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چکیده
هدف پژوهش نیمه تجربی حاضر بررسی تأثیر آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت
زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابوراست .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجويان
مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور در سال تحصیلی  9310-19به تعداد  393دانشجو میباشد .با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای  2کالس به تعداد  18نفر بهعنوان نمونه آماری
انتخاب و به شكل تصادفی به دو گروه  38نفری آزمايش و کنترل تقسیم شده و در ابتدای پژوهش
به پرسشنامه  21سؤالی کیفیت بهداشت جهانی پاسخ دادند.جهت تحلیل دادهها از نرمافزار spss
استفاده شد .يافتههای تحقیق نشان داد :آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی
دانشجو معلمان (مؤلفه سالمت جسم) تأثیر معنیداری دارد .آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی
بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفهسالمتروان) تأثیر معنیداری دارد .آموزش تفكر مبتنی بر
داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه روابط اجتماعی) تأثیر معنیداری
ندارد.آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه سالمت
محیط) تأثیر معنیداری ندارد.همچنین يافتهها نشان داد؛ آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی
میتواند بر بهبود کیفیت زندگی دانشجو معلمان تأثیر معنیداری بگذارد.
کلیدواژهها :آموزشتفكرفلسفی ،داستانهایدينی ،کیفیتزندگی ،دانشگاهفرهنگیان ،دانشجومعلمان.
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 2استاديار گروه علوم تربیتی ،واحد بردسكن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بردسكن ،ايرانakbari.180@gmail.com .
 3کارشناس ارشد مديريت آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،پرديس شهید بهشتی ،مشهد ،ايران(نويسنده مسؤل) abd_davood@yahoo.com
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مقدمه
آنچه امروزه موردتوجه متخصصان ياادگیری بخصاود درزمیناۀ مفااهیم فلسافی و پرساشهای
اساسی میباشد آن است که همه انسانها دارای خصوصیت فطری انديشه و تفكرند .انديشه و تفكار
نیاز به آموزش ندارد بلكه بیش از هر چیز نیازمند کسب مهارت است .لذا بايد مهارتهای تفكار را در
افراد پرورش داد و اين پرورش میتواند از کودکی آغاز گردد .اما سؤال اساسی آن بود که آموزش اين
مباحث چگونه برای کودکان امكانپذير است .آنها معتقدند که بايد توانايی کودکان را برای استدالل
افزايش دهند و برای رسیدن به اين هدف تأکید فراوانی بر تقويت عنصار انديشاه و تفكار داشاتهاند.
ايشان معتقدند ،همانطور که به کودکان خويش خواندن و نوشتن را تحت عنوان ادبیاات میآماوزيم،
بايد استدالل و داوری صحیح را نیز بخصود در حوزه سؤاالت اساسی تحات عناوان "فلسافه" باه
آنها بیاموزيم .هدف تعلیم و تربیت يادگیری و مقصد نهايی آن ،پرورش قوهی استدالل و رشد قوهی
قضاوت است طوری که اولويت برنامههای آموزشی دانشگاه فرهنگیان ،آموزش مهارتهاای تفكار
است و تفكّر يكی از در دسترسترين راهها برای افزايش توانمندیهای ذهنای و پارورش نیروهاای
فوقالعاده مغزی است ،که به حل مسئلهای منجر شود .کنادی ( )9111اظهاارمیدارد":طباق نررياه
لیپمن مهمترين هدف در فلسفه ايجاد آزادی فردی در تصمیمگیری است"(ون سی لگهم ،2881،9به
نقل از اکبری.)20 :9313 ،
يكی از زيرساختهای توسعه انسانی و فراگیر ،رشاد مهارتهاای فكاری اسات،که از مؤلفاههای
تأثیرگذار در آموزشوپرورش ،آموزش تفكر است .برنامه آموزش تفكر و پارورش اثارات آن میتواناد
میزان اثربخشی اين روش را در کسب موفقیتهای پایش رو روشان کناد .از ساوی ديگار آماوزش
مفاهیم دينی نیز مانند هر علم ديگری نیاز به شناسايی و باهکارگیری اصاول و روشهاای صاحیح،
کارآمد و مؤثر دارد .به هماین دلیال متخصصاان تعلایم و تربیات باهجای انتقاال مساتقیم مفااهیم
دينی،پرورش و تقويت روشها و نگرشها را توصیه میکنناد همانگوناه کاه باهجای تولیاد حقاايق
علمی،فرآيند را موردتوجه قرار دادهاند .آنها معتقدند که فراگیران بهجای کسب حقايق علمی بايد باه
روش کسب حقايق علمی توجه کنند.و بهجای انباشت حقايق علمای در ذهان بیاموزناد کاه چگوناه
شخصاً فكر کنند ،تصمیم بگیرند و درباره امور مختلف قضاوت کنند.فراگیران در فرايند آموزش باياد
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بتوانند ادراک حسی ،فهم نرريات مختلف و تفكر علمی و نقاد خاود را تقويات کنناد و رشاد دهناد.
رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصاتهای مطلاوب ياادگیری است(شاعبانی .)9319:9 ،بناابراين
شناخت خصوصیات و توانايیهای افراد در بهینهسازی آموزش :مفاهیم دينای اماری مسالم اسات.از
سوی ديگر کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هار شاخ

