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Abstract
So far a variety of programs have been executed on religious education but effectiveness of
them is doubt. Therefore it is necessary to arrange some kind of religious education so that it
could enable us to empirically examine its effectiveness. To address this necessity the aim of
this study was development and validation the religiosity interactional program for University
students.. The research was an applied quasi-experimental study with pretest-posttest design
and control group (multiple groups with one control group). The experimental group
consisted of 117 students selected by convenience method which fell under ten experimental
groups, each receiving training for one part of the educational package. The Religiosity Scale
Short Form was used for assessment of religiosity and its components. Results showed
religiosity interactional package had significant effect on religious beliefs and behaviors but
no effect on the score of general religious practice and the religious emotions, Results also
proved that the ten levels of religiosity education were not significantly different from each
other in terms of their effect on components of religiosity. The effectiveness of the
educational package on the religious belief and behavior may be clarified by concepts such as
the influence of appearance on inner world, brotherhood, social support, modeling for moral
or religious life and the equivalence of spirituality and religiosity from Islamic point of view.
This study also proved that there are serious restrictions in application of an empirical method
to examine the effectiveness of the religious education program, which could influence the
results of the study.
Keywords: religion education, religiosity, religion enhancement, religion interaction
program, University students
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برنامۀ تعامالت دینداری دانشجویان :ساخت و روایییابی
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روشتربیتدینيدرقالببرنامۀدرسيِ(برايمثال

اجرايجلساتآموزشينستبتبتهپتیشازآنافتزایش

درساختتالقاستتالمي6و1دردانشتتگاههتتايکشتتور)

داشتتتهاستتت،ایتتنمطالعتتهنتتهبتترايارتقتتايدینتتداري،

تربیتدیني،روشدیگريبودکهاگرچهاثربخشتيآن

بهمنظوربررسياثربخشيارتقاينگرشدینتيبتررفتتار

بررسينشد،محتوايبرنامهنقدشدابرايمثالماتامین

مجرمانتهتنظتیمشتدهبتودوبتتههمتیندلیتلنیتزاصتتول

حاويپندواندرز(افکاري)6939،ازمهمتتریننقتدها

آموزشدادهشدهدربرنامۀآموزشيچنینجهتتگیتري


دراینزمینهبودهاند.براساسآنچهگفتهشتدضترورت

راداشتهاست(برايمثتال،آمتوزشعبترتوصتبر).بتا

نوعينوآوريدرتربیتتدینتيوستنجشآناحستاس

وجتتودمحتتدودیتمنتتاب درزمینتتۀبررستتياثربخشتتي

شدهاستابهگونهايکتهتوممتانهتمبتتواناثربخشتي

برنامتههتتايارتقتايدینتتداريدرکشتور،پتتژوهشهتتاي

آموزشارائهشتدهرابتهلحتاظتجربتيآزمتودوهتماز

خارجيزیاديچنینرویکردپژوهشيرابترايارتقتاي

محاسنکاربردارزشتیابيتفستیرگتراوفراینتدمحوردر

دینداريومعنویتشایانتوجهقتراردادهانتد.اولستون،

برنامۀتربیتدینتيستودجستت.ستاختوروایتيیتابي

تیستتدال،دیتتویسوپتتار ()1361دریتتکمطالعتتۀ

چنینبرنامهايبابررسيفرضتیههتايزیترشتایانتوجته

تجربي،اثربخشيیکبرنامتۀدههفتتهايرابترتصتوراز

قرارگرفتهاست :

خداوندودلبستگيبهاوبررستيکردنتد.نتتایجآمتاري

فرضتیه:6برنامتۀتعتامالتدینتداريبتردینتداريکلتي

اگرچهحاکيازمعنادارنبودنیافتههابود،اعاايگروه

دانشجویاناثربخشاست .

آزمایشدرمصاحبههايکیفيگزارشکردندتصوراز
خداودلبستگيبهاوپسازآموزشبیشترشدهاستابا
اینحالدرمطالعاتدیگرتیسدالوهمکتاران()6331
وچستتتون،پیتتدمونت،انتتسوالویتتن(،)1339یان ت

،

1

. spirituality integrated multimodal psychotherapy
. traditional individual psychotherapy
3
. spiritual well being
4
. spiritual integrity
5
. Bormann
2
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فرضتتیه:1برنامتتۀتعتتامالتدینتتداريبتتربتتاوردینتتي

ابتتتزارستتتنجش:نستتتخۀکوتتتتاهمقیتتتاسدینتتتداري

دانشجویاناثربخشاست .

خدایاريفتردوهمکتاران(:)6931ایتننستخه03متاده

فرضتیه:9برنامتتۀتعتامالتدینتتداريبترعواطتتفدینتتي

داردوپاستتخدهتتيبتتهآیتتتمهتتايآندرطیتتفلیکتترت

دانشجویاناثربخشاست .

درجتتهاي(=3هرگتتزتتتا=2همیشتته)صتتورت


شتتش

فرضتتیه:0برنامتتۀتعتتامالتدینتتداريبتتررفتتتاردینتتي

مي گیترد.نتتایجحاصتلازتحلیتلمتاده،ستپستحلیتل

دانشجویاناثربخشاست .

عتتاملياکتشتتافيوتأییتتدينشتتاندادنتتدمقیتتاسداراي
ساختارعامليسهمفلفهايباور،عواطتفورفتتاردینتي
است.ضترایباعتبتار1مفلفتههتايآن3/31بترايبتاور

روش
روشپژوهشجامعۀآماريونمونه:اینپژوهشاز

دیني3/16،برايعواطفدیني3/36،برايرفتاردینتي

لحتتاظهتتدف،کتتاربرديوازلحتتاظنحتتو گتتردآوري

و3/36برايکلمقیاسگتزارششتدهانتد.درستاخت

دادههتتا،شتتبهآزمایشتتي6وازنتتوعچنتتدگروهيبتتایتتک


مقیاسازهردونوعروایيمحتوایياستفادهشدهاستت.

