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 چکیده 

های انواع آموزشوظايف نظام آموزش در  ترينیدیکلهای آموزشی يکی از ارزيابی اثربخشی دورهسنجش و 

گذاری در راستای ارتقای معنويت دانشجويان ريزی و سرمايه. ضرورت برنامهدروشمار میتخصصی به -عمومی

برای رسیدن به سرحد کمال بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراين با توجه به اهمیت تأثیر متون دينی بر رفتار و 
گیزه فزايی بر افزايش انابصیرتبرگزاری کالس های  یاثربخشنگرش افراد، برای اطمینان يافتن از میزان 
انجام پذيرد تا بتوان يی هاپژوهشرسد هايی الزم به نظر میدانشجو معلمان برای شرکت در چنین دوره

 ینیبجهاندانشجو معلمان نسبت به  يیافزادانشرفتارهای مورد توقع را آزمود. اين پژوهش با هدف تعیین میزان 
بر با روايی قابل قبول يک بررسی آزمايشی  نامهپرسشدر اين پژوهش کمّی به کمک دو نوع  انجام گرفت. نهاآ

. ترم انجام گرفته است کيدر طول  انیباهنر دانشگاه فرهنگ دیشه سيمعلمان پرد -نفر از دانشجو 07 یرو
های آماری چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی و تحلیل آماری با شاخص ةاز جامع آمدهدستبههای داده

های آمار توصیفی از قبیل جدول، اند و بر اساس شاخصنقد و تحلیل قرار گرفته ةری در بوتواريانس چند متغی

قرار گرفته  لیمورد تحل یو بنفرون یزوج tپژوهش با دو آزمون  جينتا .اندشدهنیز بررسی  هادادهتعداد و درصد. 
های معرفت افزايی و برگزاری دورهدهد که میان گیری مجدد نشان میهای تحلیل واريانس با اندازهيافتهاست. 

بسیار معناداری وجود دارد. نتايج حاصل از پژوهش نشانگر  ةبینی دانشجو معلمان رابطتغییر رفتار، نگرش و جهان

 ةبا مقايستوان ه و ثانويه دانشجويان وجود دارد و مییاول ینیبجهانبین میانگین  ن است که درصد قابل توجهیاي

 .شجويان تأثیر معناداری داشته استبینی دانآموزشی بر جهان ةنتیجه گرفت که دورمتغیرها تأثیر دو سنجه بر 
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 مقدمه .1
برای شکوفا کردن و به فعلیت رساندن  سازوکارهاها و فراهم کردن زمینهتربیت عبارت است از 

ای برنامه معین و بر پايه چهارچوبیسوی هدف مطلوب، انسان و حرکت تکاملی او به های پنهانتوانمندی
ز ديرباز مورد توجه و چرخه تعلیم و تربیت، پرورش دينی است که ا هایيرمجموعهزيکی از سنجیده است. 

ويژه قشر هايی در مسیر تربیت دينی افراد جامعه بهاران بوده است تا براساس آن گاماندرکاهتمام دست
های مربی، فعالیت یسازهماهنگهای تربیتی، دهی فعالیتجهت» فرهیخته و دانشگاهی برداشته شود.

های مناسب برای از شیوه یریگبهرهايجاد انگیزه و تحرّک برای رسیدن به مقصود و سازماندهی محتوا و 
بر اين  .(101-100 :1307شريعتمداری، «)جمله ثمرات و فوايد اهداف تربیتی استها ازرسیدن به هدف

های شناختی، يکی از رويکردهای تعلیم و تربیت در راستای پرورش جنبه نوانعبهاساس تربیت دينی 
 ها و معیارهای دينی است.از نظر التزام به چهارچوبعاطفی و عملی متعلّم 

خصوص در به احل زندگیدر همه مردهی نگرش و رفتار انسانی دين اثرگذارترين کانون شکل    
 ای پايدار وهای منطقی و علمی، باور و عقیدهدنبال يافتن پاسخهای جوانی است، چرا که جوانان بهدوره
  خود هستند. زندگی فعلی و آيندهدر  هابه آن یبخشجهتنیز 
فراتر از کالم و البالغه است. اين اثر فروتر از سخن خالق نهجترين آثار دينی مسلمانان يکی از ارزنده    

شمار به های بسیار در کنار مراجعات بیو ترجمه هاشرح( وجود 1/2 :1331 بی الحديد،مخلوق است )ابن ا
 العاده اين کتاب است.اين کتاب گويای اهمیت فوق

 و که در قالب سخنان بلیغ و جذاب متجلی شدهاست مؤمنان علی)ع( نازله روح امیرالبالغه نهج    
نگ و موسیقی . هندسه، بافت، آهمعرفی کرده است یانبه جهاناز ايشان نظیری را بی شخصیت جامع و

لطافت، قوت، استحکام و سحرانگیزی معانی چنان مفاهیم عالی و  در کنار هاشگرف واژگان و عبارت
جايگاه در فرهنگ و ادب اسالمی که سته است ها آراواژگان و عبارتماندگار را با زيور فصاحت و بالغت 

 است.  کسب کردهای فرد و برجستهمنحصربه
فطرت انسان گره با از سرچشمه وحی الهام گرفته و  کهآن یاهیم واال و ارزشمند علمی و اخالقمف    

اران فرهنگی و اندرکبنابراين بايد دست؛ استها جاری زندگی انساندر امتداد زمان بر بستر خورده است، 
در پرورش  اين اثر جاودان های حکمت نظری و عملیترين رهنمودبرداری از آموزندهبهرهبرای آموزشی 

