
 

 
Religion and Health, Volume: 6, Issue: 2, Autumn & Winter 2018           53  

 

 

 

 

Relationship between the Quality of Educational Experience with Religious 

Orientation and Academic Achievements of Students in Zanjan University of 

Medical Sciences, Zanjan, Iran 
 

Bahram Rostami1, Sima Hajiyaghoobi2, Zainolabedin Safavi3*, Fateme Mozaffari4 

 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background and Purpose: This study aimed to determine the 

relationship between the quality of educational experience and academic 

achievement in Islamic teaching lessons in Zanjan University of Medical 

Sciences, the Zanjan, Iran, during the academic year of 2015 -2016. 

Materials and Methods: This descriptive-correlational study was 

conducted on undergraduate and postgraduate students of Zanjan 

University of Medical Sciences in the academic year of 1395-1396. The 

sample size was determined as 315 subjects by Cochran method. The study 

population was selected through stratified sampling. The data were 

collected using Alport’s training experience and religious orientation 

questionnaire. In addition, the scores of students in Islamic teaching were 

used as a criterion for student achievement. Data analysis was performed 

using descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression 

tests in SPSS software (version 22). 

Results: The obtained results revealed that the experience of the course 

(total score) and the components of proper assignment, proper teaching, 

and emphasis on autonomy correlated with internal and external religious 

orientation (P=0.001). In addition, the experience of the course (total score) 

and the components of proper assignments, proper teaching, proper 

assessment, and general skills had a relationship with the academic 

achievement of the students in Islamic teaching lessons. Regression test 

results also showed that the experience of the course (total score) and the 

components of proper teaching, proper assignments and emphasis on 

independence can explain religious orientation. In addition, the experience 

of the course, proper teaching, proper assignments, and proper assessment 

could also explain academic achievement in Islamic teaching lessons. 

Conclusion: The students’ satisfactory experience of the course plays a 

role in religious orientation and academic achievement of the students. 
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 چكیده

شوند ها محسوب میدروس معارف اسالمی از دروس مهم در دانشگاه بقه و هدف:سا

گیری مذهبی و پیشرفت درسی تواند بر جهتهای این دروس میو تجربه دانشجویان از دوره

 دوره کیفیت رابطه تجربه تعیین با هدف مطالعه حاضر ها تأثیرگذار باشد. در این ارتباط،آن

 پزشکی علوم دانشگاه معارف دروس در تحصیلی بی و پیشرفتگیری مذهجهت با آموزشی

 .انجام شد 5961-69 تحصیلی زنجان در سال

 جامعه در ارتباط با همبستگی -توصیفی به روش مطالعه حاضر ها:مواد و روش

 علوم دانشگاه عمومی دکترای و کارشناسی مقطع دانشجویان تمامی پژوهش که آماری

 روش از استفاده با نمونه حجم بودند، انجام شد. 5961-69 یتحصیل سال در زنجان پزشکی

 قرار مطالعه مورد ایطبقه گیرینمونه صورتبه گردید که تعیین نفر 951 معادل کوکران

گیری تجربه کیفیت دوره آموزشی و جهت پرسشنامه ها ازداده آوریجمع برای. گرفتند

عنوان معیار پیشرفت روس معارف اسالمی بههمچنین از نمرات د. استفاده شد Allportمذهبی 

 و توصیفی آمار از استفاده با ها نیزداده و تحلیلدرسی دانشجویان استفاده گردید. تجزیه 

 .شد انجام SPSS 22افزار و رگرسیون چندگانه در نرم Pearsonهای همبستگی آزمون

 های تکالیف مناسب، تدریسبر مبنای نتایج بین تجربه دوره )نمره کل( و مؤلفه ها:یافته

 گیری مذهبی درونی و بیرونی رابطه وجود داشتاستقالل با جهت بر مناسب و تأکید

(005/0=P)های تکالیف مناسب، تدریس. همچنین بین تجربه دوره )نمره کل( و مؤلفه 

های عمومی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس مناسب و مهارت مناسب، ارزیابی

المی رابطه مشاهده گردید. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از آن بودند که تجربه معارف اس