از وضاعیت ساالمتی خاود و میازان

رضايت از اين وضع سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جايگااهش در زنادگی در
بافت سیستم فرهنگی و ارزشهايی که او در آنها زندگی میکند میداناد کاه در ارتباا باهادفها،
انترارات ،استانداردها و نگرانیهای اوست .درباره تأثیر آماوزش تفكار بار کیفیات زنادگی تااکنون،
تحقیقات و مطالعات زيادی انجامشدهاند که همگی از مؤثر بودن اين برنامه حكايت دارند.
دانیل و همكاران )9118( 9آشكار کردند که تفكر انتقادی از طريق( )p4cباال میرود .اين تحقیق
نشان داد که يك برنامه آموزش 1هفتهای میتواند نتااي اثرگاذاری ناهفقط بار اساتدالل ،بلكاه بار
خواندن کودکان داشته باشد .نتاي اين مطالعه ،معنیداری سطح بااليی را در دو سال و نیم بعد نشان
داد.
طباطبايی و موسوی()9318در پژوهشی نشان دادند که اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان
با روش حلقه کندوکاو ،میتواند بر پرورش توانايی پرسشگری و تفكر انتقادی در دانش آموزان دختر
مؤثر واقع شود .لذا با توجه به اجرای برنامهی آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينای در فضااهای
آموزشی و تأُثیراتی که اين آموزش میتواند بار پارورش مهارتهاای انساانی از قبیال :مهارتهاای
پژوهشی ،مهارتهای استداللی ،مهارتهای ترجمهای و نیز پرورش نقا قوت فراوان ديگر میتواند
داشته باشد .مسئله اساسی در اين تحقیق بررسی تأثیر آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينای بار
کیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مرکز دانشاور نیشاابور اسات .در حاال حاضار باه
نررمی رسد ،تمايل به آموزش تفكر در مدارس عمومیت بیشتری پیداکرده است .اگرچه ياك تهدياد
جدی برای تعمیق و کار بیشتر باقی است و آن ،فقدان روشهای کافی برای پرورش معلمان مبتادی
و در حین خدمت است .که بتوانند سطوح عالیتر تفكر را کسب نمايند .زيارا شار ضاروری بارای
پرورش تفكر دانش آموزان ،آگاهی و مهارت معلمان در ارتبا با توانائیهای شناختی سطح باال است
(زهار.)093:9111 ،2
Daniel,etal
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با توجه به اهمیت پرورش تفكر و قضاوت اخالقی و مفاهیم دينی در دنیای معاصر و جايگااه آن در
زندگی آحاد جامعه و از سويی نقش معلمان در پرورش تفكر و قضاوت اخالقای داناش آماوزان کاه
جامعه فردای ما را تشكیل میدهند ،در اين پژوهش سؤال اساسی عبارت خواهاد باود از اينكاه :آياا
آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجويان مرکاز آماوزش عاالی دانشاور
نیشابور مؤثر است؟
بسیاری «متیو لیپمن» 9را بنیانگذار فلسفه برای کودک میدانند .اين استاد فلسفه دانشگاه کلمبیاا
در مورد تأسیس اين رشته میگويد" :در سال  9118در دانشگاه کلمبیا فكر میکردم دانشجويانم فاقد
قدرت استدالل ،قدرت تمیز و داوری هستند .اما برای تقويت فراوان قدرت تفكر آنهاا ،ديگار بسایار
دير شده بود .به اين نتیجه رسیدم که اين کار باياد در دوران کاودکی انجاام میگرفات .باياد وقتای
کودکان در  99يا  92سالگی بودند ،يكسری دورههای درسی در خصود تفكرانتقادی را میگذراندند.
اما برای تهیهی موضوعی قابلفهم و مخاطب پسند ،متن درسی بايد به شكل داستان نوشته میشاد.
داستانی دربارهی کودکانی که در پی اکتشاف منطقیاند .ولی به نرر میرسید که اين کار نیز باياد باا
دقت و ظرافت بسیار انجام میگرفت" .بسیاری از بخشهاای علام حضاوری انساان حاصال تفكار
اوست .لذا اصلیترين مجرای شناخت انسانها با تفكر فعال میشود .اين موضوع بسیار مهم است .ما
دريافتیم که بسیاری از ديدگاهها در حوزهی تفكر ،دارای نقا مشترک است .مثالً در بهکارگیری توان
ادراکی انسان حرفی نیست ،ولی يك بخشی هست که فقط در سیستم قرآن کاريم وجاود دارد و آن
«معیارداشتن» و درواقع «ارتبا با حق» است .پرداختن به اين موضوع ،تفكر قرآنی را از بقیاه ممتااز
میکند .در غرب کالً تفكر را تبديل به ابزار کردهاند ،ولی «تفكر در قرآن» ابزار نیست؛ روش و سابك
زندگی است .جامعهی اسالمی اگر بخواهد کودکان خود را تربیت کند ،نبايد تفكر را بهمثابه يك ابزار،
بلكه بايد آن را بهعنوان سبك زندگی در اختیار آنان قرار دهد .در تفكر قرآنی صِرف کنش و واکانش
يك گزاره با گزارهی ديگر ،يا يك تصور با تصور يا تصديق ديگر مطرح نیست ،بلكه بايد عنصر حاق
در آن جاری شود -مانند جاری شدن روح در پیكر -تا بتوان گفت اين تفكر است .باه خااطر هماین
موضوع ،چیزی که حاال در انواع تفكر خالق و نقاد يا سیستمی وارد فضاای کودکاان میشاود ،ياك
انحراف اساسی دارد و آن اين است که حق در آن وجود نادارد .تفكارِ اکناون بیشاتر علام و داناش
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رياضی مدرن است برای اينکه انسان بهتر زندگی کند ،ولی اين زندگیِ بهتر الهای نیسات؛ حیاوانی
است!
امروزه در بیش از پنجاه کشور طرح آماوزش تفكر(فلسافه بارای کودکاان) بارای کودکاان اجارا
میشود؛ معلمان برای شرکت در اين طرح دوره میبینند و مؤسسات و سازمانهای متعاددی در ايان
رابطه شكلگرفته است .با توجه به اهداف فوق ،برای معلماان و نهادهاای آموزشای متاون مناسابی
جهت توجیه طرح آموزش فلسفه برای کودکان تدوينشده است و همچنین متون آموزشای مناسابی
برای کودکان تدوين گرديده است و حتی برای ايجاد روحیاه بحاث نقااد و انديشاه خاالق و تاأمین
زمینههای گفتگوی جمعای باه کالسهاای درس اکتفاا نمایشاود و از امكاناات ديگاری همچاون
شبكههای اطالعاتی و اينترنتی نیز استفاده میشود .برنامه فلسفه برای کودکان مناابع محتاوايی باه
همراه راهنماهای تعلیماتی فراهم نموده است .که ايان برناماه میتواناد زمیناه تفكار را در کودکاان
توسعه دهد (فیشر 9به نقل از اکبری .)9313 ،تربیت فلسفی تقريباً از سه دهه قبل در قالبهای فلسفه
برای کودکان ( ،)P4cفلسفه با کودکان ( ،)PWCفلسفه و کودک ( )PACو غیره در حوزه تعلیم و
تربیت مطرحشده است .رمانهای فلسفی لیپمن که برای کودکان  9تا  91سال را در 92پايه طراحای
شده است که در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  : 9برنامه فلسفه برای کودکان (فیشر،به نقل از اکبری) 12: 9389،
برنامهی فلسفه برای کودکان()IAPC
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دو رويكرد اساسی در آموزش فلسفه به کودکان که حالت عماومیتار دارد و برناماهی درسای را
ساختاری بندی میکنند عبارتاند از رويكرد تلفیقی 9و رويكارد فلسافی .2منراور از رويكارد تلفیقای
درهاام تنیاادن انااواع حالتهااای ذهناای و فلساافی مهارتهااای شااناختی،منابع رشااتههای درساای و
روششناسی آنها دريك اجتماع پژوهشی کالس درس 3است .رويكرد فلسفی نیز به روش فلسفیدن
و پرورش قوهی استدالل اشاره دارد که هم زيربنای برنامه درسی است و هم همانند چتاری کلیاهی
فعالیتها را هدايت میکند .و رويكرد فلسفی از چند رويكرد ديگر تشكیل شده است که عبارتاناد از
رويكرد روايتی يا داستانی ،0رويكرد بحث و گفتگو 9،رويكرد بازی 1و رويكرد فعاال .1شاكل  9ارتباا
اين رويكردها را نشان میدهد (قائدی.)989 :9388 ،

