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Abstract
The aim of developing a cognitive-behavioral
model of religiosity is to construct and
standardize of the measurement scale of
religiosity, and further, to guide the planning
for improvement of religiosity factors.The
objective of this article is to explain psychosocial factors associated with the improvement
of religious beliefs and behaviors of university
students. Start of university life and having
more freedom and control over their own time,
the norms of friends and peer groups presence at
sacred places along with friends, wrong beliefs,
ambiguity and doubtfulness, and university
religious culture and norms on the one hand, and
secured attachment to God on the other hand,
had been examined and discussed as effective
factors. Lastly, on the basis of this model a
package for improvement of students’ religious
beliefs and behaviors has been developed, which
covers seven fundamental dimensions of a safe
life skills, secured attachement, spiritual quality
and moral behavior, responsing questions,
spiritual intelligence, using films and sight
seeing and correcting wrong religious beliefs.
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مقدمه
پس از چند دهه پژوهش ،مفهوم دینداري بهعنوان پدیدهاي چندبعدي پذیرفته شده است .شواهد بسیار
زیادي این موضوع را تأیید ميکنند ،مانند نظریۀ چندبعدي دین لنسکي )9199(9که دینداري را متشکل از
چهار بُعد مشارکتي( 2حد حضور در فعالیتهاي رسمي و جمعي نهاد دین) ،معاشرتي ( 3پیوندهاي دیني
دوستانه و عاطفي با همکیشان) ،راستکیشي(4حد پذیرش عقالني دستورهاي کلیسا) و عبودیتي( 5سطح
ارتباط خصوصي و انفرادي با خدا از طریق رفتار دیني) دانسته است .گالك و استارك )9195(9دستهبندي
دیگري از ابعاد دینداري ارائه ميدهند .الگوي آنها شامل پنج بُعد است :عبادتي ،7منطقي و عقلي،8
ایدئولوژیکي ،1تجربي90و پیامدي .99مدل وربیت )9170(92نیز با اعتقاد به چندبُعدي بودن دین ،شش بعد
را براي دین ذکر ميکند که عبارتند از :مناسک (مراسم مذهبي خصوصي و عمومي) ،تعالیم (نظرهاي
قطعي پیرامون رابطۀ فرد با غایت) ،عاطفه (برخورداري از احساسات) ،معرفت (آشنایي عقالني با اصول و
متون مقدس) ،اخالق (قواعدي دال بر خیر و شر و خوب و بد براي هدایت رفتارهاي بینفردي) و
93
جماعت (ورود به جماعت اهل ایمان ،از لحاظ روانشناختي ،اجتماعي یا فیزیکي) .کینگ و هانت
( ،)9175دیویدسون ،)9175( 94موِلِر )9180( 95و روف )9171( 99نیز مدلهایي را براي ابعاد دینداري
معرفي کردهاند .در ایران نیز در کنار تالشهایي براي ترجمه و تطبیق مدلهاي غربي ،شجاعي زند
( )9384بر اساس تحلیل و تبارشناسي مفاهیم و ابعاد دینداري در بستر غرب و نیز با الهام از متون دیني
اسالم ،مدل پنجبعدي ابعاد دین شامل اعتقادات ،ایمانیات ،عبادیات ،اخالقیات و شرعیات را معرفي و بر
اساس آن سنجۀ دینداري را منتشر کرده است.