در عینیت  گیری سخنان امامی اصیل انسانی و تقويت روح تعهد و احساس مسؤولیت و نیز شکلهاارزش
 ةتشنتا کام  قدم عملی برداشتهدانشگاهی  -های علمی و آموزشیويژه در محیطجامعه اسالمی به

 سیراب شود.اين کتاب ارزشمند از معارف بلند طريقت اسالم يندگان جو

 مسئله. بیان 1-1

های دينی به آن ها در حوزه آموزهرکاران و کارشناسان دينی دانشگاهانديکی از موضوعات مهمی که دست
در . لذا بصیرت دينی و معرفت افزايی موضوعی کلیدی اند ايجاد و تقويت بصیرت دينی استپرداخته

های عقلی انسانی و پاک و تطهیر کردن ترديدرود. زدودن غبار از نفس شمار میافزايی دينی بهدانش
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حقايق زيادی بر او مکشوف با چشمی ملکوتی بخشد که در پرتو آن میچنان فهم و بصیرتی به انسان 
 شود.می
ان را در سیر آفاق و انسسايند که با تاباندن نور حق سرمه بر چشم دل میالبالغه کتاب قرآن و نهج    

در حوزه ؛ بنابراين تحقق چنین امری دارنداطنی را در وجودش روشن نگه مینور بو کنند انفس کمک می
بنابراين برای ارائه ؛ استاين حوزه درکاران انجدی و عملی توسط دست یهااقداممستلزم عالی  آموزش

ويژه دانشجو معلمان که هکار مناسب در نظام آموزش عالی و ارتقای سطح معرفت دينی دانشجويان؛ بسازو
اقدامات الزم صورت گیرد. يکی از اين  نقش تعاملی خواهند داشتفرايند يادگیری در خود در آينده 

لذا اين پژوهش در صدد آن است که  اجرا شده در سطح دانشگاهی است. یهابرنامهفوقراهکارها ارزيابی 
ثیر أتو  از میزان تحقق اهداف دورهآگاهی برای های معرفت افزايی را میزان اثربخشی يکی از اين دوره

به طورکلی هو ب دانشجو معلمان مشخص کندمطلوب  بینیدانش، رفتار، نگرش و جهاندر ارتقاء سطح  آن
های آموزشی ه الگوی مناسب جهت ارزيابی اثربخشی دورهها، نیاز باثربخشی اين دوره کشیدنتصوير 

 معرفتیهای دورهاين دنبال الگوی مناسب برای ارزيابی اثربخشی دارد. بر همین اساس اين پژوهش به
های فرهنگی ها و برنامهتوان از قابلیت فعالیتکه چگونه می شودیمحال اين سؤال مطرح  است.
در کنار دروس عمومی معارف اسالمی در شناخت کافی از معارف غنی و پربار منابع و متون  برنامهفوق

در  البالغهنهج های تفسیراجرای کالس بر اين اساس نگارندگان اين سطور پس از اسالمی بهره برد؟
 انهبینجهان مثبت نگرشتغییر  اين دوره در یربخشیتأثو کارآمدی میزان برآورد کنند تا  صدد برآمدند

از  شانو رفتار بیرونی ؛سواز يک شانرفتار درونی بر اين تغییر نگرشو تأثیر چقدر است؟ دانشجو معلمان 
 تا چه حدی است؟سويی ديگر 

 پژوهش ۀپیشین .1-2

ويژه دانشجو معلمانی که در هب -رسد آگاهی اندک و يا گاه ناقص قشر فرهیخته تأثیرگذار جامعهبه نظر می
از مضامین و محتوای متون اسالمی با  -سازان جامعه را بر عهده خواهند گرفتنزديک تربیت آيندهآينده 

تواند با ايجاد شود؛ اما میمدت و مقطعی فرهنگی تکمیل و يا ترمیم نمیهای کوتاهبرگزاری دوره
کردن مباحث  پرورش کشور را تقويت کند و با مطرحوهای ذهنی تفکر دينی متولیان آينده آموزشجرقه

طور تواند بهمیای که گونهبه ؛محک بزند -ناچیزهر چند  -دانشجويان را  ینیبجهانکلیدی در حوزه دين 
 مطلوبی رويکرد و نگرش دانشجويان را در مسیر مطلوب هدايت کند.

 و اهمیت پژوهش ضرورت .1-3

و  1دستیابی به سرمايه انسانیهای اصلی زی منابع انسانی يکی از استراتژیامروزه آموزش و بهسا
رو جايگاه و اين و از شودها تلقی میعنوان دو مزيت رقابتی سازمانهسازگاری مثبت با شرايط تغییر ب

 ؛(55: 1301 ،زادهترک زادگان و)عباس استها نمايان شده هبردی آن در بقاء و توسعه سازماناهمیت را

                                                           
1. Human Capital 
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های دوره اندرکاران نسبت به ارزيابیاعتنايی دستبیی و توجهکمکه متأسفانه اما نبايد از نظر دور داشت 
و داليلی از اين  امتیازبرای سرگرمی و دريافت  صرفاًکنندگان شرکت اين شده است کهآموزشی موجب 

کارساز تواند آموزشی، تنها زمانی می طرحيک  .خوش نشان دهندها روی اين دوره شرکت در قبیل به
. اين به جنبه فراهم کند 1آموزش بر بهبود عملکرد کارآمدیشواهد معتبری در مورد داليل و که  باشد

