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 آموزان نسبت به نماز بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش

  *الهدی جمیله علم    
  **زینب خاکسار

 
  چكيده

نسـبت بـه   آمـوزان   هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش فعال بر خودانگيختگي دانـش 
بدين منظور، مطالعه كيفي يك كارگاه آموزشي با موضوع آموزش مفاهيم كـاربردي  .  نماز است

هـاي يـادگيري و روابـط     نماز، از حيث چگونگي تأثيرگذاري عناصر محتوا، ارزشيابي، فعاليـت 
عنوان محور اصلي اهـداف و   آموزان نسبت به نماز، به آموز بر خودانگيختگي دانش معلم و دانش

كننده  آموز شركت دانش 38ها و آرزوهاي  ها، انتخاب قضاوت. سؤاالت تحقيق انتخاب شده است
عنوان منبع استنباط و ارزيابي وضعيت انگيزشي آنها، پس از شركت در كارگـاه و   در كارگاه، به

هـاي   تحليـل داده . از روش مصاحبه و مشاهدة عملكرد آنها، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     
نقشة مفهومي اسـتنباط شـده در ايـن پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه         اساس  ي شده برآور جمع
 اســاس موضــوع و موقعيــت يــادگيري و بــه ميــزان تــأمين منــابع انگيــزش درونــي           بــر

 يـــادگيري −در عناصـــر كليـــدي فراينـــد يـــاددهي) چـــالش، كنجكـــاوي، تخيـــل و كنتـــرل(
سـازي   و در نتيجه، زمينـه ) آموزان و دانشهاي يادگيري، ارزشيابي و روابط معلم  محتوا، فعاليت(

همـراه بـا تجـارب هيجـاني و عـاطفي مثبـت، رشـد         آمـوز   دانـش  )عملي -ذهني(فعال مشاركت 
آموزان نسبت به يادگيري و رفتارهاي خودانگيخته آنهـا،   هاي دروني دانش چشمگيري در انگيزه

گيري از مربيان آگـاه و توانـا و    ، بهرهافزون بر اين. آيدويژه پايبندي آنها به نماز، به وجود مي به
 نيز توجه به نقـش خـانواده، خصوصـاً در حـوزة تعلـيم و تربيـت دينـي، تسـهيلگر ايـن فراينـد           

  .خواهد بود
 آموزش فعال، خودانگيختگي، آموزش نماز :واژگان كليدي
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                        ١٣٩۴ پاییز و زمستان/ ٢١ش/ ١٠س/ تربیت اسالمی   ٧۶

  

  مقدمه

نظام آموزشی کشور  ترین اهداف ترین و حساس آموزان در مدارس، یکی از مهم تربیت دینی دانش«
های مـذهبی  هـای فـوق برنامـه، مراسـم های درسی، فعالیت اسالمی ایران است که در قالب کتاب
با توجه به اینکه نمود عینـی تربیـت . گیرد های اردویی انجام می داخل و خارج از مدرسه و فعالیت

، مشـارکت در )۴٠ الـف، ص١٣٨۶کریمـی، (» یابـد آمـوزان در رفتـار آنهـا تجلـی می دینی دانش
  .رود شمار می های مدارس به ترین دغدغه تکالیف مذهبی و در رأس آن نماز، یکی از اصلی

هـای مربیـان مـدارس را بـه خـود معطـوف  به این معنا که قسمت اعظمی از توجهات و تالش
سـازی آن، در سـطح وزارت آمـوزش و پـرورش و  ساخته است و حتی بـه منظـور اشـاعه و فرهنگ

هـای  با وجـود همـۀ تالش. خورد به چشم می» ستاد اقامۀ نماز«دینی نیز، عنوان −نگینهادهای فره
های متولیان این حوزه، مشـاهده وضـعیت موجـود اقامـۀ نمـاز در بسـیاری از  انجام شده و دغدغه

داد و بـه  داد و بـرون چرا و چگونه میـان درون«سازد که  مدارس این مسئله مهم را به ذهن متبادر می
یگر بین اهداف قصد شده در مقام ترویج و تبلیغ دین و تربیت دینی خصوصًا نماز، توسـط معنای د

متولیان تعلیم و تربیت در خانه و مدرسه و آنچه در مقام عمل و رفتار توسط نسل جوان و نوجوان در 
» ای مـوارد وارونگـی رخ داده اسـت زندگی فردی و اجتماعی کسب شده است، نابرابری و در پـاره

  ).٩ ان، صهم(
آمـوزانی کـه  به صورتی که معموًال مربیان مدارس در زمان برپایی نماز، با تعداد زیادی از دانش

رسـد  بـه نظـر می. شـوند رو می بـه رغبت هسـتند، رو به دالیل گوناگون نسبت به شرکت در نماز بی
ۀ تبیین نکردن است که در نتیج» آموزان نسبت به نماز ترغیب و انگیزش درونی دانش«مسئله اصلی 

  .های مؤثر، وضعیت موجود را به وجود آورده است ها و برنامه روش
طور عام و انجام تکالیف عبادی چون نماز بـه صـورت خـاص، در مدرسـه،  البته مسئله عبادت به

هـای گسـترده در  پژوهش. ای است که ذهن پژوهشگران مختلف را به خود مشغول داشته است مسئله
هـای  آمـوزان یکـی از نگرانی این موضوع است که تربیت مذهبی و اخالقی دانش این حوزه، حاکی از

محققان داخلی نیز ایـن ). ١٣٨٧نصر، (شود  روز بر اهمیت آن افزوده می به جوامع بشری است که روز
هـا  البته باید اذعان داشت که تمرکز بیشتر این پژوهش. اند های گوناگون بررسی کرده موضوع را از زاویه

آموزان نسبت بـه  توصیف این موضوع از دیدگاه شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش یا عدم گرایش دانش بر
گـاه نمـودن دانش. نماز بوده است آمـوزان  برای نمونه، شخصـیت و توانـایی علمـی دبیـران دینـی در آ

ماعـت ، برگزاری نماز ج)١٣٧٨رضوانی و امام جمعه، (، تطابق گفتار و عمل دبیران )١٣٨۴سادتی، (
، اسـتفاده از )١٣٨۴؛ سادتی، ١٣٧٨عسگری، (در مدرسه و اختصاص زمان کافی و مناسب برای آن 

؛ ١٣٨۶؛ غالمـی، ١٣٧۶؛ جهانیـان، ١٣٨۴سادتی، (های جذاب و مناسب تبلیغاتی و تشویقی  روش
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؛ ١٣٨٧نصـر، (، حضور و مشارکت معلمان و کارکنـان مدرسـه در نمـاز جماعـت )١٣٧٨عسگری، 
خانـه و وضـوخانه  ، امکانات و فضـای مناسـب نماز)١٣٧٨؛ عسگری، ١٣٧٨جمعه،  مامرضوانی و ا

جمعـه،  رضـوانی و امام(آمـوزان  ، ارتباط صحیح مسئوالن و مربیـان مدرسـه بـا دانش)همان(مدرسه 
  .اند ترین عوامل مؤثر در گرایش به نماز معرفی شده به عنوان مهم) ١٣٧٨؛ عسگری، ١٣٧٨

سازی رشد گرایشـات درونـی  ه ظرفیت نظام تعلیم تربیت رسمی در بستررسد توجه ب به نظر می
های تربیـت دینـی، از جملـه نمـاز از طریـق اتخـاذ رویکـرد فعـال و  آموزان نسبت به مؤلفـه دانش

خودانگیخته در آموزش و پرورش، موضوعی است که به صورت جدی مورد توجـه محققـان مـورد 
  .نظر قرار نگرفته است
ت که موضوع آموزش فعال در ایران، که یکی از نتایج اصـلی آن برانگیختگـی این در حالی اس

باشد، در حوزۀ رسمی برنامه درسی پیرامون موضوعات مختلف تا حـدودی  آموزان می درونی دانش
گونه کـه  ویژه نماز، آن بررسی و اجرا شده است، اما در حوزۀ مسائل و نیازهای فرهنگی و تربیتی، به

  .است مورد توجه نبوده استالزم و شایسته 
مخاطب و موضوع اصلی تعلیم و تربیت دینی است و تفسیری کـه از » انسان«با توجه به اینکه 
دهـد، طبیعـی اسـت کـه  شود، همۀ شئون زندگی انسان را تحت تـأثیر قـرار می حقیقت او ارائه می

حیات انسـانی، از ایـن های ضروری  عنوان یکی از ساحت ماهیت تعلیم و تربیت و عناصر آن نیز به
تـرین  آزادی مهم«براساس تفسیر دینی حکمت متعالیه از حقیقـت انسـان، . واقعیت مستثنی نباشد

، ١٣٨٨الهدی،  علم(» گردد خصلت نفس انسان است و از گستردگی آن در مراتب وجود ناشی می
مقامات عالم هستی به دلیل عدم وجود جایگاه معین برای انسان و امکان سیر او در تمام ). ١٣۴ ص

انسان به دلیل برخـورداری . گیرد ای نیز برای رشد و کمال یا سقوط در او شکل می های ویژه ظرفیت
از ظرفیت وجودی سیر صعودی یا نزولی در مراتب هستی و نقش فعال نفس انسان در این حرکـت 

آنچه کـه بایـد در . تیابی انسانی، تا لحظۀ مرگ، ذاتًا موجودی مختار و انتخابگر اس مستمر هویت
یابی مورد توجه قرار گیرد، این است که انسـان بـه دلیـل میـل درونـی بـه  این حرکت مستمر هویت

بخش و دوری و تنفـر از  توسعه هستی و جاودانگی خود، پیوسته در حال گرایش بـه عوامـل هسـتی
  ).١٣٨٨الهدی،  علم(زداست   عوامل هستی

گاهی وجود اینکه در فطرت انسان مجموعۀ با دهنده بـه ایـن حرکـت از  های جهت ها و گرایش آ
های  جانب خداوند متعال و حکیم به ودیعه نهاده شده است، زندگی انسان در عالم طبیعت و جلوه