گروهکنترل(همانندطرحچنتدگروهيستالمون)بتوده

برايتعیینروایيصوري9مقیتاس،ستفاالتبتهدوازده

استتتت.جامعتتتۀآمتتتاريپتتتژوهششتتتاملدانشتتتجویان

نفرازمتخصصانصاحبنظردرحوزههايروانشناستي،

دانشگاههايشهرتهرانبودکهازاینجامعه603نفربه

روانسنجيودینيکهسابقۀاجترايطترحپژوهشتيدر

روشنمونهگیتريدردستترسانتختابشتدند.انتختاب

اینزمینهراداشتند،ارائهشدندتتادربتار هترستفالدر

ازطریقفراخوانوعالقهمنديبهمشتارکتدرپتژوهش


مفلفههانظرختودرابراستاسمیتزانتناستبهترستفال

بودهاستابهاینترتیبکهابتدابادرجخبروفراخوان

نشاندهنتد 
رويطیفچهاردرجهايمشخصکنند( 0

دروبستتتایتهتتتايدانشتتتگاهيوتوزیتت بروشتتتوراز


باالتریندرجۀتناسبو6نشاندهند پایینتتریندرجتۀ

عالقهمندانبرايثبتنامدعوتبهعمتلآمتد.ثبتتنتام

تناستتب).تحلیتتلتوزیت درصتتدينظرهتتايمتخصصتتان

بهصورتاینترنتي،تلفنيیاحاتوريانجتامگرفتت.در

براساستوافق 13درصدياعاايگروهبترايتناستب

نشتده
ابتداقراربودبرايهتریتکازبرنامتههتايتتدوی 

سفالانتخابيموجتبشتد690ستفالازمجموعته612

شتتترکتکننتتتدهجتتتذبشتتتودوافتتتراد

حتتتدود03

سفالفرمالفو660سفالازمجموعه612ستفالفترم

شرکتکنندهبهشیو تصتادفيبتهدوگتروهآزمتایشو

ببتته/عنتتوانستتفاالتدارايروایتتيصتتوريانتختتاب

کنترلتقسیمشونداوليبهدلیلبهحتدنصتابنرستیدن

شوند .

گروهآزمایشوکنتترلبرختيازگروههتابته13نفتر،

روایتتيمنطقتتي0ستتفاالت،تعریتتفدقیتتقمتغیرهتتاو

مطالعهبا63گروهآزمایشي(1گروه9نفرا9گتروه1

طرحمنطقيسفاالتسطوحمهمپدید دیندارياستت

نفتترا2گتتروهدیگتتر13،61،61،1و11نفتتر)وصتترفاً

کهبراساستعریفدقیتقستاختاردینتداريانجتامشتد.

یکگروهکنترل(19نفر)انجامگرفت.براستاسایتن،

ساختارنظريدینداريدراینمقیتاس،براستاسآیتات،

درمجموعگتروهنمونتۀمطالعتۀحاضترشتامل661نفتر

احادیثومراجعهبهکتابهايشتهیدمطهتريوشتهید

خردهگروهو19نفرگروهکنتترل
گروهآزمایشدر 63

صدردقیقاً،تعریتفوبراستاسمفلفتههتاياصتليایتن

بودهاستت.اطالعتاتجمعیتتشتناختياعاتايگتروه

ساختار،سفاالتمتناظرباآنطرحشدهاستت.درواقت 

آمدهاند :
نمونهدرجدول 6
2

. reliability
. face Validity
4
. logical Validity
3

. quasi -exprimental

1

/10پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهچهارم،پیاپي(،)61زمستان6931

درپژوهشمربو بهساختایتنابتزار،تتالشمتنظمو

اندازهگیريدقیقوهمهجانبتهايازپدیتد دینتداريدر

جتامعيبتهمنظتتورتعریتفاجتزايتشتتکیلدهنتد ستتاز 

يفردوهمکاران .)6931،
جامعۀهدفداشت(خدایار 

دینتتتداريصتتتورتگرفتتتتکتتتهبراستتتاسآنبتتتتوان
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی اعضای گروه نمونه
متغیر 
جنسیت 

مقط تحصیلي 

گروهکنترل 

گروهآزمایش 
دختر 

 11

 61

پسر 

 03

2

کارشناسي 

 91

3

ارشد 

 16

 66

دکتري 

1

1

روشاجراوتحلیل:بستۀآموزشتياستتفادهشتدهدر
اینمطالعه«بستۀآموزشيتعامالتدینتداري»بتود.ایتن

متغیر 
وضعیتتأهل 
وضعیت
اقتصادي 

گروهآزمایش  گروهکنترل 

مجرد 

 39

 16

متأهل 

 10

1

متوس بهپایین 

 61

2

 16

 66

 10

1

متوس



متوس بهباال 

کنیتتدبتتهنکتتویيستتاماني)6911،ستتاختهشتتدهاستتت.
بهمنظوربررستيروایتيبستتۀتعتامالتيدینتداري،ابتتدا

بستۀآموزشيبامرورآسیبهايتربیتدینيدردنیتاي

محتوايهریکازسطوحاینبستهدرشتورايعمتومي

معاصروضرورتپرداختنبتهشتیوههتاينتوینتربیتت

متشکلاز90نفرازمتخصصاندارايمطالعتاتمترتب 

دینتتيدرراستتتاياعتتتاليمیتتزاندینتتداريدانشتتجویان

بادینداريدرحوزههايمختلفازجملهجامعهشناستي،

طراحيشدهاست.اینبستهدردهسطدشاملخالقیتت

روانشناسي،فلسفه،علومتربیتتي،ارائتهمتيشتدوافتراد

درارتباطاتبتینفترديوپدیتدآیيرفتارهتايمتعتالي

دیتتتدگاههايختتتوددربتتتار محتتتتوايبستتتتهراارائتتته

(دربتتار رواب ت بتتینفتترديودینتتدارينگتتاهکنیتتدبتته

ميکردند.پسازاِعمالدیدگاههايمتخصصتان،بستته

اابتتراهیمنتتژاد6939،اجتتواديآملتتي،

حمتتدان1363،

دریکشورايتخصصيمحدودترمتشکلاز61نفراز

6911اهتتتال،هتتتانومواستتتپالن1332،اکاویتتتانيو

همانگروهشورايعمومي،مجددبررسيميشتدتتااز

همکاران)6939،امهتارتهتايزنتدگيستالم(دربتار 

اعمالدیدگاههايشورايعمومياطمینانحاصلشود.