يا « 3اثربخشی آموزش»از آن با عنوان  اشاره دارد که معموالً 2و ارزشیابی آموزش مهمی از آموزش
که به اثربخشی مجموعه يا سازمان و ايجاد رقابت در محیط  شودياد می« 1ارزيابی اثربخشی آموزش»

ن میان يکی از در اي .((Paul and Taylor, 1998: 29-43شود سرشار از تغییر و رشد منجر می
، جدی نبودن کارکنان و مديران در امر هاهای دولتی و صنعتی و ساير سازمانمسائل عمده سازمان

مناسب از نتايج آموزش  5ه بازخوردئهای آموزشی و در نتیجه ارااثربخشی دورهارزيابی نامناسب از آموزش، 
 گردد.گام ضرورت پیگیری الزم معمول نمیو در نهايت بهن باشدمی
ترين و و در عین حال پیچیده ترينیدیکلهای آموزشی يکی از ارزيابی اثربخشی دورهسنجش و     

شمار تخصصی به -عموی یهاآموزشها و انواع کلیه سازمانوظايف نظام آموزش در برانگیزترين چالش
گذاری با بازدهی اقتصادی يک نوع سرمايه تواندمی . اگر چه آموزش و بهسازی نیروی انسانیآيدمی

اخالقی از هر  -ينیهای داشته باشد؛ اما پیامدها و بازتابوری را در پی دتوجهی باشد و افزايش بهرهقابل
لوب آدمی است و بايد تمام تربیت در هر مکتبی کمال مطوتر است؛ زيرا هدف غايی تعلیمچیز ديگری مهم

 متأثر از آن باشد. هافعالیت
 یتربیتنظام اندازهای تربیت در اسالم بايد گفت بدون شناخت کافی از چشمودر باب اهمیت تعلیم    

از رهايی  مسیردر بنابراين ؛ مسیر پرپیچ و خم زندگی دنیوی وجود دارد سردرگمی دراسالم امکان هرگونه 
الزم است از در انتخاب مسیر زندگی  فراگیرانبرای کاهش انحراف های تربیتی وارداتی غربی فلسفه

 البالغه در مراکز علمی و فرهنگی بهره بیشتری ببريم.چون قرآن و نهجمیراث پربار و اصیل اسالم 
های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشانگر اين واقعیت ها در عرصهتحوالت و چالشتجربه     

ويژه قشر فرهیخته دانشگاهی رمز و کلید رشد اقشار مردم جامعه؛ بهاست که بینش سیاسی و فرهنگی 
ی باالاهمیت در بینش اسالمی جوانان دانشجو انحراف  خطر ايجاد تزلزل و. پیشرفت و تکامل جامعه است

یری از اين منظور خداوند اهمیت يادگکند. خوبی نمايان میاجتماعی را به -یتعمیق و تحکیم تفکر سیاس

یُکم َو یُ َعلُِّمُکم ﴿ دهد:علم را در کنار حکمت قرار می َکما َأرَسلنا فیکم َرسوال ِمنکم یَتُلو َعَلیُکم آیاتِنا َو یُ زَکِّ
ای از گونه که در میان شما فرستادههمان ؛(151/البقرة) ﴾َلم َتُکونُوا َتعَلُمون ُم ماالِکتاَب و الِحکَمة َو یُ َعلُِّمکُ 

گرداند و کتاب و خواند و شما را پاک و پاکیزه میکه همواره آيات ما را بر شما می خودتان فرستادی

                                                           
1. Performance 

2. Training Evaluation 
3. Training Effectiveness 

4. Training Effectiveness Evaluation 

5. Feedback 
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همسو و هم ها انسان بنابراين؛ دهددانستید به شما آموزش میچه را نمیو آن آموزدحکمت بر شما می
خوبی حس و بهت معنوی و سعادت حقیقی را با سرعت رشد و تعالی در مسیر تکامل معنوی، سالم جهت

های گوناگون مانع از نفوذ تبیین و تفصیل بنیادهای انديشه اسالمی در حوزهرو از اينکنند. درک می
ساير در چنین بستری است که  شود؛ زيرا صرفاًهای دانشگاهی میاسد در محیطهای انحرافی و فجريان

 .کنندمالی مجال رشد و شکوفايی پیدا میو صفات ک استعدادها
ويژه مراکز دانشگاهی فرهنگی به -در مراکز علمی یهای نظام تربیتی اسالمتوجه به اهداف و روش    

 برنامهفوق های فرهنگی. در اين پژوهش يکی از فعالیتشودقلمداد میحائز اهمیت ضروری و بسیار 
يکی زمینه آشنا کردن دانشجويان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان در نمايندگی وابسته به 

با توجه به مطالب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. البالغه از منابع احکام اسالمی يعنی کتاب نهج
منظور ها بهمقام معظم رهبری در دانشگاهنهاد  ،معرفتیهای گفته شده و با در نظر گرفتن اهمیت دوره

های معرفت افزايی با تکیه بر منابع اقدام به برگزاری دورهتقويت روحیه دينی و بصیرت افزايی دانشجويان 
البالغه کرده است. نهاد مذکور با آگاهی و وقوف کامل بر رسالت اصیل اسالمی ازجمله قرآن و نهج

های طرحوتربیت کشور گیان در تربیت نیروی انسانی دستگاه تعلیمحساس و سرنوشت ساز دانشگاه فرهن
 ای در اين راستا عرضه و اجرا کرده است. ريزی شدهمدون و برنامه