طور دائم، بر شهود درونی انسان بر این سرمایه انسـانی سـایه افکنـده اسـت و موجـب  مادی آن، به
  ).١٣٨۶جوادی آملی، (شوند  غفلت انسان از آن و خطا در شناخت او می

بنابراین، ماهیت تعلیم و تربیت دینی و اهداف و اصول آن، متأثر از حقیقت انسان و حرکـت او 
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گاهی بخشی و زمینه به هـا و  سازی، پیرامون حرکت رشدی انسان، برخوردار از ویژگی عنوان فرایند آ
  .شود شرایط خاصی می

ویژه  انســان، توجــه بــه موضــوع خــودانگیختگی بــهبنــابراین، اقتضــای ویژگــی ذاتــی آزادی در 
افزون . باشد سازی تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت از طریق فعالیت و مشارکت یادگیرنده می زمینه

عنوان کـانون تعلـیم و تربیـت دینـی، توجـه بـه اصـول  بر این، اصل خودانگیختگی و انتخابگری به
در قبال آزادی اعطا شده، تدریج و پیوسـتگی در  دیگری چون لزوم مشارکت یادگیرنده، پاسخگویی

کید قرار می آموزش و نیز زمینه   .دهد سازی مهارت خودارزیابی را نیز مورد تأ
سازی این مهم دربارۀ موضوع  بر این اساس، با توجه به اهمیت خودانگیختگی و ضرورت زمینه

، ضـمن تمرکـز بـر کارگـاه آموزشـی های فعال عنوان کانون تربیت دینی و با استفاده از روش نماز به
های کاربردی نماز، پلی میان نظریه و عمل تربیتـی زده  با هدف آموزش پیام» آرامشی به رنگ نماز«

آوری شواهد کاربردی از اجرای یک برنامۀ تربیتی به روش کارگـاهی برآمـدیم تـا  شد و درصدد گرد
آموزان به اقامـۀ نمـاز، دسـتاوردی  ب دانشافزون بر بررسی آن از حیث تأثیرگذاری بر انگیزه و ترغی

  .دست آید های تربیتی فعال در آینده به ها و روش برای طراحی برنامه
ها و هدایت رونـد پـژوهش  بنابراین، چهار سؤال اصلی زیر مبنای بررسی موقعیت، تحلیل داده

  :حاضر را بر عهده داشتند
آمـوزان نسـبت بـه  بر خودانگیختگی دانش محتوای آموزشی ارائه شده در کارگاه چه تأثیراتی. ١

  نماز داشته است؟
آموزان نسبت به نماز  های یادگیری طراحی شده چه تأثیراتی بر خودانگیختگی دانش فعالیت. ٢

  داشته است؟
آموزان نسـبت بـه نمـاز  کار گرفته شده چه تأثیراتی بر خودانگیختگی دانش شیوۀ ارزشیابی به. ٣

  داشته است؟
آموزان نسبت به نماز داشته  بط معلم و شاگرد چه تأثیراتی بر خودانگیختگی دانشکیفیت روا. ۴
 است؟
  

  نقش انگیزش در یادگیری و عملکرد

آورنـد  دسـت می شوند، این آمادگی را به آموزانـی که برای یادگیـری موضـوعی برانگیختـه می دانش
توجـه دقیـق بـه : کنـد، بپردازنـد، ماننـد هایی که اعتقاد دارند به یادگیری آنها کمک می تا به فعالیت

کـه در نتیجـه ... دهی ذهنی محتوای آموزشی و تکرار و تمرین آنها برای یادگیری و آموزش، سازمان
  .شود ها یادگیری آنها نیز بهتر می این فعالیت

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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نکتۀ مهم این است که موضوع انگیزش با یادگیری و عملکرد رابطۀ متقابل دارد، به این معنا کـه 
گیرند، نیز  دهند و یاد می آموزان انجام می انگیزش بر عملکرد و یادگیری تأثیر گذاشته، و آنچه دانش

یابنـد،  می آموزان به اهـداف یـادگیری خـود دسـت هنگامی که دانش. گذارد بر انگیزش آنها اثر می
. انـد های ضروری بـرای یـادگیری بوده دستیابی به هدف، حاوی این پیام است که آنها دارای توانایی

آمـوزانی کـه بـرای  دانش. انگیزد انگیز برمی های جدید و چالش این باورها، آنها را برای اتخاذ هدف
ونی بـرای اسـتمرار یـادگیری یابند که آنها به صورت در شوند، معموًال در می یادگیری برانگیخته می
 البته باید توجه داشت کـه انگیـزش تنهـا زمـانی ). ١٣٨۵پنتریچ و شانگ، (خود برانگیخته هستند 

 شود قادر است در بلنـد مـدت نیـز، نتـایج و آثـار گفتـه شـده را  که به صورت درونی برانگیخته می
ی بـه صـورت مـداوم و در بلنـد مـدت، های بیرون به همراه داشته باشد؛ زیرا استفاده از برانگیزاننده

گردانی خودانگیخته، اخـتالل  افزون بر کیفیت عملکرد، در فرایند یادگیری نیز به دلیل تضعیف خود
  ).١٣٨١ریو، (کند  ایجاد می

  
  نقش عالقه و عاطفه در انگیزش

ایی ه دهنـد، دیـدگاه در مقابِل الگوهای انگیزشی که نقش شناخت را در انگیزش پیشرفت نشان می
در ایـن راسـتا پکـران . دهـد ها و عاطفه اهمیت برابـری قـرار می گیرد که برای نقش هیجان قرار می

تواننـد  هـا می بیان کرده است که چهار مسیر کلی وجـود دارد کـه از طریـق آنهـا، هیجان) ١٩٩٢(
ر مسـیر براساس دیدگاه پکران، چهـا. را تحت تأثیر قرار دهند) یادگیری و عملکرد(پیامدهای مسیر 

ای  های شناختی و مسـیر چهـارم از مسـیر انگیـزه ارتباطی وجود دارد که سه مسیر اول از راه واسطه
  .کنند عمل می

ها، یادگیری و عملکرد را از طریق فرایندهای حافظه، مانند بازیابی و ذخیره  در مسیر اول هیجان
یادآوری اطالعات هماهنگ بـا  دهند، به این معنا که حاالت عاطفی، اطالعات تحت تأثیر قرار می

  .کند را تسهیل می) عاطفه(خلق 
در مسیر دوم، عاطفه استفاده از راهبردهای شناختی، تنظیمی و فکری گونـاگون را تحـت تـأثیر 

افـزون بـر ایـن، . شود تر اطالعات می بر این اساس خلق مثبت، باعث پردازش سریع .دهد قرار می
  .انجامد تر می استفاده از راهبردهای عمیقعاطفه مثبت به درگیری بیشتر و 

آموزان است را افـزایش یـا  در مسیر سوم، عاطفه امکانات و منابع توجهی را که در اختیار دانش
  .دهد کاهش می

تواننـد از راه تـأثیر بـر روی  هـا می این است کـه هیجان) ١٩٩٢(مسیر چهارم پیشنهادی پکران 
هـای مثبـت، ماننـد تجربـه  بر این اسـاس، هیجان. مل کنندفرایندهای انگیزش درونی یا بیرونی ع
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بینی شده یا پیامد مربوط به شادی یک تکلیف، ممکن  شادی در انجام تکلیف و یا حتی شادی پیش
روشـن اسـت کـه فراینـدهای عـاطفی و . است منجر به انگیزش درونی برای انجام آن تکلیف شود

تواننـد، یـادگیری و  اشـند و از طریـق ایـن تعامـل میتوانند با یکدیگر تعامـل داشـته ب انگیزشی می
  .عملکرد را تحت تأثیر خود قرار دهند

  
  افزایش انگیزش درونی

پرسـش . مندان به مطالعـه انگیـزش، افـزایش انگیـزش اسـت یک هدف مهم برای معلمان و عالقه
ز لحاظ درونـی شود این است که اگر کسی به فعالیتی بپردازد که ا مهمی که در این راستا مطرح می

جالب است و سپس پاداشی بیرونی برای انجام آن دریافت کند، انگیزش درونـی او بـرای فعالیـت 
چگونه خواهد شد؟ ممکن است این ایده به ذهن متبادر شود که در این وضعیت، انگیزش درونی و 

نکته مهم توجـه ولی باید به این  ،شود بیرونی با یکدیگر جمع شده، در نتیجه انگیزش فرد بیشتر می
داشت که تحمیل پاداش بیرونی برای فعالیتی که از لحاظ درونی جالب است، معموًال، بر انگیزش 

؛ دسی، کوسـتنر و ریـان، ١٩٧٧کوندری، (کند  درونی آینده فرد تأثیر منفی دارد و آن را تضعیف می
  ).١٣٨١ریو، : به نقل از ١٩٧٣؛ لپر، گرین و نیزبت، ١٩٩٣؛ کوهن ١٩٩٩

شـان را از  اصلی این مسئله آن است که با این کار، بـه تـدریج، افـراد ادراک خودمختاریعلت 
نکته مهمی که بایـد . شود تدریج کمتر درونی و بیشتر بیرونی می دهند و منبع علیت فرد به دست می

 هـای مـورد های بیرونی تنها در مـورد پاداش به آن توجه شود، این است که تأثیرگذاری منفِی پاداش
در حـالی کـه . کنـد صـدق می) هر آنچه بتوان آن را دید، لمس کرد و احساس کـرد(انتظار و مادی 

های کالمی، نمادی یا انتزاعی تأثیر منفی بـر انگیـزش درونـی ندارنـد و موجـب کـاهش آن  پاداش
نظران معتقدند که استفاده از پاداش برای افـزایش انگیـزش  برخی صاحب). ١٣٨١ریو، (شوند  نمی
آمـوز، بهبـود مهـارت، یـادگیری و  هـا بـه پیشـرفت دانش کالس، مستلزم ایـن اسـت کـه پاداشدر 

آموزان این نکتـه  ها مشروط به این پیامدها باشد، به دانش هنگامی که پاداش. شایستگی مرتبط باشد
دهـد و  رساند که آنها در حال یادگیری هسـتند و ایـن امـر خودکارآمـدی ایشـان را شـکل می را می
هایی کـه تنهـا مـرتبط بـا گذاشـتن وقـت روی یـک  بر این اساس، پاداش. کند ش را حفظ میانگیز

