه فرهنگیججان
بهعنوان معلمان آینده ،یکی از ضرورتهای اصلی ایججن دانشججگاه اسججت مججه بجه نمججر
میرسد ممتر به آن پرداخته شججده اسججت .سیاسججتیذاری و برنامججهریزی فرهنگججی و
تربیتی در دانشگاه فرهنگیان مستلزم شناخت دقیق و عمیججق از وضججعیت دیجنداری
دانشجویان این دانشگاه است .تا زمانی مه سیاستیذاران فرهنگی دانشگاه شججناخت
و آیاهی دقیق و عمیقی از وضعیت فرهنگی دینی دانشجججویان خججود نداشججته باشججند
هریونه سیاستیذاری در این زمینه میتواند به اتالف وقت و هزینه منجر شود و بججه
نیازهای فرهنگی واقعی دانشجو معلمان پاسصی داده نشود .هدف این مقاله پاسججصی
به این ضرورت است .این مقاله تالش میمند با بررسی تجربیات دینججی دانشجججویان
دانشگاه فرهنگیان برخی از این تجربیات دینی را نشان دهد .بررسی تجججارب زیسججته
دانشجویان از زندیی دینی توصیف عمیق و دقیقججی از دیجنداری آنججان را در اختیججار
پووهشگران تربیتی ،عالقهمندان بججه تربیجتمعلم و مججدیران و مججاریزاران فرهنگججی و
تربیتی دانشگاه فرهنگیججان قججرار میدهججد .قجدم اول در برنامججهریزیهای فرهنگججی و
تربیتی شناخت وضعیت موجود و هدفیذاری بججرای رسججیدن بججه وضججعیت م لججوب
است .این پججووهش تالشججی اسججت مججه از طریججق بررسججی و تحلیج تجججارب زیسججته
دانشجومعلمان توصیفی از وضعیت دینداری دانشجججویان دانشججگاه فرهنگیججان ارا ججه
دهد .برایناساس سنال اصلی این مقاله ایججن اسججت مججه تجججارب زیسججته دانشجججویان
دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینی چگونه است؟
زندیی دینی همواره موردتوجه پووهشگران دینی قرار داشته است ،بججهطوری مججه
پووهشهای نمری بسیاری برای ساختن مججدلها ،شججاخ ها ،طیفهججا و یویجههایی
برای سنجش و اندازهییری دینداری افراد مصتلف جامعه انجام شده است (اسججتارک
و یججالک ،1965،:هیمج فججارب ،1975،بریججر 1967؛ سججراج زاده  ،1380شجججاعی
زند .)1384،برخی تحقیقات تجربی و عملی نیججز بججر اسججاس ایججن پووهشهججا تججالش
مردهاند به سنجش دیجنداری یروههججایی از جامعججه بدردازنججد( .میرسندسججی1383،؛
توسلی و مرشدی1385 ،؛ میرزایججی1388،؛ پویججافر1386،؛ حضججرتی صججومعه1395،؛
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دهقان عفیفی .)1392،اغلظ تحقیقات تجربی مه در حوزه دینداری انجام شده است
یا تالش مردهاند به عوام منثر بر دینداری یروهها بدردازند و یا به سججنجش میججزان
دیداری در بین یروههایی مصتلف پرداختهاند .اما مهمترین نقدی مه میتوان بر ایججن
پووهشها وارد ساخت این است مه بر اساس یججک مججدل و مفججاهیم از پججیش تعیججین
شده به بررسی دینداری پرداختهاند .یعنی بر اسججاس شججاخ ها و مفججاهیم از پججیش
تعیین شده تالش مردهاند ابعاد دینداری افراد مشصصی از جامعججه را بسججنجند .ایججن
پووهشها بیشتر از نو ممی بوده و تالش شده است بر اسججاس یججک مججدل از پججیش
تعیین شده و در قالظ پرسشنامهای با سناالت بسته و مشص به بررسی دینداری
افراد جامعه پرداخته شود .م العات ممی و پیمایشججی از دیجنداری ایرچججه میتوانججد
اطالعات یسترده و وسیعی با قابلیت تعمیم ارا ه مند؛ اما در شناخت عمیججق و درک
دقیق دینداری افراد جامعه نججاتوان اسججت؛ بنججابراین اسججتفاده از روشهججای میفججی و
مواجه نزدیک و مستقیم با افراد موردم العه میتوانججد آیججاهی و درک عمیجقتری از
موضو موردم العه به ما ارا ه مند.
 .2بحث و بررسی
شججناخت و اطججال از جامعججه مصاطججظ بججدون آشججنایی از شججیوه زیسججت ،تجربیججات،
احساسات و نگرشهای آنان ممکن نیست .یکی از روشهای مسظ اطال از جامعه
مصاطظ بررسی تجربیات زیسته آنان است .محقق میفی به دنبال پیشبینی حججوادث
آینده نیست؛ بلکه چگونگی فهججم جهججان از سججوی سججو هها بججرای او ارزشججمند اسججت
(ع اران .)31:1395،بیان تجربیجات زیسججته و روایتهججایی مججه مصججاطبین از شججیوه
زندیی و زیست خود بیان میمنند میتواند اطالعات ارزشججمندی بججرای پووهشججگران
تربیتی و آموزشی قرار دهد .برایناساس این مقاله تالش میمند به بازنمایی برخی از
تجربیات زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینی بدردازد.
جامعه آماری مورد پووهش در این مقاله دانشجججویان دانشججگاه فرهنگیججان البججرز
بوده است .نمونججهییری بججر اسججاس هدفججدار از دانشجججویان علججوم اجتمججاعی پججردیس
امیرمبیر دانشگاه فرهنگیان البرز انتصججاب شججدند .نمونججهییری در روشهججای میفججی