سبکزندگيسالموتربیتدینينگاهکنیدبتهبتاقري،

باتوجهبهاینکهاینطترح،ستومینمطالعتۀمقتدماتياز

)6913اچالشعقلودین(دربتار تأکیتدبترتعقتلدر

مطالعتتاتطراحتتيبرنامتتههتتايتعتتامليبتتارویکتترد

تربیتدینينگاهکنیدبهبهمحستنیانراد6912،ادهقتان

بتتهمنظتتوراعتتتالي
روانشتتناختي،تربیتتتيواجتمتتاعي 

ستتیمکاني6936،وستتروش)6911،استتبکزنتتدگي

دینتتداريدردانشتتجویانبتتوده،رونتتدستتاختبستتتۀ

پیامبراکرم(ص)(دربار سرمشقگیتريدینتيومعنتوي

آموزشيحاضربااتکتابتهتجربتۀدومطالعتۀقبلتيوبته

نگتتاهکنیتتدبتتهامتتانوترستتون1339،ابنتتدورا1339،ا

شرحزیرانجامگرفتهاست :

مکتتارمشتتیرازيوهمکتتاران)6911،ارشتتدوبالنتتدگي

)6اصالحوآمادهسازيکارگاههايبرگزارشدهدر

معنويوپترورشهتوشمعنتوي(گرجزونتک1363 ،ا

مطالعتتتتاتمقتتتتدماتيیکتتتتمودوم:ابتتتتتدامحتتتتتواي

ادو1332،اروستتتیر)1363،اانستتانوستتعادتانستتبت

کارگاههايبرگزارشتدهدرمطالعتاتمقتدماتي،پتایش

دینوحاالتمعنتوياارزشهتايدینتيدرچتارچوب

شدوبراساسآندرمحتواوفراینتداجترايکارگاههتا

تحلیلفیلماوجلوههايدینداريوزندگيمدرن(نگاه

اصالحاتيبهعملآمد .
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)1دعوتازصاحبنظرانبترايطراحتيوتتدوین

برنامههايمطالعاتدرحالاجترادرطترح،گتردآوري

کارگاههايآموزشتيجدیتد:درایتنمرحلته،ازافتراد

دادههايکمّيوکیفيبرايارزشتیابيکارگتاه،تحلیتل

شناختهشدهدرحوز برنامههتاي

صاحبنظر

متخصصو

يشتتده،تتتدوین
کمّتتيوکیفتتيدادههتتايجمتت آور 

ارتقتتايدینتتداريدعتتوتشتتدبرنامتتههتتايآموزشتتي

کتابچههايراهنمايمدرسکارگاهها،مناسبستازيو

تعتتتامالتيجدیتتتديراطراحتتتيکننتتتد.بتتترايایجتتتاد

تدوینحرفهايفیلمهايآموزشياستانداردوبرگتزاري

هماهنگي،ضواب وچارچوبطراحيبرنامه،تتدوینو

جلساتنقدطرحبودهاند.درکلیۀکارگاههادستتکتم

دراختیاراینافرادقرارگرفت .

ازدودستتتیارآموزشتتيدارايتحصتتیالتکارشناستتي

)9ارائۀمحتوايکارگاهتوس طراحبرنامهدرجم 

ارشد،دانشجويدکتريیادکتريبهمنظورتسهیلگري

گتتروهپژوهشتتي:صتتاحبنظتترانپتتسازتهیتتۀمحتتتواي

وتهیۀگزارشهايجلسهبهجلسهاستفادهميشد.قالتب

آموزشيوبرنامۀکارگاه،هریکازآنهادریکجلسه

کليبرنامۀتعامالتيوعنتوانهتايبررستيشتدهدرهتر

باحاورتماماعاايگروهپژوهشيشترکتکردنتدو

جلسه،درپیوستمقالهآمدهاند .


برنامۀآموزشيکارگاهمربو بهخودراتوضیددادندا
سایرینبهنقدوبررسيآنبرنامهميپرداختند.درنهایت



یافتهها

باانجامموارداصالحي،محتوايبرنامۀآموزشتينهتایي

برايبررسيفرضیۀاولپژوهشیعنياثربخشبودن

ميشتد(خالصتهمحتتوايکارگاههتادرپیوستتآمتده

برنامۀتعامالتدینداريبردینداريکليدانشجویان،از

است).پسازاینمرحله،ازشرکتکننتدگانبتهشترح

تحلیتتلکواریتتانستتتکمتغیتترهاستتتفادهشتتدهاستتت.

ذکرشدهدرقبل،ثبتنامبهعمتلآمتدواجترايبرنامتۀ

مفروضۀهمگنتيشتیبرگرستیونبترايانجتامتحلیتل

آموزشيشروعشد.رونداجرايآموزشبهاینترتیتب

کواریانستکمتغیرهتأییدنشتد.مفروضتۀنرمتالبتودن

بودکهازهمتۀداوطلبتاننتامنویستيشتدهدریتکروز

توزیت دادههتتابتتااستتتفادهازآزمتتونشتتاپیرووویلتتک6

بهعملآمدودریکيازگروههتاي
بهخصوصدعوت 

(P< 3/32ا)z=3/31ردنشداامافرضصفرآزمتون

دهگانۀآزمایشوگروهکنترلجایگزینشدندوبرنامتۀ

لوینمبنيبرهمگنيواریانسدوگروهدرمتغیرمال 

زمانبنتديشترکتدرکارگاههتادراختیتارآنهتاقترار

ردنشد(6(=1/0،P=3/663و.)F=)691براستاسایتن،

گرفت.کارگاههادر63یا61جلسهتنظیموبهصتورت

مفروضۀهمگنيواریانسگروههارعایتتشتدهاستت.

هفتتتهايیتتکجلستتهاجتتراشتتد.درجلستتۀنخستتتهتتر

دربار رعایتنشدنمفروضۀنرمالبتودنتوزیت ،سترمد

کارگاه،اهتدافپتژوهشوشترحعلمتيفراینتدانجتام

()603:6910معتقداستآزمونFنسبتبهپیشفترض

کارگاهبرايشترکتکننتدگانبتهتفصتیلتوضتیدداده

نرمالبودنتوانمنداستتاحتتيگتاهيتوزیت ،تفتاوت

شد.دانشجویانشرکتکنندهنیزیتکقترارداداخالقتي

چشمگیريبانرمالبودنداشتتهباشتد.بتامشتاهد یتک

دهجلستتهايرااماتتا
مبنتتيبتترحاتتورمتتفثروحتتداقل 

نمونۀ23تایيیتابیشتتر،توزیت تقریبتاًنرمتاليبراستاس

کردند.آنهتادرجلستۀنخستتوپایتانيکارگتاه،ابتزار

قایۀحدمرکزيحاصلميشود.براستاسایتن،ادامتۀ

استفادهشدهدرپژوهشراتکمیلکردند .