منابع و برنامه در حیطه فوقهای برگزاری دوره یاثربخشواکاوی بررسی ادبیات پژوهش در زمینه     
گاه دانشدر حوزه ويژه به - موضوع پژوهش حاضر بامشابه ای دهد مطالعهنشان می متون احکام اسالمی

آشنايی با  سنجش میزان کارآمدی حوزه در ایهای گستردههر چند پژوهش صورت نگرفته است؛ -
با پژوهش حاضر همخوانی انجام گرفته که تا حدودی در متغیرهای مختلف  دينیو مفاهیم  موضوعات

البالغه بر ارتقای سالمت های نهجبخشی آموزهمطالعه اثر»با عنوان  ای( مقاله1312رحیمیان بوگر )دارد. 
البالغه را بر سالمت روان دانشجويان که در آن تأثیر آموزش رهنمودهای نهج نگاشته است« دانشجويان

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دينی »( پژوهشی به نام 1313و موسوی ) بخشتاجسنجیده است. 
استفاده اند که در آن میزان ارتباط عواملی چون انجام داده «ع متوسطه شهر سوسنگردمقطآموزان دانش

آموزان نگرش دينی دانشو طبقه اجتماعی با  ارتباط جمعی، سطح دينداری دوستانمذهبی از وسايل 
وجود ها مؤلفهبین اين مستقیم و معناداری دوسويه بطه راکه  اندیدهرستبیین و تحلیل شده و به اين نتیجه 

تأثیر آموزش دروس معارف اسالمی »ا انجام و چاپ پژوهشی با عنوان ( ب1313وحید يوسفی لويه )دارد. 
گیری تصادفی و روش پیمايشی به تبیین و توصیف جامعه آماری نمونهبا « بر نگرش دينی دانشجويان

به آنان  اند نسبتدو را گذراندهه دروس معارف يک و و به اين نتیجه رسیده دانشجويانی کپرداخته است 
تری برخوردارند؛ اما گذراندن يا نگذراندن ديگر بنگرش دينی مطلو اند ازرا نگذرانده واحدهاکه اين 

تحت شرايط های آن( دروس معارف )اخالق اسالمی، متون اسالمی، تاريخ اسالم، انقالب اسالمی و ريشه
عبدالرضا محمدی و محمد  ندارند.هیچ تأثیری مونه فعلی بر افزايش يا کاهش نگرش دينی افراد ن

 و بررسی عوامل مؤثر بر تقويت و ارتقای معنويت دانشجويان»که با عنوان عباسیان پژوهش خود را 
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به اين نتیجه  انددرآوردهبه رشته تحرير « افسری امام علی)ع(بررسی موردی دانشجويان دانشگاه 
های درصد، وجود کالس 2/13ارتباط منظم روحانیون و دانشجويان هايی چون مؤلفهند که اهرسید
درصد، شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی نماز جمعه، دعاها و  12البالغه برنامه قرآن و نهجفوق

های و هنجارها و ارزش درصد 1/01 می و اخالقی استاداندرصد، رعايت شئونات اسال 1/12 هاجشن
اما اين پژوهش ؛ کنندمی ينیآفرنقشدر تقويت معنويت دانشجويان مذکور درصد  1/32موجود در جامعه 

های دينی دانشجو معلمان راجع به موضوع پیش از اجرای دوره، آزمونی با سنجش آگاهی در پی آن است
بینی، رفتار در سه حوزه جهانرا بازدهی  و یاثربخش تکمیلی پس از اتمام دوره تکرار کند تا نحوه و میزان

های جنبی را برای تحقق اهداف باالدستی در درونی و رفتار بیرونی بسنجد و در نتیجه پايايی چنین برنامه
در راستای  هايیبرنامهنحوه و چگونگی ادامه فعالیت چنین در دست آيد تا هبانداز ترسیم شده چشم
 م شکل گیرد.بازنگری الزهای مختلف بخشی در زمینهبهبود

 

 بحث .2

 قینمتّ ۀو خطب اتقو. 2-1

دار، )لیاقت امام علی)ع( دوستاناز پیروان و  بن يزيد بن عمرو بن جابر عرف األصهب همام بن شريح
ای گونهطلبی بود از ايشان درخواست کرد پرهیزکاران را بهجو و کمالکه دارای روح حقیقت (03 :1312

ای همام از »نگرد. حضرت)ع( در پاسخ فرمود: را می آنهاايستاده  انشبرابربرايش مجسم کند که گويی در 
که همام از توصیف پس از اين .«پرهیزکاران و نیکوکاران است خدا بترس و نیکوکار باش؛ که خدا با

 يیخطبه شیوا و رسا)ع( امام و حضرت را سوگند داد، پرهیزکاران قانع نشد و بر خواسته خود پافشاری کرد
همام، بعد از شنیدن  باعث شدکه خطبه اين  نام گرفت. «خطبه متّقین»يا  «خطبه همام»بیان کرد که 

: حمد و سپاس چون يیهاموضوع شامل و در توصیف پارسايان واقعی استببازد جان  هآن، آهی کشید
آرزوها، حلم و علم، اجتماعی، آمال و  -های متقین؛ از جمله سیره فردیاوصاف و ويژگی بیانخداوند، 

ا را به رشته ه... است که امیر قلمرو بیان به زيبايی آنو  ديدگاه اهل تقوا نسبت به دنیا، بهشت و جهنم
 .و ما بعد آن( 23 :1303)سروش،  است درآوردهتحرير 

مطلق حفظ و نگهداری يعنی؛  (111 :2771صفهانی، إلا) معنی حفظ شیء استقاية به از ريشه و یتقو    
ار بگیرد تا به ارتکاب گناه تقوا عبارت از آن است که نفس تحت محافظت قر. هر چیزی از هر امر ناپسند