  .تکلیف، بدون توجه به سطح عملکرد فرد باشند، این اثر را ندارند
سـازی  رسد راهکار اصلی برای افزایش انگیزش درونی، عالوه بـر متناسب در نهایت به نظر می

وصًا در سنین کم، توجه به چهار منبع انگیزش پیشـنهادی ها با موقعیت، در مواقع الزم، خص پاداش
یـادگیری −چالش، کنجکاوی، کنترل و تخیل، در عناصر فرآیند یاددهی: یعنی) ١٩٨٩(لیپر و هادل 

  ).١٣٨۵پنتریچ و شانگ، (باشد  می
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  تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی

آمـوز در  دانش بـر عهـده دارد و در رویکرد فعال به آموزش، معلم نقـش راهنمـا و تسـهیل کننـده را
آورد  فعلیـت در مـی هـای بـالقوه خـود را بـه های خود، مهـارت و توانایی فراینـد تدریس با فعالیت

  ).١٣٨٧محسنی، (
فرایندی در −های رویکرد اکتشافی و تعاملی مندی از ظرفیت آموزش به شیوه فعال، به دلیل بهره

آموزان، نقش فراوانـی در ایجـاد  فعال و مشارکتی دانش ریزی درسی و درنتیجه تحقق یادگیری برنامه
 نمایـد انگیزش درونی دانش آموزان نسبت به یادگیری و کیفیت عملکرد خودانگیختـۀ آنهـا ایفـا می

  )٢٠٠٧ 1رزبلت،(
هایی چون کنجکاوی، داشتن تفکرمنطقی و باز بودن بینش و تفکـر بـرای  بر این اساس، نگرش

دهـد تـا  آموزان فرصـت می یابد که عمًال به دانش ای رشد می های علمی یافتهپذیرش عقاید مدلل و 
در نتیجـۀ ). ١٣٨۴سـلیمانی، (آموزی و دریافت بینش علمی گام بردارند  هرچه بیشتر در مسیر علم

های یـادگیری، بـه مـرور، نگـرش  آموزان در کنار کسب دانش و رشد مهارت چنین رویکردی دانش
افزون بر این، باید به این نکته توجه داشت که یک  .کنند آموزی کسب می علممثبتی نسبت به علم و 

واقـع، در  در. آمـوزد آموزان نحوۀ فعال بودن و فعال ماندن را نیز، می رویکرد یادگیری فعال، به دانش
کید اصلی بر نیازها، عالیق، پیش آموزان است تا بر  ها و تجارب یادگیری دانش زمینه این رویکرد، تأ

بخش  به دیگر سخن، هدف اصلی در این رویکـرد تنهـا طراحـی تـدریس اثـر. راهبردهای تدریس
بـه عبـارت . )١٣٨۶از غالمـی، : به نقـل ٢٠٠۵کینتکز، (نیست، بلکه طرحی برای یادگیری است 

ترین نتایج یادگیری فعال این است کـه بیشـتر  مهم 2)٢٠٠٠(اساس مطالعۀ ریسر و باتزی  بردیگر، 
هـای یـادگیری  نماینـد و توانایی ن نگرش مثبتی نسـبت بـه مدرسـه و یـادگیری ابـراز میآموزا دانش

  .یابند خودمحور نیز پرورش می
» نیاز ذاتی آزادی و انتخـابگری«سازی تأمین  با توجه به این مسئله، آموزش فعال از حیث زمینه

دسـتیابی بـه «و  )١٣٨۵پنتریچ و شـانک، (، تجارب عاطفی و هیجانی مثبت )١٣٨٨الهدی،  علم(
آمـوزان نسـبت بـه یـادگیری و تـالش  ، نقش مهمی در خودانگیختگی دانش)همان(» خودمختاری
  .کند بیشتر ایفا می
: رسد آموزش فعال به دلیل برخورداری از ظرفیت تأمین منابع انگیزش درونـی یعنـی به نظر می

گیری خصوصـًا محتـوا، در عناصـر فراینـد یـاددهی یـاد) همان(چالش، کنجکاوی، کنترل و تخیل 
کید بر مشارکت دانش های یادگیری، ارزشیابی و روابط معلم و دانش فعالیت آموزان  آموز، به دلیل تأ

ها، نقـش کلیـدی در  هـا و برنامـه در فرایند یادگیری و توجه بـه عنصـر خالقیـت در انتخـاب روش
                                                           
1. Rusbult   2. Reiser & Butzi  
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ین رابطه میـان منـابع تـأمین بر همین اساس، به منظور تبی. کند خودانگیختگی دانش آموزان ایفا می
های اصلی مورد توجه در پژهش حاضر، در فرایند آموزش فعال، نقشه مفهومی زیر  انگیزش و مؤلفه

  .های پژوهش طراحی شده است به عنوان مبنای تحلیل داده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها نقشه مفهومی تحلیل داده: ١نمودار 

  
  روش تحقیق

کید بر مطالعه مستقیم موضوع تحقیق و گرداز آنجا که در این  آوری اطالعـات عینـی از  پژوهش، تأ
ها و تجارب آنها است، به روش تحقیـق  گروه مورد مطالعه و نزدیک شدن به فضای ذهنی، قضاوت

شــناختی، بــه بررســی تأثیرگــذاری آمــوزش فعــال بــر خــودانگیختگی  کیفــی و بــا رویکــرد پدیدار
  .رداخته شده استآموزان نسبت به نماز پ دانش

هـای یـادگیری و روابـط  محتوا، ارزشیابی، فعالیت(به این منظور اجزاء اصلی کارگاه مورد نظر 

انگیزش
 درونی

روابط معلم
 و شاگرد

چالش

 کنجکاوی

کنترل

تخیل

چالش

کنترلکنجکاوی

تخیل

تخیل

کنترل

 کنجکاوی

چالش

چالش

کنترلکنجکاوی

تخیل

 محتوا

 ارزشیابی

های فعالیت
یادگیری

آموزش فعال
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آموزان و تجارب آنها و  به صورت مجزا و نیز در ارتباط با یکدیگر، از دیدگاه دانش) معلم و شاگردان
در . از، بررسی شـده اسـتآموزان نسبت به نم از جهت کیفیت تأثیرگذاری بر انگیزش درونی دانش

گر همراه با  عنوان یک مشاهده های عضویت در میدان، محقق به تحقیق حاضر با توجه به سهم نقش
عمل کرده است؛ که در ) ١٣٨٨فلیک، (» ای حاشیه«عنوان یک عضو  مشارکت وارد میدان شده و به

یـاز بـه توضـیح بیشـتر های گروهـی ن مواقع لزوم همچون نیاز به همکاری محقق در اجرای فعالیت
ها بـه  اند و یـا تصـویر بـرداری و فیلمبـرداری از برنامـه آموزانی که دچـار مشـکل شـده برای دانش

هـای  بـه ایـن صـورت جلسـات آموزشـی، فعالیت. همکاری و تبادل نظر با مربیان پرداخته اسـت
اهده مسـتقیم قـرار آموزان و مربیان تعامالت آنها از جهت کیفیت اجرا و تأثیرگذاری مورد مش دانش

افزون بر ایـن، محقـق از طریـق . برداری شده است گرفته است و موارد مهم و مورد توجه یادداشت
نصب یک دوربین فیلمبرداری در کنار دستگاه ویدئو پرژکتور امکان ضبط و کنترل دامنه بیشتری از 

 هـای  مبرداریمجمـوع حـدود ده سـاعت فیل. گیری را فـراهم آورده اسـت اطالعات در حال شـکل
 طور کامـل توسـط محقـق مشـاهده، مکتـوب و در جهـت پاسـخگویی بـه  انجام شده، مجددًا بـه

عنوان مسـتندات  ای تصویر به عالوه بر این، تعداد قابل مالحظه. سؤاالت تحقیق بررسی شده است
 بـی ها و رویـدادهای خـاص توسـط محقـق یـا کمـک مر ها و فعالیت قابل ارائه از همۀ انواع برنامه

عنوان منبع اصـلی گـردآوری اطالعـات بـه صـورت  آموزان نیز به مصاحبه با دانش. تهیه شده است
 آموزان و نیز مصـاحبه بـا مـادران  حضوری و فرد به فرد به همراه ضبط مکالمات با هماهنگی دانش

همـۀ . به صورت تلفنی و همراه با ضبط هماهنگ شده مکالمات مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت
های ضبط شده مکتوب شده و برای تجزیـه و تحلیـل و پاسـخگویی بـه سـؤاالت تحقیـق  صاحبهم

  .بررسی شده است
  
  )جامعه و نمونه(کنندگان در تحقیق  شرکت

آموزان پایـۀ اول مدرسـه راهنمـایی دخترانـۀ محبوبـۀ دانـش  جامعۀ مورد نظر در این پژوهش دانش
کـالس بـودن  کـه بـه دلیـل تعـداد کـم و همباشـند  آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران می ١٣منطقه 
نفر و همگی  ٣٨آموزان این کالس  تعداد دانش. عنوان نمونه انتخاب شدند آموزان، همۀ آنها به دانش

وجود اینکه مدرسـۀ مـورد نظـر یـک  با . اند آنها، از طبقه متوسط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بوده
مدیریت مدرسه، پـرداختن بـه ابعـاد تربیتـی و  واحد آموزشی دولتی است، به دلیل رویکرد مذهبی

های مالی و اجرای مضاعف برای مدرسه، تا حد امکـان،  وجود داشتن هزینه آموزان با مذهبی دانش
  .در اولویت قرار دارد
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  کارگاه آرامشی به رنگ نماز

بـا هـدف عنوان یک برنامۀ تربیتی آموزش نمـاز،  به» آرامشی به رنگ نماز«کارگاه آموزشی و تربیتی 
بخش نماز در زندگی و درک رابطۀ نماز بـا  آشنایی بیشتر نوجوانان با محتوای کاربردی و آثار آرامش