روندتحلیتلبالمتان منظتورشتد.نتتایجآزمتونتحلیتل

ستتتایرمراحتتتلاجتتترايبرنامتتتهشتتتاملمکالمتتتۀ
شرکتکنندگانبامجريوتیمپژوهشيودسترسيبته

آمدهاند .
کواریانستکمتغیرهدرجدول 1

. Shapiro -Wilk

1
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جدول  .2خالصۀ یافتههای آزمون اثر بینآزمودنی میانگین دینداری کل
نوعسوممجموع

منب تغییرات 
پیشآزمون


مجذورات 

درجهآزادي 

نسبتF

سطدمعناداري  مجذورایتايسهمي 

توانآماري 

 13129/10

6

 611/31

 3/333

 3/211

6

گروه 

 610/11

6

 6/30

 3/933

 3/331

 3/619

خطا 

 16110/11

 691









کل 

 1111123/31

 603











میانگین دینداري

نتایج نشان دادند اگرچه نیمرخ 

6(= 3/11و) F)691وعواطفدینتي(= 6/19،P= 3/11

شرکتکننده در مطالعه در دو مرحلۀ

کل افراد 

(6و) F )691ردنشدهکتهنشتاندهنتد پتذیرشمفروضتۀ

پیشآزمون و پسآزمون افزایش یافته است (= 1/10


همگنيواریانسگروههاستت.مفروضتهنبتودهمخطتي

 ،)MD = 609/90 -692 /13این میانگین تفاوت

چندگانهازطریقمحاسبۀهمبستگيمتغیرهتايوابستتهو

معناداريبامیانگینگروهکنترلنداشتهاست (= 3/31

مفروضتتۀخطتتيبتتودنرابطتتۀجفتتتمتغیرهتتايوابستتته

η1وp<3/32و(691و df=)6و)F =3/612ومتغیر

ازطریقمشاهد ماتریسنمتودارپراکنتدگي،بررستيو

گروهبندي یامداخله،تنها توانستهاست 3/1درصداز


تأییتتتدشتتتدند.نتتتتایجآزمتتتونMبتتتاکس،همگنتتتي

تفاوتدوگروهراتبیینکند.براساساین،فرضیۀاول

یسهتتتتايواریتتتتانسکواریتتتتانسراتأییتتتتد
متتتتاتر 

پژوهش مبني بر اثربخشي برنامۀ تعامالت دینداري بر

نکردنتد(P= 3/333

) Fوبتههمتین

دینداريکلتأییدنميشود .

دلیلمقاومبودنمعناداريآزمتونرانمتيتتوانتاتمین

1111(=2/16،و)1

درادامهبااستفادهازتحلیلکواریتانسچنتدمتغیره،

کردابااینحالنظربهرعایتسایرمفروضتههتا،ادامته

ایتتنموضتتوعبررستتيشتتدهاستتتکتتهآیتتابتتیننیمتترخ

روندتحلیلبالمان بهنظرميرسد.نتایجنشاندادنتددو

مفلفههايدینداري(شاملباورها،عواطتفورفتارهتاي

گروهآزمایشوکنترلدرنمر پسآزمتونبتاوردینتي

دیني)پیشوپسازشرکتدرآمتوزشدرمقایستهبتا

( η1 = 3/93و P > 3/32و)F = 23/39ورفتتاردینتي 

گروهکنترلتفاوتمعناداروجودداردیاخیر.دراینجتا

(η1 =3/31وP>3/32و)F= 1/2بایکدیگرتفتاوت

نیزاگرچهمفروضۀنرمتالبتودنتوزیت دادههتاردشتده

معنتتاداردارنتتداامتتادوگتتروهدرعاطفتتۀدینتتيتفتتاوت

است،فرضصفرآزمونلوینمبنيبرهمگنيواریانس

نداشتهاند(η1 =3/33وP<3/32و.)F = 3/320

معنادار

گروههتادرهتترستتهمتغیترباورهتتايدینتتي(،P= 3/13

آمدهاند .
نتایجدرجدول 9

= 6/66

(6و)691

،)Fرفتارهتتتايدینتتتي( ،P= 3/92
جدول  .3خالصۀ یافتههای آزمون اثر بینآزمودنی میانگین مؤلفههای دینداری

متغیروابسته

نوعسوممجموعمجذورات

درجات
آزادي

نسبتF

سطدمعناداري

مجذورایتاي

توانآماري 

سهمي

باوردیني

6231/39

6

 23/39

3/33

3/930

6

رفتاردیني 

132/39

6

1/29

3/33

3/313

 3/111

عاطفۀدیني

6/11

6

3/320

3/16

3/333

 3/321
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باتوجهبهنتایجارائهشدهدرجدول،9فرضتیه1و0


ميتواندرقالبمفهومتأثیرظاهربرباطنتبیینکرد.به

مبنتتيبتتراثتتربخشبتتودنبرنامتتۀتعتتامالتدینتتداريبتتر

اعتقتتادبتتاقري(،)6911منظتتورازظتتاهرهمتتۀامتتور،

افزایشباورورفتاردینيردنشداامافرضیه9مبنتيبتر

مشتهودياستتکتتهازانستانستترمتيزنتتدوایتنامتتور

اثربخشياینبرنامهبرعواطفدینيتأییدنشد.

مشهودبرالیههايزیرینباطنانسانتأثیرميگذارنتدو
درواق «دستاندرکارنقشزنيبربتاطنانستان»باشتند.

بحث

باقري،ظاهرسازيرازمانيمذموممتيدانتدکتهمتوجته

نتتتایجایتتنپتتژوهشنشتتاندادنتتدبرنامتتۀآموزشتتي

مردمباشدودرغیرایتنصتورتآنرامتوجتهدرونو

تعامالتدینداريتوانستهاستتاثترمعنتاداريبتربتاور

مایۀتحولباطنمتيدانتد.براستاسایتناصتل،چنانچته

دینيورفتاردینيشترکتکننتدگاندردورهآموزشتي

بخواهیمدرباطنفرديتغییروتحولپدیدآوریم،بایتد

داشتهباشد.درادامه،اثربخشياینبرنامۀآموزشيتبیین

سبکزندگياوبهگونهايمطلوبتنظیمشودتتابتتوان

خواهدشتد.همچنتینبتاتوجتهبتهاینکتهایتنپتژوهش

احساسات،افکاروتصمیمگیريهايمعینومطلتوبيرا

نخستینپژوهشيبودهکهاثربخشيیکبستتۀآموزشتي

دردروناوایجتتادکتترد.درستتخنيازامتتامصتتادق(ع)

رابتتردینتتداريمطالعتتتهکتتردهاستتتت،بتتهبرختتتياز

دربار پیامبرآمدهاست«کانرسولاهلل(ص)یأکلآکله

محدودیتهاوچالشهايمواجتهشتدهبتاآن،درپایتان

العبتتدویجلتتسجلستتهالعبتتد...تواضتتعاًهللتبتتار و

اشارهخواهدشد .