استقالل، توان تبیین  بر مناسب و تأکید های تدریس مناسب، تکالیفدوره )نمره کل( و مؤلفه

گیری مذهبی را دارند. همچنین تجربه دوره، تدریس مناسب، تکالیف مناسب و ارزیابی جهت

 ین پیشرفت تحصیلی در دروس معارف اسالمی برخوردار بودند.مناسب از توان تبی

گیری مذهبی و پیشرفت تجربه مطلوب دانشجویان از دوره آموزشی در جهت استنتاج:

 ها نقش دارد.تحصیلی آن
 

 مذهبی گیریجهت تجربه دوره آموزشی، پیشرفت تحصیلی، های کلیدی:واژه
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 مذهبی و گیریجهت با آموزشی دوره کیفیت تجربه فاطمه. رابطه مظفری، العابدین؛رستمی، بهرام؛ حاجی یعقوبی، سیما؛ صفوی، سید زین :استناد 

(.فارسی) 69-33(: 2)6؛9317 پاییز و زمستان دین و سالمت، .زنجان پزشکی علوم دانشگاه معارف دروس دانشجویان در تحصیلی پیشرفت
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 همقدم

 وجب رشدکه م است ایموفق مؤسسه دانشگاه

 و نیازها تأمین در جستجوی استعدادها شده و و هاتوانایی

 از هاآن رضایتمندی میزان افزایش و دانشجویان انتظارات

 را استعدادها این بتواند تا است های آموزشیدوره کیفیت

 کشور هر آموزشی هایفعالیت. برساند شکوفایی مرحله به

دانست  آینده هایبرای نسل گذاریسرمایه توانمی را

(1.) Taylor ( یکی از اهداف1331) درتاج از نقل به 

 مناسب و شرایط نمودنرا فراهم آموزشی نظام هر اساسی

 به فراگیران تا داندمی مفید و نوین هایشیوه از استفاده

 بروز را خود هایتوانمندی بتوانند حداکثر هاآن کمک

 شاخص. (2دست یابند ) بیشتر هایموفقیت به و داده

 .است فراگیران تحصیلی پیشرفت ای،توسعه چنین

عنوان بازوی قدرتمند ها بههای آموزشی و دانشگاهنظام

ها را بر عهده ها وظیفه تأمین برخی از اهداف آنحکومت

 انقالب پیروزی از پس ایران رسمی تربیتی نظام دارند. در

 داده تشکیل اسالمی فرهنگ را آن زیربنای که اسالمی

 از جمله که ایمبوده زیادی فرهنگی تحوالت شاهد ست،ا

 درسی واحدهای ارائه ها،دانشگاه سطح در تحوالت این

باشد. این می "اسالمی معارف دروس" نام به عمومی

 هایجنبه پرورش به دینی تعالیم بر دورس با تکیه

ها را به نموده و آن کمک دانشجویان روحانی و معنوی

کردن باورهای مذهبی سوق درونیترشدن و سوی عمیق

تواند جامعه را به شدن معنویت میدرونی (.3) دهدمی

سمت اجرای درست و صحیح تعالیم الهی سوق دهد. 