1. Lenski
2. associational
3. communal
4. doctrinal orthodoxy
5. devotionalism
6. Glock & Stark
7. devotional
8. logicul & Rational
9. ideology
10. empirical
11. consequential
12. Verbit
13. King & Hunt
14. Davidson
15. Mueller
16. Roof
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اگر چه مطالعات بسیاري در حوزۀ شناخت ابعاد دینداري و طراحي سنجههاي آن انجام گرفته و
الگوهاي متعددي بر اساس بنیانهاي نظري ادیان مختلف ارائه شده است ،مطالعات یکپارچه و جامعي در
راستاي بهکارگیري برنامههاي تعاملي ارتقادهندۀ دینداري وجود ندارد .در این زمینه مطالعات جزئي زیادي
در ادبیات این حوزه و بر مبناي الگوهاي غیراسالمي صورت گرفته است .تعمیم این الگوها در دینداري
اسالمي و در جامعۀ ایران نیز به اشکال مختلف در مطالعات محققان کشور صورت گرفته است .لیکن
نتایج و دستاوردهاي این تحقیقات بنا بر تفاوتهاي موجود در بنیانهاي نظري حاکم بر این الگوها در
جوامع اسالمي قابل استفاده نیست .از اینرو محققان با کشف این حقیقت و عدم تناسب این الگوها با
جامعۀ ایراني بر آن شدند تا عالوه بر طراحي الگویي از دینداري و سپس طراحي و تولید و ارائۀ
سنجههاي متناسب با آن در تحقیقات گستردۀ خود طي سالهاي طوالني در این تحقیق مقدمات طراحي
برنامههاي تعاملي براي ارتقاي دینداري را بر اساس این الگوها و متناسب با بوم ایران طراحي و آزمایش
کنند.
پیشینة نظری تحقیق
با وجود توافق عمومي بر چندبعدي بودن دینداري ،همانگونهکه مطرح شد ،محتوا و ابعاد دینداري
تفاوتهاي زیادي با هم دارند .این تنوع ابعاد سبب شده است که رویکردهاي متفاوتي براي تعریف و
اندازهگیري ابعاد دینداري و روشهاي تحلیل آن براي جمعیتهاي متفاوت ،توسعه و گسترش یابد .در
رویکردي بر اساس شیوۀ تعریف و توسعۀ ابعاد دین ،دو نوع شیوه شناسایي شده است-9 :روش مفهومي
که ابتدا ابعاد خاص دینداري و سپس مؤلفههاي هر یک از ابعاد را تعریف کرده است؛  -2روش آماري که
بیشتر عملگرایانه است .بر اساس روابط آماري موجود بین مجموعهاي از مؤلفههاي متعلق به مجموعۀ
بزرگتر ،ابعاد دینداري تعریف شده است (کورنوال 9و همکاران .)9189 ،بر اساس این دستهبندي
مدلهاي لنسکي ،گالك و استارك و همچنین مدل آلپورت و راس 2در گروه مفهومي و مدل کینگ و
هانت در مدل آماري قرار ميگیرند .در رویکرد دیگري وولف ،9117( 3ترجمۀ دهقاني )9389 ،در بررسي
رویکردهاي مطالعات روانشناختي دین ،دو جریان اصلي توصیفي و تبییني را مشخص کرده است .وي
این دو جریان اصلي را در یک طرح متقاطع عمودي و افقي ادغام و یک پارادایم کلي ارائه کرده است.
محور عمودي به پذیرش یا انکار متعالي و ذات مقدس تعلق دارد و محور افقي به جلوههاي ایمان دیني
1. Cornwall
2. Alport & Ross
3. Wulff
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اعم از عقاید ،تصاویر و آیینها ميپردازد که داراي دو طیف نمادین و ظاهري است .به بیان دیگر ،محور
عمودي حد پذیرش و درونيسازي مفاهیم و اهداف مذهبي را بیان ميکند و محور افقي چگونگي تفسیر
این مفاهیم (نمادین یا تحتاللفظي) را ميسنجد .بر اساس این دیدگاه ،مطالعات دیني ایران در دو دهۀ
اخیر بیشتر بر محور عمودي یعني حد پذیرش و درونيسازي ایمان دیني متمرکز بوده و کمتر به موضوع
چگونگي تفسیر این مفاهیم از دیدگاه افراد یا قرائت خاص افراد پرداخته شده است .از سوي دیگر روف
( )9171ویژگيهاي الگوي مناسب تحلیلي براي تعیین و تعبیر یافتههاي دیني را واجد دو خصوصیت
دانسته است :نخست اینکه الگو باید ابعاد مرکزي یا هستهاي و نیز ابعاد پیراموني را دربرگیرد؛ دوم اینکه
الگو باید رابطۀ تعاملي بین مؤلفههاي ابعاد را بهگونهاي مشخص کند که داراي مفهومي جامع از دینداري
باشد .با درنظر گرفتن ویژگيهاي یادشده و نیز بر اساس جمع دو روش مفهومي و آماري رویکرد توسعۀ
مدلهاي سنجش دینداري ،خدایاريفرد و همکاران ( )9381مدل شناختي-رفتاري سنجش دینداري را
مطالعه و منتشر کردند .این مدل سه مؤلفۀ بسیار وسیع را در بر ميگیرد :باور دیني ،عواطف دیني و رفتار
دیني .بهعالوه این سه مؤلفۀ دینداري در دو قلمرو فردي و اجتماعي رخ ميدهد.
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سه مؤلفۀ اصلي دینداري یادشده براي آن دسته از روانشناسان اجتماعي که بهطور عمومي به اهمیت
متمایز کردن معرفت (شناخت) ،احساسات (عواطف) و اعمال (رفتار) آگاهند ،کامالً آشناست .کاربرد این
3
سه مؤلفۀ مرکزي در مطالعات دیني موضوع جدیدي نیست .هال ،)9819( 9استارباك ،)9811( 2لوبا
( )9192و کورنوال و همکاران ( )9189هم بین باورهاي دیني ،احساسات دیني و اعمال دیني تمایز قائل
شدهاند .مؤلفۀ شناختي مترادف باور دیني است .ابتدا گالك )9192( 4این مؤلفه را ایدئولوژي نامید .سپس
استارك و گالك ( )9198آن را "راستآییني" ،و کینگ و هانت ( )9175آن را "ایمان دیني" نامیدند.
مؤلفۀ عاطفي جنبۀ احساسي دین بوده و دربرگیرندۀ احساسات دیني به سمت افراد ،موضوعات و
مؤسسات دیني است .در نهایت رفتار دیني شامل همۀ اعمال و حرکات بیروني مانند وظایف دیني،
مشارکت در مراسم و آیینهاي دیني ،اعمال خیریۀ مالي و رفتارهاي اخالقي است.
هر یک از عناصر تشکیلدهندۀ این سه مؤلفۀ اساسي براي فرد مسلمان بر اساس آیات قرآن ،روایات
اسالمي و دیدگاه دانشمندان مسلمان احصا و بهدقت تعریف شد که براي آگاهي بیشتر ميتوان به "مدل
سنجش دینداري و ساخت مقیاس آن در سطح ملي" (خدایاريفرد و همکاران )9388 ،مراجعه کرد .از
دیگر اهداف توسعۀ مدل شناختي -رفتاري دینداري عالوه بر ساخت و هنجاریابي مقیاس سنجش
دینداري ،استفاده از آن بهعنوان راهنمایي براي برنامهریزي در جهت بهبود مؤلفههاي شناختي ،عاطفي و
رفتاري است .این هدف در عنوان مقاله تحت اعتالي باورها و رفتارهاي دیني دانشجویان ذکر شده است.
یافتۀ تحلیل عاملي بررسي قبلي مؤلفان مقاله آشکار کرد که  58درصد تغییرات دینداري با استفاده از
عامل باور دیني 22 ،درصد با عواطف دیني و  20درصد با وظایف دیني تبیین ميشود ،بهعبارت دیگر ،در
وضعیت فعلي دینداري ،باورهاي دیني ایرانیان داراي بیشترین اهمیت یعني دو برابر به نسبت عواطف
دیني و وظایف دیني است .این یافته بارها در تحقیقات دیگري در کشور تأیید شده است (خدایاري فرد و
همکاران.)9388 ،
در تحقیق کاظميپور و رضایي ( )2003مقایسۀ یافتههاي سنجش دینداري سال  9175سه سال قبل
از انقالب اسالمي ایران و  2009بیانگر باالتر بودن باورهاي دیني به نسبت وظایف دیني است .تحقیق
آزاد ارمکي و بهار ( )2009نیز مؤید آن است که با وجود باورهاي دیني قوي ،مشارکت در اعمال دیني
جمعي ضعیف است .همچنین بررسي روند طولي بهجا آوردن وظیفۀ دیني نماز در بین دانشجویان