تعالي» اشتیو رستولختدا(ص)ایتنبتودکتههمچتون

ازچشتتمانتتدازاستتالمي،دینتتداريمقولتتهايپیچیتتده

بندگانغذاميخوردوبههیأتبندگانمينشست.ایتن

استتتکتتهبتترشتتوونمتفتتاوتوگستتترد زنتتدگيتتتأثیر

سببفروتنتينستبتبتهخداونتدتبتار

وتعتاليبتود

ميگتذاردوبتهنظترمتيرستدتوجتهتوممتانبتهتعتداد

(روضۀکتافي،نقتلازمیتزانالحکمتهج.)112:3ایتن

بیشتريازاینابعتادمتفتاوت،احتمتالاثربخشتيبرنامتۀ

حدیثبیانکنند اینموضوعاستکتهرعایتتظتاهر،

تربیتدینيراافزایشميدهتد.پتژوهشحاضترچنتین

موجببندگيدردرونمتيشتودوبنتدگيکتهحتالتي

نگتاهيبتهتربیتتدینتيداشتتهاستتواثربخشتيبستتتۀ

باطنياست،تنهادرهمراهيباظتاهردواممتيآورد.بتر

هايباورورفتاردینيميتواندمعلتول

آموزشيبرمفلفه

اساساین،ميتواننتیجهگرفتآمتوزشمهتارتهتاي

توجهتوممانبهابعادمتفاوتيباشد.درادامه،هریتکاز

زندگيسالمدرقالبغیرمستقیمدیني،موجتبارتقتاي

اینابعادآموزشيومشتارکتآنهتادراثربخشتيبستتۀ

دینداريدرونيميشود .


آموزشيتبیینميشوند .


نفتتردي:اثرگتتذاريآمتتوزشروابتت 
روابتت بتتی 

مهارتهايزندگيسالم:رابطتۀدینتداريوستبک

بینفرديبردینداريراميتوانبامفاهیمدینتيتتوّليو

زندگيسالمراميتوانتعامليومتقابلدانستااگرچه

حمایتاجتماعيتبیینکرد.بهعبارت دیگتر،آمتوزش

دینداريميتواندبهزندگيمعناببخشتدوبترادرا از

رواب بینفرديدرقالبيدینيبااثرگذاريبتراحستاس

دردونشانههاوباورهادربار عللبیماريتأثیربگتذارد

توّليوتقویتحمایتتاجتمتاعيادرا شتدهموجتب

وچتارچوبيراشتکلدهتتدکتهدرآنافترادیزنتتدگيو

ارتقتتايدینتتداريمتتيشتتود.تتتولّيدربرگیرنتتد عاطفتته،

تجاربشانرامعناميدهند(شالنتوهمکتاران.)1331،

کمکوحمایتمتقابلاستوبهمعنايکمک،ایفتاي

همچنیناثرگذاريسبکزندگيستالمبتردینتداريرا

تعهدوعالقهمندبودناست.تولّيبُعتداساستيازایمتان
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استکهبرمبنايآنیکمتفمن،پیتامبر(ص)وپیتروان

بدنيدیگرانتأکیدکردهانداازجملهرسیدگيبتهحتال

اورابتتهختتاطرختتدادوستتتبتتداردوآنهتتادوستتت،


ایتامودستکشیدنبرسرآنها،توصیهبهمرداندربتار 

محافظتتتتکننتتتدهوحمایتتتتکننتتتد یکتتتدیگرباشتتتند 

توجهبههمسرانخود،عیادتبیمارانوتوجهخاصبته

(یوتز.)1363،باتوجهبتهمتواردکتاربردایتنکلمتهدر

سالمندانبهخصوصوالدینوخویشاوندان(کاویتانيو

قرآنکریم،اصلواحدومفهوممشتر مشتقاتمتاد 

همکاران .)6939،

تولّي،قربونزدیکيیادوستتيومحبتتاستتکتهاز

ستتبکزنتتدگيپیتتامبر:اثرگتتذاريآمتتوزشستتبک

وپشتتتتیبانيکتتتردناستتتت

يرستتتاندن
آثتتتارآنیتتتار 

زنتتتدگيپیتتتامبربتتتردینتتتداريبتتتااستتتتفادهازمفهتتتوم

(ابتتراهیمنتتژاد.)6939،چنتتینپیونتتديدربتتینآدمیتتان


«سرمشقگیتريمعنتويیتادینتي»تبیتینپتذیراستت.در

چنانچهمبتنيبرآموزههاياسالميباشدوبررضتايبته

سرمشقگیريدیني،افرادميتوانندباسرمشتقگیترياز

خداتکیتهداشتتهباشتد،انستانهتارابتهیکتدیگرپیونتد

زندگيیااعمالیکالگويدینيدرگذشتهرشددیني

متتيدهتتداآنچنتتانکتتهبتترهمتتۀپیونتتدهايدیگتترتتتأثیر

داشتهباشند(امانوترسون.)1339،اینموضوعازایتن

متتيگتتذارد(جتتواديآملتتي.)6911،همچنتتین،امتتروزه

حیتتثحتتائزاهمیتتتاستتتکتتهبنتتدورا()1339مبتتدع

شواهدپژوهشيبهخوبينشاندادهاستکتارکردبهینتۀ

یادگیريمشاهدهاي،بهیادگیريمشاهدهايانتزاعينیتز

تشتدهروي
افراددرمحی هايبهلحاظاجتماعيحمای 

معتقتتدبتتودابتتهایتتنمعنتتاکتتهمشتتاهدهکننتتد اصتتولیتتا

ميدهد.حمایتاجتماعيشاملابعتادمختلفتيازجملته

استانداردهايشتاملشتدهدرافکتارواعمتالنشتانداده

حمایتهیجاني(برايمثتالصتمیمتوتعلتقپتذیري)،

بهمحضکستب
شدهبهوسیلۀدیگرانرااستخراجکندو 

حمایتتتابتتزاري(بتترايمثتتالکمتتکمتتالي)وحمایتتت

اصول،آنهارابرايتولیدمثالهايجدیديازرفتتاربته

عاطفياست(هال،هانومواسپالن.)1332،دراستالم

کارببردارفتارهتایيکتهفراتترازآنچیتزياستتکته

بهاینمتواردبارهتاتأکیتدشتدهاستت.دربتار حمایتت

دیده،خواندهیاشنیدهاند.پیامبراکرم(ص)الگويدیني

ابزاريدراسالمبرحمایتمالينیازمندانتأکیدزیتادي

مناسبيازحیثاخالقي،رفتاريوشخصیتياستتودر

شدهاستتاوضت مالیتاتهتايواجتبیعنتيخمتسو

قرآنکریمنیزعیناًازپیامبر(ص)بتهعنتوانالگتواشتاره

زکاتوتوصتیهبتهصتدقه،انفتاق،وقتفوقترضایتن

شدهاست(احزاب.9)16:منظورازالگوبودنپیتامبرآن

ينشانميدهد .