معموالً بر اساس نمونهییری هدفدار بوده و لذا نمونهها بر حسظ معیاری متناظر بججا
سنال پووهشی بریزیده میشوند .این بدان معنا است مججه نمونججهها چنججان متجججانس
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است مه تجارب نسبتاً مرتبا و مشترمی از شرایا خاص و حادثه یا وضججعیت دارنججد
(محمدی .)174:1396،پلکینگهورن ( )1989در روشهججای میفججی بججه پووهشججگران
توصیه میشود مه با  5تا  25نفر از افرادی مه همگی پدیده موردم العججه را تجربججه
مردهاند مصاحبه منند (به نق از مرسول .)83:1391
روش تحقیق در این پووهش از نو روشهای تحقیق میفججی 1اسججت و در سج
توصیف و تحلی به تجربیات زیسته 2دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز میپججردازد.
برایناساس تالش شد تجربیات زیسته  29دانشجویان رشته آموزش علوم اجتمججاعی
دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینججی جمججعآوری شججود .دانشجججویان در مصججاحبههای
روایی به بیان خاطرات ،احساسات و تجربیات نمرات و دیجدیاههای خججود از زنججدیی
دینی پرداختهاند .سن پاسصگویان بین  18تا  22سججال بججوده و همججه دانشجججویان از
جنس مننث انتصاب شدند .همه نمونججههای انتصججاب شججده در رشججته آمججوزش علججوم
اجتماعی تحصی مینمودند.
روش جمعآوری اطالعججات روش مصججاحبه روایججی 3اسججت و روش تحلیج  ،روش
تحلی پدیدارشناسی 4است .پس از جمعآوری دادهها از طریق مصججاحبههای روایججی
بایستی دادهها مورد تحلی و تفسیر قرار ییرند .پدیدارشناسججی مناسججظترین روش
بررسججی تجربیججات زیسججته افججراد محسججوب میشججود (مرسججول .)81:1391،در واقججع
پدیدارشناسی به توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدیاه عججدهای از مججردم و بججر
حسظ تجارب زیسته آنان در آن مورد میپردازد (بودالیی .)21:1398،در این شججیوه
پججووهش ،پووهشججگر از طریججق مصججاحبه بججا افججراد و مراجعججه بججه مججتن مصججاحبهها و
یزارشهای مربوطه دادههای الزم را درباره مراح زندیی افراد و تجربههای آنان بججه
دست آورده و همچنین نق ه ع ف این تجربهها را بازنمججایی مججرده و از آنهججا معنجی
بیرون مشیده میشود؛ بنابراین این روش تحقیق وقتی به مار میرود مججه پووهشججگر
بصواهد تجربههای مسظ شده یک فرد یا افرادی را در یججک حی ججه معججین بازنمججایی
مند و از آنهججا بجه معنیسججازی بدججردازد (بازریججان .)68:1395،بججدین ترتیججظ پججس از
1 .Qualitative Research
2 .Lived experiences
3. Narrative interview
4. Phenomenological Analysis
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جمعآوری مصاحبهها و پیادهسازی آنها ،اظهججارت و یزارههججای مهججم دانشجججویان از
زندیی دینی استصراج شدند .پس از استصراج یزارهها و اظهججارات مهججم تججالش شججد
اظهارات و یزارهای مشابه در یججک مضججمون مشججص طبقهبنججدی شججوند .مضججمون،
مفهومی با س انتزا یسججتردهتر از مفججاهیم و اظهججارات مهججم اسججت مججه میتججوان
یزارهها و اظهارات مهم مشابه و مشترک را در مضمونها دستهبندی مرد .در نهایت
یزارشی روایی بر اساس مضامین اصلی ارا ه شده است.
همانطور مه بیان شد در جمعآوری دادهها از روش مصاحبه روایی استفاده شججد.
در این مصاحبهها از دانشجویان خواسته شد مه تجربیات ،نگرشهججا و احساساتشججان
از زندیی دینی را در قالظ متنهای نوشتاری بیان دارنججد .در طججول مصججاحبه تججالش
شد محقق دخالت ممتری در روایتهایی مه پاسصگویان ارا ه میمنند داشته باشد و
تنها به سناالت احتمالی آنها پاسخ دهد و راهنماییهای ملی درباره تجربه دینججی بججه
آنها ارا ه منججد .دانشججویان در یججک مججدت زمججانی مشصصججی تجربیججات ،نگرشهججا و
احساسات خودشان از زندیی دینی را در قالظ متنهججای نوشججتاری بیججان نمودنججد.
پس از جمعآوری دادهها ،به پججاالیش متنهججا و شججمارهیذاری روایتهججا و اسججتصراج
اظهارات و یزارههججای مهججم اقججدام شججد .اظهججارات مهججم ،اصج الحات و عبارتهججا و
مفاهیمی بودند مه دانشجویان برای بیان تجربیات و احساساتشججان از زنججدیی دینججی
بیان داشتهاند .پس ازآنکه اظهارات و یزارههای مهم متنها مشص شدند اظهارات
و یزارههای مهمی مه مشابه و هم معنی بودند در یک مضمون دسججتهبندی شججدند.
در تعیین مضامین اصلی هدف ادغام اظهارات و مفاهیم بججا معججانی مشججابه و متججرادف
جدول شماره  :1اظهارات مهم و مضامین
بود.
مضامین
احسججججججاس
حضجججججججور
خداونجججد در
زندیی