 مذهبی گیریجهت بین شدنقائل همچنین، تفاوت

 دین که را افرادی تا کندمی کمک ما به بیرونی و درونی

 هاآن یبرا دین که افرادی از است، هدف هاآن برای

 .(4نماییم ) جدا باشدمی وسیله

 معارف هایبا توجه به این هدف مهم و متعالی، گروه

 باشند، ازآن می آموزش دارعهده هاگروه این که دروسی و

 این و هستند آموزشی ها و دروسگروه تأثیرگذارترین

 و درونی ارزیابی برای محکمی دلیل مهم و حیاتی نقش

 فرایند در است که بدیهی. باشدمی هاگروه این بیرونی

 وجود مختلفی هایمؤلفه اسالمی، معارف دروس آموزش

 بر اثرگذاری در هرکدام سهم است سزاوار که دارند

 این ترینعمده. گردد تعیین آموزش اثربخشی و کیفیت

 محتوای و استاد دانشجو،: از عبارت هستند هامؤلفه

  (.5)آموزشی 

 از های آموزشی، آگاهیدوره ارزیابی اصلی هدف

 با. است آموزشی وضعیت بهبود برای موجود وضعیت

 آموزشی مؤسسات مشتریان دانشجویان، اینکه به توجه

 عنوانبه تواندمی هاآن انتظارات و عقاید به توجه هستند،

 هایدوره کیفیت ارزیابی جهت در قبولقابل  ابزاری

اند ن دادهمطالعات نشا(. 1) شود گرفته نظر در آموزشی

تواند بر یادگیری که ادراک فراگیران از دوره آموزشی می

( 2115ها تأثیرگذار باشد. کساب )و پیشرفت تحصیلی آن

 ( در مطالعات2113) Richardsonو   Nausheenو

ای نشان دادند که تجربه دوره آموزشی بر جداگانه

 Price(. 6،1پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثرگذار است )

( در مطالعه خود همبستگی بین 3ل از عبدی )به نق

ادراک از دوره آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان را 

به نقل  Camberو  Longگزارش نموده است. همچنین، 

( طی پژوهشی عنوان نمودند که بین ادراک 9از رضائیان )

از دوره آموزشی با پیامدهای یادگیری همبستگی باالیی 

( که 1392دیگر، در مطالعه خوشی )وجود دارد. از سوی 

با هدف تبیین اهداف دروس معارف اسالمی در جهت 

پیشبرد اهداف تربیتی و مذهبی انجام شد، هشت محور 

اساسی در رسیدن به اهداف دروس معارف اسالمی تبیین 

( در مطالعه 1336(. همچنین، فروغی ابری )11گردید )

رب، برنامه خود نشان داد که عواملی همچون اساتید مج

آموزشی مناسب و منسجم، تجهیزات و امکانات و کادر 

اداری مجرب و متخصص بر ارزیابی مطلوب دروس معارف 

(. در 11باشند )اسالمی از سوی دانشجویان تأثیرگذار می

( دانشجویان 1333این ارتباط، در مطالعه پویازاده )

نگرش خود نسبت به دروس معارف اسالمی را مطلوب 

نیز  (1392ظهیری ) پژوهش در(. 12ردند )گزارش ک

های تدریس اساتید مطلوب بود؛ اما میزان رضایت از شیوه

ها نامطلوب گزارش آگاهی دانشجویان از اهداف دوره
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( در پژوهش 1331براین، یوسفی لویه )عالوه (.1گردید )

خود بیان نمود که نگرش دینی دانشجویانی که دروس 

اند، در مقایسه با دانشجویان معارف اسالمی را گذرانده

 (.  3باشد )تر میدیگر مطلوب

های اخیر برداشت غلط از در سال از سوی دیگر،

توجهی به گرایی و کمتکلیف و افراط در وظیفه

های گرایی موجب شده است که ارزشیابی فعالیتپیامد

 باشدمی درحالیاین  .اندکی مورد غفلت قرار گیرد ،دینی

های آموزش توجه مدابه پیاسالمی ای هدر آموزه که

 های قرآنی،به دنبال هریک از توصیه و ای شده استویژه

 و امید به تأثیر آن مورد تأکید قرار گرفته است. مدیاپ

 غیره و "لعلکم ترحمون"، "لعلکم تتقون"تعابیر قرآنی 

میان آموزش و نتیجه آن  نشان از توجه به رابطه گیهم

 ،فقهای شیعه اعتقاد تمامیمی نیز به . در احکام اسالاست

معروف و نهی از ه از شروط وجوب امر ب "احتمال تأثیر"

و  موزشآآثاری که بر  براین،باشد. عالوهمیمنکر 

ها با ظواهر آن یک، هیچاندهای دینی مترتب شدهرفتار

 این تمامیبه  شخصیاست  ممکنو  یستندقابل تأمین ن

 کدامهیچ ؛ اماونی( ملتزم باشدهای بیرگیریظواهر )جهت

از این ؛ ثار مصرح در قرآن و روایات را مشاهده نکندآاز 

منظور بهبود به های دینیبررسی اثربخشی آموزش ،رو

باشد. در میهای احتمالی ضروری ها و اصالح آسیبروش

 تجربه رابطه تعیین هدف با حاضر پژوهش این ارتباط،

درونی و  مذهبی یریگجهت با آموزشی دوره کیفیت

 معارف دروس در دانشجویان تحصیلی پیشرفت بیرونی و

 1395-91 تحصیلی سال زنجان در پزشکی علوم دانشگاه

 .شد انجام

 