بهخوب
تأکیدرا 

استکهرسولخدا(ص)درابعتادستهگانتۀاعتقتادات،

«وهمانانکهدراموالشانحقت معلتوماستتبتراي
سائلومحروم»(6معارج10:و.)12

اخالقیاتواعمال،الگتويکامتلانستاناستت.اندیشتۀ
توحیديآنحارت،ایمان،توکل،اخالص،شجاعت،

«آنانکهبهغیبایمتانمت آورنتدونمتازرابترپتا

پاکي،صداقت،کاروکوشش،نظتمونظافتت،زهتدو

م ت دارنتتدوازآنچتتهبتتهایشتتانروز دادهایتتمانفتتاق

تقوا،محبّتتومهربتاني،عفتووبخشتش،همتتعتالي،

م کنند»(1بقره .)9:

استقامتوشکیبایي،هوشیاريودرایت،توجّهبهختدا،

عتتالوهبتترحمایتتتمتتالي،درمنتتاب استتالميمتتوارد

تسلّ برحوادثومقاومتدربرابترستختيهتاازجملته

زیاديبهطورمستقیموغیرمستقیمبرحمایتتعتاطفيو
 .1وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّلْومو ..لسلوََِّلِ ِ وَالْحَرْومو.ِ.
 . 2الَّذِينَ يمؤْمِنمونَ بِِلْغَيْبِ وَيمقِيحمونَ الصَّالةَ وَمِحَِّ رَ َزقْنَِهممْ يمنفِقمونَ.

الوهِ أمسْوَة حَََنَة لسلحَن كَاِنَ يَوُْماو الوَّاهَ وَالْيَاوْ َ.الْا ِوَ
 .3لَقَدْ كَِنَ لَكممْ فِي رَسمولِ َّ
الو ا َه َكيِي اوقا اق ل اقِ بااوا اااحِ بر اقواادا بااهش رسااول اادا سوم ااق
وَذَكَ ا َو َّ
نيكوسااب بااوا سن كااه كااه بااه اادا و روز بِزرَااين اميااد بارب و اادا را
فواوان يِب م كند).
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امورياندکههمۀمسلمانانبایددراینامتور،ازرستول

اقتاائاتمتنوعبسیارياستادرجهتانمعاصتر،انستان

خدا(ص)الگووسرمشقبگیرند.کستيکتهستهحتوز 

هرچهبیشتروبیشترباگستر متنوعيازانتواعاطالعتات

اعتقاد،اخالقوعملختودرابتاپیترويازپیتامبر(ص)

قرارگرفتهاستابهگونهايکهایناطالعاتانسانرابا

سامانميدهد،آنحارتراالگويختویشستاختهو

چالشهايفکريبستیاريروبتهروکتردهاستت.دنیتاي

بتتهآیتته16ستتورهاحتتزابعمتتلکتتردهاس تت(مکتتارم

متتدرنمفروضتتاتمتتاديودنیتتایيختتودرامبنتتيبتتر

شیرازيوهمکاران .)6911،

گسترشمناف ماديگسترشدادهاستکهميتوانتدبته

پرورشهتوشمعنتوي/رشتدوبالنتدگيمعنتوي/

زدودنجوهرالهيازطبیعتتمنجترشتود.اصتالتدادن

نستتبتدیتتنوحتتاالتمعنتتوي:پیونتتدبتتینمعنویتتتو

بهرشداقتصاديومادي،دوريازهویتفرهنگيخود

دینداريراميتوانرويیکپیوستارتلقيکرد.بانگاه

وتقلیلدادنادراکاتوفهمآدمیتانبتهستطدکمّتيو

بهمعنویتازچشماندازجوام غیردیني،6معنویتفاقتد

تجربهپذیر،ميتواندبهدشواريدرارتبا معنويانستان

هرنوعجنبۀدینيازجملتهبتاوربتهخداونتدیتاآخترت

وجهانهستيبامبدمخودیعنيخداوندمتعال،منجترو

است.همچنینمعنویتتاحتدبستیارزیتاديیتابتهطتور

موجببيمعنایيوغیرهدفمنديشود(نکوئيستاماني،

کاملدروندینيتبیینشدهاست(گرجزونک)1363،ا

.)6911دردوکارگاهیادشده،دالیلنیازبشربهدیتنو

بهگونهايکهریشۀمعنویتدردیتندیتدهمتيشتود،تتا

کارکرددیندرعصرحاضر،تقابلمکاتتبنوظهتوربتا

کهجداسازيآنازدین،آنرابيمعنتامتيستازد

جایي


ادیانسنتيوافکارچهرههاينواندیشانۀدینتي،انقالبتي

(ادو.)1332،درمجموعبینوجهنهاديوشخصيدیتن

دینداريومعنویتگرايدینداري،بحثونقدشدهاند.

تفکیکوجودداردواتصافبهوجهنهتادي،دینتداري

شرکتکنندگاندرکارگاه،ضرورتنیازبهوجوددین

واتصافبهوجهشخصي،معنویتاست.براساسایتن،

وآشتتنایيبتتاگونتتههتتايدینتتداريرادالیتتلاثربخشتتي

مبتنتتيبتترنگتتاهجوامتت غیردینتتي،معنویتتت،متمتتایزو

آمتتوزشدانستتتند.ضتترورتنیتتازبتتهدیتتنآنگونتتهکتته

غیرمترادفبادینداريدیتدهشتدهاستتکتهمتيتوانتد

آمتتوزههتتاياستتالميبیتتانمتتيکننتتد،فطتترياستتتو


درونیتتاختتارجازدینتتداريادرا شتتود(روستتیتر،

بیتتدارکردنایتتنگتترایشفطتتريدرطتتولآمتتوزش

.)1363بتتتهعبتتتارتدیگتتتر،متتتيتتتتوانبتتتهمعنویتتتت

مهمتریندلیلایناثربخشياست .