اظهارات مهم
 -1توم و توس به خدا در هر تصمیم

شماره روایتها
-14-13-5-1
28-18-16

 -2در دل خود ایمان به خدا و دلبستگی بججه -12-2-10-2
5
خدا
 -3حس نزدیکی به خدا

7-5-3

 -4حضور خدا در همه زمانها و مکانها

21-19-3
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 -1داشتن احساس و آرامش و امنیت
احسججججججاس
آرامجججججش و
امنیت

راهورسجججججم
زندیی

 -2امیججدوار بججودن بججه خججدا در سججصتیها و -18-15-9-7
26-20
مشکالت و تنهاییها
 -3یاد خدا موجظ دوری از ترس و اضج راب
و استرس

28-16-10

 -1معنادار ساختن زندیی

-10-6-4-1
-26-24-21
29-27

 -2دین الزمه زندیی

-27-22-8-3
28

 -3انتصاب دین و مسئولیتهای آن

26-16-14-13

 -4ترس از آخرت بهخاطر بار یناهان

24-18-16

 -5مسیر درست زندیی و تشصی
نادرست

عمججج بجججه
قواعججججججد و
قوانین دین

-10-9-6-5
-16-14-12
-19-18-17
-24-23-21
28-27

درست و -27-22-12
13

 -6خداوند ناظر و شاهد اعمال

24-13-12-4

 -7شیعه و مسلمان بودن

-18-17-14
11-3-24-23

 -1انجام واجبات و ترک محرمات

7-24-13-5

 -2خواندن نماز

-7-5-3-2-1
-14-1513
17-18-2020-24-26

 -3یرفتن روزه

-15-13-4
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-21-19
 -4شرمت در جلسات قرآن

