ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱۲ﺑﻬﺎر ۱۳۹۶

اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس دﯾﻨﺪاری و ﻧﻘﺶ روشﻫﺎی
ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
١

ﻓﺮاﻧﮏ اﻣﯿﺪﯾﺎن
ﻣﺮﺿﯿﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ
٣
ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﺟﻪﺣﺴﻦزادهدزﻓﻮﻟﯽ
٢

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۵/۵/۱۰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۵/۱۱/۹ :
 .١اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(.

omidian.2013@gmail. com

 .٢اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس دﯾﻨﺪاری و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ روش ﺗـﺪرﯾﺲ
)ﻓﻌﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ  -ﺳﻨﺘﯽ( درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاری
داﻧﺶآﻣــﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن دزﻓــﻮل اﺳــﺖ .روش ﺗﺤﻘﯿــﻖ،
ﭘﺲروﯾﺪادی از ﻧﻮع ﻋﻠﻤﯽ  -ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺟﺎﻣﻌـﮥ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
 ۹۴-۹۵اﺳﺖ .ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای ۳۷۰ ،ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﮥ آﻣـﺎری

dehghani_m33@ut. ac. ir

 .٣ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل.

۸۷
matin2023@yahoo. com

۸۸

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺰار ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ »ﻣﯿﺰان دﯾﻨـﺪاری« ﺑـﻮد ﮐـﻪ رواﯾـﯽ
آن ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄـﮥ )اﻋﺘﻘـﺎدات ،ﻋﺒـﺎدات ،ﻋﻤـﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ دورۀ
دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧﺶآﻣـﻮزاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :دﯾﻨﺪاری ،روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ،روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
١
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ﭘﺪﯾﺪۀ دﯾﻨﺪاری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﺗﻌﻠـﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ .دﯾﻨـﺪاری ،ﺗﺠﻠـﯽ ارزشﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﻨـﯽ در ﻧﮕـﺮش،
ﮔﺮاﯾﺶ و ﮐﻨﺶﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻓﺮد اﺳﺖ )ﻟﻨﺴﮑﯽ۱۹۶۱ ،؛ ﻧﻘﻞ از ﺷﺠﺎﻋﯽ زﻧﺪ-۴۰ ،۱۳۸۴ ،
 .( ۴۱دﯾﻨﺪاری ﻣﻘﻮﻟﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ُﺑﻌﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﮐـﻪ
ﻣﺘﺒﺎدر ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ
و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری اراﺋﻪ دادهاﻧـﺪ .ﻟﻨﺴـﮑﯽ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری را ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دﯾﻨﯽ« و »ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮ
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﻨﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮدﯾـﺖ و ﻣﯿـﺰان ارﺗﺒـﺎط
ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارد .درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﻨﺪار ﻧﯿﺰ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳـﻤﯽ و ﺟﻤﻌـﯽ دﯾﻨـﯽ و از ﺣﯿـﺚ ﻣﻌﺎﺷـﺮﺗﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ داﺷـﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﮐﯿﺸـﺎن اﺳـﺖ .ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣـﺎ ) (۱۹۶۱اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﮥ »ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ«،
»آﯾﯿﻨﯽ«» ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ« و »ﻋﺒﺎدی« را ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻨﺪاری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﺠﺎﻋﯽ زﻧـﺪ،
 . ( ۴۲ ،۱۳۸۴ﮔﻼک و اﺳﺘﺎرک ) (۱۹۷۰ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری ،ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺻـﻠﯽ
»ﺑﺎور«» ،ﻋﻤﻞ«» ،ﺗﺠﺮﺑﻪ« و »ﻋﻤﻞ« را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺘـﺰام دﯾﻨـﯽ« اراﺋـﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﯾﮏ از ادﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارد.
1. Religiosity.