غیرایدئولوایکوغیردینيقائلبودکهدرآنتعبتدبته

انسان و سعادت :در این کارگاه آموزشي دربار 

حداقلبرسدوهدفآنبیشتررهتایيازرنتجباشتدتتا

موضوعاتي مانند توانمنديها ،نیازها و خواستههاي

رسیدنبهخداااماازچشماندازاسالميکهدرسردیگر

انسان ،جایگاه انسان در هستي ،رویکرد دیني به

پیوستارقراردارد،تقسیمدینبهوجوهنهاديوشخصي

خویشتن و نقش قوانین هستي در سعادت بحث و

وبهتب تفکیتکدینتداريازمعنویتتپتذیرشچنتداني


آموزش داده شد .شرکتکنندگان در کارگاه نیز

بتتهطتتوروستتی 
نتتداردوازایتتنروتربیتتتدینتتيبایتتد 

مهمترین دلیلاثربخشيکارگاهراپیداکردندیددیني


دربرگیرند آموزشهايمعنويهمباشد .

نسبتبهسعادتانسانتوصیفکردند .

دیندرجهانمعاصر/جلوههايدینداريوزندگي

پژوهشحاضترنشتاندادبستتۀآموزشتيتعتامالت

مدرن:جهانمعاصروزندگيمدرنواجدویژگتيهتاو

دینداريبرمفلفۀعواطفدینتيودینتداريکلتي،اثتر

. secular

1

معنتتادارنتتدارد.براستتاسمبتتانينظتتريستتنجۀدینتتداري
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استتتفادهشتتدهدرپتتژوهشحاضتتر،عاطفتتۀدینتتيشتتامل

کتتردنهتتاو

بازپرستتیدنهتتاوبازشتتناختهتتاوشتتک


دوستتتداشتتتنخداونتتد،ختتوفازناخشتتنوديختتدا،


يهتتتاموجتتتبمتتتيشتتتوددلیلتتتيبتتتودن،
اندیشتتتهورز 

احساسعاطفينسبتبهاهلبیت(ع)واحساسعتاطفي

تحقیقيبودنواختیاريوانتخابيبودنویژگيدینداري

نسبتبهمفمناندردوقالبعواطفمثبتومنفيبتوده

آنهاشود(ستروش.)6911،ایتنموضتوعازایتنحیتث

است(خدایاريفتردوهمکتاران.)6931،محستنیانراد

اهمیتداردکهباحذفنمر عاطفۀدینيازنمتر کتل

()6912بتترايتربیتتتدینتتي،تتترویجازطریتتقتحریتتک

دینتتداري،بستتتۀآموزشتتياث ترمعنتتادارقتتويبتترنمتتر 

عاطفهرادرتقابلباترویجمبتنتيبترتعقتلقتراردادهو

دینداريکلپیتدامتيکنتدواثتربخشنبتودنآمتوزش

معتقداستتأکیدبروجهعاطفي،تمایلبهدر عمیق

تعتتامالتدینتتداريبتتردینتتداريکتتلرام تيتتتوانبتته

متنکالمواندیشۀخداوندراکاهشمتيدهتدوبیشتتر

بيتوجهيبهوجهعاطفۀدینينیزنسبتداد .


عبارتدیگر،ایشتانمعتقدنتددر

بهحاشیهميپردازد.به


نتتایجمطالعتۀحاضترنشتاندادنتددرکتاربردروش

تربیتدینيميتوانبهتقابلتعقلدرمقابلهیجانقائل

تجربيبرايبررسياثربخشيبرنامۀتربیتدیني،برختي

بتتودکتتهروشهتتايتبلیغتتيمتتداحي،محتتر بختتش


محدودیتهايجديوجودداردابتهگونتهايکتهایتن

هیجانيدیندارياند.بهنظرميرسداینتقابلواعتقادبه

محدودیتهابهمنزلۀنوعيآستیبشناستيمتيتوانتدبتر

کارآمديوجهعقالنيدرمقابلوجتههیجتانيبتهطتور

نتتتایجمطالعتتهتتتأثیربگتتذارد.برختتيازمهتتمتتترینایتتن

ضتتمني،متتدنظرستتازندگانبستتتۀآموزشتتيتعتتامالت

محدودیتهاعبتارتانتداز:التف)بتهنظترمتيرستددر

دینداريبودهاستوازتقویتمفلفۀهیجتانيدینتيبته

جامعۀفعليمابنابهدالیلاجتماعي(برايمثتالاعطتاي

روشغیرتبلیغتتي،آنچنتتانکتتهدربتتار دومفلفتتۀدیگتتر

امتیازاجتماعيدرقبتالانجتاماعمتالومناستکدینتي،

صورتگرفته،غفلتشدهاست.مفیداینموضتوعآن

بتتتاقري،)91:6913،افتتتراددربتتتار متغیرهتتتایيماننتتتد

استتتکتتهگتتروهکتتانونيدرمصتتاحبههتتايکیفتتي،

دینداري،ازبروزمکنوناتقلبتيوواقعتيختودامتنتاع

بنیانگذارينوعيتربیتدینيِمعرفتاندیشراویژگتي

متيکننتدوبتاظاهرستتازيوریاکتاريچتهبستاختتودرا

اصتتليوعامتتلاثتتربخشبرنامتتۀتعتتامالتدینتتداري

دینتتدارترازآنچیتتزيکتتههستتتند،نشتتانمتتيدهنتتد.