-17-11-7-3
26

 -5رعایت حجاب

-13-12-7-1
-24-21-18
28-26

-20-17-11
 -6شرمت در روزهای اعیججاد و عزاداریهججای
-26-23-21
دینی
27

رعایجججججججت
اخالق

 -7رعایت همه قوانین و قواعد دینی

-19-18-4
9-29

 -8زیارت رفتن

-20-17-15
26-24-23

 -1دروغ نگفتن

14

 -2برابری انسانها

18

 -3ممک به همنوعان

7

 -4غیبت نکردن

24

 -5احترام به حقوق دیگران

24-16

 -6از خودیذشتگی

18-24

 -7درستکاری

28

 -8ظلم نکردن

14-28

 -9محبت مردن

16
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 .1-2احساس حضور خداوند در زندگی
بررسی تجربیات دینی دانشجججو معلمججان نشججان میدهججد مججه اغلججظ دانشجججویان در
تجربیاتشان به حضور خداوند در زندییشان اشاره مردهاند .دانشجویان مورد بررسججی
حضور خداوند در زندییشان را با اظهاراتی همچون انسان با خدا ،نزدیکی بججه خججدا،
همراه همیشگی ،یاد خداوند بودن ،حرفزدن با خدا ،ناظر بودن خداوند ،درد و دل با
خدا ،حمایت خداوند ،رضایت خداوند ،بیان داشتهاند .برای نمونه روایججت شججماره 18
زندیی دینی را اینیونه تعریف میمنججد« :زنججدیی دینجی یعنجی اینکججه در دل خججود
ایمان داشته باشیم مه خدا همیشه هست و بر ما و اعمال ما نمارت میمنججد .در هججر
ماری به ما یاری میرساند .زندیی دینی یعنی دلبسججتگی بججه خججدا ،حججس آرامججش و
اعتماد به اینکه خدا بهترینها را برای ما رقم میزند».
اغلظ دانشجومعلمان اذعان مردهاند مه در برخی از مواقع با خججدا حججرف میزننججد،
درد و دل میمنند و نزدیکی به خداوند را احساس میمنند .روایججت شججماره  21نیججز
درباره حرفزدن و درد و دل مردن با خدا بیججان میمنججد« :حججس بنججده بججودن بججرای
خدای قادر حسی است مه انگار فرد در این دنیجا مسجی را دارد .مسجی مججه همیشججه
مراقظ اوست ،هر مار مند دوستش دارد ،مسی مه یمش نمیمند ،خججدا بججرای بنججده
مث مادر است برای مودک حتی مهربانتر » و روایت شماره  7نیز درباره راب هاش
با خدا بیان میمند« :انسان خداباور هیچوقت احساس تنهایی نمیمند؛ چون خججدا از
رگ یردن به انسان نزدیکتر است و میتونی بدون ترس و استرس با مسی حرفججاتو
بزنی» .روایت شججماره  16نیججز وجججود خججدا و دیججن را در زنججدییاش اینیونججه بیججان
میدارد« باخدا بودن یا به عبارتی دین برای زندیی من خیلی مهم و ضججروری اسججت
باوجود دین امیدوار میشوم و میدانم مه خدایی است مه هوامو دارد ،حواسش بهججم
است و ناامیدی و تنهایی برمن غلبه نمیمند ».روایت شماره  3نیز حضور خداوند در
یکی از دورههای زندییاش را اینیونه اظهار مجیدارد« :در سججال منکججور زمججانی مججه
خسته میشدم سعی میمردم با عبادت و مناجات بججا خججدا ایجن خسججتگی را از تججنم
بیرون منم و با سدردن نتیجه مارها به خدا روحیه مییرفتم و دوباره ادامه مجیدادم؛
چون میدانستم مسی هست مه جججواب تالشهججایم را خواهججد داد  ».بججدین ترتیججظ
اغلظ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیان داشججتهاند مججه حضججور خداونججد در زنججدیی
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روزمرهشان را احساس میمنند و این حضور موجظ شده است مه دیندارانه زنججدیی
منند.
 .2-2احساس آرامش و امنیت
بررسی تجربیات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینججی نشججان میدهججد مججه
امثریت آنها یک تجربه احساسی و عاطفی از زندیی دینی ارا ه میمنند .برای مثججال
روایت شماره  26بیان میدارد مه« :با فکرمردن به زندیی دینی و خدا ملی احساس
خوب مث عشق ،امیجد ،بصشججش ،آرامججش ،پججامی ،شججادی ،رضججایت بججه مججن دسججت
میدهد ».اغلظ دانشجویان بیان داشتهاند مججه زنججدیی دینججی بججرای آنجان همججراه بججا
آرامش و امنیت روحی و روانججی اسججت .زنججدیی دینججی بججرای دانشجججویان همججراه بججا
ویوییهای احساسی مثبتی چون با امیدوار بججودن ،احسججاس خوشججبصتی و سججعادت،
احساس خوشی و نشاب ،یججذار از مشججکالت و سججصتیها ،بججاالبردن تحمج  ،امنیججت،
احساس پامی و بندیی ،اعتمججاد ،تومج  ،دوری از اسججترس و فشججار روانججی ،شججیرین،
لذتبصش ،دید مثبت به افراد ،عدم احساس تنهایی ،اعتمادبهنفس ،ممججال ،رضججایت،
بوده است ،این احساسججات مثبججت موجججظ آرامججش روحججی و امنیججت روانججی در آنججان
میشود .برای نمونه روایت شماره  5بیان میدارد« :زندیی دینی حسی از آرامججش و
امنیت را برای من به وجود آورده مه این آرامش برای من غیر از این زنججدیی وجججود