 گیرد:م تقوا در برابر فجور قرار میبینیدر قرآن می که یاگونهبه( 01 :1317باقری، ) ا دچار نشوديا خط
 )ع(امام صادق. پس فجور و تقوای نفس را به او الهام کرد ؛(1/الشمس) ﴾فألَهَمها ُفُجوَرها َو َتقواها﴿

منهیات و محرّمات خود غايب در فرمايد تقوا آن است که خدا تو را در واجبات و اوامر خودش حاضر و می

دين گناه و پلیدی که  آنچهکه انسان خود را از پس تقوا يعنی اين (215، 30 :1173)مجلسی،  ببیند

َو  فَ َوقاُهُم اهلُل شّر ذلک الَیومِ ﴿ فرمايد:گونه که خداوند در قرآن میهمان از آن بازدارد.برشمرده حفظ کند و 
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داشت و به آنان چهره خندان  خداوند آنان را از شرّ و فتنه آن روز نگاه ؛(11/)اإلنسان ﴾لّقاُهم َنضرًة َو ُسُرورا
 .و دل شادمان بخشید

تقوا برشمرده است که ساير  در اين خطبه برای اهل محوری و کلیدی راامام)ع( سه ويژگی     
که عمل به دستورهای او و  دهد: شناخت حقیقی خداوندخود قرار می يرپوششزای آنان را هويژگی

 .(3 :1311مصباح، )ل و مکارم متعالی را در پی دارد تحصیل فضاي

 قینمتّ ۀخطب تفسیر ۀبرگزاری دور ی ازگزارش. 2-2

دانشگاه  اساتید از تن سه توسط ماه دی پايان لغايت 15 سال ماه آبان ابتدای از متقین خطبه تفسیردوره 
 باهنر شهید پرديس هایکالس در هفته 0 مدتبه دانشجويان از نفر 137 برایفرهنگیان استان همدان 

 نامهپرسشدر قالب از سؤاالت ای مجموعه دوره ينامیزان تأثیرگذاری برگزاری  ارزيابی برای. شد برگزار
میزان تأثیر دوره شد تا  توزيع دانشجويان بین در برگزيده شده بود خطبه متن از آن سؤاالت محتوای که

ای طراحی شده گونهاين سؤاالت به. سنجیده شده و مورد واکاوی و نقد قرار گیرد در بوته آزموندر آنان 
جو معلمان قرار گرفت. دوره در اختیار دانشبودند که در دو مرحله؛ پیش از آغاز دوره و پس از پايان 

 بدون تغییر - هاپرسشنامهکه ای بود گونهآزمون بهآزمون و پسبه دو شکل پیشسؤاالت طراحی 
قابل دوره  و برگزاری اجرا نتايجتهیه و اجرا شود تا  با تغییرات جزئی در ساختار سؤاالت صرفاً -محتوايی

 .گیری و سنجش باشداندازه
قبولی قابل 1اين پژوهش با روش کمی با استفاده از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته که از روايی    

فرهنگی  یهابرنامهفوقهای معرفت افزايی دانشجويان و برخوردارند در ارتباط با برگزاری کالس
مخصوص آنان انجام شده است؛ نوع اول مربوط به رفتار ورودی افراد قبل از برگزاری دوره و نوع دوم 

که انتخاب آنان با روش نفر است  07 2مربوط به رفتار خروجی پس از برگزاری دوره بود. حجم نمونه
کننده در یان دانشجويان شرکتاز م اين تعداد که یاگونهبه؛ گیری تصادفی ساده انجام گرفته استنمونه

 عالوه بر یروش آمار های آنان مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.اند و پاسخنامهاين دوره برگزيده شده
 یبیآزمون تعق و یزوج tبوده و از دو آزمون  یها، آمار استنباطداده یآورکار رفته در جمعهب یفیآمار توص

 ت؛ چنانکهموجود در پژوهش استفاده شده اس یمحورهامربوط به  جيو نتا هاداده لیتحل یبرا یبنفرون
دو  یزوج tقرار گرفته است. در واقع با آزمون  لیمورد تحل یو بنفرون یزوج tپژوهش با دو آزمون  جينتا
است.  دهش یبررس نیانگیدر م تراییتغ یشده و معنادار سهيمقا هامحور مهآزمون در هو پس شیپ جهینت
منظور به است. گريمحورها با همد یدودوبه جينتا سهيمنظور مقابه یبنفرون یبیآزمون تعق که یاگونهبه

اين حوزه قرار داده شد و پس  نظرانصاحبتأمین روايی محتوايی فرم اولیه پرسشنامه در اختیار سه نفر از 
کنندگان در دو شرکت .تهیه و آماده شدها فرم نهايی از دريافت پیشنهادات افراد ياد شده و اصالح مؤلفه

ها با دادهمرحله قبل و بعد از هفت جلسه آموزش تفسیر خطبه متقین پرسشنامه را تکمیل کردند. 