1.Hall
2.Starbuck
3.Leuba
4.Glock
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نشاندهندۀ روند نزولي آن طي یک دورۀ هشتساله است .رفتار نمازگزاري در پژوهش طالبي ()9374
 72/7درصد و در پژوهشهاي بعدي طي گزارشهاي ایسپا ( 70/7 )9380درصد ،ایسپا (72/4 )9389
درصد و خراطیان ( 75/8 )9382درصد بوده که تقریباً روند باثباتي دارد و در گزارشهاي غیاثوند ()9384
 99/9درصد ،خدایاريفرد و همکاران ( 90/1 )9385درصد و خدایاريفرد و همکاران (58/5 )9388
درصد ذکر شده است.
اکنون با توجه به روابط آماري بین مؤلفههاي مرکزي دینداري یعني باور ،عواطف و رفتار دیني،
موضوع اصلي این است که چگونه ميتوان از مزایاي موجود یعني قوي بودن باور دیني ،به تقویت عوامل
دیگر یعني عواطف و رفتار دیني پرداخت؟ بهعبارت دیگر با یک برنامه ریزي دقیق ميتوان با استفاده از
باورهاي دیني قوي دانشجویان ،عواطف و رفتار دیني آنان را تقویت کرد .به این منظور ابتدا باید
برنامههاي جامع تعاملي رواني– اجتماعي را تعریف و مشخص کرد.
عوامل روانی-اجتماعی 1دينداری
اصطالح رواني -اجتماعي بهطور وسیع و با عناوین متعددي مانند سازوکار رواني-اجتماعي ،محیط
رواني-اجتماعي ،منابع رواني-اجتماعي ،زمینۀ رواني-اجتماعي و حمایت رواني-اجتماعي در مقاالت
علمي-پژوهشي بهکار ميرود (مارتيکاینن 2و همکاران .)2002 ،با وجود کاربرد وسیع این اصطالح،
تعریف دقیق و واحدي از آن ارائه نميشود .واژهنامۀ انگلیسي آکسفورد ،این اصطالح را "نفوذ عوامل
اجتماعي روي شناخت و رفتار افراد و روابط دروني عوامل اجتماعي و رفتاري" تعریف کرده است .3این
تعریف احتماالً اهمیت بسیاري براي طراحي برنامههاي جامع تعاملي رواني-اجتماعي دارد ،زیرا به
طراحان در شناسایي عوامل اجتماعي مؤثر بر تغییر و نفوذ بر رفتار دینداران کمک ميکند .عوامل
اجتماعي نیز بر اساس چارچوبهاي جامعهشناختي به سه سطح متمایز خرد ،میانه و کالن 4تقسیم
ميشود (مارتيکاینن و همکاران .)2002 ،در مدل زیر رابطۀ تعاملي عوامل اجتماعي و فرد ترسیم شده
است.

1.psychosocial
2. martikainen
3.http://oxforddictionaries.com/definition/english/psychosocial?q=psychosocial
4. macro, Meso and Micro
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باور های دينی

دينداری

عواطف دينی

سطح خرد (فرد
در اجتماع)

سطح میانه (خانواده،

سطح

کالن (نظام

محیط آموزشي،

اقتصادي ،رفاهي،

کاري ،دوستان و

قضایي ،سیاسي)

رسانه ها
رفتار های دينی

تصویر  :2مسیر تعامل عوامل رواني -اجتماعي
با توجه به مدل باال ،قلمرو برنامهریزي جامع تعاملي رواني-اجتماعي در سطح میانه و در محیط آموزشي
دانشجویان یعني دانشگاه و دانشکده است .اکنون در پرتو یافتههاي پژوهشي ،عوامل اجتماعي مؤثر بر محیط
دانشگاه بر دانشجویان جوان از نظر دینداري بررسي ميشود.
پیشینة تجربی تحقیق
همانطورکه ذکر شد ،بهمنظور مطالعۀ عوامل رواني -اجتماعي و شناختي مؤثر بر دینداري دانشجویان و طراحي
برنامههاي تعاملي بهمنظور ارتقاي دینداري بر اساس مؤلفههاي ارائهشده در سازۀ نظري مطالعات غیراسالمي
اقدامات پژوهشي بسیاري انجام گرفته است .در این بخش گزارشهایي از مطالعات انجامگرفته در این مورد و
نتایج آن ارائه شده است.
دانشجویان ممکن است در نتیجۀ کاهش محدودیت والدین و بهدست آوردن کنترل بیشتر بر رفتار خود
بهصورت خاص ،تغییراتي را در باورها و اعمال دیني خود تجربه کنند .در این بافت ،هنجارهاي همساالن و
دوستان ممکن است اهمیت یابند (مارتيکاینن و همکاران .)2002 ،در این دوره ،هنجارهاي اجتماعي در
محیطهاي آموزشي ،داراي پتانسیل تأثیر قوي بر ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي دانشجویان هستند .دانشگاه
جوانان را براي دورهاي کم و بیش طوالني گرد هم ميآورد و آنان را با فعالیتها و ارزشهاي جدید در بافتي
مواجه ميکند که در آن هنجارهاي اجتماعي ،بسیار برجسته و اجباري هستند .نفوذ هنجاري ممکن است همنوایي
رفتاري بیروني را تشویق کند یا نگرشي را که جوان نسبت به خود دارد ،از طریق همانندسازي با گروه تغییر دهد.
تحقیقات به چند عامل نفوذ اجتماعي بر دینداري فردي از جمله خانواده (اوزراك9181 ،9؛ هوگ و پیتریلو،)9178 ،2