دولتـی طلیعـه رویـش طراحـی شـده  نیازهای فردی و اجتماعی، توسط گروه پژوهشی سازمان غیر
جلسه، برنامۀ آموزشی بیان شده، به روش کارگاهی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی شامل ده . است

  .آموزان دختر مقطع راهنمایی طراحی شده است برای دانش
موضوعات کارگاه در سطح مقدماتی که در قالب محتوای مکتوب، شنیداری و بصری پیرامـون 

  :های کاربردی برخی عناصر کلیدی نماز ارائه شد که شامل موارد زیر است پیام
 ورزی در  عنوان محــور ادب رابطــه میــان خــالق و مخلــوق، نمــاز بــه(خــوانیم  چــرا نمــاز می −

  ؟)پیشگاه خالق
  ؟)های نماز مؤدبانه ویژگی(چگونه یک نماز خوب بخوانیم  −
قرب و نزدیکی بـه خـدا، خداگونـه شـدن، (االحرام ةنیت و تکبیر: پیام مقدمات و ارکان نماز −

، وضـو )شناسـی وقت(، اذان )یـادآوری عظمـت خـدا(رکـوع  ،)تواضـع(سجده ) ها رعایت حریم
  ).هماهنگی و وحدت(و قبله ) طهارت(

های یادگیری ارائه شده در کارگاه آرامشی به رنگ نماز نیـز شـامل مجموعـه متنـوعی از  فعالیت
خوانی، سـاخت  آموزان، از جمله تهیـۀ روزنامـه دیـواری، کتـاب های فردی و گروهی دانش فعالیت
اسـت کـه هریـک بـه نوبـۀ خـود بـا ... های آموزشی، اجرای نمایش و های جذاب، بازی کاردستی

آموزان  بندی جذاب که غالبًا شامل یک بازی گروهی بود، مشارکت دانش استفاده از یک روش گروه
  .کرد را در اجرا فراهم می

توصیف شخصـی  کارگرفته شده در کارگاه که نیازمند ارائه نظر یا های ارزیابی به ترین روش مهم
آموزان از کلیت یا عناصر هـر برنامـه اسـت و عمومـًا در قالـب یـک الگـوی هنـری جـذاب  دانش
  :اند از نمود، عبارت های خود می آموزان را دعوت به ارائه دیدگاه دانش
  ؛...بهتر بود اگر ... خوب بود چون −
 کنم و  ارو جمـع مـیچیزهـایی کـه بـا جـ... بـرم ام با خـودم می پشتی چیزهایی که توی کوله −

  ؛...ریزم دور می
  ... .احساس من نسبت به ) سنجی خلق( −
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  روش تجزیه و تحلیل اطالعات

  :دست آمده مراحل زیر انجام شده است در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات به
  قق؛های مح ها و گزارش ها و فیلم ها، مشاهدۀ عکس ها، مصاحبه دهی خواندن اولیه خودگزارش

  دهی به مستندات و مشاهدات در چندین مرحله؛ نظم
 بندی و برجسته کردن موارد عمده؛ مقوله

  تدوین نقشۀ مفهومی تبیین روابط عناصر سؤاالت تحقیق و متغیرها؛
  های تحقیق؛ بازنگری دوبارۀ اطالعات و یافته

  .های تحقیق اساس نقشۀ مفهومی برای پاسخگویی به پرسش تفسیر اطالعات بر
  
  های تحقیق یافته

توان انگیزش را مستقیمًا مشاهده کرد، رفتارهایی چـون انتخـاب کـردن و بیـان  با توجه به اینکه نمی
تواند منبع مناسبی برای اسـتنباط انگیـزش افـراد  ها، انتظارات و آرزوها می گیری ها، موضع قضاوت

ژوهش به منظور دستیابی بـه در الگوی طراحی شده در این پ). ١٣٨۵پنتریچ و شانگ، (فراهم آورد 
آمـوزان  یک نگاه کلی و فهم عمیق نسبت به موضوع آموزش فعال و تأثیر آن بر خودانگیختگی دانش

  :های تحقیق در دو حوزۀ های سنجش خودانگیختگی، یافته اساس مالک نسبت به نماز، بر
  آموزان، انتظارات دانش−آرزوها. ٢ها؛  انتخاب−ها قضاوت. ١

آمـوزان ارائـه  کارگرفتـه شـده در بیانـات دانش هـای به هایی از عـین عبارت مثال به همراه شاهد
آمـوزانی  های ملمـوس دانش هـا و تجربـه ها بازتـابی از دریافت در مطالعه حاضر قضاوت. شود می

ها و  ها، شـنیده اســاس دیـده آنهـا بر. انـد شـرکت کرده» آرامشی به رنگ نماز«است که در کارگـاه 
بـه دیگـر سـخن، . انـد های خود را بیان کرده گیری اند، احساس و موضع که انجام دادههایی  فعالیت
آموزان، تصویری را که در ذهن آنها نسبت بـه موضـوع مـورد نظـر شـکل گرفتـه  های دانش قضاوت

هـای  ها بـه نـوعی انتخاب باید توجه داشـت کـه قضـاوت. کند است، در قالب عبارات، آشکار می
بنـابراین، زمـانی کـه . نماینـد بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـنعکس می آموزان را نیز دانش
دهند از میان موضوعات مختلف پیرامون موضوعی خاص صحبت کننـد و  آموزان ترجیح می دانش

هنگـامی . انـد یا به تفصیل و همراه با اشتیاق بیشتر از آن سخن بگویند، دست به نوعی انتخاب زده
کننـد و  ای را انتخاب می ها برای انجام دادن، برنامه ها و برنامه ای از فعالیت که آنها از میان مجموعه
کنند که قصد انجام کاری را دارند و یا دوسـت دارنـد کـه کـاری را انجـام  حتی زمانی که اظهار می

آمـوزان دربـاره  های دانش در ایـن پـژوهش قضـاوت. دهنـد دهند، وضع انگیزشی خود را نشان می
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عنوان عناصـر اصـلی  های یادگیری، محتوا ارزیابی و روابط معلـم و شـاگرد، بـه لیتهای فعا مؤلفه
  .سؤاالت تحقیق، بررسی شده است

  
  های یادگیری آموزان پیرامون فعالیت های دانش ها و انتخاب قضاوت

های یادگیری اجـرا شـده در کارگـاه ارائـه کردنـد،  آموزان نسبت به کلیت فعالیت تصویری که دانش
اسـت افـزون بـر جلـب نظـر دانـش آمـوزان،  ها توانسته ز آن است که مجموعۀ این فعالیتحاکی ا

هـا  آموزان، مجموعۀ این فعالیت از دیدگاه همه دانش. تأثیرات مثبتی نیز در یادگیری آنها داشته باشد
 هـا مفیـد و الزم بودنـد، چـون  بـه نظـر آنهـا ایـن فعالیت. اند دار و مفید بوده خوب، جذاب، هدف

، »ماننـد شـوند و در یادمـان می ها بهتر یاد گرفته می درس«، »رساندند ها می بهتر مفهوم را به بچه«
از دیدگاه آنها، یکی از تـأثیرات مهـم ایـن . »شد تا احساساتمان نسبت به نماز بهتر شود باعث می«

ا نـه تنهـا هـ از نظـر آنهـا، ایـن فعالیت. ها، تنوع بخشیدن به کالس و جذاب کردن آن است فعالیت
توانست تأثیرات خوبی داشته باشد و نظر آنها را جلـب  مفید، بلکه الزم بود و کالس بدون آنها نمی

 اگـر نبودنـد درس را خـوب «، »هـای مختلـف آن بـود خاطر فعالیت تأثیر اصلی کـالس بـه«: کند
  .»گرفتیم یاد نمی

گونـه بیـان  ها در یادگیری بهتر و جلب نظرشان را این آموزان علت تأثیرگذاری این فعالیت دانش
گذاشـتند،  دادیـم، فایده داشتند، روی یادگیری ما تأثیر می کارهایی که سر کالس انجام می«: کردند

ــان می ــر می چــون خودم ــدیم فک ــتر می آم ــار بیش ــن ک ــا ای ــردیم ب ــایش ک ــل نم ــدیم، مث  ، »فهمی
دادیم، برای همین برایمان جالب بود و به یادمـان  ون این کارها را با حوصله و با نشاط انجام میچ«

  .»ماند می
آنها افزون بر کلیت فعالیت اجرا شده در کارگاه، نسبت به برخی از اجزاء آن، احساس، قضاوت 

  .اند های خاصی داشته و برداشت
 

  ارائه شده در کارگاه های یادگیری لیتآموزان پیرامون فعا های دانش قضاوت: ١جدول 

  فعالیت
روزنامه  تکلیف فردی نمایش ها بازی شاخص

 دیواری

قول و 
قرارهای 
 گروهی

 خوانی کتاب

   − جذابیت
 − − −−− تنوع

     اثربخشی
 − −−−− مشارکت

   − − بخشی الهام
 − −−− خالقیت

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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آرامشی بـه رنـگ «های یادگیری ارائه شده در کارگاه  فعالیت ، از میان١با توجه به جدول شماره 
دیواری بـه دلیـل تـأمین بیشـترین فاکتورهـای قضـاوتی مثبـت   تکالیف فردی و تهیۀ روزنامه» نماز
 .آموزان، سطوح بیشتری از اهداف مورد نظر را تأمین کرده است دانش
  

  ها پیرامون موضوع ارزیابی در کارگاه ها و انتخاب قضاوت

ــه دانش ــویری را ک ــرکت تص ــوزان ش ــون ارزیابی  آم ــاه، پیرام ــده در کارگ ــه  کنن ــاه ارائ ــا در کارگ  ه
 آمــوزان بــه صــورت کلــی  در یــک نمــا، دانش. بررســی کــرد) نمــا(تــوان از دو بعــد  دهنــد، می می

 اســاس تجربــه و نگــرش  دهنــد و در نمــای بعــدی بر موضــوع ارزیــابی را مــورد قضــاوت قــرار می
 ترین الگوهـا و دالیـل انتخـاب  هـا یـا بـه عبـارتی مناسـب شخصی خود، دست به انتخاب بهترین