                                                           
1. Validity 

2. Sample Size 



 های تفسیر خطبه همام ...بررسی میزان اثربخشی دوره         02

 

 

ها داده وتحلیليهتجزبرای  .اندتحلیل شده 3، همبستگی2، انحراف معیار1های آماری چون میانگینشاخص
 عداد و درصد بهره گرفته شده است.صورت جدول، تهای آمار توصیفی بهاز شاخص

در  نظر گرفته شده است تا ای متناسب با پژوهش درمزيت اين روش در اين است که اهداف واسطه    
کامل و  تواند نمونه نسبتاًبنابراين اين پژوهش می؛ مورد توجه قرار گیردهای ديگر نیز صحنه عمل جنبه

 و ابتدايی آزمون تحلیل و نتیجهلذا باشد.  هادانشگاههای تربیتی اسالمی در جامعی از اهداف و روش
 .است آمده زير در ثانوی

 

 هایافته .3

 4زوجی t آزمونبا  ۀتحلیل فرایند برگزاری دور. 3-1

 برای. شودمی برده کاربه مداخله نوع يک تأثیر دادن نشان و تجربی هایپژوهش برای معموالً آزمون اين

 از پس و پیش هایداده بايستیمی کند بررسی را آموزشی دوره يک اثربخشی بخواهد پژوهشگر اگر مثال
 که دهد نشان آزمون اگر. بپردازد آموزشی دوره تأثیر بررسی به آزمون اين با سپس کرده، گردآوری را دوره
اين آزمون دو  .است بوده مؤثر آموزشی دوره صورت اين در است، متفاوت دوره از پس و پیش هایداده

منی، ؤو حتماً بايد هر دو متغیر مورد بررسی کمی باشند )م کندمتغیر مربوط به يک جامعه را مقايسه می

 بر( بیرونی رفتار و متقین درونی صفات شناخت بینی،جهان) متغیر سه آزمون اين در (31و  31، 1311

های توان فرضیهبرای بررسی رابطه )همبستگی( دو متغیر می .شودمی مقايسه آماری جامعه يک روی

 صورت زير است:آزمون فرضیه به نمای کلیصورت زير تعريف کرد؛ آماری را به

ها برابر هستند، يعنی همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود تفاوت: تمام میانگینفرضیه عدم .1

𝐻0:   𝜇1 ندارد =   𝜇2   . 

داری بین دو متغیر ها با بقیه متفاوت است، يعنی همبستگی معنیفرضیه مقابل: حداقل يکی از میانگین .2
𝐻0:   𝜇1وجود دارد  ≠   𝜇2   . 

( باشد اين فرض رد >7075p)شود. در واقع اگر رد می  𝐻0با توجه به مقدار سطح معناداری فرض    
 .دوره تفاوت وجود داردها قبل و بعد از بین میانگین ؛ وگرددمی
 بینیجهان. 3-1-1

و میانگین نمره  5113/5آزمون بینی دانشجويان در پیشنمره جهاندهد ینشان م 1 نتايج جدول

باشد. جهت بررسی اين مسأله که آيا تفاوت مشاهده شده می 17/1آزمون ی دانشجويان در پسبینجهان

                                                           
1. Mean 

2.Variance 

3. Correlation 

4  . Paired- Samples T- Test 
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که تفاوت واقعی در دو مرحله و تصادفی است يا اين آزمون ناشی از خطاآزمون و پسبین نمرات پیش

 ارائه شده است: 1ايج آن در جدول زوجی استفاده شد که نت tآزمون است از آزمون 
 

 آزمونآزمون و پسبینی دانشجویان در پیشزوجی جهت مقایسه جهان t: نتایج آزمون 1 جدول

 معناداریسطح  درجات آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین 

 22337 505113 آزمونیشپ
110221- 31 70777 

 23311 101777 آزمونپس
 

آزمون را ارائه آزمون و پسدانشجويان در پیش ینیبجهانزوجی جهت مقايسه  tنتايج آزمون  1 جدول    

دانشجويان در بینی دهد نمرات جهاننشان می 31با درجات آزادی   =t-11022دهد. نتايج آزمون می

( و با توجه به میانگین نمرات >7075pآزمون تغییر معناداری داشته است )آزمون نسبت به پیشپس

بدين معنی که  آزمون است.آزمون بیشتر از پیششجويان در مرحله پسنبینی داتوان گفت نمرات جهانمی

 بینی دانشجويان گرديده است.برگزاری دوره باعث رشد جهان
 درونی هایویژگی. 3-1-2

و میانگین نمره صفات درونی  207501 آزموننمره صفات درونی در پیشدهد ینشان م 2جدول نتايج 

باشد. جهت بررسی اين مسأله که آيا تفاوت مشاهده شده بین می 101213 آزموندانشجويان در پس

که تفاوت واقعی در دو مرحله آزمون آزمون ناشی از خطا و تصادفی است يا اينآزمون و پسنمرات پیش

 ارائه شده است.  2زوجی استفاده شد که نتايج آن در جدول  tاست از آزمون 
 

 آزمونآزمون و پسجویان در پیشزوجی جهت مقایسه صفات درونی دانش t: نتایج آزمون 2 جدول

 سطح آزادی درجات آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین 

 33112 207501 آزمونپیش
10720 31 70777 

 01012 101213 آزمونپس
 

آزمون و زوجی جهت مقايسه نمره صفات درونی متقین در دانشجويان در پیش tنتايج آزمون  2 جدول    

دهد نمرات صفات درونی نشان می 31با درجات آزادی   =10720tدهد. نتايج آزمون آزمون را ارائه میپس

( و با توجه به >7075pآزمون تغییر معناداری داشته است )نسبت به پیشآزمون دانشجويان در پس

آزمون آزمون بیشتر از پیششجويان در مرحله پسندا توان گفت نمرات صفات درونیمرات میمیانگین ن

 يعنی در پايان دوره شناخت دانشجويان نسبت به صفات اهل تقوا بیشتر شده است.؛ است
  رفتار بیرونی .3-1-3