۸۹

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

ُﺑﻌﺪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و اﺧﻼقﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤـﻞ ،ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﮏ و ﻋﺒـﺎدت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ،ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
دﯾﻨﺪاری در آن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻌﺎد اﻋﺘﻘﺎدی ،ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪی
)ﻣﻮﺣــﺪ و دﻟﺒــﺮی . ( ۱۲۷ ،۱۳۸۳ ،ﻓــﺎﮐﻨﺮ و دﯾﺠﺎﻧــﮓ ) ،(۱۹۶۶ﮐﻠﯿﺘــﻮن و ﮔﻠﺒﯿــﺪن ) (۱۹۷۴و
دﯾﺠﺎﻧــﮓ و ﻓــﺎﮐﺘﺮ و ارﻟﻨــﺪ ) (۱۹۷۹ﺑــﻪ ﺑﺴــﻂ ﻣــﺪل ﮔــﻼک و اﺳــﺘﺎرک ) (۱۹۷۰در ُﺑﻌــﺪ
ﭘﯽآﻣﺪی دﯾﻨﺪاری در دو ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺷـﺠﺎﻋﯽ زﻧـﺪ . ( ۴۴ ،۱۳۸۴ ،در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻨﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺠﺎﻋﯽ زﻧﺪ ) (۱۳۸۴اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ
ﺑﺮ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن »ذﻫﻦ«» ،روان« و »ﺗﻦ« و وﺟﻮه دﯾﻨﯽ »ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ«» ،ﻋـﺎﻃﻔﯽ« و
»ﻋﻤﻠﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻌﺮﻓـﺖ دﯾﻨـﯽ و ﺣـﺎﻻت ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ :اﺑﻌﺎد دﯾﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ،اﯾﻤﺎﻧﯿﺎت ،ﻋﺒﺎدﯾﺎت و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ُﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﭘﯽ آﻣﺪی دﯾﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ دﯾﻨﺪار ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﺑﺎ روﯾﮑﺮدی درون دﯾﻨﯽ ﺑـﻪ
اراﺋﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳـﻼم ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎ را
دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در رواﯾﺎت ،ﺷﺎﺧﺺ دﯾﻨﺪاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ
ﻋﺮﺿﮥ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
او ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hدر ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ،ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ ،اﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ واﺟﺒـﺎت ،ﺻـﺪق و اﻣﺎﻧـﺖ ،ﺗﻘـﻮا و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﻓﺪاﮐﺮدن دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﻦ ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬـﺪ ،ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺮای ﺧﺸـﻢ و رﺿـﺎ ،دوری از
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺮدمآزاری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪۀ
دﯾﻨﺪاری ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﺎﻣﻊ ،ﮐﺎﻣﻞ ،ﭼﻨﺪ ُﺑﻌﺪی دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ،ﻇـﺎﻫﺮی و ﺑـﺎﻃﻨﯽ اﺳـﺖ.
ﯾﮑﯽ از دروس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن را ﺑـﺎ داﻧـﺶ دﯾﻨـﯽ و ﻣـﺬﻫﺒﯽ آﺷـﻨﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد ،درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ،رﺷـﺪ ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ
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ﻧﮕﺮش ،ﮔﺮاﯾﺶ و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮد را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ در ﭘﺮﺗـﻮ ﮐـﺎرﺑﺮد
روشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزهﻫـﺎی
دﯾﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ و ﮔـﺮدش ﻋﻠﻤـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ رﺳـﻮل اﮐـﺮم ،jدر آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻪ اﺻـﻞ ﺗﮑـﺮﯾﻢ و
اﺣﺘﺮام ،آزادی و ﺑﺎزی در ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای از رﺷـﺪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر ،ﻣﻮرد ﺗﮑﯿﻪ و ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﺮ ﺷﯿﻮۀ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ در دورۀ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺎﺿﻠﯽ .( ۳۹-۴۰ ،۱۳۹۰ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎزی و
ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ۴۷ ،۱۳۷۰ ،و .(۴۶
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ،۴۴۲ ،ح .(۱۰۰۷۷روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در آﻣـﻮزهﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ،
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﯾﺐ و اﺷﮑﺎﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺑﺮ ارزش
ﻧﻘﺎداﻧﮥ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺪﯾﻪ ،ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hاز ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او را ﻧﻘـﺪ و ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺸﺎرﮐﺖ را روﺷﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح و رﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀـﺮت ﻋﻠــﯽ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ» :ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﻧﺴــﺎنﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ﻣﺸــﻮرت ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،در
ﻋﻘﻞﻫﺎی آﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ«.
روش داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ و ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ روش ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ اﺳـﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از
اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﻧـﻮع راﺑﻄـﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪۀ داﺳـﺘﺎن ،ﺑـﺎ ﻗﻬﺮﻣـﺎن داﺳـﺘﺎن ﻫﻤﻨـﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻫـﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﯾﺎ از ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿـﺮد.
داﺳﺘﺎن ،ﺣـﺲ ﮐﻨﺠﮑـﺎوی داﻧﺶآﻣـﻮزان را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی آﻧـﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .داﺳﺘﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗـﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻋـﺎدل ،ﻇﻠـﻢ،
ﺗﻬﻤﺖ ،ﻏﯿﺒﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ،ﻋﺒﺎدت ،ﺑﻨﺪﮔﯽ و ...آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳـﺎزد )ﺧﻠﺠـﯽ-۱۱۳ ،۱۳۹۲ ،
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 .( ۱۰۹روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ،از روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﺳﻼم اﺳـﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ،ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ آﺛﺎر ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ،ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾـﺮا
ّ
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ در ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾـﺖ
اﯾﻤﺎن و دﯾﻨﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻓﺼﻠﺖ ،آﯾﻪ  ۳و ﻏﺎﺷﯿﻪ ،آﯾـﻪﻫﺎی  ۱۷ﺗـﺎ  .(۲۰ﺗﺮﺑﯿـﺖ
اﺧﻼﻗﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮ ﻃﻮﺳـﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ و ﺑﻠـﻮغ ،ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻋﻘـﻞ،
اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺮﻫﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺮآﺑﺎدی.(۶۵-۹۴ ،۱۳۹۰ ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ روشﻫـﺎی ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان
دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﮔﻨﺠﯽ ) (۱۳۸۳ﻧﺸﺎن داد ،ﺷﯿﻮۀ ﻋﺮﺿﮥ دﯾﻦ از ﺳـﻮی
ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻦ ﻧﮋاد ) (۱۳۹۲در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﻤـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش آﻣﻮزهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐﺘـﺎب دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮ
دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ )ﺳﻮم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺘﻮﻧﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻣـﻮزش آﻣﻮزهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐﺘـﺎب دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ دﯾﻨـﺪاری
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺪه و آﻣﻮزش ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ّ
آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮی ،از ﺛﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻼح ) ،(۱۳۸۸در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺄﺛﯿﺮ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و روش ﺗـﺪرﯾﺲ ّ
ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ درس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﮕﺮشﻫـﺎی داﻧﺶآﻣـﻮزان ﮔـﺮوه ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ﺑـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی و
ﻣﻮﺿﻮع درﺳـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی
١
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻏﻼﻣـﯽ ،ﻣﻠﮑـﯽ و اﻣـﺎﻣﯽرﯾﺰی ) (۲۰۱۱ﺿـﻤﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ از ﻧـﻮع
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾـﮥ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ،
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻪ ﺣﻮزۀ
٢
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﭼﯽ دی ) ،(۲۰۱۳روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
و ﻣﻮاد ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤـﺎن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای آﻣﻮزش