شكل  :9رويكردهای حاکم بر فلسفه کودکان
ارتبا رويكردهای حاکم بر برنامهی درسی فلسفه برای کودکان (قائدی)989 :9388 ،

از نرر صاحبنرران حوزهی تربیت دينی بهترين رويكرد تربیت و راههای رسیدن به اهداف تربیت
دينی را رويكردهای عقالنی میدانناد .در اهمیات تربیات عقالنای ،مطهاری( )9318ضامن ماردود
شمردن تربیت دينی بر محفوظات هدف تعلیم تربیت بايد پرورش نیروی فكر ،ايجاد استقالل فكری،
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تقويت ابتكار فرد ،تقويت تجزيه و تحلیل و يا احیای آن باشد .مطهری ضمن تأکید بر تربیات ،دوران
کودکی را پايه و اساس آن میداند .برخی فیلسوفان مسلمان رويكرد تربیت عقالنی را به چند شاكل
نشان میدهند ازجمله:
تأکید بر روش فلسفیدن :روش کار آنها شبیه روش برنامه فلسفه برای کودکان است.
سادهسازی فلسفه :برخی از آثار فلسفی توسط فیلسوفان به زبانی ساده و قابلفهم عامه نوشتهشده
تا همه بتوانند فلسفه را ياد بگیرند .استفاده از زبان داساتانی :داساتانهای موالناا جازو آثاار ادبای و
عرفانی است اما غالب داستانهای مثنوی به مشكالت کالمی روزمره توجه میکناد .مانناد مساائل
جبر و اختیار و شناخت ازجمله دغدغههای فلسفی مثنوی است(اکبری.)921-929 :9313 ،
داسااتانهای متااون کالساایك ادب فارساای مضااامین مهاام در طااول تاااريخ فلساافه را در خااود
جایدادهاند و به سبب غنای ادبی باال برای استفاده کودکان و ايجاد عالقه در آنها مناساب اسات و
همچنین داستانهای مذکور مشكل فرهنگ وابستگی مانند داستانهای لیپمن را نخواهند داشت .لذا
اگر اين داستانها بهگونهای بازنويسی شوند که بتوان از آنهاا در اجتمااع پژوهشای اساتفاده کارد،
امكان دستیابی به جنبههای بیشتری از واقعیتهای فلسفه برای کودکان فراهم میشود.که نحاوهی
استفاده از اين داستانها در شكل 2آمده است(اکبری.)280 :9313 ،