و میانگین نمره رفتار بیرونی  101501 آزموننمره رفتار بیرونی در پیشدهد ینشان م 2جدول نتايج 

باشد. جهت بررسی اين مسأله که آيا تفاوت مشاهده شده بین می 102501 آزموندانشجويان در پس
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آزمون ناشی از خطا و تصادفی است يا اينکه تفاوت واقعی در دو مرحله آزمون آزمون و پسنمرات پیش

 ارائه شده است.  3زوجی استفاده شد که نتايج آن در جدول  tاست از آزمون 
 

 آزمونآزمون و پسزوجی جهت مقایسه رفتار بیرونی دانشجویان در پیش t: نتایج آزمون 3 جدول

 سطح معناداری درجات آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین 

 1022331 101501 آزمونپیش
70311- 31 70312 

 1015100 102501 آزمونپس

 

آزمون و زوجی جهت مقايسه نمره صفات درونی متقین در دانشجويان در پیش tنتايج آزمون  3 جدول    

دهد نمرات رفتار بیرونی نشان می 31با درجات آزادی   =t-70311دهد. نتايج آزمون آزمون را ارائه میپس

( و با توجه به <7075pتغییر معناداری نداشته است ) آزمونیشپآزمون نسبت به دانشجويان در پس

آزمون آزمون بیشتر از پیشدر مرحله پس ياندانشجوتوان گفت نمرات رفتار بیرونی میانگین نمرات می

توان نتیجه گرفت که برگزاری دوره تأثیر چندانی بر رفتار معناداری میبا توجه به مقدار سطح  است.
ی ها و تحلیل نتايج آن به نتیجهتوان با استمرار برگزاری اين کالسبیرونی دانشجويان نداشته است و می

 بهتری رسید.
 1گیری مکررتحلیل واریانس اندازه. 3-1-4

گیری از تحلیل واريانس اندازه متقینجهت بررسی و مقايسه نمرات دانشجويان در آزمون تفسیر خطبه 

های يک متغیر مشخص برای هر مورد، در چند از اندازه اندعبارتهای تکراری، اندازه .ر استفاده شدمکرّ
آزمون مقايسه زوجی است، با اين تفاوت که در آزمون  يافتهیمتعماين طرح حالت وضعیت مختلف. 

های تکراری يک گروه در دو هولی در طرح انداز ؛شودمقايسه زوجی يک گروه در دو وضعیت مقايسه می
  .(217شوند )همان، يا چند وضعیت مقايسه می

 

 رفتار بیرونی، صفات درونی متقین و ینیبجهانهای لفهؤ: میانگین و انحراف معیار م4 جدول

 

دهد. با توجه به اطالعات اين درس را ارائه میاف ادراکی کالس آمار توصیفی متغیر اهد 1جدول     
( و 10121باشد، میانگین مؤلفه صفات درونی )( می10177میانگین مؤلفه ) ینیبجهانجدول در مؤلفه 

کمترين نمره و  ینیبجهان باشد. بیشترين نمره متعلق به مؤلفه( می10250میانگین مؤلفه رفتار بیرونی )

 باشد.میمربوط به مؤلفه صفات درونی 

                                                           
1. Repeated Measure 

 انحراف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره هامؤلفه متغیر

 یرآزمون تفس
 خطبه همام

 a10177 70251 10311 10513 بینیجهان

 a10121 7011 10310 70117 صفات درونی

 a10250 70213 10311 30125 رفتار بیرونی
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اين آزمون برای استفاده گرديد،  1بنفرونیهای پژوهش از آزمون تعقیبی جهت بررسی جفتی مؤلفه    

 :ارائه شده است 5اطالعات آن در جدول و  ؛رودکار میها بهمیانگین دودوبهمقايسه 
 

 جفتی هاییسهمقا: نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی جهت 5 جدول

 سطح معناداری انحراف استاندارد هامیانگینتفاوت  Jآزمون  Iآزمون 
1 2 *00101 70211 70777 

1 3 * 10113 70251 70777 

2 3 *30121- 70227 70777 
 

و رفتار بیرونی تفاوت  ینیبجهانشود بین نمرات استنباط می 5که از اطالعات جدول  طورهمان    
معناداری وجود تفاوت و صفات درونی  ینیبجهانین نمرات (. همچنین ب>7075Pمعناداری وجود دارد )

همچنین بین نمرات رفتار بیرونی و صفات درونی تفاوت معناداری وجود دارد  ؛ و(>7075Pدارد )
(7075P<با ت .) بیشترين  ینیبجهاندر مؤلفه توان گفت دانشجويان میوجه به میانگین نمرات اصالح شده

 اند و مؤلفه رفتار بیرونی در درجه دوم و رفتار درونی در درجه سوم قرار دارد.نمره را گرفته

 

 گیرینتیجه
 -برنامه فرهنگیفوق یهادورهيکی از  یاثرگذارپژوهش حاضر که به روش کمی به بررسی میزان نتايج 

بینی، گانه؛ جهانيت سهگیری و تحول شخصیت دانشجويان با محورمذهبی دانشگاهی در شکل

هايی نیاز دهد که برگزاری چنین دورهتقوی پرداخته است، نشان می اهلفتار برونی های درونی و رويژگی

بینی به سمت رفتار درونی و بیرونی داری را از جهانهای کارشناسانه دارد تا سطح معناريزیبرنامهبه 

باال بردن  عالوه بر. بر اين اساس بايد برای نهادينه کردن اعتقادات دينی با تکیه بر متون دينی بکشاند