۹۲
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ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ،ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
و ﺳﺮودﺧﻮاﻧﯽ ،روش ﭘﺮوژه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای ،ﺳﻤﯿﻨﺎر و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ،ﮔـﺮدش
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮاد و وﺳـﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ در آﻣـﻮزش ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ در دورۀ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،ﺗـﺎﺑﻠﻮ ،ﮔـﭻ ،ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻧﮕﺎرهﻫـﺎ،
١
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ و ﮐﺎﺗﻮﻟﮓﻫﺎ .اﻣـﺎﻣﯽرﯾﺰی ،ﻧﺠﻔﯽﭘـﻮر و ﻣﯿﺮﺷـﺎهﺟﻌﻔﺮی ) (۲۰۱۳ﻃـﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل ،ﺑـﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺎﯾﮥ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ،
٢
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺳﯿﺘﻮﻣﺎ ) ،(۲۰۱۶ﻃـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪای ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ ﻧﻈـﺮات
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ را در دورۀ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  %۷۶از ﻣﻌﻠﻤـﺎن ،از روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ،
 %۷۲از روش ﻣﺒﺎﺣﺜــﻪای %۵۳ ،از روش ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﮐﻼﺳــﯽ %۲۳ ،از روش ﺳــﻤﻌﯽ -
ﺑﺼﺮی و  %۴۱از روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای در آﻣـﻮزش ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪای ،ﺳـﻤﯿﻨﺎر و ﭘـﺮوژهای در ﮐﺸـﻮر ﮐﻠﻤﺒﯿـﺎ
آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺎن از روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ در آﻣـﻮزش ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺴـﺖ،
روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل در آﻣﻮزش آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاری ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ
اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل
در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ روش ﺳــﻨﺘﯽ در درس دﯾــﻦ و زﻧــﺪﮔﯽ دور ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ،ﺑــﺮ ﻣﯿــﺰان دﯾﻨــﺪاری
داﻧﺶآﻣﻮزان دور دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺴﻨﺠﺶ ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاری داﻧﺶآﻣـﻮزان دورۀ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ.
1. Emami rizi , Najafipour & Mirshah Jafari.
2. Situma.

روش ﭘﮋوﻫﺶ

 .۱ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﻋﺘﺒـﺎری ،ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺳـﻨﺠﺶ دﯾﻨـﺪاری  ۸۰ﺳـﺆاﻟﯽ ﺳـﺮاجزاده )(۱۳۹۳

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری )داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ در
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮ ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﭘﺎﻧـﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺣـﻮزۀ ﻣﻌـﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺮﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ّ
ﻣﺠـﺮب اﯾـﻦ درس،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ و  ۱۰ﺳـﺆال ﺣـﺬف ﮔﺮدﯾـﺪ و  ۷۰ﺳـﺆال ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ،اﺻـﻼح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ۷۰ﻣﺎدهای ،در ﻃـﯽ ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر  ۲۸۰ﻧﻔـﺮ از
داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس در ۴۸
ﺳﺆال ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤـﻮدار ﺳـﻨﮕﺮﯾﺰه،

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف ،ﮐﺎﺑﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان آﻣﻮزﺷﯽ ،درﺳﯽ و ﻣﺮﺑﯿـﺎن درس دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ در دورۀ دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .از ﺣﯿﺚ روش ﻧﯿﺰ ،ﭘﯽ روﯾﺪادی از ﻧﻮع ﻋﻠﻤﯽ  -ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﻮد؛
زﯾﺮا ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌـﺎل  -ﺳـﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤـﺎن
درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۸۴۶۰
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۴-۹۵در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﮥ اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۳۷۰ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻫـﻢ ،ﯾـﺎزدﻫﻢ،
دوازدﻫﻢ( در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب آﻧﻬـﺎ از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی
ﺧﻮﺷﻪای ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل را
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻌﺪاد
ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده از ﻧﻮع ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﺑﻌـﺪ ،در
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪ .اﺑـﺰار اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی و اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ دو
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .۱ :ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ دﯾﻨﺪاری؛  .۲ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﮥ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو روش ﺳﻨﺘﯽ
و ﻓﻌﺎل در درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ.

۹۳

۹۴

ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ
)ﻧﻤﻮدار .(۱
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ﻧﻤﻮدار  -۱ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎدهﻫﺎی ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان دوره
دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در دزﻓﻮل
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار از ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺎدهﻫﺎی آﻧﻬـﺎ در ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت و
ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ ،در دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ادﻏﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﺮﺧﺶﯾﺎﻓﺘﮥ آن
در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﺮای آزﻣـﻮن

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،از آزﻣﻮن  KMO2و ﺑﺎرﺗﻠﺖ ۳اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  ۰/۹۲۵ ،KMOﺑﻮده و آﻣﺎره ﺑﺎرﺗﻠﺖ  ۱۶۵۴۷/۱۳ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ،۰/۰۰۱
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤـﺪودی ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای اﻫـﺪاف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ،ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦﺑﺨﺸـﯽ از
وارﯾﺎﻧﺲ ﮐـﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ را دارﻧـﺪ ،اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﭼـﺮﺧﺶ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞﻫـﺎی
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ورﯾﻤﺎﮐﺲ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ۴۶/۹۴
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاری داﻧﺶآﻣـﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
دزﻓﻮل را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ردﯾﻒ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ

ﺗﻌــــــﺪاد ﻣﻘﺪار
ﺳﺆاﻻت

وﯾﮋه

درﺻــــــﺪ درﺻـــــﺪ
وارﯾﺎﻧﺲ

ﺗﺠﻤﻌﯽ

۱

اﻋﺘﻘﺎدات

۱۶

۱۰/۹۷

۱۳/۷۲

۱۳/۷۲

۲

ﻋﺒﺎدات

۱۳

۱۰/۰۸

۱۲/۶۰

۲۶/۳۲

۳

ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

۱۲

۸/۳۰

۱۰/۳۷

۳۶/۷۰

۴

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

۷

۸/۱۹

۱۰/۲۴

۴۶/۹۴

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻧﻤﻮدن
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ،از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ دﺳـﺖ
آﻣﺪه ،ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ آن ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯽﮔﯿـﺮد و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %۵داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽداری ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﺑـﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارﻧﺪ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۱ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﯾـﮋه ،درﺻـﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ و
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﯽ

۹۵

۹۶

ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره  :۲ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﭼــﺮﺧﺶ ﯾﺎﻓﺘــﮥ ﻣﻘﯿــﺎس ﻣﯿــﺰان دﯾﻨــﺪاری
داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل
ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ
ردﯾﻒ

ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﻦ ،زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﺴـﺎن را
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ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻋﺘﻘﺎدات

دﯾــﻦ ،زﻧــﺪﮔﯽ ﻓــﺮدی اﻧﺴــﺎن را

۰/۵۶۶
۰/۶۳۵

ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت
۴

اﻧﺴــﺎن ،دﯾــﻦ اﺳــﻼم اراﺋــﻪ داده

۰/۶۳۳

اﺳﺖ.
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
۵

از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد ،وﻟـﯽ از ﺣـﻖ

۰/۵۹۱

ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﮔﺬرد.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
۶

ﺳــﻌﺎدت ﺑﺸــﺮی ﻻزم اﺳــﺖ در
ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ.

۰/۶۰۵

ﻋﺒﺎدات

۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

۲

وﺟﻮد ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ

۰/۵۳۳

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

۱

ﻣﺎدهﻫﺎ

۱

۲

۳

۴

۷

دﯾــــﻦ ،راﻫﻨﻤــــﺎی ﺧﻮﺷــــﺒﺨﺘﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

۰/۶۶۴

۹۷

ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن رﺳـﺪ ،از
۸

ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﺑـﺪی ﮐـﻪ
ﺑﻪ او رﺳﺪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﻮد اﻧﺴـﺎن

۰/۵۰۱

اﺳﺖ.
۹

دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.

۰/۶۴۶

ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
۱۰

ﻣﺮﺣﻠﮥ دﯾﮕﺮی از زﻧـﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾـﺪ

۰/۵۷۹

اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۱۲

وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.

۰/۶۸۲

۱۳

ﺑﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارم.

۰/۶۱۲

۱۴
۱۵
۱۶

ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن اﻟﻬـﯽ اﻋﺘﻘـﺎد
دارم.
در اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺧــﺪا ﺗﻮﮐــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده راﺿـﯽ و
ﺧﺸﻨﻮدم.

۰/۶۳۳
۰/۶۱۵
۰/۵۰۰

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

۱۱

ﯾـﺎد ﺧــﺪا ،آراﻣـﺶ ﻗﻠﺒــﯽ در دﻟــﻢ

۰/۶۷۴

ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪﻫﺎی دﯾﻨــﯽ ﻣــﻦ،
۹۸

۱۷

وﻗﺘﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻋﺒـﺎدت و
دﻋــﺎ اﺣﺴــﺎس ﻣﻌﻨــﻮی ﺧﺎﺻــﯽ

۰/۶۰۵

داﺷﺘﻪام.
ﻫﻨﮕــﺎم دﻋــﺎ ﮐــﺮدن ،اﺣﺴــﺎس
۱۸

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾـﮋهای

۰/۵۹۳

دارد.
۱۹
۲۰
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۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶

ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ داده ،ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ از ﺗﻀﺮع ﺑـﻪ درﮔـﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺒﮏ ﺷﺪهام.
ﻗــﺮان ﮐــﺮﯾﻢ ،راﻫﻨﻤــﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
از ﺧــﺪا ﻣﯽﺧ ـﻮاﻫﻢ ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺳــﻌﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻢ ﺑــﺮای ﺧﻮاﻧــﺪن
ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوم.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﺎزم ﻗﻀﺎ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻘﯿﺪ ﻫﺴـﺘﻢ ﻗﻀـﺎی روزهﻫـﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ﺑﻪ ﺟﺎ آورم.

 ۲۷در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام.

۰/۶۰۲
۰/۵۸۲
۰/۶۰۴
۰/۵۴۸
۰/۵۱۹
۰/۶۵۶
۰/۵۱۹
۰/۵۱۵
۰/۷۶۵

۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

ﻧﻤﺎزﻫـــﺎی واﺟـــﺐ را اول وﻗـــﺖ
ﺧﻮاﻧﺪهام.
ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎی ﺧﺪاوﻧــﺪ
ﺷﮑﺮﮔﺬار او ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارم.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺗـﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

 ۳۲ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮش اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻢ.
۳۳

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺣـﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.

