VĪRIEŠA SKATĪJUMS UZ TICĪBU UN KRISTIETĪBU
PIEZĪMES INTERVĒTĀJAM
1. KĀDS IR ŠĪS APTAUJAS MĒRĶIS?
Precīzs nolūks ir:
Šī aptauja palīdz saprast vīrieša domas par garīgumu, piemēram, kristietību. Tā jautā, kādi kristietības aspekti viņam šķiet būtiski
un saistoši, un skaidro jautājumus, kas varētu motivēt viņu izpētīt garīguma jautājumu.
Komanda, kas veidojoja šo aptauju, ir paredzējusi sasniegt trīs mērķus:
a.

Intervējamam ļaut pateikt, kam viņš tic attiecībā uz garīgumu / kristietību.
Daudziem cilvēkiem ir īpaša ticība tajā, kas attiecas uz garīgumu, un viņi novērtētu iespēju to līdzdalīt. Aptauja piedāvā
iespēju par šo ticību pastāstīt. Iedrošiniet intervējamo pateikt, kam viņš tic, atļaujot viņam izvērst sarunu, cik tas
nepieciešams.

b.

Intervētājam mācīt ieklausīties intervējamā uzskatos.
Daudzi kristieši ir gatavi līdzdalīt, kam viņi tic, bet viņiem ir grūti ieklausīties citu uzskatos. Tādēļ izvairieties pasacīt par
daudz, bet ļaujiet intervējamam brīvi izteikties.

c.

Intervējamam likt pārdomāt šos jautājumus.
Kad Jēzus gāja uz templi kā bērns, Viņa jautājumi palīdzēja skolotajiem pārdomāt viņu saprašanu par Dievu. Tādā pašā
veidā, šiem jautājumiem vajadzētu palīdzēt intervējamam pārdomām, kam viņš tic. Tādēļ dodiet viņiem laiku pārdomāt
savas atbildes. Neatbildiet jautājumus viņu vietā.

2. KĀ VĪRIEŠI REAĢĒ, KAD VIŅIEM LŪDZ SNIEGT ŠĀDU INFORMĀCIJU?
Šo aptauju esam izmantojuši ļoti dažādos kontekstos ar dažādiem vīriešiem, kuri ir intervētāju draugi vai darbabiedri, kā
ievadjautājumu uzdodot: „Vai Tu varētu man līdzēt ar kādu aptauju, kuru es palīdzu veikt?”, „Es izmēģinu kādu aptauju savai
draudzei/vīru grupai un gribētu izskatīt šos jautājumus kopā ar Tevi.”
Pamatojoties uz to, ka intervējamie ir pazīstami, viņi visbiežāk labprāt atsaucas palīdzēt.
Jūs varat nolasīt intervējamam precīzu aptaujas nolūku, kas uzrakstīts lapas augšā.
Ja tiek jautāts: „Kam tas tiks izmantots?”, varat atbildēt: „Mēs vēlamies saprast, ko vīrieši domā par garīgumu un kristietību.
Nekāda informācija par Tevi tālāk netiks izplatīta, tādēļ arī tiek prasīts tikai Tavs vārds.”