دانستهاند.حسباظهاراتآنهتا،عقتلوقتو استتداللي

ریاکتتارياگرچتتهبتتهختتوديختتودآستتیبجتتديبتتراي

شرکتکنندگانمخاطببرنامهبتودهاستتتتاعاطفتهو

برنامتههتايتربیتتدینتياستت(حستینزادهومشترفي،

هیجانآنهاوتالشبهاقناععقليونهاجباریتاتحمیتل،

،)6913ازحیثاثرگتذاريبترنتتایجمطالعتاتتجربتي

ویژگيتماميکارگاههتابتودهاستت.روشتناستتدر

سببدیدهنشدنتغییراتمتيشتودوچتهبستااثربخشتي

چنینرویکرديهدایتعقلبهسويتقویتتایمتاندر

برنامۀآموزشتيبتهلحتاظآمتارينشتاندادهنشتود.بته

فرد ودستتیابيبتهحتالتيکتهعقتلوایمتانمنطبتقبتر

عبتتارتدیگتتر،فتتردمشتتارکتکننتتدهدربرنامتتۀتربیتتت

یکتتدیگرباشتتند(دهقتتانستتیمکاني،)6936،بتتهارتقتتاي

دیني،همپیشوهمپسازآموزش،ختودرادرستطد

متتتيشتتتود.بتتتاورودبتتتهعرصتتتۀ
دینتتتداريمنجتتتر 

باالیيازدینتداريمعرفتيکنتد،درنتیجتهتغییتربتراثتر

معرفتاندیشي،جزمباشکوحیرتعوضميشتودو

آمتتتتتوزشدرنتتتتتتایجنشتتتتتاندادهنشتتتتتوداب)از

بافاصلهگرفتنازجتزمراهبترايورودبتهعرصتۀیقتین

محدودیتهتاياساستيپتژوهشحاضتر،خودانتختابي

دنهتتاو
همتتوارترمتتيشتتود.بتتهعبتتارتدیگتتر،پرستتی 

اعاايبرخيازگروههايآزمایشبودهاست.بتهنظتر

برنامۀتعامالتدینداريدانشجویان:ساختوروایيیابي 16/


ميرسدبرخيازاعاايگروهنمونتهکتهداوطلبانتهدر

مثالباآموزشدرموضوعاتينظیرمثبتنگتري،عفتوو

مطالعهشرکتکردهبودند،درسطدباالیيازدینتداري

بخشش،خودشناستي،ستعادتانستانوتحلیتلمفتاهیم

قرارداشتندودینتداريازدغدغتههتايمهتمآنهتابتوده

يدرفتتیلمهتتايمتتذهبي،هتتدفنهتتایيارتقتتاي

دینتت

است.باالبودنمیانگیننمر دینداريکلایتنافتراددر

خداشناسيومعتادمتدنظربتودهاستت.ه)عتدمتجتانس

مرحلۀپیشآزمونمتيتوانتدمفیتدایتنادعتاباشتد.بتر

گروهتتيازحیتتثمقط ت تحصتتیلي،محتتدودیتدیگتتر

اساساین،تغییراتدینداريدراینافراددیدهنميشود

پژوهشحاضربود.بهدالیتلاجرایتي،امکتانتفکیتک

واینامرممکناستموجتبکتمبترآوردياثربخشتي

آموزشبرايدانشجویانمقتاط تحصتیليکارشناستي،

نتایجدربرخيازکارگاههاشدهباشد.عکتسموضتوع

کارشناسيارشدودکتريوجودنداشتهاست.بتاتوجته

نیزصادقاستابهگونهايکهممکناستافتراديکته

بتتهامکتتانمتفتتاوتبتتودنبرداشتتتایتتنستتهگتتروهاز

ازدینداريبیشتتريبرخوردارنتد،پتذیرشبیشتترينیتز

آموزشهايدادهشده،سنجشآنهادرقالبیکگتروه

برايچنینبرنامههایيداشتهباشتندودرنتیجته،موجتب

ميتواندبرنتایجپژوهشتأثیربگذارد.و)عتدمستنجش

بیشبرآوردياثربخشينتایجشود.ج)محدودیتدیگر

متغیروابستهدرمرحلۀپیگیري،محتدودیتمهتمدیگتر

شایانتوجه،مربو بهویژگيهتايستنجهاياستتکته

اینمطالعهبودهاست.اینامکانوجتودداردکتهتغییتر

برايسنجشدینداريازآناستفادهشدهاستت.برختي

درستتازههتتایيماننتتددینتتداريبتتهصتتورتتتتدریجيو

ازمادههايموجوددرمقیاسدینداريختدایاريفتردو

مدتهاپسازآموزشاتفاقبیفتدازیترازمتانمتيبترد

همکتتاران()6931کتتهازآنبتترايستتنجشدینتتداري

تاهستيفردازمتعلقاتجدیددنیتايپدیدارشناستياش

استتتفادهشتتدهاستتت،قابلیتتتبازنمتتایيتغییتترحاصتتلاز

اثتتربپتتذیردوبتتههمتتیندلیتتل،وروددادههتتايمرحلتتۀ

آموزشراندارندودرنتیجهبهخوبيمنعکسکننتد اثتر

پیگیتتريبتتهتحلیتتل،متتيتوانستتتاطالعتتاتاضتتافيدر

آموزشبردیندارينیستندابرايمثال،آیتمهتایيماننتد

اختیارماقراردهد.اینمطالعهدومحدودیتدیگترنیتز

«ستتعيمتتيکتتنمنمازهتتايواجتتبختتودرابتتهجماعتتت

داشتانخستآنکهنمونتۀپتژوهششتاملدانشتجویان

بخوانم»و«اگرحکمجهادصادرشتود،درآنشترکت

بودهاستودومآنکهبرخيازمفروضههايتحلیلهاي

ميکنم»فاقدویژگيتغییرپذیريبراثرآمتوزشانتد.د)

آماريرعایتنشدهبودابههمیندلیل،تعمتیمیافتتههتا

رونداجرایتيمطالعتهحاضترنشتاندادهاستتدرحتال

ميبایدبااحتیا صورتگیرد .


حاضراقشاردانشجویيبهطورکليتمایليبهمشتارکت

درمجموعپژوهشحاضر،نخستینپژوهشمنستجم

درآموزشهايمستتقیموپیوستتهدینتيندارنتد.شتاهد

درزمینتتۀاثربخشتتيیتتکبستتتۀآموزشتتيب تردینتتداري

گتروهآزمتایشدر

مهتتمتتتریننتیجتتۀآنتأییتتد
دانشتتجویانبتتودهاستتتو 

برختتيازمداخلتتههتتايمطالعتتۀحاضتتربتتودهاستتتکتته

اثرگتذاريبرنامتههتايمداخلتهايبترارتقتايدینتتداري

باوجودتالشبسیاروتبلیغاتگستترده،گتروهاجرایتي

استااگرچهایناثرگتذاري،انتد وبتاچتالشهتایي

چنینادعتایي،شتماربستیارانتد

مطالعه،موفقبهجلبمشارکتتعتدادکتافينشتدهانتد.
برايمواجههباچنینموضوعي،آنچنانکهدربرختياز
کارگاههتتايهمتتینمطالعتتهنیتتزمتتدنظرقتترارگرفتتت،
ميتوانازآموزشهايغیرمستقیمدینيبهرهبردابتراي

همراهبودهاست،اینمطالعه،نوعيمطالعۀمقتدماتيدر
نظرگرفتهشدهاستکهبراساسیافتههتايآن،بتانگتاه
بتتهمبتتانيونظریتتههتتايدینتتيورف ت محتتدودیتهتتاي
ذکرشده،ارائهوپیشنهادیکالگويجام تربیتدینتي
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واخالقيازسويپژوهشگرانمطالعتۀحاضتر،متدنظتر
قرارگرفتهاست .
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