 ها مواد و روش

در ارتباط  همبستگی -توصیفی مطالعه حاضر به روش

 دانشجویان کلیه شامل پژوهش که آماری با جامعه

 زنجان پزشکی علوم شگاهدان عمومی دکترای و کارشناسی

بود انجام شد. شایان ذکر  1395-91تحصیلی  سال در

 حجم. بود نفر 1659 با برابر دانشجویان تعداد است که

 نفر 315 کوکران معادل فرمول از استفاده با نمونه

با توجه به  گیرینمونه منظوربه .گردید محاسبه

 یریگنمونه روش گیری ازبودن چارچوب نمونهدسترسدر

موضوع  اهمیت به توجه با. شد استفاده ایطبقه -تصادفی

 هایدانشکده تمامی سطح در این مطالعه مورد بررسی،

 هایدانشکده در. شد انجام زنجان پزشکی علوم دانشگاه

 دندانپزشکی، پزشکی، هایدانشکده شامل: که موجود

 پیراپزشکی و بهداشت و مامایی و پرستاری داروسازی،

 کل تعداد نسبت به و تصادفی صورتبه نشجویاندا بودند،

 این به کار روش. گردیدند انتخاب رشته هر دانشجویان

 گیرینمونه صورتبه هادانشکده تمامی ابتدا که بود صورت

لیست دانشجویان هر  سپس، شدند. مطالعه وارد کلی

به تفکیک رشته تحصیلی از اداره آموزش دریافت  دانشکده

 گیرینمونه در. انجام شد تصادفی یریگگردید و نمونه

 دانشجویان تمامی لیست موجودبودن به توجه با تصادفی

 315 در نهایت،. بهره گرفته شد تصادفی اعداد روش از

 .را دریافت نمودند های پژوهشپرسشنامه نفر

 

 ابزارهای سنجش

  Ramsden و Lizzio آموزشی دوره تجربه پرسشنامه

Lizzio و Ramsden آموزشی دوره تجربه امهپرسشن 

 Ramsden آموزشی دوره تجربه پرسشنامه براساس را

 جدید این پرسشنامه، نسخه در هاآن. نمودند طراحی

 این. افزودند آن به نیز را کلی هایمهارت مقیاس

 مؤلفه شش که است گویه 31 از متشکل پرسشنامه

 استانداردهای و اهداف گویه(، مناسب )هشت تدریس

 تکالیف گویه(، مناسب )شش ارزیابی گویه(، )پنج روشن

 و گویه( )شش استقالل بر تأکید گویه(، )پنج مناسب

 قرار سنجش مورد را گویه( عمومی )شش هایمهارت

 برای آن طراحان توسط پرسشنامه این پایایی. دهدمی

 اهداف ،33/1مناسب معادل  تدریس هایمؤلفه از هریک

مناسب  تکالیف ،32/1 روشن برابر با استانداردهای و

استقالل  ،63/1 مناسب برابر با ارزیابی ،64/1 معادل

 تعیین 69/1 عمومی برابر با هایمهارت و 16/1 معادل

 روایی از مذکور باشد که ابزارشایان ذکر می. است شده

 هر . برای(13، 14)است  برخوردار سازه و محتوا در خوبی
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 "مخالفم کامالً"از  لیکرت طیف براساس گزینه گویه، پنج

 شده گرفته نظر در دادنپاسخ برای "موافقم کامالً" تا

 1 تناسب نمرات به هاداده و تحلیل تجزیه در که است

تعلق  گویه هر به( موافقم کامالً) 5 تا( مخالفم کامالً)

 گذاریذکر این نکته ضرورت دارد که نمره. گیردمی

 24 و 23 ،21 ،21 ،19 ،13 ،16 ،11 ،15 ،11 هایگویه

 در مطالعه حاضر برای .شودانجام می معکوس صورتبه

 آن مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای از پایایی بررسی

 .آمد دستبه 35/1 پرسشنامه معادل کل برای

 