1. Ozorak
2. Hoge & Petrillo
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گروه دوستان (رنجروس ،اسمیت و اسمیت )2004 ،9و اجتماع (شرکت )9118 4اشاره کردهاند .رنجروس ،اسمیت و
اسمیت ( )2004دریافتند که حضور در مکانهاي مذهبي در قالب گروههاي دوستان در دانشگاه تأثیر مثبت
بیشتري نسبت به حضور فردي دانشجو در مکانهاي مذهبي و اهمیت ذهني دین دارد.
فرهنگ دیني دانشگاه ممکن است بر تغییرات اعمال دیني ناشي از تالش دانشجو براي همنوایي با
هنجارهاي اجتماعي درون دانشگاه اثر بگذارد .دانشگاه ممکن است جایگاهي باشد که دانشجو رفتار و اعمالش را

با آن تطبیق ميدهد (کولمن9199 ،5؛ مرتون )9157 9و رفتار دانشجویان ممکن است الگوي برگرفته از
رفتار مورد قبول دانشگاه باشد .حضور در فعالیتهاي مذهبي در ذات خود فعالیتي اجتماعي است و حضور
دانشجویان در مکانهاي مذهبي ممکن است موضوع مشاهده و مورد بحث دیگران قرار گیرد .نگرشها
و عبادات فردي نیز ممکن است از طریق بحث با دیگران در دانشگاه و برخي رفتارهاي منظم و بهظاهر
خصوصي توسط دیگران مشاهده شود (شرکت ،شانون و کانینگهام .)9118 ،2مشاهدۀ دیگر دانشجویان و
تعامل با آنان احتماالً احساسي از مشارکت دیني در دانشگاه به دانشجویان ميدهد .فرهنگ هنجاري
دانشگاه ممکن است هم رفتار بیروني دانشجو را شکل دهد و هم درونيسازي شود و بر هویت وي اثر
بگذارد (اکلرف و کرنتون2002 ،3؛ باربر 4و همکاران .)2009 ،از دیدگاه دینداري ،درونيسازي جو دیني
دانشگاه ممکن است باورهاي دیني دانشجویان و رفتارهاي خصوصي ایشان را تحت تأثیر قرار دهد .تأثیر
بافت دانشگاه ممکن است به اهمیت دانشگاه براي دانشجو وابسته باشد .دانشجویاني که پیوندي قوي با
دانشگاه دارند ،به احتمال بیشتري هنجارهاي آن را بهعنوان بخشي از هویت خود درونيسازي ميکنند
(الیسون9115 ،5؛ الیسون و شرکت.)9115 ،
عالوه بر شناخت و رفتار که در مداخالت و تعامالت دینداري مهم تلقي ميشوند و در فهم درست
از دینداري تأثیر ميگذارند ،بعد ارتباطي رفتارهاي دیني را نميتوان نادیده گرفت (کرك پاتریک،9
 .)9111انسان در روابط خود با دیگران و وجود متعالي ،اعمالي را از خود بروز ميدهد که در بیشتر ادیان
جزو رفتارهاي نمادین بهحساب ميآیند و در ارتباطات معناي مخصوصي دارند ،مثل نیایش با خدا،
تعامالت مردم با همدیگر در ایثار و بخشش .بسیاري از رفتارهاي دیني ارتباطي هستند و در ارتباطهاي
1. Regnerus, Smith
4. Sherkat
5.Coleman
6. Merton
2. Shannon & Cunningham
3. Akerlof & Kranton
4. Barber
5. Ellison
6. Kirkpatrick
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افراد دیندار تجلي ميیابند (کرك پاتریک و شیور .)9112 ،9از بین گونههاي ارتباطي متصور براي انسان
دو گونۀ مشخص از ارتباطات در مناسک دیني ،بیشتر جلوهگر است :دلبستگي موضوعي و رفتار عاشقانه.
گونۀ دلبستگي زماني فعال ميشود که اشخاص در معرض خطر یا ناراحتي و فقدان قرار گیرند و در پي
تکیهگاه و پایگاه امن باشند و براي دریافت حمایت بهسوي منبعي مطمئن و قوي گرایش پیدا کنند
(بالبي.)9189 ،2
دلبستگي ممکن است ایمن ،ناایمن اضطرابي یا ناایمن اجتنابي باشد .ایمن بودن دلبستگي اساس
رشد شخصیت و سالمت در دوران زندگي است و تأثیرات انکارناپذیري در عملکرد رواني افراد دارد .گفته
ميشود که داشتن الگوي مثبت از خود یا دیگران که در دلبستگي ایمن متصور است ،ميتواند بهعنوان
فیلتر در پردازش تجربیات آینده ،روابط بینفردي و تنظیم هیجانات عمل کند (شور .)2003 ،3زمانيکه
دلبستگي افراد ناایمن باشد و فرد نتواند هیجانهاي خود را تنظیم کند ،احتمال دارد اختاللهاي رواني که
در محورهاي یک و دو در راهنماي تشخیصي روانپزشکان آمده است ،در فرد ظهور یابد (کراول و
تریباکس .)9115 ،4پژوهشها همچنین نشان داده است که بین افسردگي ،اضطراب و اختاللهاي
شخصیتي و دلبستگي ناایمن ارتباط معناداري وجود دارد (برنان و شیور .)9118 ،5رابطۀ فرد با خدا نیز
بهعنوان نوعي رابطۀ دلبستگي بررسي شده است (گانتون .)9113 ،9خداوند در متون دیني ،دعاي مؤمنان
و نیایشهاي روزانه بهعنوان موضوع دلبستگي معرفي ميشود که افراد ،هنگام ناراحتي و رنجهاي
جسمي ،روحي و رواني به او نزدیک ميشوند و از او کمک ميطلبند و او را پایگاهي امن و پناهگاه
مطمئن ميیابند (کرك پاتریک و شیور .)9110 ،خداوند در الگوي دلبستگي ،حمایتگر ،حکیم و دانا ،در
دسترس و اجابتکنندۀ خواست بندگان تلقي ميشود و بندگان افرادي بهشمار ميروند که نیازمند اویند و
او را همهجا حاضر و قدرتمند و حکیم ميدانند .الگوي فعال دروني که در دوران کودکي شکل ميگیرد و
از موضوع دلبستگي والدین ناشي ميشود ،دو الگوي رقیب تبیینکننده هستند که انتقال کیفیت دلبستگي
از والدین به خداوند را تبیین ميکنند (کرك پاتریک )2005 ،و عبارتند از الگوي همساني و الگوي
جبراني.