  .زنند خود می
آموزان حاکی از آن است که کارگاه آرامشـی بـه رنـگ نمـاز در دسـتیابی بـه  های دانش قضاوت 

بـوده های متنوع ارزیابی، تا حـدود بسـیار زیـادی موفـق  کارگیری روش اهداف مورد نظر خود از به
هـای  های خود پیرامون فوایـد و کـاربرد ارزیابی آموزان نیز زمانی که به بیان دیدگاه است؛ زیرا دانش

 :دهند پردازند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اهداف تعیین شده را مد نظر قرار می اجرا شده می
شدند کـه چقـدر  متوجه می«، »توانستند احساساتشان را نسبت به کالس بیان کنند ها می بچه«

کنـد و  کردیم کالس بر حسب نظر مـا تغییـر می احساس می«، »کالس اثرگذار بوده یا خسته کننده
خیلـی خـوب بـود کـه کـالس امتحـان نداشـت؛ چـون «، »شود نظرات ما اعمـال شـود سعی می

  .»فهمیدیم که برای خودمان مهم است، نه برای امتحـان و نمره می
تـوان نتـایج  آموزان از زاویه تحقق اهداف تعیین شـده، می قضاوت دانشافزون بر این با بررسی 
  :کلی زیر را نیز استنباط نمود
های ارزیابی طراحی شده در برنامه کارگاه بدون اتکا بـه نمـره و امتحـان،  با توجه به اینکه روش

ایجـاد تغییـرات آموزان را به وسیله ترغیب آنها به ارائه نظرات کـاربردی بـرای  زمینۀ مشارکت دانش
مطلوب و ممکن در برنامه فراهم کرده است، توانسته است بستری مناسـب بـرای توجـه بـه خـود و 

  آموزان فراهم کند؛ های دانش ها و قوت شناسایی ضعف
تر شدن آنها در کالس، توجه مربیـان بـه  آموزان دلیل تأثیرگذاری برنامه ارزیابی را بر فعال دانش
گونه که در مشاهدات کالسی  همان. کنند س بودن برخی تغییرات عنوان میهای آنها و محسو دیدگاه

آموزان برای بهتـر صـورت گـرفتن  های دانش نیز واضح است، اشتیاق مربیان به آشنا شدن با دیدگاه
ها و تالش آنها برای استفاده از نظرات و ایجاد تغییرات ممکن نقش بسزایی در روند صـحیح  برنامه

آموزان این فعالیت برای مربیان و خـود کـالس  افزون بر این، از دیدگاه دانش. ه استاین برنامه داشت
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ها  آموزان و نیز ضعف ها، میزان یادگیری دانش نیز دستاوردهای مهمی چون آشنا شدن با دیدگاه بچه
  .های کالس را به همراه داشته است و قوت

آمـوزان در  تر شـدن دانش ـابی در فعـالهای ارزیـ بر این اساس عالوه بر تأثیرگذار بـودن برنامـه
تأثیر آن در عالقۀ . ١: اند از ترین دالیل بیان شده بر مفید بودن ارزیابی در کالس عبارت کالس، مهم

هـا و بـه تعبیـری  ها و قوت کسـب شـناختی از ضـعف. ٣یـادگیری بهتـر؛ . ٢بیشتر آنها به کالس؛ 
  .ای از خود شناخت صادقانه

  
  آموز در کارگاه ا پیرامون موضوع روابط معلم و دانشه ها و انتخاب قضاوت

شد تـا در مـورد مربیـان خـود در ایـن کـالس توضـیح دهنـد،  هنگامی که از دانش آموزان خواسته 
رفتارشـان «، »ها خیلی خوب بودند معلم«نخستین جمالتی که بر زبان آنها جاری شد، این بود که 

بـا هـر معلمـی تفـاوت داشـتند و «، »یلی خوب بودنداز نظر اخالق و رفتار خ«، »خیلی عالی بود
  .»داشتنی بودند دوست

ها  کند، بیان دالیل آنها بـر ایـن قضـاوت آموزان را از مربیانشان کامل می آنچه توضیحات دانش
کننده  آمـوزان شـرکت دانش. اند شان شکل یافته اساس تجربه شخصی و گروهی است؛ دالیلی که بر

داشتنی بودن مربیـان خـود را از چنـد بعـد مـورد توجـه و توصـیف قـرار  در کارگاه، خوب و دوست
های شخصیتی و اخالق مربیان خود توجـه دارنـد، آنهـا را از  آنها عالوه بر اینکه به ویژگی. دهند می

ها و سؤاالتشان و رفتار آنها با یکدیگر نیز  انداز شیوۀ تدریس، بیان و اداره کالس، توجه به بچه چشم
ای را که در ذهن آنها نسبت بـه یـک  های آنها نظریه افزون بر این، بررسی صحبت. کنند ارزیابی می

آموزان تجربـه حضـور دو  تقریبًا همه دانش. گذارد کالس با دو معلم شکل گرفته را نیز به نمایش می
انـد و هنگـامی کـه از ایـن تجربـه یـاد کردنـد، بـا احسـاس  معلم در کالس را جالب ارزیابی کرده

  .کردند یندی از آن صحبت میخوشا
های شخصیتی مربیان، صمیمیت، آرامش در رفتار و  آموزان پیرامون ویژگی کانون قضاوت دانش

آرامش و صمیمیت در کالم، رفتار و تدریس بر پایۀ عالقه . گفتار و مهربان بودن آنها شکل گرفته بود
  .اند کار برده یان بهدرونی نیز توصیفی است که برای شیوه تدریس و اداره کالس مرب

گویی مناسب به سـؤاالت و محتـرم شـمردن  آموزان در دو بعد پاسخ میزان توجه مربیان به دانش
. آمـوزان در سـطح بسـیار خـوبی ارزیـابی شـده اسـت احساسات و شخصیت آنها از جانب دانش

بـه آن های خـود،  صورت مستقیم و غیرمستقیم در طول قضـاوت آموزان، به موضوعی که همۀ دانش
گونـه  همان. اند اند و محققان نیز در طول مشاهدات خود به صورت مکرر شاهد آن بوده اشاره کرده
ها را  سـؤاالت بچـه«، »کردنـد ها توجه می به سؤاالت بچه) مربیان(«: اند آموزان بیان کرده که دانش
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ها  سـطح بچـه خودشان را هـم«، »کردیم برای آنها مهم هستیم احساس می«، »کردند خوب باز می
  .»زدند ها خوب حرف می کرده بودند و با بچه

  
  آموزان پیرامون محتوای ارائه شده در کارگاه های دانش ها و انتخاب قضاوت

آموزان در حوزۀ محتوای ارائـه شـده  های دانش ها و انتخاب نخستین تصویری که از بررسی قضاوت
. گـذارد محتوای ارائه شـده را بـه نمـایش می ترین شود، تأثیرگذارترین و جالب در کارگاه ترسیم می

از میان مفـاهیم ارائـه شـده در کارگـاه بیشـترین میـزان جلـب نظـر » ادب و نماز مؤدبانه«موضوع 
آمـوزان و  با توجه به مشاهدات صورت گرفتـه از دانش. آموزان را به خود اختصاص داده است دانش

» لزوم خواندن نمـاز«ز مصاحبه با مادران، مسئله های آنها و نی ارزیابی سؤاالت آنها در کالس، خود
موضـوعاتی . آموزان را به خود جلب کرده اسـت مسائل مهمی هستند که ذهن دانش» فایدۀ نماز«و 

آمـوزان را بـا مسـئله  هـای دانش گویی منطقی و دلنشین به آنها، عموم خانواده که به دلیل عدم پاسخ
  .رو ساخته است به از جانب فرزندان خود رو» توجهی به نماز و سستی در خواندن آن بی«

به این دلیل » چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟«بنابراین، موضوع نماز مؤدبانه در پاسخ به سؤال 
آمـوزان داشـته باشـد کـه بـه صـورتی مناسـب پـس از  توانسته تأثیر مثبتی بر رفتارها و گرایش دانش

ارائـه شـده اسـت و توانسـته بـه صـورتی گسـترده  »چرا باید نمـاز بخـوانیم؟«گویی به سؤال  پاسخ
ای  گونـه به. گوی نیاز درونی آنها باشـد آموزان را برانگیزد و به تعبیری پاسخ های درونی دانش گرایش

آموزان، همراهی با کالس و شوق و رغبت آنها به موضـوع نمـاز بـه  که آثار آن در رفتار عبادی دانش
وز را ارضا و در وهله دوم رضایت والدین آنها را جلب نمایـد، آم صورتی که در وهلۀ اول خود دانش

  .گر شده است جلوه
بیشتر از نماز خوشـم آمـد، فهمیـدم کـه نمـاز . وقتی به کالس آمدم گرایشم به نماز بیشتر شد«

. خود ما در آن دنیا سـرافراز هسـتیم. خواندن برای خودمان بهتر است و خدا نیازی به نماز ما ندارد
احسـاس . خـوانم نم نمازم را کامل و درست بخوانم، ممکن است دیر بخـوانم ولـی میک سعی می

  ؛»خوشحالی دارم و نماز را دوست دارم
خواند، ولی سر وقت نبود، مدتی است که بسیار متوجه نمـاز اول وقـت  نمازش را خودش می«
قضـا ولـی  قبًال کاهلی داشت حتـی نمـاز«، »اخالقش هم بهتر شده است. حتی نماز صبح. است

 .»االن بیشتر دقت دارد و کمتر به تذکر نیاز است
بنابراین، موضوع نماز مؤدبانه، به دلیل اینکه در طول کارگاه به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم و 

آموزان را، چـه از لحـاظ  هایی که مشارکت دانش در یک محیط شاد و صمیمی و با استفاده از روش
هم آورده است، تمرین و تعمیق یافته، توانسـته اسـت بـه صـورت فکری و چه از لحاظ فیزیکی، فرا
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آموزان فراهم آورد؛ یعنی تجربۀ شیرین فکر کـردن  منطقی و دلنشین، پاسخی برای نیاز درونی دانش
عظمت و دلسـوز  به نماز، تصمیم برای خواندن یک نماز خوب و دوست داشتن خداوند مهربان و با