 بیرونی و درونی مذهبی گیریجهت . پرسشنامه6

Allport و Ross 

Allport و Ross برای را مقیاس این 1951 سال در 

 طراحی مذهبی بیرونی و درونی هایگیریجهت جشسن

 چهار پرسش 21 بر مشتمل پرسشنامه کردند. این

 را افراد مذهبی گیریجهت میزان که است ایگزینه

 "مخالفم تقریباً" و "مخالفم کامالً" هایگزینه. سنجدمی

 "موافقم کامالً" و "موافقم تقریباً" و منفی هایگزینه

مقیاس  این در. پرسشنامه هستند این مثبت هایگزینه

-21 و سؤاالت بیرونی مذهبی گیریجهت 1-12 سؤاالت

کنند. گیری میاندازه را درونی مذهبی گیریجهت 13

بوده و  لیکرت مبنای مقیاس بر این گذارینمره

بزرگی  جان. گیرندمی 3 نمره پاسخ بدون هایعبارت

 از نفری 235 نمونه در ارتباط با یک را مقیاس این اعتبار

 کرونباخ آلفای براساس تهران هایدانشگاه پاسخگویان

روایی  بررسی برای(. 15)است  کرده گزارش 63/1 معادل

 چرخش با اصلی هایمؤلفه تحلیل از ایمطالعه در

 دستبه عاملی دو ساده ساختار و شد استفاده ابلیمین

 درصد از 11/23 و 12/14 ترتیببه توانستمی که آمد

 بررسی در کند. بیان را مذهبی گیریجهت نسواریا

 مذهبی گیریجهت کرونباخ آلفای یادشده، مقیاس پایایی

 درونی برابر با گیریبرای جهت و 61/1 بیرونی معادل

باشد که در این شایان ذکر می. (11آمد ) دستبه 12/1

مطالعه جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در 

ها در دروس گین نمرات آندروس معارف اسالمی، میان

 مذکور منظور گردید.

ضمن رعایت اصول اخالق در  هاداده آوریدر جمع

 کسب از پس پرسشگر وی همکاران و پژوهش، پژوهشگر

 و اخذ دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از الزم مجوزهای

 و هادانشکده در پژوهشی، معاونت از نامهمعرفی

بودند  شده نتخابا تصادفی صورتبه که هاییکالس

 و اهداف تشریح و طرح معرفی به ابتدا. یافتند حضور

 به سؤال و ابهام وجود صورت در و پرداخته شد کار روش

 دانشجویان بین هاپرسشنامه در ادامه،. شد داده پاسخ آن

 با را هاپرسشنامه تا شد درخواست هاآن از و توزیع گردید

 از پس. بازگردانند طرح همکاران به و تکمیل کنند دقت

 که مواردی و بررسی شدند هاپرسشنامه آوری،جمع

 گذاشته کنار و تحلیلتجزیه  چرخه از بودند مخدوش

بیشتر  یا سؤال سه ها بهدر آن هایی کهپرسشنامه. شدند

 از. از پژوهش کنار گذاشته شدند پاسخ داده نشده بود

 برگشت پرسشنامه 31 شده،توزیع پرسشنامه 351 بین

 36 مانده،باقی پرسشنامه 321 بین از و نشدند داده

 233 و حذف گردیدند روایی رعایت جهت پرسشنامه

 از پس .گرفتند قرار و تحلیل تجزیه مورد پرسشنامه

 شامل: توصیفی هایشاخص ابتدا ها،پرسشنامه آوریجمع

استخراج شدند  جداول قالب در معیار انحراف و میانگین

فرضیات مطالعه با استفاده از آزمون  امهدر اد و( 1)جدول 

افزار و رگرسیون چندگانه در نرم Pearsonهمبستگی 

SPSS 24 .تحلیل گردیدند 

 

 هایافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهشالف. شاخص

 های استنباطیب. داده

 نشان Perason همبستگی آزمون نتایج 2در جدول 

 شود، بینگونه که مشاهده میداده شده است. همان

 بیرونی مذهبی گیریبا جهت تجربه دوره )نمره کل(

(461/1-=r 111/1 و=P)، درونی مذهبی گیریجهت 

(531/1=r 111/1 و=P) 565/1) پیشرفت تحصیلی و=r 

های ارتباط معناداری وجود دارد. بین مؤلفه( P=111/1 و

 استقالل با  بر و تأکید مناسب مناسب، تدریس تکالیف
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 های توصیفی متغیرهای پژوهشاخص: ش۶جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر ردیف

21113116/134 تجربه دوره ۶ 

2352119/36 روشن استانداردهای و اهداف 6 

2151943/25 مناسب تکالیف ۹ 

2113212/31 مناسب تدریس 4 

2612241/11 مناسب ارزیابی 5 

2562164/25 استقالل بر تأکید 2 

2622345/3 عمومی هایمهارت 7 

25/43 215 گیری مذهبی بیرونیجهت 8  16/3  

43/22 216 گیری مذهبی درونیجهت ۳  51/4  

65/11 235 میانگین نمرات دروس معارف اسالمی ۶1  34/2  

 

 بین و مالکبرای متغیرهای پیش Perason: آزمون همبستگی 6جدول 

 شاخص بینمتغیرهای پیش
یرهای مالکمتغ

گیری مذهبی بیرونیجهت گیری مذهبی درونیجهت  یپیشرفت تحصیل   

  دوره )نمره کل( تجربه
-461/1 ضریب همبستگی 1/5311/565

111/1 سطح معناداری 111/1 111/1 

 روشن استانداردهای و اهداف
-144/1 ضریب همبستگی 146/1 115/1 

514/1 سطح معناداری 491/1 336/1 

 مناسب یفتکال
-326/1 ضریب همبستگی 351/1 391/1 

113/1 سطح معناداری 114/1 111/1 

 مناسب تدریس
-491/1 ضریب همبستگی 519/1- 115/1 

111/1 سطح معناداری 111/1 111/1 

 مناسب ارزیابی
-111/1 ضریب همبستگی 113/1 223/1 

931/1 سطح معناداری 123/1 121/1 

 استقالل بر تأکید
-331/1 همبستگیضریب  413/1 195/1 

111/1 سطح معناداری  111/1 112/1 

 عمومی هایمهارت
-125/1 ضریب همبستگی 116/1 142/1 

115/1 سطح معناداری 321/1 131/1 

 

 مالک پژوهش و بینپیش متغیرهای برای چندگانه رگرسیون: ۹ جدول
 سطح معناداری B Beta tخطای استاندارد  B متغیرهای مالک بینمتغیرهای پیش

 دوره )نمره کل( تجربه

 باورهای مذهبی بیرونی

134/1 421/1 413/1- 566/3- 122/1 

292/1 مناسب تکالیف 144/1 311/1- 121/2- 143/1 

415/1 مناسب تدریس 115/1 416/1- 913/3- 111/1 

141/1 استقالل بر تأکید 111/1 219/1- 111/2- 143/1 

 (دوره )نمره کل تجربه

 باورهای مذهبی درونی

164/1 196/1 493/1 951/3 111/1 

191/1 مناسب تکالیف 239/1 313/1 313/2 126/1 

295/1 مناسب تدریس 191/1 519/1 141/1 111/1 

161/1 استقالل بر تأکید 111/1 434/1 325/3 111/1 

 دوره )نمره کل( تجربه

 پیشرفت تحصیلی

163/1 421/1 513/1 566/2 111/1 

492/1 مناسب تکالیف 944/1 321/1 911/2 123/1 

151/1 مناسب تدریس 215/1 516/1 913/4 111/1 

131/1 ارزیابی مناسب 112/1 219/1 211/2 143/1 

134/1 های عمومیمهارت 421/1 113/1 566/1 122/1 

 

 معناداری گیری مذهبی بیرونی و درونی نیز ارتباطجهت

های براین، تمامی مؤلفهعالوه .(P<15/1دست آمد )به

روشن  استانداردهای و غیر از دو مؤلفه اهدافبین بهپیش

و تأکید بر استقالل با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری 

 (.P<15/1داشتند )