1 . Shaver
2. Bowlby
3. Schore
4. Crowell & Treboux
5. Brennan & Shaver
6. Gunton
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الگوي همساني که در فرایند اجتماعي شدن کودك شکل ميگیرد ،بیشتر در خانوادههاي مذهبي
مالحظه ميشود .فرزندان در خانوادههاي مذهبي ،زمانيکه الگوي دلبستگي ایمن با والدین خود دارند،
این الگو را از طریق اجتماعي شدن و هماهنگي با والدین خود به خدا انتقال ميدهند .در خانوادههاي
غیرمذهبي زمانيکه کودکان دلبستگي ناایمن به والدین خود دارند ،از طریق فرایند جبراني ،الگوي
دلبستگي ایمن را انتخاب ميکنند و از طریق این فرایند ،دلبستگي ایمن به خدا از خود نشان ميدهند .در
این روش کودکان خداوند را جانشین والدین (ناکارآمد) خود ميکنند و ميدانند با آنکه والدینشان در
دسترس آنان نبوده است ،خداوند همیشه کنار آنان خواهند بود و از آنان مراقبت خواهد نمود .الگوي
جبراني زماني اتفاق ميافتد که فرد در کودکي مراقب دلسوزي نداشته باشد ،فرد براي جبران فقدان
مراقب اولیه توسط مراقبان اولیۀ خود سعي در جبران این فقدان کرده و براي جبران این کمبود در دوران
کودکي خداوند را جانشین همۀ نداشتههایش ميکند .هر چند الگوهاي همساني را روانشناسان نوعي
مکانیسم سازگاري با افراد قدرتمند و بزرگسال ميدانند ،الگوي جبراني را مکانیسم جبران براي کمبود
بهحساب ميآورند .هرکدام از این دو الگو سازوکارهاي ویژهاي دارند و به روش خاصي در سالمت و
مقابلههاي فرد تأثیر ميگذارند .تعدادي از پژوهشها نشان دادهاند که الگوي همساني به سالمت روان
بیشتر و کنترل هیجانها منجر ميشود ،درحاليکه الگوي جبراني فقط از اضطراب فرد جلوگیري ميکند
و براي او در مواقع اضطراري پایگاه امن موقتي فراهم ميآورد (کرك پاتریک.)2005 ،
افرادي که دلبستگي ناایمن به خدا پیدا ميکنند ،نیازشان به داشتن پایگاه امن معنوي دچار آسیب
ميشود .این افراد از احقاق حق خود و طرفداري از ارزشهاي اصیل دیني و انساني ميترسند ،زیرا
اطمینان به حمایت شدن از سوي موضوع دلبستگي و حمایت متعالي را از دست دادهاند .این افراد عالوه
بر اینکه خود را شایستۀ ابراز وجود و احترام به خویشتن نميدانند ،اعتماد خود به پشتیباني معنوي را از
دست دادهاند و نميتوانند به کمک خداوند اتکا کنند و پشت خود را خالي ميبینند .چنین افرادي عالوه بر
داشتن بیماريهاي رواني مانند افسردگي و اضطراب و اختالل در روابط بینفردي (کرك پاتریک و شیور،
 ،)9110دچار آسیبهاي معنوي نیز ميشوند .عبادتهاي آنان بیشتر سطحي است و از نیایش با خدا لذت
نميبرند و نميتوانند رابطۀ رضایتبخشي با خدا داشته باشند یا در سختيها به او توکل کنند .چنین
افرادي تحریفهاي شناختي در مورد خدا و وجود متعالي پیدا ميکنند و از صمیم قلب نميتوانند به خدا
اعتماد کنند .آنان درصورتيکه به خدا دلبستگي اجتنابي پیدا نکنند ،نسبت به او دلبستگي اضطرابي پیدا
ميکنند .دلیل انتخاب روش شناختي– رفتاري و ارتباطي بهعنوان الگوي تعدیل رفتارها و شناخت و
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باورهاي دیني ،توانایي این الگو براي تبیین اختاللها و مدیریت و درمان آنهاست (ماینر .)2001 ،9در
تحقیقات طولي دهسالهاي با گروه نمونۀ  94527دانشجو از  939دانشگاه ایاالت مختلف آمریکا که
بهصورت کیفي و کمي انجام گرفت (خلیلي و اسديپور ،زیر چاپ) ،نتایج زیر بهدست آمد:
 .1بیشترین رشد در پنج کیفیت معنوي هنگامي بهدست آمد که دانشجویان بهصورت فعال درگیر "کار
دروني" بودند؛
 .2جستوجوي معنوي دانشجویان هنگامي افزایش یافت که دانشکده ،دانشجویان را به تعمق و یافتن
معنا در پرسشها تشویق ميکرد؛
 .3تجربههاي آموزشي و جلسات بحث و گفتوگو که رشد معنوي را حمایت ميکنند ،دروس
میانرشتهاي ،آشنایي و بازدید از فرهنگها و اعتقادات متنوع که به نوعي تفکر انتقادي را تقویت
ميکنند ،از عوامل مؤثر رشد معنوي گزارش شدهاند؛
 .4فعالیتهاي داوطلبانۀ نیکوکارانه در ضمن فعالیتهاي دانشگاهي ،خدمات اجتماعي در محلهها،
کمک به دوستان با مشکالت شخصي ،کمکهاي مالي و خدماتي به مراکز خیریه ،رشد کیفیتهاي
معنوي را تسهیل ميکنند و توسعه ميدهند؛
 .5این نتایج در کیفیتهاي معنوي با پیشرفت تحصیلي دانشجویان ،مهارتهاي رهبري ،بهزیستي
رواني و رضایت از دانشگاه همبستگي داشته و بر افزایش این متغیرها مؤثر بوده است.
همچنین در یک مطالعۀ آزمایشي با عنوان "فعالسازي رفتاري رفتارهاي دیني "2براي دانشجویان
افسرده (آرمن تو ،مک نولتي و هوپ کو ،)2092 ،3پروتکل درماني بر اساس درمان افسردگي مبتني بر
فعالسازي رفتاري طرحریزي شد .در درمان افسردگي مبتني بر فعالسازي رفتاري فرض بر این است که
فعالسازي رفتارها همراه با مشوقهاي محیطي موجب کاهش افسردگي و افزایش افکار و عواطف مثبت
ميشود .این محققان در این چارچوب رفتارهاي دیني را بهعنوان رفتار هدف قرار دادند .در این پروتکل
درمانگران ابتدا به دانشجویان شرکتکننده در مطالعه در مفهومسازي بهتر افکار دیني و معنوي کمک
ميکردند و پس از آن فرایند فعالسازي رفتار دیني آغاز ميشد .به این صورت که در یک جلسۀ 90
دقیقهاي دانشجو تشویق ميشد که در گفتوگوي آزاد افکار دیني و تأثیرات مثبت و منفي آن را در
زندگياش بیان کند .سپس درمانگر به بیان عقالني نتایج پژوهشهایي ميپرداخت که آثار مثبت افکار و
رفتارهاي دیني را نشان ميداد .سپس در قسمت انتهایي جلسه ،دانشجو فرمي را تکمیل ميکرد که در
1. Miner
)2. Behavioral Activation of Religious Behaviors (BARB
3. Armento, McNulty, and Hopko
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آن هدفگذاري فعالیتهاي دیني و رفتارهاي دیني را که او عالقهمند بود در فاصلۀ دو هفتۀ دیگر به آن
بپردازد ،مشخص ميکرد .رفتارهاي دیني که دانشجویان مشخص کرده بودند ،شامل عناوین زیر بود:
شرکت در نماز مقدس ،رفتن به مکان آرام و عبادت ،کمک به سازمانهایي که خدمات مذهبي انجام
ميدهند ،خواندن کتاب مقدس ،شرکت در جلسات مطالعۀ کتاب مقدس ،مطالعۀ کتابهاي ایثار و
فداکاري ،شرکت در جلسات اجتماعي دیني ،عبادت خصوصي ،گوش دادن به موسیقيهاي مذهبي،
صحبت با رهبران دیني ،انجام دادن کارهاي داوطلبانه در بیمارستان و یادگیري و مطالعۀ بیشتر در مورد
ایمان دیني .در هر فرم ،دانشجو آزادانه رفتارهاي دیني را تعریف ،و براي آنها زمان ،تاریخ و مکان را براي
دو هفتۀ بعد مشخص ميکرد .در این تحقیق 50 ،دانشجوي داراي نشانگان افسردگي از خفیف تا شدید
بهصورت کامالً تصادفي به دو گروه بیستوپنج نفره تقسیم شدند که یک گروه درمان مداخۀ فعالسازي
رفتار دیني و گروه دیگر مداخلۀ حمایتي دریافت ميکردند .نتایج نشان داد که نگرش و رفتار دیني و
مهارتهاي مقابلهاي دانشجویان در گروه فعالسازي رفتارهاي دیني در سنجش پس از مداخله افزایش
معناداري داشت.
9
همچنین در پژوهش آزمایشي السعدي و بسیط ( )2093در عمان 249 ،دانشآموز پایۀ دهم
دبیرستان بهصورت تصادفي انتخاب ،و بهطور کامالً تصادفي به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.
سپس حد انعطافپذیري دیني آنان اندازهگیري شد .سپس گروه آزمایش در دورههاي آموزشي شرکت
کردند که هدف آن افزایش انعطافپذیري دیني دانشآموزان در برابر دیگر افکار و عقاید بود .مقایسۀ
آماري و مصاحبههاي پسآزمون گزارششدۀ پژوهش بیانگر افزایش معنادار انعطافپذیري دیني گروه
آزمایش است .پژوهش آزمایشي کوکونراس لیاکیس )2099( 2در یونان نشان ميدهد که با مداخلۀ
تربیتي -اجتماعي و با استفاده از تئاتر ميتوان نگرش و تفکر نسبت به تنوع دیني را تغییر داد .مجموعۀ
نتایج پژوهشهاي آزمایشي بیانگر تأثیر و نفوذ مداخالت هدفمند در تغییر نگرش و افکار دیني است.