نداشته ».روایت شماره  19نیز تجربهاش از امنیت و آرامش حاص از زندیی دینی را
اینچنین بیان میمند« :دین بر م زندیی من تأثیریذار بود و هست .انجام عبججادت
و رازو نیاز موجظ آرامش و احساس خوب در من میشود .دین و وجود خدا بججه مججن
احساس امنیت و اعتماد و آرامش میدهد .اینکه میدانم خدایی هسججت و بججر اعمججال
من نمارت دارد احساس امنیت خاطر توأم با تججرس و اضج راب میدهججد مججه باعججث
میشود بیشتر به اعمال و رفتارم توجه منم .احساس لذت و اعتماد به نفسجی مججه بججا
روزه یرفتن به من دست میدهد یا احساس آرامشی مه با هججر بججار شججنیدن صججدای
اذان به من دست میدهد از تجربیات لذتبصش دینی من است».
 .3-2راهورسم زندگی
بررسی تجربیات زیسته دانشجویان نشان میدهججد مججه امثریججت دانشجججویان زنججدیی
دینی را نوعی راهورسججم زنججدیی و مجموعججه از قواعججد و قججوانین بججرای زنججدیی بهتججر
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توصیف مردهاند .دانشجویان زندیی دینی را یک مسیر و راه درست برای رسیدن بججه
هدف توصیف میمنند .بدین ترتیججظ دیججن بججا تعیججین یججک سججری دسججتورالعم ها و
بایدونبایدها به زندیی انسججان معنججا و جهججت میدهججد .دانشجججویان در تجربیاتشججان،
راهورسم زندیی دینی را با این مفاهیم توصیف میمننججد «:اصججول زنججدیی ،تفکیججک
درست و غلا ،چارچوب ،قواعد خاص ،مسیر درسججت ،تشججصی درسججت و نادرسججت،
تشصی مسا  ،پیدامردن مسیر ،ترس در برابر یناه ،راهورسم خججوب زنججدییمردن،
هدف و معنای زندیی ،میانهروی و تعادل ،حساب و متججاب ،روز قیامججت ،هدفمنججدی،
برنامهریزی ،زندیی سودمند ».برای نمونه روایت شماره  14درباره زندیی دینی بیان
میدارد« :دین تعیینمنندة شیوة زندیی انسانها است و هر دینی بایدها و نبایدها و
هنجارها و ارزشهایی را داراست مه پیروان آن از ایجن دسججتورات پیجروی میمننجد.
دین جهتدهنده به زندیی انسانها و معنابصش به زندیی این دنیایی است؛ دیجن و
اعتقادات دینی آرامش دهنده به انسججانها و فریجادرس انسججانها در لحمججات سججصت
زندیی است ».برای برخی از دانشجویان زندیی دینججی عمج بججه یکسججری قواعججد و
قوانینی است مه باعث سعادت و خوشبصتی آنها خواهد شد .بججرای نمونججه در روایججت
شماره  23آمده است« :زندیی دینی بسیار شیرین و دلچسظ اسججت ،وجججود یجک راه
مه درست و غلا را به انسان نشان میدهد و تلخ و شیرینیها را به انسان میآمججوزد.
از طرفی یک برنامه برای زندیی مشص میمند بسجیار الزم و ضججروری اسججت ،هججر
انسانی در زندیی برای سعادتمند شدن و هدایت نیاز به یک راهنما دارد مججه او را در
مسیر خوشبصتی هدایت مند ».روایت شماره  9نیز درباره قواعد و قوانین دینی بیان
میدارد« :بعضیها زندیی دینی را محدودیت میدانند و معتقدند دین قواعد سججصتی
را برای زندیی روزمره و روابا اجتماعی وضع مرده است .امججا بججه نمججر مججن زنججدیی
بدون این قواعد بسیار سصتتر و نام لوبتر خواهد بود و اثرات اجتماعی مصربی بججر
جامعه وارد میمنججد ».روایججت شججماره  19در مججورد هدفمنججد بجودن زنججدیی دینججی،
اینیونه بیان میمند« :در زندیی دینی است مه انسان برای خود برنامججهریزی دارد
و بیبندوبار نیست مه نداند در هر لحمه از زنججدیی چججه مججاری بایجد انجججام دهججد و
سردریمی ندارد ،و اینکه حس منی خدایی وجود دارد مه تمام اعمال تو رو میبیند
و حواسش به تو هست باعث میشود سمت یناه و راه مج نروی و همججواره در مسجیر
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سعادت و درست قدم برداری و م مئن باشی مه این مسیر به سعادت و خوشججبصتی
تو ختم میشود؛ چون مسی مه تو رو به این مسیر هججدایت میمنججد از همججه بججه تججو
مهربانتر است ».بنابراین در تجربیججات امثریججت دانشجججویان زنججدیی دینججی موجججظ
هدفمند شدن زندیی آدمی میشود و به زندیی انسانها جهت میبصشد.
 .4-2عمل به قواعد و قوانین دین
برخی از دانشجویان در تجربیاتشان ،زندیی دینججی را بجه معنججای عبججادت مججردن و
انجام اعمال و تکالیف دینی میدانند .بججدین ترتیججظ ایججن عججده از دانشجججویان انجججام
عباداتی چون نمازخواندن ،روزه یرفتن و یا شرمت در جلسات قرآن و قرآن خوانججدن
و بهطورملی انجام فرا ض دینی را دینداری میدانند .برای نمونه روایت شماره 27
درباره نمازخواندن اینیونه بیان میمند «:چیجزی مججه خیلجی دوسججت دارم و بججه آن