3. VAI IR KĀDS KONKRĒTS VEIDS, KĀ VEIKT APTAUJU?
Nē, tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Mēs iesakām jums izlasīt jautājumus kopā ar intevējamo. Dažos gadījumos intervējamais var pats
aizpildīt aptaujas lapu, atbildot uz jautājumiem. Esiet iejūtīgi pret to, ko intervējamais vēlas darīt.
Mēs ieteiktu aptauju veikt atvērtā, nesteidzīgā gaisotnē, atļaujot un dodot iespēju intervējamam apdomāt atbildes, iespējams,
pirms tam pārrunājot un apspriežot tās ar jums. Cenšoties intervējamam palīdzēt izdomāt atbildi uz jautājumiem, ir svarīgi
nepateikt priekšā, ko viņam vajadzētu rakstīt, vai arī neiedot viņiem „pareizo atbildi”. Tādā gadījumā labāk būtu pārtraukt
diskusiju pajautājot: „Ko Tu vēlies, lai es ierakstu kā atbildi uz šo jautājumu?” un pierakstiet to, ko viņi saka, lai atbilde patiešām
būtu viņa atbilde.
Lielākajai daļai sadaļu noslēgumā ir vieta komentāriem. Tajā jūs varat veikt pierakstus, kādus komentārus vai situācijas
intervējamais ir minējis, bet kas nav atbilde uz uzdoto jautājumu. Piemēram: „Atbilde atspoguļo viņa šā brīža konkrēto situāciju”
vai „Viņš aprastīja Dievu kā kaut ko attālu, ko mēs nevaram ietekmēt”. Jums nav jāliek intervējamam komentēt savas atbildes,
bet, ja vēlaties, jūs komentārus varat pierakstīt pats.
Jūsu ziņā ir, cik daudz laika pavadīt pie šīs intervijas. Ja, jūsuprāt, tā aizņem pārāk daudz laika, izlaidiet kādus no jautājumiem.
Iedrošiniet intervējamo noformulēt savas domas vienā vai divos teikumos, lai palīdzētu viņam pārdomāt jautājumu.
Nekritizējiet intervējamo par viņa uzskatiem. Nelieciet vārdus intervējamā mutē un nelabojiet viņa atbildes. Ļaujiet viņam
noformulēt savu atbildi un pierakstiet, ko viņš pateica, nevis centieties interpretēt viņa atbildi.

Ja intervējamā atbildēs ir pretrunas, jūs varat palūgt viņu pārdomāt, ko viņš sacījis, vai arī diskutēt par viņa atbildi kādā citā reizē,
tā iegūstot vēl vienu iespēju pārrunāt viņa ticības jautājumus.
Ieteikums būtu, šīs intervijas lapas izdrukāt, lai tās būtu jums uz rokas un saruna būtu fokusēta tikai uz interviju.
Pēc intervijas, kādā brīvākā brīdī, intervējamā atbildes lūdzu ievadiet šajā elektroniskajā formā (http://viriem.lv/petijums/), lai
visi rezultāti varētu tikt apkopoti un šis pētījums iegūtu pēc iespējas vairāk respondentu atbilžu.

4. PIEZĪMES PIE SADAĻĀM
SADAĻA A: PAR JUMS
Šī sadaļa sniedz pamatinformāciju par intervējamo.
Mēs esam atklājuši, ka līdzīgas vecuma grupas cilvēkiem bieži ir līdzīga motivācija meklēt, piemēram, jauni cilvēki meklē
personīgu izaugsmi, kamēr vecāki – dziedināšanu. Bieži mēs atklājam, ka cilvēki šajās lietās ir visai „ziņkārīgi”, kaut domājām, ka
viņi nav ieinteresēti.

SADAĻA B: VĪRIEŠA PRIORITĀTES
Šai sadaļai vajadzētu palīdzēt identificēt kristīgas dzīves/Bībeles aspektus, par kuriem intervējamam ir interese. Ja jūsu vīru grupa
organizē kādu īpašu, konkrētu pasākumu, atbildes uz šiem jautājumiem jums varētu palīdzēt saprast, vai intervējamais varētu
būt ienteresēts to apmeklēt. Tas varētu palīdzēt jums identificēt piemērotus materiālus (grāmatas, filmas, utt.), lai turpinātu
darbu ar viņu.

SADAĻA C: VĪRIEŠA UZSKATI PAR GARĪGUMU/RELIĢIJU
Šī sadaļa ir aptaujas centrā, jo tajā tiek apskatīti intervējamā uzskati par garīgumu, viņa attieksme, lietas, kas ir viņa sapratnes
par kristietību pamatā un kādi Evaņģēlija aspekti viņu interesē. Intervējamā atbildes varētu būt īpaši noderīgas identificējot
turpmākam darbam piemērotus materiālus, piemēram, kā Jēzus gādā par jautājumu/problēmu/situāciju, kas šobrīd
intervējamam ir visaktuālākā, interesējošākā.