1. Al Sadi & Basit
2. Koukounaras-Liagi
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نتیجهگیری
نتیجۀ فراتحلیل مطالعات پیشگفته از سوي همکاران محقق ،اعضاي گروه تحقیق را بر این داشت تا
برنامههاي تعامالتي خود را بر اساس دو محور تنظیم کرده و هر یک از آنها را با توجه به این محورها
هماهنگ کنند .در محور اول تنظیم برنامهها بر اساس تغییر در یکي از ابعاد تعریفشده در الگوي نظري
شامل باورها ،رفتارها و عواطف دیني است .در محور دوم برنامههاي مداخالتي قابل اجرا در محیط
دانشگاهي (مانند سخنراني ،میزگرد ،جلسات پرسش و پاسخ ،و کارگاههاي آموزشي) که بهصورت گسترده
بهکار ميرود ،سنجش ميشود .ازاینرو ،در این تحقیق چهار برنامۀ کارگاههاي آموزشي ،جلسات پرسش
و پاسخ ،جلسات نقد فیلم ( بهعنوان ابزار تغییر) و برنامههاي طبیعتگردي انتخاب شدند .در هر یک از
این کارگاهها حسب ظرفیت موجود در دانشگاه و امکانات ،برنامههاي مداخالتي زیر طراحي شد.
در کارگاههاي آموزشي ،برنامههاي:
 -9مهارتهاي زندگي سالم؛
 -2عوامل مؤثر بر دلبستگي ایمن؛
 -3کیفیت معنوي و رفتار اخالقي؛
 -4پرورش هوش معنوي؛
 -5شناخت و اصالح باورهاي دیني غلط؛
 -9خالقیت و پدیدایي رفتارهاي متعالي؛
در جلسات پرسش و پاسخ ،برنامه بررسي و پاسخگویي به شبهات با رویکرد تفکر انتقادي؛ در
طبیعتگردي ،برنامه نشاط معنوي در بستر خلقت؛ و در کارگاه نقد فیلم بهکارگیري فنون افزایش معنویت
و دینداري از طریق رسانه آزمایش ميشود .در کارگاههاي آموزشي عمدۀ تمرکز تحقیق روي محور تغییر
در باورهاي دیني بهعنوان نقطۀ آغاز برنامۀ مداخالتي است .البته بنا بر موضوعات تحقیق و روشهاي
بهکار گرفته شده در کارگاه تحریک هیجانات و عواطف دیني نیز صورت ميگیرد .بهعبارت دیگر ،برنامۀ
تعامالتي به روش کارگاه آموزشي دو وجه را مدنظر قرار ميدهد.
در بخش پرسش و پاسخ صرفاً موضوع اصالح نظام باورهاي دیني مدنظر قرار ميگیرد و از مداخله
در ابعاد دیگر صرف نظر ميشود.
در طبیعتگردي سه بعد دینداري شامل نظام باورها ،رفتارها و عواطف دیني مورد هدف قرار
ميگیرد.
در کارگاه نقد فیلم نقطۀ تمرکز تعامالت در بخش عواطف و احساسات است ،ولي نظام باورهاي
دیني نیز از طریق فیلم مورد توجه قرار ميگیرد.
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بهکارگیری طبیعت
گردی
استفاده از فیلم