 .بندگان خود
ای از  شـود، مجموعـه آمـوزان بـه نمـایش گذاشـته می های دانش قضـاوت تصویر دیگری که از

هـای درونـی شـده، ارائـه  آموزان را از مفاهیم ارائه شده در کارگاه، در قالـب پیام های دانش دریافت
ترین انتخاب  گرفته که منجر به مهم های شکل ای از تجارب، احساسات و ذهنیت مجموعه. دهد می

  :شده است» های آن و خواندن یک نماز خوب فکر کردن به نماز و پیام«یعنی مورد نظر در کارگاه، 
 »فهمیـدم «، »گیر نیسـت داند و نماز وقت عنوان خالق ما صالح ما را می فهمیدم خدا به

خود ما در آن . که نماز خواندن برای خودمان بهتر است و خدا نیازی به نماز ما ندارد
 از خوانـدن مـا نیـازی نـدارد، نمـاز را وظیفـه خـدا بـه نمـ«، »دنیا سـرافراز هسـتیم

  .»دانم خودم می
خورد، این است کـه بـه نظـر آنهـا راه  آموزان به چشم می های دانش نکته دیگری که در قضاوت

اند، در وهلۀ اول عمل کردن و مداومت بر آنهـا و در وهلـۀ  ماندگاری تأثیرات خوبی که تجربه کرده
ترین عملی که بایـد در انجـام دادن آن مـداومت داشـت،  مهم. ستدوم یادآوری و یادگیری بیشتر ا

  :خواندن نماز است
 »نباید مثل قبل نماز را سـبک «، »باید تأثیرات خوب را با عمل برای خودمان نگه داریم

  .»بشمارم، باید نمازهایم را به موقع بخوانم و قضا نشود
لکرد و نگرش خود، پـیش و پـس از آموزان نسبت به عم اساس قضاوتی که دانش طور کلی بر به

تـوان آنهـا را از جهـت میـزان پایبنـدی بـه  اند، می داشـته» آرامشی به رنگ نمـاز«شرکت در کارگاه 
اند، در پـنج  خواندن نماز و نوع تصوری که از دلیل خواندن نماز پـیش از شـرکت در کارگـاه داشـته

  :گروه زیر قرار دارد
گروه، پیش از حضور در کارگاه نیز، مقید به خوانـدن نمـاز آموزان این  دانش): %٣/٨( ١گروه 

آمـوزان نقطـه  اند، این دانش اند و نیازی به تذکر والدین برای یادآوری زمان نماز نداشته به موقع بوده
هـای  اسـاس آموزه به این معنـا کـه بر. اند ضعف نمازهای خود را تنها از لحاظ کیفی ارزیابی نموده

پرتی در نماز مشمول نماز مؤدبانه خواندن نبوده است و یا اینکـه  ا به دلیل حواسکارگاه نمازهای آنه
اسـاس قضـاوت آنهـا،  بر. اند توجـه نداشـته» بخشـی آرامش«به کاربردهای نمـاز در زنـدگی مثـل 

ترین تغییری که کارگاه در آنها به وجود آورده است، این است که پس از حضور در کارگاه مقید  مهم
  .اند بخشی نماز را به صورت ملموس تجربه کرده اند و پیام آرامش دب در نماز شدهبه رعایت ا
اند کـه اغلـب  آموزانی که در این گـروه قـرار گرفتنـد، اظهـار داشـته دانش): %٢/٧٠( ٢گروه 
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دیر یا ) اغلب نماز صبح(خواندند، اما در موارد محدودی نیز نمازهایشان  نمازهایشان را به موقع می
ترین تغییرات ایجاد شده در آنها پس  آموزان این گروه، مهم های دانش بر قضاوت بنا. استقضا شده 

  :از حضور در کارگاه عبارتند از
  پایبندی بیشتر به نماز اول وقت؛

 ؛...)مانند کنترل نگاه، تمرکز حواس، قرائت صحیح و آرام و(های نماز مؤدبانه  رعایت بیشتر مؤلفه
 به نماز که منجر به مدیریت فردی آنها بـر خوانـدن نمـاز بـه موقـع عمیق شدن فهم آنها نسبت

 .شده است 
اند، بـا  آموزانی که در این گروه قرار گرفتند، پایبند به خواندن نماز بوده دانش): %١/۶( ٣گروه 

دادنـد  این تفاوت که خواندن نمـاز بـه موقـع بـرای آنهـا اولویـت نداشـته اسـت، ولـی اجـازه نمی
  :آموزان در خود احساس کردند عبارتند از ترین تغییراتی که این دانش مهم. ا شودنمازهایشان قض

  موقع و اولویت یافتن آن در نتیجۀ کسب شناخت بهتر نسبت به نماز؛  اهمیت پیدا کردن نماز به
 تغییر احساس آنها نسبت به نماز به صورت یک امر خوشایند؛

 .توجه به رعایت آداب نماز
آموزانی که در این گروه قرار داشتند، تحت عنوان  های اصلی دانش ویژگی): %۴٠/۶( ۴گروه 

گیرد، به این معنا که آنها در بیشتر موارد، نمازهایشان را دیر  کلِی کاهل بودن نسبت به نماز جای می
طور کامـل  شده اسـت، قضـای نمازهایشـان را بـه خواندند، برخی یا بیشتر نمازهایشان قضا می می
 .اند بخش نبوده است و به ندرت تجربه نماز به موقع داشته ، نماز برای آنها لذتخواندند نمی

  :آموزان این گروه عبارتند از تغییرات مهم اغلب دانش
  تغییر احساس آنها نسبت به نماز به صورت یک امر خوشایند؛

 اهمیت دادن به خواندن نماز به موقع؛
 های نماز مؤدبانه؛ توجه به مؤلفه

 به تذکر والدین؛کاهش نیاز 
 .کاهش تعداد نمازهای قضا شده

آمـوزانی بـود کـه در ایـن گـروه قـرار  مقطعی خواندن نماز ویژگی اصلی دانش): %٩( ۵گروه 
هنگـام نمـاز . انـد خوانده خوانده، و گـاهی نمی به این معنا که آنها گاهی نمازهایشان را می. داشتند

خواندند که دلیل اصلی آن اهمیـت  گران نماز میکردند و به اصرار دی خواندن احساس خستگی می
آموزان این گروه تغییر احسـاس  ترین نتیجۀ کارگاه برای دانش مهم. نداشتن نماز برای آنها بوده است

هـا نسـبت بـه نمـاز  آنها نسبت به نماز و اهمیت پیدا کردن نماز بـرای آنهـا در نتیجـۀ تغییـر نگرش
تـالش بـرای . یازی به تذکر والدین برای خوانـدن نمـاز ندارنـدتا جایی که برخی از آنها ن. باشد می
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خواندن نماز به موقع و توجه به خواندن قضای نمازها، در صـورت قضـا شـدن، از جملـه تـأثیرات 
 .حضور آنها در کارگاه بوده است

 های نماز مؤدبانه، خوانـدن نمـاز آموزان این گروه، توجه به مؤلفه های دانش در برخی از ارزیابی
ای که باید به آن توجه شود، ایـن  نکته. شود به موقع و حتی کمتر قضا شدن نمازهایشان مشاهده می

اسـاس  بر. است که در برخی از اعضای این گروه تأثیرات کارگـاه بـه صـورت مقطعـی بـوده اسـت
ات، رسد علت اصلی تداوم نداشتن تـأثیر هایشان به نظر می ارزیابی توصیفات مادران آنها و نیز خود

  .فراهم نبودن شرایط مساعد خانوادگی است
 ۴آموزان شرکت کننده در کارگاه در گروه  با توجه به درصد فراوانی هر گروه بیشترین تعداد دانش

آمـوزان پـیش از شـرکت در کارگـاه  قرار گرفتند، به این معنا که بیشتر دانش ١ترین آنها در گروه  و کم
. انـد د و درصد کمی از آنها مقید به خواندن نماز اول وقـت بودهان نسبت به نماز خواندن کاهل بوده

آموزان، در هر گروهـی  دهد که عموم دانش آموزان نشان می های دانش بررسی جزئیات خودارزیابی
که قرار داشتند، پس از پایان کارگاه و در طول مدتی که از پایان آن گذشته است، نسبت بـه پـیش از 

و هم از لحـاظ دیدگاهشـان ) نماز خواندن(لحاظ میزان و کیفیت عملکرد حضور در کارگاه، هم از 
  .اند نسبت به نماز تغییرات چشمگیری داشته

آمـوزان در طـول کـالس  با توجه به مشاهدات انجام شده در طول کارگاه از نحوه عملکرد دانش
منـدی و اشـتیاق  قهگویی به سؤاالت، انجام تکالیف، میزان عال ها، پاسخ مانند مشارکت در فعالیت

توان استنباط کرد که  ها می های مادران در مصاحبه ها و نیز گفته آموزان در زمان اجرای فعالیت دانش
آموز و ارزیابی مادر از عملکرد او تفاوت یـا تناقضـی  حتی اگر در برخی موارد میان اظهارات دانش

دلیل است کـه احسـاس و نگـرش وجود دارد، که تعداد محدودی از آن مشاهده شده است، به این 
تـوان  می. آموز نسبت به قبل تغییر یافته و تمایل برای خواندن نماز در آنها شکل گرفتـه اسـت دانش

های شکل گرفته و رفع موانع بیرونی توجه  انتظار داشت در صورت فراهم آمدن زمینۀ تقویت گرایش
جـه بـه نمـاز در خـانواده و فشـردگی تو به نماز، مانند شرایط نامساعد وضوخانه، حضـور افـراد بی

های درســی، در یــک همکــاری مشــترک میــان والــدین و مــدارس شــاهد پایبنــدی بیشــتر  برنامــه
  .آموزان مورد نظر به نماز باشیم دانش

آموزان پیرامون تأثیرات کارگاه آرامشـی  ها را در مورد ارزیابی دانش خالصه یافته ٢نمودار شماره 
  :دهد به رنگ نماز را نشان می
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  انتظارات و آرزوها