۰/۵۶۶

۹۹

۰/۵۴۵
۰/۵۴۷
۰/۵۸۴
۰/۵۴۴
۰/۶۲۳

ﺳــﻌﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻢ در اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ
ﮐﻨﻢ.
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗـﮥ ز ﯾـﺎدی
دارم.
ﺷﺮﮐﺖ در اﻣـﻮر ﺧﯿﺮﯾـﻪ را وﻇﯿﻔـﮥ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ.
ﭘﺸـــﺖ ﺳـــﺮ ﮐﺴـــﯽ ،ﺑـــﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻧﮑﺮدهام.
از ﺧﻄـــﺎی اﻓـــﺮادی ﮐـــﻪ ﻣـــﺮا
رﻧﺠﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﮐﺘﺎبﻫــــﺎی دﯾﻨــــﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

۰/۵۷۵
۰/۵۴۰
۰/۵۰۶
۰/۵۷۰
۰/۷۵۷

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

 ۳۴ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋﻤـﻞ

۰/۵۳۵

۴۰
۱۰۰

۴۱
۴۲
۴۳
۴۴

ﺳـــﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧـــﺪﮔﯽ را ﺗﺤﻤـــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑـــﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫـــﺎی زﻧـــﺪﮔﯽ ﮐﻨـــﺎر
ﻣﯽآﯾﻢ.
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﯽدﻟﯿـﻞ ﺷـﺎﺧﻪ درﺧﺘـﺎن
را ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.
آزار و اذﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﯿﻮاﻧـﺎت را،
وﻇﯿﻔﮥ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ.
آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن اﻃـﺮاف
ﻣﻨﺰل را دوﺳﺖ دارم.

۰/۶۰۷
۰/۶۲۲
۰/۵۲۳
۰/۵۵۳
۰/۵۱۷

ﻫﯿﺰمﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪه در ﮐﻨـﺎر
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 ۴۵درﺧﺘــﺎن ﯾــﺎ ﻃﺒﯿﻌــﺖ را ﺧــﺎﻣﻮش

۰/۵۰۶

ﻣﯽﮐﻨﻢ.
۴۶
۴۷
۴۸

از ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﺸـﺖ
ﻧﻔﺖ در درﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮم.
رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﮐﻮﭼـﻪ و ﺧﯿﺎﺑـﺎن
را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.
آﻟﻮده ﮐـﺮدن رودﺧﺎﻧـﻪﻫﺎ را ﮔﻨـﺎه
ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﻢ.

۰/۵۷۱
۰/۵۹۳
۰/۶۳۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری داﻧﺶ آﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۶/۹۴درﺻـﺪ از
وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اول ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ﺑﻮد ﮐـﻪ ۱۳/۷۲

درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد .ﻋﺎﻣـﻞ دوم ،ﻋﺒـﺎدات ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪ و
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺎده ﻫـﺎی  ۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷ﺑـﻮد
ﮐﻪ  ۱۲/۶۰درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ،ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺎده ﻫـﺎی -۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰
 ۴۱-۴۰ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۰/۳۷درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎرم،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺎده ﻫـﺎی ۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲
ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۰/۲۴درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد .ﻟـﺬا ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﻣﯿـﺰان
دﯾﻨﺪاری داﻧﺶ آﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل ،ﺷـﺎﻣﻞ  ۴۸ﺳـﺆال ۶
ً
ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی )ﻫﻤﯿﺸﻪ ) ،( ۶اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ) ،(۵ﻣﻌﻤﻮﻻ ) ،( ۴ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
) ،(۳ﺑﻪ ﻧﺪرت ) ،(۲ﻫﺮﮔﺰ ) ((۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای  ۵ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل و  ۵ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎل روش
ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫـﺪاف ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ،در  ۱۰ﺳـﺆال ﮐـﻪ  ۵ﺳـﺆال اول
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد اﺳـﻼﻣﯽ و  ۵ﺳـﺆال دوم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش
ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاری داﻧﺶآﻣـﻮزان دورۀ
دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ،ﺑﯿﻦ ۰/۸۰۲ﺗﺎ  ۰/۹۵۵و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روش ﺗـﺪرﯾﺲ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ  ۰/۷۱۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره :۳ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﮐــﺰی و ﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ ﻣﯿ ـﺰان دﯾﻨــﺪاری
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤـﺎن درس دﯾـﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

 .۲ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ در درس دﯾـﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ

۱۰۱

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
در داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل

۱۰۲

ﮔﺮوه

روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

دﯾﻨﺪاری

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
دﯾﻨﺪاری

روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ
اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

۲۲۰

۳۵/۸۶ ۲۴۶/۲۳

۱۵۰

۳۴/۲۰ ۲۳۵/۷۴

اﻋﺘﻘﺎدات

۲۲۰

۸۷/۴۴

۱۲/۰۲

۱۵۰

۸۴/۱۹

۱۲/۴۵

ﻋﺒﺎدات

۲۲۰

۶۴/۴۳

۱۲/۰۹

۱۵۰

۶۰/۴۸

۱۲/۷۱

۲۲۰

۵۹/۱۰

۱۰/۰۷

۱۵۰

۵۶/۰۴

۹/۸۳

۲۲۰

۳۵/۶۳

۶/۵۷

۱۵۰

۳۴/۰۲

۶/۵۷

ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺑﻬﺎﺭ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ 112

ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐـﻪ در ﺟـﺪول  ۳ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﻧﻤـﺮۀ
دﯾﻨــﺪاری داﻧﺶآﻣــﻮزان ﺑــﺎ روش ﺗــﺪرﯾﺲ ﻓﻌــﺎل ﻣﻌﻠﻤــﺎن ) ۲۴۶/۶۱و  (۳۵/۸۶و روش
ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ) ۲۳۵/۷۴و  (۳۴/۲۰در درس دﯾﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺑﻮد  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮۀ اﻋﺘﻘﺎدات داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روش
ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل ﻣﻌﻠﻤــﺎن ) ۸۷/۴۴و  (۱۲/۰۲و روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤــﺎن ) ۸۴/۱۹و
 (۱۲/۴۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﻧﻤـﺮۀ ﻋﺒـﺎدات داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑـﺎ روش
ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن ) ۶۴/۴۳و  (۱۲/۰۹و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ) ۶۰/۷۴۸۰و
 (۱۲/۷۱ﺑﻮد  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮۀ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑـﺎ روش ﺗـﺪرﯾﺲ
ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن ) ۵۹/۱۰و  (۱۰/۰۷و روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ) ۵۶/۰۴و  (۹/۸۳ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮۀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ
ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن ) ۳۵/۶۳و  (۶/۶۶و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ) ۳۴/۰۲و  (۶/۵۷در
درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮارﯾـﺎﻧﺲ ﺗـﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮه آﻧـﻮا ) (ANOVAروی
ﻧﻤﺮات دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع روش ﺗـﺪرﯾﺲ )ﻓﻌـﺎل  -ﺳـﻨﺘﯽ(
ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل
ﻣﺠﺬورات

ﻣﺠﻤـــﻮع

درﺟﻪ آزادی

ﻣﺠﺬورات

ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ

آزﻣﻮن F

ﻣﻌﻨﺎداری

ﺳــــﻄﺢ

ﮐﻞ

۴۶۸۵۰۷/۲۰۰

۳۶۹

Eta2

ﺧﻄﺎ

۴۵۵۹۳۳/۰۱۹

۳۶۸

ﮔﺮوﻫﯽ

ﺗﻮان آزﻣﻮن

ﺑﯿﻦ

۱۲۵۷۴/۱۸۱

۱

۱۰۳

۰/۸۸۸ ۰/۰۲۷ ۰/۰۰۲ ۱۰/۱۴۹** ۱۲۵۷۴/۱۸۱
۱۲۳۸/۹۴۸

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ...

** ﻣﻌﻨﺎداری ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ  * ۰/۰۱ﻣﻌﻨﺎداری ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ۰/۰۵
ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ در ﺟــﺪول  ۴ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﭼــﻮن آزﻣــﻮن  Fﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪۀ دﯾﻨــﺪاری
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤـﺎن درس دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓـﻮل در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ) F = ۱۰/۱۴۹و  (P =۰/۰۰۲در
ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی  ۰/۰۵ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن  %۹۵ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل ﻣﻌﻠﻤـﺎن
) ۲۴۶/۶۱و  (۳۵/۸۶و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ) ۲۳۵/۲۰و  (۳۴/۲۰در درس دﯾﻦ
و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان دﯾﻨـﺪاری در
ﺑﻌﺪ از ﺗﺪرﯾﺲ درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
روش ﺗــﺪرﯾﺲ ﻓﻌــﺎل ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﻠﻤــﺎن درس دﯾــﻦ و زﻧــﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ آﻣــﻮزش
دﯾﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﻠﻤــﺎن درس دﯾــﻦ و زﻧــﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ آﻣــﻮزش دﯾﺪهاﻧــﺪ ،ﺑﺮﺧــﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ F = ۱۰/۱۴۹) .و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری  .(p <۰/۰۵ﭘـﺲ ﻓﺮﺿـﯿﮥ اﺻـﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ
)ﺑﯿﻦ دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳـﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤـﺎن درس

دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد( ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
۱۰۴

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮی ﻣـﺎﻧﻮا ) (MANOVAروی
ﻧﻤﺮات ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع روش ﺗـﺪرﯾﺲ )ﻓﻌـﺎل -
ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل
ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﻣﻘﺪار

اﺛﺮ ﭘﯿﻼﯾﯽ

۰/۰۲۷

آزﻣﻮن ﻻﻣﺒﺪای
وﯾﻠﮑﺰ
آزﻣﻮن اﺛﺮ
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ﻫﻠﺘﯿﻨﮓ
آزﻣﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
رﯾﺸﻪ روی