پایبند هستم نماز ،خواندن نماز خیلی حس آرامش به من میده زمججانی مججه نمججاز یجا
قرآن می خونم حس میمنم مه خیلی به خدا نججزدیکم و بیشججتر از هججر زمججان دیگججه
آرومم و هیچ ترس و استرسی ندارم .با خدا بودن و نمازخواندن و قرآن خواندن و هر
چیزی مه به ارتباب با خدا ختم میشه میتونه خیلی پججاک باشججه و حججس آرامججش رو
ایجاد منه .من بارهاو بارها حضور خدا رو در زندییام حس مردم و حس میمنم مه
خدا همیشه با من است».
برخی از دانشجویان نیز انجججام اعمججال دینججی همچججون باحجججاب بججودن ،زیججارت
مردن ،دعا و مناجات ،زمات دادن ،اعتکاف رفتن ،نمججاز جماعججت رفججتن ،را بصشججی از
زندیی دینی عنوان مردهاند .برای مثال روایت شماره  10اظهججار مججیدارد« :دیجنم را
دوست دارم ،صب زود پا شدن برای نمازخواندن ،صدای اذان مه درموچه میپیچججد،
وقتی پدربزرگ با صدای بلند نماز میخواند و اهللامبر مییوید ،موقع ماه رمضان مججه
چشمها خیره به ساعت در انتمار اف ار هستند ،شظهای قججدر مججه همیشججه بهتججرین
شظهای عمرم بودهاند ،امامن مقدس مانند مشهدالرضا مه یویا تمام آرامججش دنیجا را
در خود جایداده است همۀ اینهججا بججرایم ارزشججمند اسججت و دوستشججان دارم» بججدین
ترتیظ برخی از دانشجویان زندیی دینی را انجام واجبات و ترک محرمات ،عمج بججه
دستورات دین و پایبندی به مسا دینی ،انجام تکججالیف و فججرایض دینججی و دوری از
افرابوتفریا دانستهاند .روایت شججماره  13در مججورد زنججدیی دینججی بیججان میمنججد «
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داشتن زندیی دینی اصول و قواعدی دارد مه پیروی از اص های اساسی دیجن مججورد
پذیرش ما واجظ است ،زندیی دینی بدون اجرایی مردن اصول و قواعد دیجن ممکججن
نیست و ما مه ادعای دینداری داریجم بایججد تمججامی مارهججای خججود را در چهججارچوب
مشصصی مه دین برای ما تعیین مرده است عملی میمنیم ».بدین ترتیظ برخججی از
دانشجویان زنججدیی دینججی را عمج بججه دسججتورات و رعایججت قواعججد و قججوانین دینججی
میدانند.
 .5-2رعایت اخالق
بررسی تجربیات دانشجویان از زندیی دینی نشان میدهد مه برخی از آنها مهمترین
ویویی زندیی دینی را اخالقی زندییمردن دانستهاند .برخی از دانشجججویان زنججدیی
دینی را به رعایت اخالق در زندیی روزمره توصیف مردهانججد .زنججدیی دینججی از نمججر
آنججان یعنججی بصشججش ،یججاری رسججاندن بججه همنوعججان ،مهربججانی و محب جت مججردن ،از
خودیذشتگی ،ظلم ناپذیری ،عدم قضاوت ظاهر ،احترام بججه حقججوق دیگججران ،برابججری
انسانها ،غیبت نکردن ،دروغ نگفججتن اسججت .بججرای مثججال روایججت شججماره  8هججدف از
زندیی دینی را اینیونه بیان میمند « در منار اعمججال اصججلی ،اعمججال فرعجی خیلجی
مهمی در زمینه دین و شریعت وجود دارد مججه میتوانججد بسجیار مهمتججر باشججد ماننججد
یذشت ،فداماری ،ایثار ،احترام به دیگران ،غیبت نکردن ،پججامیزیی ،مسججصره نکججردن
و »...روایت شماره  16نیز زندییمردن را اینیونججه تعریججف میمنججد« بججاوجود دیجن
حواست است مه حق مسی را نصوری ،ظلم نکنی ،به معنای تمججام انسججان باشجی بججه
دیگران محبت منی  ...با وجود دین ،راه مالیمت و سازش با شججرایا مصتلججف را یجاد
میییریم ».بدین ترتیظ عدهای از دانشجویان در منار سایر تجربیات دینی ،تجربهای
اخالقی از دینداری را ارا ه میمنند .ایرچه تعداد دانشجویانی مه زندیی دینی را بججا
اخالقی زندییمردن همراه دانستهاند ممتر از سایر تجربیات دینی است.
 .3جمعبندی و نتیجهگیری
تربیتِ دینی دانشجویان ِ دانشگاه فرهنگیان یکی از مهمترین هدفهای این دانشججگاه
مأموریتیرا محسوب میشود .معلمان نقش مهمی در انتقال ارزشهججا و هنجارهججای
دینی به نس های آینده برعهده دارند .درصورتیمه معلمان تعلق و تعهدی نسبت به
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این میراثفرهنگی و دینی نداشته باشند این انتقججال فرهنگججی بججه نسج های آینججده
بهدرستی صورت نصواهد یرفت .دانشگاه فرهنگیان بهعنوان نهاد اصججلی تربیجتمعلم
در یزینش و آموزش دانشجویان این دانشگاه بایسججتی بججه صججالحیتهای اخالقججی و
دینی دانشجویان این دانشگاه توجججه نمایججد .نججاتوانی و نامارآمججدی در تربیججت دینججی
دانشجججو معلمججان میتوانججد آثججار زیانبججار و جبرانناپججذیری را در انتقججال ارزشهججا و
هنجارهای دینی به نس های آینده در پی داشججته باشججد .یججام اول در تربیججت دینججی