آنچه که افراد پس از قرار گرفتن در یک موقعیت، در قالب انتظارات و آرزوهایشان برای آینده دور یا 
کنند، به این معنا است که وضعیت مطلوبی را در ذهن، برای خود یا موقعیتی که آن  نزدیک بیان می
ای  خصوصًا زمانی کـه مبتنـی بـر برنامـهتصور وضعیت مطلوب . کنند اند، تصور می را تجربه کرده

تواند این پیام را به همراه داشته باشد که حتـی اگـر  برای تغییر خود، همراه با عالقۀ درونی باشد، می
کمبودی احساس شده است، ظرفیت و نقاط قوت موقعیت، فرد را نسـبت بـه خـود جـذب کـرده و 

. گیری بیشتر در او به وجود آورده اسـت بهره تمایلی برای ارتباط مجدد، ایجاد تغییرات مطلوب و یا
ها و  اســاس قضــاوت آمــوزان شــرکت کننــده در کارگــاه بر انتظــارات و آرزوهــایی کــه دانش

از آنجا کـه میـزان و (اند  هایشان نسبت به خود و کارگاه آرامشی به رنگ نماز بیان نموده گیری موضع
توانـد منبعـی بـرای اسـتنباط وضـعیت  ، می)کنـد کیفیت عالقه و احساسـات آنهـا را مـنعکس می
آموزان برای خود و پیرامون  آنچه دانش. اند، باشد انگیزشی آنها پیرامون موقعیتی که در آن قرار گرفته

کنند؛ در یک تعامل مشـترک میـان  کارگاه آرامشی به رنگ نماز در قالب آرزوها و انتظارات بیان می
اند، قضاوتی از  ای که از حضور در کارگاه داشته اس تجربهاس آنها بر. آنها و کارگاه شکل گرفته است

دهنده آن برقـرار  های تشـکیل آن در ذهن خود شکل دادند و ارتباطی با مفاهیم ارائـه شـده و مؤلفـه
در نتیجه این عوامل و همچنین عالقه و احساسی که در آنها شکل گرفته است، بـرای تـداوم . کردند

ملکرد آنها نهاده، با اشتیاق و میل درونی، انتظاراتی از خود و کـالس آثاری که کارگاه بر نگرش و ع
آموزان انتظار دارند که تأثیراتی چون اهمیت پیدا کردن نماز و توجه به نمـاز  همۀ دانش. اند بیان کرده

به موقع، رعایت ادب در نماز، رعایـت احتـرام و ادب نسـبت بـه اطرافیـان و برکـات آن در زنـدگی 
: اند، را برای همیشه حفظ کنند ه در طول مدت کارگاه و حتی بعد از آن، تجربه کردهشان، ک شخصی

دوست دارم تا آخـر عمـر ایـن تـأثیرات در مـن «، »ام این تأثیرات را داشته باشم خواهم تا زنده می«
، حتی گـاهی با احسـاس ضرورت و نیـازی که بـه شـروع مجــدد کارگـاه و ارائـه مباحـث »بماند

کنند که دوست دارنـد تـا شـروع مجـدد کـالس و یـاد گـرفتن  کنند، بیان می حساس میتکمیـلی ا
دوست دارم تأثیرات این کالس تـا شـروع «: مطالب بیشتر، تأثیرات مورد نظر را در خود حفظ کنند

آمـوزان  ای که همـۀ دانش نکته. »دوباره کالس و اینکه مطالب جدیدتری یاد بگیرم ادامه داشته باشد
ره کردند، این است که این آرزو تنها از طریق عمـل کـردن، مداومــت، یـادآوری و مـرور به آن اشا

  .شود اند و در مرحـلۀ بعد یادگیـری بیشـتر محقـق می چیزهایی که آموخته
های شخصـی و انتظـار از  اساس قضاوت آموزان شرکت کننده در کارگاه، بر افزون بر این، دانش

آموزان به صورت ذهنی به خود دادند  هایی که دانش نمره. وب کردندای را برای خود محس خود، نمره
دهنده وضـعیت انگیزشـی  تواند به نوعی نشان و آرزوهایی که آنها برای بهتر شدن آن داشتند، نیز می
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را برای خود در نظر گرفتند و بیان داشـتند کـه بایـد عملکـرد  ١٩آموزان نمرۀ  بیشتر دانش. آنها باشد
که . است ٢٠استفاده از واژه تالش بیشتر تعبیر مشترک آنها برای رسیدن به نمرۀ . اشندبهتری داشته ب

هنوز بـه اهـدافی «، »باید ایرادهایی که دارم برطرف کنم«، »باید بهتر شوم«: در قالب عباراتی چون
خـود  بـرای ١٩آنهایی که نمرۀ کمتر از . بیان شده است» باید بیشتر تالش کنم«، »ام که دارم نرسیده
) اسـت ١٧اند، نمـرۀ  آموزان به وضعیت موجود خود داده ای که دانش ترین نمره کم(اند  در نظر گرفته

تواننـد  اند که اگـر تـالش خـود را بیشــتر کننـد، می ضمـن بیـان انتظاراتشـان از خود، اظهار کرده
ز انتظـاراتی را کـه از به این معنا که سطح بیشتری ا. را کسب کنند ٢٠یا خود  ٢٠ای نزدیک به  نمره

اهمیت دادن بیشتر به نماز، بیدار شدن با صدای اذان صبح، به موقـع . اند برآورده نمایند خود داشته
تر خواندن نمـاز، کنتـرل بیشـتر حـواس موقـع نمـاز، از جملـه  خواندن بیشتر نمازها، آرام و شمرده

اند و دلیل آن را تالش  به خود داده ٢٠ۀ آموزانی که نمر افزون بر این، دانش. انتظارات آنها بوده است
اند نیز، در مواردی، به دلیـل انتظـار بـاالیی کـه از  اند، بیان کرده برای عمل به چیزهایی که یاد گرفته

  .اند اند، نیاز به تالش بیشتر را عنوان کرده خود داشته
کننـد،  تی تصـور میانـد، بـرای خـود انتظـارا اساس آنچه آموخته آموزان بر عالوه بر اینکه دانش

سـازی افـزایش تـأثیرات آن  اساس همین انتظارات، آرزوهایی برای بهتر شدن کارگـاه و نیـز زمینه بر
ترین انتظار آنها از خود حفظ تأثیرات  آموزان، مهم های دانش اساس قضاوت طور کلی بر به. اند داشته

  .، ادامه داشتن آن استآموزان از کالس ترین انتظار دانش کالس ضمن عمل به آنها و مهم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تأخیر 
 تعطیل 
 کسالت 
 پراکندگی حواس 
 بی توجهی 

 
 اول وقت

  تداوم
  نشاط

  تمرکز حواس
  حضور قلب و رعایت آداب

 اهمیت پیدا کردن نماز 
 بخش شدن نماز لذت  
 ضرورت یافتن آن در زندگی  
 کاربردی بودن آن برای زندگی  

دیدگاه 
 آموزان دانش

تأثیر کارگاه 
آرامشی به رنگ 

 :نماز بر

عملکرد 
 آموزان دانش

انتظارات و 
آرزوهای 

آموزان  دانش
 پیرامون

 داشتن کارگاه ادامه 
 زمانبندی مناسب و کافی 
 ها تنوع بیشتر برنامه 

 خود

 کارگاه

حفظ آثار مثبت 
 کارگاه

 اهمیت پیدا کردن نماز 
 توجه به نماز اول وقت 
 رعایت ادب در نماز 
 رعایت احترام و ادب نسبت به اطرافیان 
 توجه به برکات نماز در زندگی 

 ٢نمودار 
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  گیری بحث و نتیجه

یادگیری فعال و کیفیـت تأثیرگـذاری آن بـر انگیـزش درونـی، −فهم عمیق آموزش یا فرایند یاددهی
دهنده ایـن فراینـد،  خت عناصـر تشـکیلعنوان یک ویژگی مطلوب و مورد انتظـار، مسـتلزم شـنا به

در این پژوهش با توجه به اینکه هسـته رویکـرد . ارتباطات و نحوه تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر است
هـای یـادگیری و روابـط  دهد، محتوا، ارزشـیابی، فعالیت آموزان تشکیل می فعال را مشارکت دانش

آمـوزان،  سـازی مشـارکت دانش رصـت زمینهمعلم و دانش آموزان به دلیل برخورداری از بیشترین ف
آنچـه عامـل اصـلی برخـورداری یـا عـدم . گیرنـد نسبت به سایر اجزاء، بیشتر مورد توجه قـرار می

دهنده آنهـا  آورد، رویکردهای سـازمان برخورداری این ظرفیت را در عناصر مورد بحث به وجود می
ون چالش، کنجکاوی، کنترل و تخیل هایی چ بر همین اساس، در رویکرد فعال تأمین ویژگی. است

عنوان منابع تأمین انگیـزش درونـی، بـا تغییراتـی کـه در سـازماندهی و اجـرای  در سطح متوسط به
آورنـد، آنهـا را در یـک  های یادگیری، روابط معلم و شاگرد و ارزشیابی به وجود می محتوا، فعالیت

با توجـه بـه اینکـه ویژگـی . دهند می فرایند جدید، حول محور برانگیختن انگیزش درونی، سازمان
فعالیت در دو ساحت ذهن و عمل قابل تصور است و یکی از عوامل اصـلی و مـؤثر در تحقـق آن، 

باشد، لذا شناسایی منابع انگیزش درونی به منظور تحت پوشش  برانگیختن انگیزش درونی افراد می
  .قرار دادن هر دو ساحت ذهن و عمل ضروری است

گونه که در نقشه مفهومی استنباط شده  عناصر مورد بحث در کارگاه آرامشی به رنگ نماز، همان
نیز قابل مشاهده است، افزون بر اینکه به تنهایی نقش بسزایی در ایجـاد رغبـت و انگیـزش درونـی 