درﺟﻪ

درﺟﻪ

F

آزادی

آزادی

ﻓﺮﺿﯿﻪ

ﺧﻄﺎ

آزﻣﻮن

ﺳﻄﺢ

ﺗﻮان

Eta2

آزﻣﻮن

**۲/۵۷۰

۴

۳۶۵

۰/۰۳۸

۰/۰۲۷

۰/۷۲۳

**۲/۵۷۰ ۰/۹۷۳

۴

۳۶۵

۰/۰۳۸

۰/۰۲۷

۰/۷۲۳

۰/۰۲۸

**۲/۵۷۰

۴

۳۶۵

۰/۰۳۸

۰/۰۲۷

۰/۷۲۳

۰/۰۲۸

**۲/۵۷۰

۴

۳۶۵

۰/۰۳۸

۰/۰۲۷

۰/۷۲۳

ﻣﻌﻨﺎداری

** ﻣﻌﻨﺎداری ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ  * ۰/۰۱ﻣﻌﻨﺎداری ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ۰/۰۵
ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨـﯽداری ﻫﻤـﮥ
آزﻣﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒـﺎدات ،ﻋﻤـﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع روش ﺗـﺪرﯾﺲ )ﻓﻌـﺎل  -ﺳـﻨﺘﯽ(
ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دزﻓـﻮل ،از ﻟﺤـﺎظ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آزﻣـﻮن ﻻﻣﺒـﺪای
وﯾﻠﮑﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۹۷۳و آزﻣﻮن  F= ۲/۵۷۰ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداری را ﻣﯿـﺎن ﻧﻤـﺮات
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﺪاری )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒﺎدات ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﻮع روش ﺗــﺪرﯾﺲ )ﻓﻌــﺎل  -ﺳــﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤــﺎن درس دﯾــﻦ و زﻧــﺪﮔﯽ دورۀ دوم

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل در ﺳـﻄﺢ  ۰/۰۵ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒﺎدات ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤـﺎن درس دﯾـﻦ و زﻧـﺪﮔﯽ
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ،از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏراﻫﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣـﺎﻧﻮا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۰۵

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏراﻫـﻪ آﻧـﻮا ) (ANOVAدر ﻣـﺘﻦ ﻣـﺎﻧﻮا
ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒـﺎدات ،ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤﺎن درس
دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در دزﻓﻮل
ﻣﺠﻤـــﻮع

درﺟــﮥ ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺠﺬورات

آزادی

ﻣﺠﺬورات

۱

۹۴۰/۶۵۶

ﻋﺒﺎدات

۱ ۱۳۹۲/۸۴۶

ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

۸۴۰/۱۰۱

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ۲۲۹/۷۹۷

ﻣﻌﻨﺎداری

Eta2

۰/۰۱۲

۰/۷۰۸ ۰/۰۱۷

۰/۰۰۳

۰/۸۵۴ ۰/۰۲۴

**۰/۰۰۴ ۸/۴۳۶

۰/۸۲۶ ۰/۰۲۲

۰/۰۲۳

۰/۶۲۶ ۰/۰۱۴

*۶/۳۱۶

۹/۱۳۹** ۱۳۹۲/۸۵۶

۱

۸۴۰/۱۰۱

۱

۲۲۹/۷۹۷

*۵/۲۳۰

آزﻣﻮن

** ﻣﻌﻨﺎداری ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ  * ۰/۰۱ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﻄﺢ ۰/۰۵
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن آزﻣﻮن  Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
دﯾﻨﺪاری )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒﺎدات ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع
روش ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﻌﺎل  -ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
دزﻓﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی  ۰/۰۵ﻣﻌﻨـﯽ دار اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﻣﯽﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ اﻇﻬـﺎر
ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن %۹۵ ،داﻧﺶآﻣـﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ
روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧـﺪ ،از
ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺳـﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﻠﻤـﺎن
درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻋﺘﻘﺎدات

۹۴۰/۶۵۶

آزﻣﻮن F

ﺳــﻄﺢ

ﺗــــــﻮان

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
۱۰۶
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ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸــﺎﻓﯽ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﻣﻘﯿــﺎس ﻣﯿــﺰان دﯾﻨــﺪاری
داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع  ۴۶/۹۴درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣـﻞ اول ،اﻋﺘﻘـﺎدات
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  ۱۳/۷۲درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣﻞ دوم ،ﻋﺒـﺎدات
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و  ۱۲/۶۰درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد .ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ،ﻋﻤـﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و  ۱۰/۳۷درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﺳﺆاﻻت ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ،ﺷـﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘـﺎدات ﺑـﻪ ﺷـﯿﻄﺎن ،اﻣـﺮ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻗﺮآن ،ﻇﻬﻮر ﺣﻀـﺮت ﻣﻬـﺪی ،ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و وﺟـﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن از ﻣـﺮگ ،ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،داﺷـﺘﻦ اﺣﺴـﺎس ﻣﻌﻨـﻮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ،اﻫﻞﺑﯿﺖ و ﺗﺮس از ﺧﺪا و ﺗﻮﺑﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم و ...ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻨﺪاری ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳـﻨﺠﺶ
ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاری ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ )ﺑﻘﺮه ،آﯾـﻪ۲۴۲
و ۱۶۴؛ ﺣﺞ ،آﯾﻪ (۴۶؛ اﺧﻼﻗﯽ )ﺟﻤﻌﻪ ،آﯾﻪ  ،(۲اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾﻪ۲؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن آﯾـﻪ ۵۲؛ اﻧﺒﯿـﺎء ،آﯾـﻪ ۹۲؛
ﺣﺠﺮات ،آﯾﻪ  ،۱۰ﺣﺸﺮ ،آﯾﻪ (۹؛ )اﻣﯿﺪﯾﺎن و دﻫﻘﺎﻧﯽ (۱۴ ،۱۳۹۴ ،ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺨـﻮان اﺳـﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دﯾﻨﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺎ
روﯾﮑﺮدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﺑﺎ روﯾﮑﺮدی درون دﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ
اراﺋﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳـﻼم ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎ را
دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی دﯾﻨﺪاری از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hدر ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ،ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ،ﺗﻘـﻮا و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﻓﺪاﮐﺮدن دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﻦ ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬـﺪ ،ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺮای ﺧﺸـﻢ و رﺿـﺎ ،دوری از
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ ،ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻣـﺮدم آزاری ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﺳـﺖ
ﭘﺪﯾﺪۀ دﯾﻨﺪاری ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﺎﻣﻊ ،ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪی دروﻧـﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ،ﻇـﺎﻫﺮی و ﺑـﺎﻃﻨﯽ
اﺳﺖ.