شكل  : 2نحوهی استفاده از داستانهای متون کالسیك ادب فارسی(اکبری)280 :9313،
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همانطور که در شكل  2نشان دادهشده است ،چنانچه محتوای داستانهای ادب فارسی با حكايااتی
مانند خیا و کوزه ،طاوطی و بازرگاان ،عشاق مورچاه ،طااووس و زاغ ،بقاال و طاوطی و تعطیلای
مكتبخانه که سرشار از مضاامین فلسافی هساتند در متاونی مانناد شااهنامه ،مثناوی ،کلیلهودمناه،
الهینامه ،گلستان و بوستان و...بهدستآمدهاند ،بازنويسی شاوند تاأثیر زياادی در فلسافیدن کودکاان
دارند .اکنون به برخی از تحقیقات داخلی و خارجی در اين زمینه اشاره می شود:
مرعشی ( )9389در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر اجرای برنامهی آموزش فلسفه به کودکان باه
روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخالقی دانش آموزان پايه پنجم شهر اهاواز باه ايان نتیجاه
رسیدکه اجرای آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی :الف -بر رشد قضااوت اخالقای
دانش آموزان پنجم تأثیر مثبتی داشته است .ب -بر رشد قضاوت اخالقی هر دو جانس دختار و پسار
تأثیری يكسان داشته و تفاوت معنیداری بین آنها مشاهده نشده است .وی معتقد است که اجرای
برنامهی فلسفه برای کودکان ،غیر از تقويت توانائیهای تفكر و ارتقای بینش کودکان ،نتاي جاانبی
ديگری نیز به دست خواهد آمد که از بهترين آنها میتوان به موارد زير اشاره کرد:
رشد اعتمادبهنفس و خودباوری در کودکان.
ايجاد روحیهی تعاون و همكاری در آنها .
ايجاد عالقهمندی به ارتبا کالمی و غیرکالمی با همساالن.
فرزانفر ( )9381در رساله دکتری خود تحت عنوان بررسی فلسافه دوران کاودکی و نقاش قصاه و
داستان در رشد و پرورش روحیه فلسفی در کودکان" به بررسی رويكردهای تعلایم و تربیتای کاودک
محور و نقش قصه(برخی داستانهای ايرانی و غیر ايرانی) در پرورش روحیه فلسفی کودکان پرداخت.
شیری( )9318در تحقیق بررسی اثربخشی آموزش تفكر مثبت بر کیفیت زنادگی زناان در شهرساتان
قشم انجام گرفت نتاي نشان داد که آموزش تفكر مثبت باعث بهبود کیفیت زندگی زنان شد .بهويژه
در مؤلفههای عملكرد جسمانی ،خساتگی ياا نشاا  ،ساالمت عااطفی ،عملكارد اجتمااعی تاأثیرات
معنی داری مشاهده شد .اما در زير مقیاس محدوديت ناشی از عملكرد جسامانی و محادوديت ايفاای
نقش هیجانی ،درد و سالمت عمومی تأثیر معنیداری مشاهده نشد.
سپهوند و همكارن ( )9319در تحقیقی با عنوان "بررسی تاأثیر آماوزش مهارتهاای زنادگی بار
کیفیت زندگی پرساتاران بیمارساتانهای خرمآبااد" انجاام دادناد ،يافتاهها نشاان داد کاه آماوزش
مهارتهای زندگی باعث بهبود معنیداری در ابعاد عملكرد جسمی ،درد بدنی ،سالمت عمومی ،نشا

929

بررسی تأثیر آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان

و سرزندگی ،عملكرد اجتماعی ،سالمت روانی ،ساالمت جسامی و در کال افازايش کیفیات زنادگی
پرستاران تفاوتی معنیداری بین دو گروه( ) p=0/119و نقش جسمی ( )p=0/666میشود.
بیجوندی و همكاران( )9312در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه مهارت تفكار انتقاادی باکیفیات
زندگی دانشجويان پزشكی انجام داد .نتاي حاصل از انجام پژوهش نشان داد که :بررسی رابطه باین
مهارت تفكر انتقادی با سالمت روان ،مبین ارتبا مثبت و معنادار بعاد ارزياابی مادارک و شاواهد از
تفكر انتقادی( )P<0/05و تفسیر و ارتبا منفی و معنادار بین بعد اساتنتا ()P<0/05باا ساالمت
روانی میباشد بهعالوه بین بعد استنتا از تفكر ( )P<0/05از تفكار انتقاادی باا ساالمت روانای و
( )P<0/01انتقادی با مقبولیت اجتماعی ،رابطهی منفی و معنادار وجود داشته است.
دانیل و همكاران )9118( 9آشكار کردند که تفكر انتقادی از طريق  p4cبااال مایرود .ايان تحقیاق
نشان داد که يك برنامه آموزش 1هفتهای میتواند نتاي اثرگذاری نهفقط بر استدالل ،بلكه بار خوانادن
کودکان داشته باشد .نتاي اين مطالعه ،معنیداری سطح بااليی را در دو سال و نیم بعد نشان داد.