دانشجویان این دانشگاه شناخت و اطال دقیق از نحوه دینداری و سجبک زنججدیی
دینی دانشجویان است .این مقاله تالش مججرده اسججت بججا اسججتفاده از روش میفججی بججه
بررسی تجارب زیسته دانشجویان از زندیی دینی بدججردازد و از ایججن طریججق تصججویر و
درک عمیقی از نگرشها ،یرایشها و رفتارهای دانشجویان ارا ه دهد.
بررسی تجارب زیسججته دانشجججویان دانشججگاه فرهنگیججان از زنججدیی دینججی نشججان
میدهد مه فرض دینیریزی یا دین زدیی دانشجویان در نمونججههای مججورد بررسججی
این پووهش تأیید نمیشود .ایرچه نمیتوان دادههای این پووهش را بججر دانشججویان
دانشگاههای دیگر تعمیم داد .بااینوجود تحلی این تجارب اطالعات عمیقی از نحججوه
دینداری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در اختیار مججا قججرار میدهججد .بررسججی و
تحلی تجربیات دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینی نشان میدهد مه
بعد ایمانی و عاطفی دینداری در میان دانشجویان بسیار قوی بوده اسججت و امثریججت
دانشجویان به تأثیر دین و حضججور خداونججد در زندییشججان اذعججان نمودهانججد .بیشججتر
دانشجویان بیان مردهاند مه حضور خداوند را در زندیی فردیشان احساس میمنند
و احساس حضور خداوند در زندیی فردی آنها بججه آنججان احسججاس آرامججش ،امنیججت و
نشاب میدهد .در بعد اعتقادی نیز دانشجویان اعتقاد داشتند مه باور به دین ،وجججود
خداوند و آخرت باعث معناداری زندیی آنان شده و به زندییشان شججک هدفمنججد و
جهت داری داده است .آنها معتقد بودند باور به وجود خداوند و عم به قواعد دینججی
موجظ سعادت و رستگاری آنان در این دنیا و آخرت خواهد شد .در بعد عبججادی نیججز
بیشتر دانشجویان بججه خوانججدن نمججاز ،یججرفتن روزه و رعایججت واجبججات دینججی تأمیجد
داشتند .آنها بیان داشتهاند مه انجام فرا ض دینججی را موجججظ آرامججش دانسججته و از
انجام نججدادن آنهججا احسججاس عججذاب وجججدان و احسججاس ینججاه میمردنججد .همچنججین
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دانشجویان در تجربیاتشان بیان مرده بودند مججه برخججی احکججام دیججن همچججون دادن
زمات ،اعتکاف ،شرمت در جلسات قرانی ،زیارت را انجام میدهنججد .در بعججد اخالقججی
نیز دانشجویان زندیی دینی را همراه با رعایت اخالق و ویوییهای اخالقی همچججون
درستکار بودن ،محبت مردن ،ممک به همنوعان ،دروغ نگفتن ،از خودیذشججتگی و...
دانستهاند .در تجربیاتی مه دانشجویان از زندیی دینی روایت مردهاند تعداد ممتججری
از آنها بر بعد اخالقی دینداری اشاره داشتهاند.
تربیت دینی در دانشگاه فرهنگیان از حساسیت و ظرافتهای بیشججتری برخججوردار
است؛ زیجرا مججه نامارآمججدی و نججاتوانی در تربیججت دینججی دانشجججویان نججهتنها موجججظ
دلزدیی دینی و دینیریزی دانشجویان خواهد شد؛ بلکه اثججرات و پیامججدهای آن در
نمام تعلیموتربیت و نس های آینده نیز تداوم خواهججد داشججت .تعلججق و تعهججد دینججی
دانشجویان تربیتمعلم میتواند انتقال و درونیسازی دینی را در نس های آینججده تججا
حدودی تضمین سازد ،بنابراین توجه بججه آمججوزش دینججی دانشجججو معلمججان دانشججگاه
فرهنگیان از اهمیت زیادی برخوردار است .روایتهای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
از زندیی دینی نشان میدهد مه آنها از نمر ایمانی ،اعتقادی ،عبادی و حتی رعایججت
شرعیات و اخالق در س خوب و قاب قبولی قرار دارند .این وضعیت نشان میدهد
مه یزینش دانشجویانِ معتقد ،متعهد و منمن در دانشگاه فرهنگیان بججه شججک قابج
قبولی انجام شده است؛ اما الزم است مه تربیت و آموزشهای دینی در این دانشگاه
در جهت ارتقای زندیی دینی دانشجججویان تججداوم یابججد .بججازنگری در سججر فصج های
دروس معارف متناسظ بججا مسججا روز و ضججرورتهای اجتمججاعی تربیتججی و یمججاردن
اساتید تربیتججی متعهججد ،معتقججد و متصلججق و مججنمن بججا دانججش و بیججنش اجتمججاعی و
روانشناختی مه در آموزش مسا دینی و پاسصگویی به مسا و شججبهات دینججی از
خبریی الزم برخوردارند میتواند تا حدود زیادی موجظ تججداوم و بازتولیججد و انتقججال
میراث دینی در نس های آینده شود.
منابع
بازریان ،عباس ( .)1395مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته ،تهججران
انتشارات دیدار.
بودالیی ،حسن ( .)1398روش تحقیق پدیدارشناسی ،تهران :نشر احسان.
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توس جلی ،غججالم عبججاس؛ مرشججدی ،ابوالفض ج (.)1385بررسججی سجج