1. Chidi.
2. Situma.
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ﯾﺎﻓﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤـﺎن درس دﯾـﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻨـﺪاری داﻧﺶآﻣـﻮزان در
اﺑﻌﺎد )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒﺎدات ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ّ
ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﮔﻨﺠــﯽ ) ،(۱۳۸۳ﻣــﺆﻣﻦ ﻧــﮋاد ) ،(۱۳۹۲ﻓــﻼح ) ،(۱۳۸۸ﻏﻼﻣــﯽ ،ﻣﻠﮑــﯽ و
١
اﻣﺎﻣﯽرﯾﺰی ) ،(۲۰۱۱ﭼﯽدی )ِ ،(۲۰۱۳اﻣﺎﻣﯽرﯾﺰی ،ﻧﺠﻔﯽﭘﻮر و ﻣﯿﺮﺷﺎهﺟﻌﻔﺮی ) (۲۰۱۳و
٢
ﺳﯿﺘﻮﻣﺎ ) (۲۰۱۶ﻫﻤﺴـﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘـﮥ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ،
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻌﺎل در درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨـﯽ و ﻣـﺬﻫﺒﯽ اﺳـﺖ.
رﺳﻮل اﮐﺮم jﺷـﯿﻮۀ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ در دورۀ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ را ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻓﺎﺿـﻠﯽ،
.( ۳۹-۴۰ ،۱۳۹۰
اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ۴۷ ،۱۳۷۰ ،و  .(۴۶ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﺑﺮ آزادی و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ در آﻣﻮزهﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﯾﺐ و اﺷﮑﺎﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺑﺮ ارزش ﻧﻘﺎداﻧﮥ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﯾـﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hاز ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او را ﻧﻘﺪ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨـﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺸﺎرﮐﺖ را روﺷﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح و رﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ روش
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿـﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻋﻘﻞﻫﺎی
آﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ«.
روش داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ و ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ
درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ در ارﺷﺎد و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم دارد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ:
»ﻫﻤﺎﻧــﺎ در ﻗﺼــﻪﻫﺎی آﻧــﺎن ﺑــﺮای ﺧﺮدﻣﻨــﺪان ﻋﺒﺮﺗــﯽ اﺳــﺖ« .روش داﺳــﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﺑــﺎ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻃﺮحوارهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ،اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ
و اراﺋﮥ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺸﻬﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ

۱۰۸
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ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان از اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷـﻨﯿﺪن داﺳـﺘﺎن از
ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر و ﺗﻬـﺬﯾﺐ رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪن داﺳـﺘﺎن ﻣـﺎﻧﻊ ﺧﺴـﺘﮕﯽ ،اﻓـﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿـﺰش و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﺮای ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷــﻮد) .ﺧﻠﺠــﯽ .( ۱۰۹-۱۱۳ ،۱۳۹۲ ،روش ﺗــﺪرﯾﺲ ﮔــﺮدش ﻋﻠﻤــﯽ ﻧﯿــﺰ از روشﻫــﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮت و ﻣﺸـﺎﻫﺪۀ آﺛـﺎر ﻋﻠـﻢ و
ﻗﺪرت ﺑﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .زﯾـﺮا ﺗﻔﮑـﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ در ﺟﻠﻮهﻫـﺎی ﻋﻠـﻢ و ﺣﮑﻤـﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن و دﯾﻨﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
)ﻓﺼﻠﺖ ،آﯾﻪ  ۳و ﻏﺎﺷﯿﻪ آﯾﻪﻫﺎی  ۱۷ﺗﺎ  .(۲۰درس دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨـﯽ
و آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درس ،ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ،ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ و
ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش داﻧﺶآﻣـﻮزان در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارزشﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﻨﺪاری ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ

 .۱ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ و درر اﻟﮑﻠﻢ ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ ۱۴۱۰ ،ق.
ﻋﻠﻤـﯽ
 .۲ﺧﻠﺠﯽ ،ﺣﺴﻦ ) ،(۱۳۹۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧـﯽ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ دﯾﻨـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ،ﻧﺸـﺮﯾﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺷﻤﺎره اول.
 .۳ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﺠﯿﺪ ،دﻟﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(۱۳۸۳دﯾﻨـﺪاری ﺳـﻨﺘﯽ و ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم.
 .۴ﺷﺠﺎﻋﯽ زﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ» ،(۱۳۸۴) ،ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻨﺪاری اﯾـﺮان« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان دورۀ
ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره اول.
 .۵ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﻣﻬﺴﺎ ) ،(۱۳۹۰اﺻﻮل و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺳـﺨﻨﺎن و ﺳـﯿﺮۀ ﻋﻤﻠـﯽ رﺳـﻮل
ﺧﺪا ،jﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۱۶۰ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۰
 .۶ﻓﻼح ،ن ،(۱۳۸۸) .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺳﻨﺘﯽ و روش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
درس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ.
 .۷ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﻤﯿﻪ و ﻧﺼﺮآﺑﺎدی ،ﺣﺴـﻨﻌﻠﯽ ﺑﺨﺘﯿـﺎر ) ،(۱۳۹۰اﻫـﺪاف ،اﺻـﻮل و روشﻫـﺎی ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳـﺎل ﻧـﻮزدﻫﻢ ،دورۀ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره .۱۲
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