گريگوری )2880(2تحقیقات اخیر نشان میدهد که علیرغم ناباوری آموزگاران ،کودکان در سنین
پايین آمادگی زيادی برای شرکت در بحثها دارند .و حلقه کنادوکاو فضاايی را فاراهم مایآورد کاه
کودکان در آن مسئول توضیح و دفاع از عقايدشان با داليل منطقی میباشند و بهوسیله ديگران ايان
عقايد پختهتر میشود ،و آنها میتوانند قضاوتی کنند که برايشان معنادار است.
دنیل ( ) 2881به بررسی نگرش مشارکتی دانشجويان در آموزش و پیشرفت تفكر انتقادی و نقاش
متغیرهای ديگر پرداختهاند .نگرش مشارکتی بر گوش دادن به ديگران بافكر باز تأکید داد و فقط بعاد
از بازتاب انديشه در مورد رويكردهای مختلفی که به چالش کشیده میشوند .نتااي قابالتوجهی باه
دست میآيد  .نتاي نشان داد که چنانچه آزادی آموزشی در کالس درس بارای دانشاجويان تضامین
شود و دانشجويان فرصتی برای فكر کردن داشته باشند ،در پیشرفت مهارتهای تفكر انتقادی آنهاا
تأثیر فراوان دارد و نقش استاد در ايجاد فضايی که دانشجويان در آن با آرامش نررات و ديادگاههای
خود را بهراحتی عنوان کنند بسیار اساسی است .دانشجويان با شرکت در اين کالسهای طراحیشاده
به میزان زيادی مهارتهای تفكر انتقادی آنها افزايش يافته است .کوين و گری )2881( 3به مطالعه
خودشناسی دانشجويان بهعنوان متفكر انتقادی پرداختهاند و تأثیر نگرشها و قادرت و تواناايی نگارش و
1.

Daniel,etal
Gregory
3
. Kevin & Gary
2.
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اعتقادات هنجاری را به تفكر انتقادی مورد بررسی قرار دادهاند .در اين پژوهش فرض بار ايان اسات کاه
قدرت و توانايی نگرش ،تأثیر نگرشها را به اعتقادات هنجاری بهصورت متعادل درمیآورد و باهجای آن،
اعتقادات هنجاری ،تأثیر تعامل میان نگرش و قدرت نگرش را به خودشناسای دانشاجو باهعنوان متفكار
انتقادی به حالت تعديل درمیآورد .نتاي نشان میدهد که دانشجويان که دارای نگرشهای مثبت و قوی
نسبت به تفكر انتقادی میباشند ،اعتقادات هنجاری قوی دارند که همراه با مهارت میباشد و در عاوض،
اين اعتماد به خودشناسی خود به عنوان متفكر انتقادی تأثیر میگذارد .نتیجههای بهدستآمده بر اساس
مشارکت دانشجويان در کالسها جهت يافته از اين فرضیه حمايت میکند.

روش شناسی
هدف از پژوهش حاضر آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان
است .اين پژوهش با روش آزمايشی از نوع آ نیمه تجربی ،مداخلاهای و اثربخشای مایباشاد کاه باا
استفاده از طرح پیشآزمون و پسآزمون پیگیر و گروه آزمايش و کنترل انجام شد .که پژوهش بارای
پاسخ به سؤاالت زير طراحی گرديد:
سؤال اصلی:آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
دانشور نیشابور تأثیر دارد.

سؤاالت فرعی:
 .9آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت جسمی دانشجو معلمان تأثیر دارد؟
 .2آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت روان دانشجو معلمان تأثیر دارد؟
 .3آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر روابط اجتماعی دانشجو معلمان تأثیر دارد؟
 .0آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت محیط اطراف دانشجو معلمان تأثیر دارد؟
روش تحقیق نیمه تجربی روشی است که محقق توانايی کنتارل کامال هماه شارايط و جواناب را
ندارد ،ولی میتواند عوامل زير را کنترل کند :الف) مشاهده يا اندازهگیری چه هنگام صورت میگیارد.
ب) متغیر مستقل در چه زمانی اجرا شود و کدام گروه بهعنوان گروه آزمايش به کار گرفته میشود.
جامعه آماری اين پژوهش کلیه دانشجويان مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور در سال تحصیلی/10
 19به تعداد  393نفر میباشد .روش نمونهگیری در اين پژوهش،روش نمونهگیری خوشهای میباشد.
که طی آن افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر باه واحادهای کوچاكتر ) از
انواع واحدهای جامعه انتخاب میشوند (سرمد ،بازرگان و حجازی .)31 ،9388 ،که بهجای فارد ابتادا
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گروههای درسی و سپس دانشجويان انتخاب میشوند .ابتدا از بین ورودیهاای مختلاف دانشاجويان
ورودیهای  19و در مرحلهی بعدی از بین گروههای تحصیلی گروه علوم تربیتی انتخاب شادند و در
مرحله سوم از بین دانشجويان فوق که در قالب  98کاالس درسای ساازماندهی شادهاند باه شایوه
تصادفی  2کالس انتخاب شدند که نمونه آماری فوق شامل  18نفر از دانشجويان میباشد .که به دو
گروه  38نفری آزمايش و کنترل تقسیم شدند.و گروه آزمايش به مدت  98هفته داستانهای دينای را
مطالعه کردند و گروه کنترل فعالیت انجام ندادند و سپس هر دو گروه به پرسشنامهی کیفیت زنادگی
پاسخ دادند.
متغیرها بر اساس نقش آنها در تحقیق عبارتاند از:
 -9متغیر مستقل :در ايان پاژوهش آماوزش تفكار مبتنای بار داساتانهای دينای و جنسایت،
تحصیالت،سن،رشته تحصیلی و تأهل متغیرهای مستقل هستند.
 -2متغیر وابسته  :کیفیت زندگی ،يكپارچگی و انسجام اجتماعی ،محیط کار بهداشاتی و ايمان،
تأمین فرصت رشد ،امنیت مداوم ،قانونگرايی در محیط کاار ،فضاای کلای زنادگی کااری،
وابستگی اجتماعی زندگی کاری و توسعه قابلیتهاای انساانی در ايان پاژوهش متغیرهاای
وابسته هستند.
در اين پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که )(WHOQOL-BREF