البالغه چرا که متون دينی چون نهج ؛افزودمیزان تأثیرگذاری آن بر هايی سطح کمی و کیفی چنین دوره

شناساندن  لذااست عنوان مکتبی و فراتاريخی از منبع زالل وحی و اصول متقن دينی نشأت گرفته به

ويژه ها بهگاهشنفرهنگی در سطح دا یهابرنامهفوقمعارف عمیق اين کتاب ارزشمند اصالح و تقويت 

های فرهنگی و تحقق حیات برای دورماندن از هجمهپس  رسد.ضروری به نظر میدانشگاه فرهنگیان 

کردن و تقويت مستمر و هماهنگ کارهای الزم برای هدفمند وسازبايد ساز، های فرهنگطیبه در محیط

ها در رفتار خروجی دانشجويان و میزان اثربخشی اين دوره شکهای ارزشمند تهیه شود. بینین حرکتچ

ها استمرار تواند اتفاق بیفتد که اين دورهنهادينه شدن اين تغییرات در افکار و رفتار آنان تنها در صورتی می
گیرد و نیازمند غییر در رفتار انسان خیلی سريع و ناگهانی صورت نمیزيرا نهادينه شدن يک ت ؛داشته باشد

 هااين دورهسو با های مکمل و همبه نظر نگارندگان اين سطور استمرار و تقويت دورهباشد. زمان می

برای دانشجويان سنجیده و منظم هايی با تداوم و استمرار برنامه مثالعنوانبه .رسدضروری به نظر می

                                                           

1. Bonferroni Procedure 
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 بهتوان برايشان فراهم است می راهبری بیشتریسال فرصت آموزش و  1تا  3الورود که نزديک جديد

مورد انتظار تغییرات رفتاری  ؛ چنانکهباز کردبرای آن ای حساب ويژهامیدوار بود و هايی چنین برنامه نتايج

 نهیدر زمدوره اين داد  اننش هایلتحلطور که نتايج بررسی و . همانيابیممیمحقق مطلوبی  شکلرا به 

 .کمی داشته است تأثیردانشجو معلمان ايجاد شده بر رفتار بینی جديد بازتاب نگرش و جهان

و نکات کلیدی نگرد اعتبار می به چشمرا وقتی دانشجو ابعاد مختلف محتوايی خطبه مذکور  ديگریعبارتبه

 نظر گرفتندر  ،حاکمیت نگرش توحیدیجمله ازشود جلوی ديدگان بیدارش مجسم میو محوری آن 

روزی، ريزی دقیق و سنجیده دنیوی و اخروی در تمامی اوقات شبانهخداوند در همه امور زندگی، برنامه

وار به عواقب امور و هزاران رعايت حقوق ديگران با در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی، نگاه بصیرت

و  خطبه او را با ايجاد يک نگرش نو و جديد نسبت به خداوند، خودبسیار زيبای نکته نهفته در عبارات 

کار  ایدن یبرا یوقتگويی نیز تأثیر رفتارش بر آگاه ناخود کند کهاجتماع و... چنان متحول و دگرگون می

استمرار و پويايی برگزاری  عالوه بر آنچهدر نهايت  .کنندیآخرت تالش م یاست که برا نيمثل ا کنندیم

ها جهت تأمل و رسد ايجاد بسترهای الزم در اين کالسالزم و ضروری به نظر می يیهادوره چنینينا

مک تدبر بیشتر دانشجويان در مفاهیم بلند کتب دينی و به چالش کشاندن فکر و نظرشان است تا به ک
مل درآورند و در نظر دست يابند و آگاهانه اين بینش خود را در لباس عفطرت بیدار خود به نتیجه مورد

 شودیم)ع( به اخالق حضرت متخلق علیدانشجو معلم با الگوگیری از سیره امام  رفتار خود تثبیت کنند.

ق که در وجودش درونی یيابد و با معرفت کامل نسبت به اين باور عمکه در اعتقاد و باورشان عینیت می

 کند.شده است به سمت کمال حرکت می

های توان گفت هر يک به طريقی ظرفیتوهش حاضر با تحقیقات مشابه میدر مقام مقايسه پژ    

ژوهش ؛ اما اين پاندهای فرهنگی را در محیط دانشگاهی به بوته آزمايش درآوردهبرنامههای فوقدوره

ای ديگر به های دينی پیش و پس از دوره نگاهی تازه از زاويهبا سنجش آموزهاساس رويکردی خاص بر

 -بدون تغییر محتوايی -آزمون آزمون و پسکه با ارائه سؤاالت به دو شکل پیش؛ چنانبیاندازدموضوع 

ای ديگر انجام واکاوی موضوع در يک عرصهتا با تغییرات جزئی در ساختار سؤاالت تهیه و اجرا شد  صرفاً

 ياد شده پیشینه پژوهشها در که برخی از آنهای ديگر در کنار پژوهشرود بنابراين انتظار می؛ گیرد

شود پژوهشی فراتحلیلی پیشنهاد میرو دست دهد. از اينهدر اين زمینه باطالعات کامل و جامعی ، است

ايسه محور مطالعات مشابه صورت گیرد تا با سنجش مق برنامه فرهنگیهای فوقباب چنین فعالیتدر 

ها را آن برنامهفوقهای کالستر صد دقیقر عالوه برها اين پژوهشای بندی و تحلیل موازنهضمن جمع

 سازند.و در نهايت کارآمدتر تر تر و نهادينهکاربردی
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