SADAĻA D: VĪRIEŠA SAPRATNE PAR DIEVU
Šīs sadaļas mērķis ir palīdzēt intervējamam pārskatīt viņa sapratni par Dievu. Katrā aptaujas lapas laukumā ir atšķirīgas izvēles
iespējas un, iespējams, viņam vajadzēs laiku, lai par katru no tiem padomātu. Ja intervējamā atbildēs ir pretrunas, piemēram,
„Dievs ir reāls”, bet tajā pašā laikā „ideja”, jūs varat to pārspriest aptaujas laikā, vai izvēlēties pārspriest kādā citā reizē.
Kādos no jautājumiem intervējamais varētu vēlēties atbildēt „Es nezinu”, tomēr iedrošiniet viņu izvēlēties vienu no iespējām.

SADAĻA E: KRISTIEŠU LIETOTIE VĀRDI
Aprakstot savu ticību, mēs bieži lietojam kādus specifiskus vārdus un frāzes. Šī sadaļa palīdzēs jums identificēt vai
intervējamajam ir (vai nav) tāda pati sapratne par šīm frāzēm kā jums.
Ja intervējamais vispār nezina, ko kādi no šiem vārdiem vai frāzēm nozīmē, nedodiet viņam atbildi, pirms viņš nav pacenties
uzminēt, ko tas varētu nozīmēt. Mūsu ieteikums ir - ja jūs paskaidrojat kāda vārda vai frāzes nozīmi, dariet to ļoti īsi.

CITS PIELIETOJUMS UN CITI MATERIĀLI
Jūs varat izmantot atsevišķas sadaļas (piem., 2.sadaļu) vai atsevišķus jautājumus (piem. 17.jautājumu), ar ko sākt diskusiju pie
brokastu galda.
Ja situācija un sarunas to pieļauj, jūs varat iedot intervējamam informāciju par jūsu vīru grupas tikšanās reizēm un to, kad ir
nākamā reize.

APTUJA VĪRIETIM
Šīs aptaujas uzdevums ir noskaidrot, ko vīrieši domā par garīgumu, kā piemēru izmantojot kristietību. Tā cenšas identificēt, kādi
kristietības aspekti varētu būt vīriešiem aktuāli un saistoši, aplūkojot jautājumus, kas varētu motivēt viņus izpētīt garīgumu.
Atbildiet uz jautājumiem, kā jums tas šķiet vislabāk. Brīva vieta ir atstāta komentāriem par lietām, kas neatbilst nevienam no
jautājumiem.

A. PAR JUMS
1. Vārds:
2. Vecums:
15 - 20


20+ - 30


30+ - 40


40+ - 50


50+ - 60


60+ - 70


70+


3. Kā jūs raksturotu savu iesaistīšanos attiecībā uz reliģiju/garīgumu?







Ieintresēts
Ziņkārīgs
Neieinteresēts
Novērotājs
Dalībnieks
Cits (lūdzu paskaidrojiet)

Ja „cits”, lūdzu paskaidrojiet.
Ja „dalībnieks”, cik daudz esat iesaistīts? Vai tas ir tradīcijas/kultūras/ticības
dēļ?
Ja „ziņķārīgs” vai „ieinteresēts”, vai ir kādi jautājumi vai jomas, kas jūs īpaši
interesē?

B. VĪRIEŠA PRIORITĀTES
4. Kas jūs motivē? Atzīmējiet 3







Piedzīvojums
Pienākums
Gods
Atbildība
Pašcieņa
Izdzīvošana








Sacensība
Vieglums/Komforts
Spēks/vara
Drošība
Panākumi
Labklājība

5. Ko jums patīk darīt? Atzīmējiet 3 Ja „cits”, lūdzu
paskaidrojiet.

 Labdarības darbus
 Būt kopā ar citiem vīriem





Skatīties filmas
 „Gadžeti”
Uzturēt sevi formā
 Lasīt
Sportot
 Ceļot
Cits (lūdzu paskaidrojiet)

C. VĪRIEŠA UZSKATI PAR GARĪGUMU/RELIĢIJU
6. Kas, jūsuprāt, ir reliģija/garīgums?





Vieglākais ceļš
Daļa no manas kultūras
Kopumā svarīgi dzīvei
Cits (lūdzu paskaidrojiet)

 „Kruķis”
 Hobijs
 Pienākums

Ja „cits”, lūdzu paskaidrojiet.