يك پرسشنامه  21سؤالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را میسنجد ،استفادهشده اسات.
برای بررسی روايی و پايايی اين پرسشنامه پژوهشی بر روی  9911نفر از مردم تهران انجاام گرفات.
شرکتکنندگان به دو گروه دارای بیماری مزمن و غیر مزمن تقسایم شادند( .بار اسااس آزمايشهاا
انجامشده و تشخی

پزشكان) پايايی آزمون باز آزمون برای زير مقیاسها به اين صورت باه دسات

آمد :سالمت جسمی  ،8/11سالمت روانی  ،8/11رواباط اجتمااعی  ،8/19ساالمت محایط  8/80باه
دست آمد .سازگاری درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول زير آماده اسات
(نجات و همكاران.)98 :9389 ،
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برای سنجش اعتبار پرسشنامه مجدداً پرسشنامه بین 98تن از دانشجويان دانشگاه فرهنگیاان توزياع
شد سپس دادههای بهدستآمده از اجرای آزمايشی 9با استفاده از روش آلفای کرونباخ 2طباق فرماول
زير تحلیل شد:
j   jS 2 
1 

j 1 
S2 

ro 

که در آن:
تعداد زيرمجموعه سئولهای پرسشنامه يا آزمون
واريانس زير آزمون ام.
واريانس کل آزمون میباشد (سرمد ،بازرگان ،حجازی9388 ،؛ د .)911نتاي تحلیل بر
اساس فرمول زير به دست آمد.
2
j   jS  3  238 
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جهت سنجش روايی پرسشنامه پژوهش از روايی وابسته به سازه 3استفاده به عمل آمد .همانطور
که گفته شد پرسشنامه بر اساس تئوریها و مفاهیم مربو به عملكرد و سبك رهبری تحولآفرين
تهیه و سپس در اختیار  9تن از اساتید گروه علوم تربیتی قرار گرفت و نررات آنها در خصود
سؤاالت پرسشنامه اعمال گرديد.برای تجزيه وتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  spssاستفاده شد.

Pilot Study
Alpha

9.

2 . Cronbach`s

Construct validity

3.
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یافتهها
توصیف نمرات کیفیت زندگی و سالمت عمومی آزمودنیها برحسب مرحله و عضويت گروهی در
جدول 2نشان داده شده است.
جدول  :2شاخ های توصیفی نمرات کیفیت زندگی و خرده مؤلفههای آزمودنیها برحسب مرحله و عضويت گروهی
مرحله

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کیفیت زندگی

1/18

9/20

8/91

9/08

سالمت جسمی

21/93

3/18

21/91

3/11

سالمت روان

28/13

3/93

29/21

2/81

روابط اجتماعی

1/13

2/81

1/01

2/00

سالمت محیط

21/93

3/19

21/38

0/39

کیفیت زندگی

8/22

8/12

8/18

8/19

سالمت جسمی

28/38

3/09

28/03

2/80

سالمت روان

22/30

3/29

23/01

2/19

روابط اجتماعی

98/18

2/21

98/23

2/91

سالمت محیط

28/82

0/91

21/18

0/03

عضويت گروهی

گروه کنترل

گروه آزمايش

پسآزمون

همانطور که در جدول 2مشاهده میشود میانگین نمره برای کل مقیاس کیفیت زندگی برای گروه
آزمايش در مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر  8/22و در پسآزمون  8/18میباشد .که تاثیرآموزش
تفكر مبتنی بر داستانهای دينی را نشان می دهند .همچنین ،اين میانگینها برای گروه کنترل در
پیشآزمون  1/18و در پسآزمون  8/91بود .که ممكن است اثر پیشآزمون باشد.
سؤال اصلی تحقیق :آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو
معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد؟ برای بررسی اين سؤال پژوهش و بررسی تفاوت
میانگین گروههای آزمايش و کنترل از لحاظ متغیر کیفیت زندگی از آزمون تحلیل کوواريانس يك
متغیری 9استفاده گرديد .جدول  3نتاي اين آزمون را نشان میدهد.