مهارت های زندگی

باورهای دينی

سالم
عالدق دينی

رفتارهای دينی

برنامه آموزشی

ديندار

دلبستگی ايمن

اعتالی دينداری
کیفیت معنوی و رفتار

ی

اخالقی
اصالح باورهای دينی
غلط
هوش معنوی

پاسخگويی
شبهات

تصویر  :3مدل رواني -اجتماعي اعتالي دینداري

پژوهشهاي متعدد نشان دادهاند که خودآگاهي ،عزت نفس و اعتماد به نفس شاخصهاي اساسي
توانمنديها و ضعفهاي هر انسان است .این سه ویژگي فرد را قادر ميسازد که فرصتهاي زندگياش
را مغتنم بشمارد و براي مقابله با خطرهاي احتمالي آماده باشد ،به خانواده و جامعهاش بیندیشد و نگران
مشکالتي که در اطرافش وجود دارد ،باشد و به چارهاندیشي بپردازد .مهارتهاي زندگي بهعنوان
واسطههاي ارتقاي سه ویژگي مذکور در آدمها ميتوانند فرد و جامعه را در رسیدن به اهداف مذکور
کمک کنند .در بین مهارتهاي زندگي سالم به مهارت خودآگاهي معنوي توجه شد .خودآگاهي ،توانایي
توجه به خود و ویژگيهاي مختلف شخصي است که با استفاده از این مهارت ،فرد بهصورت یک
مشاهدهگر ،خود را بررسي کرده و اطالعات شخصي خود را پردازش ميکند .در خودآگاهي معنوي،
موضوعات بسیار اساسي مطرح ميشوند ،از جمله دین و عقاید دیني فرد ،ارزشها و استانداردهاي