دیججنداری و

یرایشهای دینی دانشجویان (م العه مججوردی دانشججگاه صججنعتی امیرمبیجر) مجلهه
جامعهشناسی ایران سال هفتم شماره  4صفحه  96تا .118
پویافر ،محمدرضا ( .)1386بررسی مقایسهای سهنجههای دیهنداری پایاننامججه
مارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
حضرتی ،صومعه زهرا ( .)1395میزان دینداری زنان دانشجو و عوام اجتماعی منثر
در آن ،فصلنامه فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده سال  19شججماره  73صججفحه
.151- 125
روحاالمینی ،محمود .)1383( .گرد شهر بها چهرا  ،در مبهانی انسانشناسهی،
تهران :انتشارات ع ار.
دورمیم ،امیج  .)1392( .صور بنیادین حیات دینی ،ترجمججه بججاقر پرهججام ،تهججران:
انتشارات مرمز.
دورمیم ،امی  .)1376( .جامعهشناسی و تربیت ،ترجمه علیمحمد ماردان ،تهران:
سمت.
دهقان عفیفججی ،ناهیججد؛ چججاوش باشججی ،فرزانججه ( .)1392بررسججی وضججعیت الگوهججای
دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی فیروزموه ،مجلهه فرهنهد در
دانشگاه اسالمی دوره  3شماره  7صفحه ..338-315
سراج زاده ،سید حسین؛ پویا فر ،محمد رضا ( .)1387سنجش دینداری بججا رهیافججت
بومی ،مجله تحقیقات علوم اجتماعی صفحه  1تا 18
سججراج زاده ،سججید حسججین .)1380( .بررسججی و تعریججف عملیججاتی دیججنداری در
پووهشهای اجتماعی فصلنامه پژوهش ،ش  20و  21س  5ص  159تا .188
شجاعی زند ،علیرضججا .)1384( .مججدلی بججرای سججنجش دیجنداری در ایججران ،مجلهه
جامعهشناسی ایران دوره  6ش  1صفحه .66-33
شار پور ،محمود .)1386( .جامعهشناسی آموزشوپرورش ،تهران :سمت.
شورای عالی انقالب فرهنگ  .)1390( .اساسنامه دانشگاه فرهنگیهان .دبیرخانججه
شورای عالی انقالب فرهنگی.
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ع اران ،محمد ( .)1395پژوهش روایی :اصول و مبانی ،تهججران انتشججارات دانشججگاه
فرهنگیان.
مرسول ،جان ( .)1391پویش کیفی و طرح پژوهش ،ترجمججه حسججن دانججاییفرد و
حسین ماظمی ،تهران :انتشارات صفار.
محمدی اص  ،عباس .)1396( .روش تحقیق کیفی در علوم اجتمهاعی ،تهججران:
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