سـطح اند، در ارتباط متقابل با یکدیگر نیز موجب تحقق  آموزان نسبت به موضوع کارگاه داشته دانش
اسـاس احتـرام متقابـل در کنـار  برقـراری روابـط فعـال بر. اند بیشتری از اهداف جزئی و کلی شده

شـود کـه  آموزان و مربیان آنهـا شـکل یافتـه اسـت، موجـب می ای که میان دانش صمیمیت و عالقه
کننـده کنجکـاوی و تخیـل، منفعـل  آموزان خود را در برابر محتوای چالش برانگیـز و تحریک دانش

چند کـه  هر. دست آورند نیابند و تا حدود زیادی تجربه مشارکت فعال و کنترل بر عملکرد خود را به
اسـاس  ای از محتوا، از پیش، طراحی شده بوده است، ولی به دلیل اینکه طراحـی آن بر بخش عمده

ی آمـوزان دورۀ راهنمـای اصول تربیتی و همچنین شناخت و تجربۀ طراحان از مالحظات سنی دانش
کارگیری مناسـب  آمـوزان، ضـمن بـه سازی فعالیت ذهنـی دانش بوده، توانسته است، افزون بر زمینه

هـای یـادگیری متنـوع، زمینـۀ  و نیـز فعالیت) بارش فکـری، پرسـش و پاسـخ(های ارائه فعال  روش
های یادگیری کـه بـه سـهم خـود سـطح  عالوه بر این، فعالیت. فعالیت عملی آنها را نیز فراهم آورد

مطلوبی از انگیزش درونی را نسبت به یادگیری بیشتر به واسطه تجربه کنترل، تخیل و چالش فراهم 
در این فرایند، ارزشیابی نیز . زند آورده است، سطح جدیدی از روابط فعال معلم و شاگرد را رقم می
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فراهم کـردن های هنری و  گیری از روش با تحت پوشش قرار دادن منابع انگیزش درونی به دلیل بهره
هـای  آمـوزان را در فعالیت فرصت اظهار نظر پیرامون فرایند آموزش افزون بـر اینکـه عملکـرد دانش

های  کار گیری فعالیت دهی مجدد محتوا و به دهد، منابعی برای سازمان یادگیری تحت تأثیر قرار می
  .آورد آموزان فراهم می اساس نیازها و عالیق دانش یادگیری، بر

و ) نمـاز(آموزان نسـبت بـه موضـوع کارگـاه  های خودانگیختگی دانش حاضر نشانه در مطالعه
ایجاد تغییر در عملکرد آنها را در خالل اظهار نظرها، توصیفات کالمی و مشاهده عملکرد آنهـا در 

آموزان پیرامون تأثیرات  ها، آرزوها و انتظاراتی که دانش ها، انتخاب قضاوت. ایم کالس جستجو کرده
دهـد کـه  اند و کیفیت حضور، عملکرد و روحیـه آنهـا در کـالس نشـان می کارگاه ارائه داده عناصر

کارگاه آرامشی به رنگ نماز توانسته است، هرچند برای مدتی کوتاه تجربه خواندن یک نماز خـوب 
عناصـر مـورد . آمـوزان فـراهم آورد اساس شناخت صحیح برای دانش را با میل و رغبت درونی و بر

آمـوزان را ضـمن  در کارگاه آرامشی به رنگ نماز به دلیل اینکـه زمینـۀ فعالیـت ذهنـی دانشبررسی 
های موقعیـت  اساس محدودیت برانگیختن چالش و کنجکاوی فراهم آورده است و تا حد ممکن بر

آموزان را نیز فراهم آورده  امکان مشـارکت دانش) زمان و مکـان کارگـاه در برنـامه مدرسـه(یادگیری 
بخش  های لـذت ای از فرصـت مجموعـه) های یادگیری و ارزشـیابی ویژه در حوزه فعالیت به(ست ا

آمـوزان بـه  هایی کـه بـا جلـب توجـه و عالقـه دانش فرصت. یادگیری برای آنها به وجود آمده است
گونه که پکران در تبیین مسیر تأثیرگذاری عالقه بر انگیزش درونی توضـیح داده  موضوع یادگیری، آن

افزایش دقت نسـبت بـه محـیط، شـناخت خـود و (ست، به واسطۀ تغییر موضوعات توجه برانگیز ا
ویژه  دهی به انگیزش درونی آنها به سمت توجه به موضـوعات دینـی، بـه و نیز جهت) اصالح رفتار

های رشد، زمینه ایجاد گرایش درونی نسبت بـه موضـوع نمـاز و رفتـار  عنوان برنامه وظایف دینی به
افزون بر این، یادآوری مفاهیم ارائه شده نیز به دلیـل . یخته نماز خواندن را ایجاد کرده استخودانگ

چنـین . پذیر خواهـد بـود همراه بودن با تجارب عاطفی مثبت با سهولت و ماندگاری بیشتری امکان
گاهی تواند در صورت تداوم موقعیت ای می تجربه  بخش در مدرسـه و خـانواده، در های حمایتی و آ

  .قالب رفع موانع شناختی، عاطفی و محیطی، تداوم یابد
شـود، عناصـر کلیـدی فراینـد  ریزی درسی تربیت دینی تالش می باید توجه داشت که در برنامه

یادگیری، زمینه ایمان قلبی فرد، نسبت به موضوعات تعلیم و تربیـت دینـی را، بـه واسـطۀ −یاددهی
افزون بر این، جایگاه کلیـدی . های درونی، فراهم آورد ششناسی و جایگاه گرای توجه به نظام انسان

گاه و اهل عمل، به اسـاس عالیـق و  گیـرد و بر عنوان راهنمای این فرایند، مورد توجه قـرار می مربی آ
. شـود آموزان، شرایط فعالیت ذهنی و مشارکت عملـی آنهـا نیـز، مهیـا می های درونی دانش گرایش

های یادگیری موضوعات تعلیم و تربیت دینی، اهداف کلـی و نقشـه  ترین موقعیت بنابراین، در فعال
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های دستیابی به آن ضمن تعریف اهـداف جزئـی،  فرآیند در برنامه مربی، از پیش طراحی شده و راه
  .گیرد در موقعیت شکل می

اسـاس موضـوع و موقعیـت  اساس الگوی اجرا شـده انتظـار داشـت کـه بر توان بر در نتیجه می
در عناصر کلیدی ) چالش کنجکاوی، تخیل و کنترل(میزان تأمین منابع انگیزش درونی  یادگیری، به

و ) آمـوزان های یادگیری، ارزشیابی و روابط معلـم و دانش محتوا، فعالیت(یادگیری −فرایند یاددهی
همراه با تجارب هیجانی و عاطفی ) عملی−ذهنی(آموز  سازی مشارکت فعال دانش در نتیجه، زمینه

گاه و توانا و نیز توجه به نقش مهم خـانواده، بـه بهرهمثبت،  ویژه در حـوزۀ تعلـیم و  گیری از مربیان آ
آمــوزان نســبت بــه یــادگیری و رفتارهــای  هــای درونــی دانش تربیــت دینــی، شــاهد افــزایش انگیزه

  .خودانگیخته آنها باشیم
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 منابع

  
، ترجمه مهرناز شهر آرای، ١ ، چتربیتانگیزش در تعلیم و ، )١٣٨۵(پتریچ، پال آرو شانگ، دیل اچ 

 .نشر علم: تهران
 .نشر ویرایش: محمدی، تهران ، ترجمه یحیی سیدانگیزش و یادگیری، )١٣٨١(ریو، جان مارشال 

فصـلنامۀ تعلـیم و آمـوزان بـه نمـاز،  ، بررسی عوامل مـؤثر در ترغیـب دانش)١٣٧۵(سادتی، علی 
 .٣، ش١٢، ستربیت

 :، قابل مشاهده درایسۀ اثربخشی روش تدریس فعال و سنتیمق، )١٣٨۴(سلیمانی، اکرم 
www.danayan.ir/matlab17.htm. 

های پسـرانۀ  ها در اقامۀ نماز جماعت دبیرستان ها و دافعه ، بررسی جاذبه)١٣٧۶(جهانیان، رمضان 
 .ش استان تهرانشهر تهران، شورای تحقیقات آموزش و پرور

 .مرکز نشر اسرا: ، تهران۴، چفطرت در قرآن، )١٣٨۶( هللاجوادی آملی، عبدا
آموزان دورۀ راهنمـایی و متوسـطه  های جذب دانش ، بررسی نگرش و راه)١٣٧٨(عسگری، محمد 

 .استان همدان نسبت به طرح اقامۀ نماز، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان
 . دانشگاه امام صادق: ، تهراننظریه اسالمی تعلیم و تربیت، )١٣٨٨( الهدی، جمیله علم

هـای فعـال در تربیـت دینـی و اخالقـی  ، بررسـی میـزان اثـر بخشـی روش)١٣٨۴(غالمی، عابد 
شناسـی  نامه کارشناسی ارشـد، دانشـکده روان آموزان پایه پنجم ابتدائی شهر شیراز، پایان دانش

 . طباطباییعلوم تربیتی دانشگاه عالمه 
 . نشر نی: ، ترجمه هادی جلیلی، تهران١ ، چدرآمدی بر تحقیق کیفی، )١٣٨٧(فلیک، اووه 

، )نماز و مدرسه( شناختی در تربیت دینی فرزندان های روان نکته، )الف ١٣٨۶(کریمی، عبدالعظیم 
 .ستاد اقامه نماز: تهران

، )نماز و خـانواده( تربیت دینی فرزندانشناختی در  های روان نکته، )ب١٣٨۶(کریمی، عبدالعظیم 
 .ستاد اقامه نماز: تهران

 :، قابل مشاهده درهای تدریس فعال ویژگی، )١٣٨٧(محسنی، عظیم 
http://www. tebyan. net/internetschool/students/sciences/learning/2008/12/11/ 

80262.html 
آموزان  بررسی فرا تحلیل عوامل مؤثر بر جذب و شرکت دانش«، )١٣٨٧(نصر، احمدرضا و همکاران 
 .٢۶، ش٧، سهای آموزشی پژوهشی نوآوری−فصلنامه علمی، »در نماز جماعت مدارس
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