94

طراحي برنامه تعاملي رواني -اجتماعي باورها و رفتارهاي دیني دانشجویان بر اساس …

اخالقي ،معناي زندگي ،مقصود زندگي ،باور به خداوند و باور به جهان دیگر .در محور کیفیت معنوي و
رشد اخالقي دانشجویان هدف این است که خودشناسي و انتخاب آگاهانۀ دانشجویان رشد و توسعه یابد و
زمینۀ رشد و توسعۀ کیفیتهاي معنوي و اخالقي فراهم شود .این تغییرات از طریق برگزاري کارگاه
آموزشي و آموزش این مهارتها و سنجش تغییرات صورتگرفته در جامعۀ مخاطب بر اساس معیارهاي
سنجشي که محققان در تحقیقات قبلي خود ارائه کردهاند ،انجام ميگیرد.
قرار گرفتن در محیطهاي شناخت نشانهها و حرکت در بستر زمان و مکان از طریق نشانههاي
تاریخ طبیعت و تحریک حس زیبایي شناختي همراه با درك عظمت و پیچیدگي عالم از جمله محورهاي
تمرکز برنامۀ طبیعتگردي است .در بخش پرسش و پاسخ صرفاً به اصالح باورهاي غلط و حل مسائل
بهوجودآمده از نظام باورها و شناخت بهدستآمده در افراد پرداخته شده و تأثیر این گونه تعامالت بررسي
ميشود .در این مرحله با مداخلۀ همزمان سه محور باورها ،عواطف و رفتار دیني مورد توجه قرار گرفته و
تغییرات احتمالي بررسي ميشود.
در محور پاسخگویي به شبهات ،هدف این است که با مطرح کردن مهمترین شبهات رایج در بین
دانشجویان ضمن واداشتن به تفکر و تعمق در آن مسئله با کمک خود آنها و بهرهگیري از آیات و روایات
به این شبهات پاسخهاي مستدل داده شود.
در بخش کارگاه نقد فیلم برنامۀ تعامالتي بر تغییرات احتمالي در نظام عواطف و هیجانات افراد
متمرکز است و نقاط آغازین تغییر از طریق تغییرات عواطف است .در ادامه در حین این تغییرات به اصالح
نظام باورهاي دیني افراد پرداخته شده و میزان تغییرات احتمالي سنجیده خواهد شد .اجراي بستۀ جامع
آموزشي بر اساس مفروضههایي بنا شده است که به آنها اشاره ميشود .مفروضه نخست اولویتبندي نوع
مداخله بنا بر ویژگيهاي شناختي و رفتاري افراد؛ و مطالعۀ مقدماتي براي طراحي و اجراي برنامههاي
تعامالتي است .بنابراین ،بدون مطالعۀ اولیه در جامعۀ مخاطب ،برنامههاي تعامالتي ممکن است نتایج
معکوس داشته باشد .مفروضۀ دوم مبني بر آن است اگر چه مداخله در یک بعد از ابعاد دینداري در
برنامههاي تعامالتي رایج در محیط دانشگاه سادهتر است ،پایداري و ثبات در وضعیت جدید حاصل
تعامالت چندبعدي و تداوم در برنامههاي تعامالتي است .تثبیت وضعیت دینداري افراد بسته به میزان
ارتباط دینداري با سه بعد ذکرشده متفاوت است و هر چه این تغییرات در بستر این سه بعد و بسته به
ویژگي رواني و شناختي افراد گستردهتر باشد ،نتایج قابل اعتمادتري بهدست خواهد آمد .مفروضۀ سوم بر
بستۀ جامع تأکید دارد که برنامۀ تعامالتي در قالب کارگاه آموزشي و مداخله در بعد باورها هنگامي مؤثر
است که عنصر مداخلهگر نقش برجستهاي را در این برنامهها ایفا ميکند و بهعنوان متغیر تعدیلکنندۀ
بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد .با وجود گزارش تأثیر مثبت زیرمؤلفهها بر نظام باورها ،نقش عنصر
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مداخلهگر به حدي است که گاهي تأثیر منفي بر مخاطب ميگذارد .از آنجا که تحقیق حاضر پژوهش
مقدماتي در این حوزه تلقي ميشود ،هنوز به پرسشهاي تفاوتهاي احتمالي در مورد اولویت نقطۀ
آغازین تعامالت و همچنین تقدم و تأخر ابعاد قابل مداخله پاسخي نداده است .ازاینرو ،پیشنهاد ميشود
محققاني که در این زمینه فعالیت ميکنند ،برنامههاي تعامالتي خود را با اولویتبنديهاي متفاوت
طراحي کرده و بر اساس آن میزان و نحوۀ تأثیر هر یک از برنامهها را بسنجند و ثبات در تغییرات را
گزارش کنند.
تقدير و تشکر
بدینوسیله از استادان و همکاران گرامي جناب آقاي دکتر افروز ،جناب آقاي دکتر باقري ،جناب آقاي دکتر
گواهي ،جناب آقاي دکتر منطقي ،جناب آقاي دکتر بوالهري ،جناب آقاي دکتر فاطمي ،حجتاالسالم
رجاليتهراني ،سرکار خانم دکتر خلیلي ،سرکار خانم دکتر فرتاش ،سرکارخانم دکتر حسیني و سرکار خانم
دکتر راقبیان که در اجراي برنامههاي تعامالتي با دانشجویان از همکاريهاي صمیمانه و عالمانه آنها
برخوردار بودیم ،تشکر و قدرداني ميشود.
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