7. Ja jūs ticat Dieva eksistencei, lūdzu aprakstiet, kāds ir Dievs

8. Vai jums kādreiz ir bijusi reliģiska vai garīga pieredze? Lūdzu, aprakstiet to.

9.

Vai jūs ticat dzīvei pēc nāves?
 Jā / Nē 
Ja ticat – kas ir pamatā šai jūsu pārliecībai?

Kāda varētu izskatīties dzīve pēc nāves? Vai tā ir atkarīga no tā kā mēs dzīvojam tagad?

Vai ir kādi nosacījumi, lai tur nokļūtu?

10. Kas ir pamatā jūsu sapratnei par garīgumu / kristietību?
a. Garīgumu
b. Kristietību






Personīga pieredze ar kristiešiem
Personīga pieredze ar draudzēm
Personīgi pētījumi/meklējumi
Tas, ko esmu lasījis masu medijos
Cits ______________________







Personīga pieredze ar kristiešiem
Personīga pieredze ar draudzēm
Personīgi pētījumi/meklējumi
Tas, ko esmu lasījis masu medijos
Cits ______________________

11. Šeit ir kādi no aspektiem, ko piedāvā kristietība. Atzīmējiet 2, kas, jūsuprāt, visvairāk varētu
interesēt vīriešus. Kurš visvairāk interesētu jūs?
Visp. Jūs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja „cits”, lūdzu paskaidrojiet.
Sabiedrība/kopiena
Zināt, kas notiks, kad es nomiršu
Atrast mērķa sajūtu dzīvē
Dziedināšana no slimībām
Meklēt lielāku spēku un nozīmi dzīvē
Miers prātā, domājot par nākotni
Miers prātā, domājot par pagātni – spēja atstāt pagātni aiz muguras
Personīga piedošana
Personīga izaugsme
Cits (lūdzu paskaidrojiet)

12. Paskaidrojiet, kādēļ joma, kuru izvēlējāties 11.jautājumā, interesē tieši jūs.

13. Kurš no zemāk minētajiem iemesliem, jūsuprāt, kavē vīriešus pieņemt kristietību?










Nodošanās citai ticībai
Redzētā ietekme uz citiem
Infromācijas trūkums
Laika trūkums/zema prioritāte
Nešķiet aktuāla ikdienas dzīvē
Personīga pieredze ar kristiešiem
Personīga pieredze ar draudzēm
„Sods” par reliģijas maiņu
Cits (lūdzu paskaidrojiet)

Ja „cits”, lūdzu paskaidrojiet.

D. VĪRIEŠA SAPRATNE PAR DIEVU
14. Kā jūs aprakstītu Dievu? Izvēlieties vienu iespēju no katra lauka.

vai


vai


vai

vai


vai

vai


Reāls
Izdomāts
Mums izzināms
Mums neizzināms
Nav spēka / varas
Ir nedaudz spēks
Spēj izdarīt visu
Neko nezina
Zina kaut ko
Visszinošs

 Pašu radīts
vai
 Radījis cilvēci
 Ieintresēts mūsos
vai
 Neieinteresēts mūsos
 Bezpersonisks, kā enerģija
vai
 Ar personību (spējīgs domāt)*

 Dzīvs
vai
 Tikai koncepts/ideja
 Katrā reliģijā citādāds
vai
 Visās reliģijas vienāds
* ja ir personība, lūdzu, aprakstiet.

 Nav autoritātes pār mums
vai
 Lielais tiesnesis mūsu dzīvei
vai
 Cits (lūdzu paskaidrojiet)

Ja „cits”, lūdzu paskaidrojiet.

E. KRISTIEŠU LIETOTIE VĀRDI
15. Garīgā kontekstā lietotie vārdi bieži tiek pārprasti. Ko, jūsuprāt, nozīmē sekojoši vārdi un
frāzes?

KRISTIETIS

LŪGŠANA

DEBESIS/ELLE

GRĒKS

“JĒZUS NOMIRA PAR MŪSU
GRĒKIEM”

DIEVA DĒLS

DATUMS

INTERVĒTĀJS