. ANCOVA

1
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جدول  : 3نتاي تحلیل کوواريانس يك متغیری نمرات پسآزمون کیفیت زندگی گروههای آزمايش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر()%

پیشآزمون کیفیت زندگی
عضويت گروهی

8/191
3/09

9
9

8/191
3/09

8/112
2/09

8/02
8/923

8/893
8/808

همانطوری که در جدول 3مشاهده شد نتاي آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که بین کیفیت
زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان گروهای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد
(.)F = 2/09 p>8/89
سؤاالت فرعی  -9 :آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت جسمی دانشجو معلمان
دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد؟
جدول : 0نتاي تحلیل کوواريانس يك متغیری نمرات پسآزمون سالمت جسمی گروههای آزمايش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر ()%

پیشآزمون سالمت جسمانی
عضويت گروهی

2/28
90/91

9
9

2/28
90/91

8/289
0/19

8/191
8/839

8/880
8/81

همانطوری که در جدول  0مشاهده میشود نتاي آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که بین
سالمت جسمی دانشجو معلمان گروهای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<8/89و
 .)F = 0/19مقدار ضريب اتا يا تفاوت برابر با  8/839است يعنی  8/039واريانس نمرات مربو به
عضويت گروهی میشود .برای مقايسه و بررسی تفاوتهای معنیدار مذکور ،میانگینهای تعديلشده
سالمت جسمی دانشجو معلمان گروههای آزمايش و کنترل در قالب جدول 9نشان دادهشده است.
جدول  : 9میانگینهای تعديلشده سالمت جسمی گروههای آزمايش و کنترل
عضويت گروهی
گروه آزمايش
گروه کنترل

پسآزمون
میانگین
28/31
21/20

خطای استاندارد
8/191
8/181

939

بررسی تأثیر آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود با حذف اثر متغیرهای کنترل ،میانگین تعديلشده
نمرات سالمت جسمی آزمودنیهای گروه آزمايش در مرحله پسآزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر
میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت جسمی
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد.
 -9آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بار ساالمت روان دانشاجو معلماان دانشاگاه
فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد؟
جدول : 1نتاي تحلیل کوواريانس يك متغیری نمرات پسآزمون سالمت روان گروههای آزمايش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر ()%

پیشآزمون
سالمت روان

3/33

9

3/33

8/021

8/991

8/888

عضويت گروهی

92/19

9

92/19

1/13

8/892

8/991

همانطوری که در جدول 1مشاهده میشود نتاي آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که بین
سالمت روان دانشجو معلمان گروهای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<8/89و
 .)F = 1/13مقدار ضريب اتا يا تفاوت برابر با  8/92است يعنی  8/92واريانس نمرات مربو به
عضويت گروهی میشود .برای مقايسه و بررسی تفاوتهای معنیدار مذکور ،میانگینهای تعديلشده
سالمت روان دانشجو معلمان گروههای آزمايش و کنترل در قالب جدول 1نشان دادهشده است.
جدول :1میانگینهای تعديلشده سالمت روان گروههای آزمايش و کنترل
پسآزمون
عضويت گروهی
خطای استاندارد
میانگین
8/910
23/09
گروه آزمايش
8/998
29/33
گروه کنترل

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود با حذف اثار متغیرهاای کنتارل ،میاانگین تعديلشاده
نمرات سالمت روان آزمودنیهای گروه آزمايش در مرحله پسآزمون نسبت به گاروه کنتارل بیشاتر
میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش تفكر مبتنی بار داساتانهای دينای بار ساالمت روان
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد.
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 -2آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر روابط اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه
فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد؟
جدول  :8نتاي تحلیل کوواريانس يك متغیری نمرات پسآزمون روابط اجتماعی گروههای آزمايش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر ()%

پیشآزمون روابط اجتماعی
عضويت گروهی

3/99
1/28

9
9

3/99
1/28

8/110
9/13

8/091
8/910

8/893
8/830

همانطوری که در جدول  8مشاهده میشود نتاي آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که بین
روابط اجتماعی دانشجو معلمان گروهای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد ( p>8/89و
.)F = 9/13
 -3آيا آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت محیط دانشجو معلمان دانشگاه
فرهنگیان دانشور نیشابور تأثیر دارد؟
جدول  : 1نتاي تحلیل کوواريانس يك متغیری نمرات پسآزمون سالمت محیط گروههای آزمايش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر ()%

پیشآزمون سالمت محیط

0/98

9

0/98

8/221

8/130

8/889

عضويت گروهی

12/83

9

12/83

3/19

8/81

8/811

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود نتاي آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که بین
سالمت محیط دانشجو معلمان گروهای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد ( p>8/89و
.)F = 3/19
بحث و نتیجهگیری
بر مبنای چارچوب نرری پژوهش و به سبب اهمیت داستان در ايجاد تحول شناختی در انسان ها
که رسالت انبیا و کتب مقدس نیز به کمك داستانهای عبرت آموز استوار است ،بررسی تاثیر آموزش
تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان و مؤلفههای اساسی کیفیت زندگی
نشان داد:
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 .9با توجه به اينكه آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر کیفیت زنادگی دانشاجو معلماان
تفاوت معنیدار نداشته میتوان به رويكردهای طوالنی مدت و داستانهای هدفمند بارای ايان مهام
نرر داشت ،چراکه مولفه کیفیت زندگی مستلزم دستیابی به شناختهای درخور ،تفكر و تامل و تمرين
و تكرار در وجوه مثبت است که مداخلهای طوالنیتر و اختصاصیتر را میطلبد.

 .2با توجه به اينكه نمرات مؤلفه سالمت جسمی آزمودنیهای گروه آزمايش در مرحله پسآزمون
نسبت به گروه کنترل بیشتر میباشد .میتوان نتیجه گرفت که آموزش تفكر مبتنای بار داساتانهای
دينی بر سالمت جسمی دانشجو معلمان معنیدار میباشد يعنای آماوزش تفكار بار کیفیات زنادگی
دانشجو معلمان از لحاظ سالمت جسمی تأثیر مطلوبی دارد به دريافت فرد از توانايی هايش در انجاام
فعالیت های روزانه که نیاز به مصرف انرژی دارد اشاره می کند که می تواند در بار گیرناده مقیااس
هايی مانند تحرک ،توان ،انرژی ،درد و ناراحتی ،خواب و استراحت و ظرفیت توان کار باشد.که مطابق
نتاي تحقیقات شیری( )9318و سپهوند( )9319میباشد.
 .3با توجه به نمرات مؤلفه سالمت روان آزمودنیهای گروه آزماايش در مرحلاه پسآزماون کاه
نسبت به گروه کنترل بیشتر میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای
دينی بر سالمت روان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشاابور معنایدار مایباشاد يعنای
آموزش تفكر تأثیر مطلوبی بر کیفیت زندگی از بعد سالمت روان آنان دارد .که جنباه هاای روحای و
احساسی سالمت مانند افسردگی ،ترس ،عصبانیت ،خوشحالی و آرامش و بعضی از زير رده های ايان
بعد مانند تصوير از خود ،احساس مثبت و منفی ،اعتقادات مذهبی ،فكر کاردن و ياادگیری ،حافراه و
تمرکز حواس را تحت تاثیر قرارداده است.که تحقیقات شیری( )9318و سپهوند( )9319نیز باه چناین
نتايجی دست يافتند.
 .0بین آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی و رواباط اجتمااعی دانشاجو معلماان گاروهاای
آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد .کیفیت زندگی به انترارات ،احساساات ،اعتقاادات و
پندارهای فرد بستگی دارد از اين رو ارزيابی شخصی از سالمت يا خوب بودن و ناراحت باودن عامال
کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی می باشد .به طور کلی می توان گفت عامال اصالی تعیاین کنناده
کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه بايد باشد و بعد ذهنی کیفیت
زندگی همان احساس خوب داشتن و رضايت فردی است کاه نداشاتن رابطاه باین آماوزش تفكار و
کیفیت زندگی ممكن است ناشی از اين امر باشد.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 91

930

 .9بین آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی بر سالمت محایط دانشاجو معلماان گروههاای
آزمايش و کنترل تفاوت معنیدار مشاهده نشد .با توجاه باه اينكاه کیفیات زنادگی دارای سااختاری
وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخصی و درک او از زندگی می باشد و با تغییر زماان تغییار
می کند درمی يابیم که پويايی زندگی از اين روست که با زمان تغییر می کند و به تغییرات در محیط
او بستگی دارد،که ممكن است عدم رايطه معنی دار ناشی از اين مسئله باشد.
نتیجهگیری کلی پژوهش نشان میدهد که بین آموزش تفكر مبتنی بر داساتانهای دينای بار
کیفیت زندگی دانشجو معلمان رابطه مثبت و معناداری مشاهده نگرديد .که البته در دو مؤلفه سالمت
جسمی و سالمت روان تفاوت معنیداری وجود دارد .ولی در دو مؤلفه ديگر يعنی رواباط اجتمااعی و
سالمت محیط رابطهی معنادار مشاهده نشد ،و با توجه به رابطه ی معنادار مؤلفههای سالمت جسمی
و سالمت روان ،آموزش تفكر مبتنی بر داستانهای دينی میتواند در بهبود کیفیات زنادگی دانشاجو
معلمان مؤثر باشد و آن را ارتقاء بخشد.
با توجه به نتاي و يافتههای پژوهش پیشنهاد می شود:
 .9آموزش تفكر مبتنی بر داستانها و عنصر گفتگو نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد و
برای تكمیل دانش و تغییر نگرشها ،باورها ،افكار و برداشتها و انتراارات آماوزش تفكار فلسافی
ضروری است.
 .2فراهم نمودن زمینهی آموزش تفكر ،روحیه گفتگاو ،اساتدالل ورزی ،کاوشاگری و توساعه
توانايیهای فردی و اجتماعی کودکان و دانشجويان.
 .3دانشگاهها و مدارس بايد تبديل به يك حلقه کندوکاو شوند تاا مهارتهاای پرسشاگری و
تفكر انتقادی را بیاموزند و آمادهی ايفای نقش در جامعه شوند.
 .0ايجاد فضای ،باز و آزاد برای گفتگو و مباحثه در دانشگاه فرهنگیان.
 .9استفاده از بستههای آموزشی تفكر مثبت در خانوادهها و مراکز مشاوره.
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