نشان  3چندگانه در جدول نتایج آزمون رگرسیون 
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، مناسب ، تکالیف(کل نمره) دوره دهد که تجربهمی

 گیریتوانایی جهت استقالل از بر أکیدتو  مناسب تدریس

. (P<15/1برخوردار هستند ) بیرونی و درونی مذهبی

 مناسب، تدریس ، تکالیف(کل نمره) دوره تجربه همچنین

مناسب در رابطه با پیشرفت تحصیلی  مناسب و ارزیابی

 (.P<15/1کنندگی دارند )نقش تبیین

 

 بحث

گیری جهتبا  تجربه دوره آموزشی در این مطالعه بین

 از در حقیقت. داشت مذهبی بیرونی و درونی رابطه وجود

تجربه دوره  مطالعه، در کنندهشرکت دانشجویان دید

گیری مذهبی درونی و بر جهت اسالمی معارف دروس

گیری بیرونی، این تأثیر در مورد جهت. بیرونی تأثیر دارد

گیری درونی، مثبت و معکوس و در ارتباط با جهت

تجربه دوره که با افزایش نمره طوری ود؛ بهمستقیم ب

یافت و نمره گیری بیرونی کاهش میآموزشی، نمره جهت

کرد. در این مطالعه گیری درونی افزایش پیدا میجهت

 و اهداف هایشامل: مؤلفه تجربه دوره آموزشی

مناسب،  مناسب، تدریس روشن، تکالیف استانداردهای

عمومی  هایالل و مهارتاستق بر مناسب، تأکید ارزیابی

های اهداف و استانداردهای بود که در این میان، مؤلفه

های عمومی با روشن، ارزیابی مناسب و مهارت

 گیری بیرونی و درونی همبستگی نداشتند. جهت

های نتایج حاصل از این پژوهش با برخی از یافته

مطالعات خوشی، فروغی، امینی و یوسفی لویه همسو بوده 

های خوشی توجه به مؤلفه مطالعه دربقت دارد. و مطا

های آموزش دروس معارف اسالمی از مؤثر در دوره

 امینی نیز پژوهش . در(11)اهمیت باالیی برخوردار بود 

 مطلوب آن با مرتبط عوامل و معارف دروس اثربخشی

 . (5)گردید  ارزیابی

بر مبنای نتایج، دو مؤلفه روش تدریس اساتید 

و استقالل یادگیرنده از اهمیت و تأثیر دروس معارف 

ها برخوردار بودند. بیشتری نسبت به سایر مؤلفه

هایی تأکید دارد که دانشجو استقالل یادگیرنده بر روش

نظر به رسمیت شناخته و عنوان یک فرد صاحبرا به

شود. در برای افکار و نظرات وی احترام قائل می

یادگیرنده بها داده  ها به استقاللهایی که در آنکالس

صورت تبادل نظر و بحث منطقی شود، مطالب بهمی

شوند. این مسأله در دروس معارف اسالمی آموخته می

که بنای آن بر بحث و تبادل نظر است از اهمیت 

باشد. تدریس استاد نیز در این بیشتری برخوردار می

قرار دارد؛ زیرا اساتیدی که به استقالل یادگیرنده راستا 

برند که بتواند کالس هایی بهره میدهند، از روشبها می

 این درس را به بارش افکار و تبادل نظر سوق دهد. نتایج

های تدریس و به لحاظ تأثیرگذاری شیوه مطالعه

 و( 4) امینی مطالعات نتایج استقالل یادگیرنده با

 پژوهش در. دارد مطابقت و بوده وهمس( 1) ظهیری

 گروه از دانشجویان رضایت هایمالک (1392ظهیری )

 نسبتاً حد اساتید در تدریس شیوه و الگوها از نیز و

 از دانشجویان آگاهی مطلوبی برآورد گردید؛ اما میزان

 .شد گزارش نامطلوب در حد گروه اهداف

با  از سوی دیگر، در این مطالعه تجربه دوره آموزشی

پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی داشت. این 

که طوری رابطه در تمامی موارد مثبت و مستقیم بود؛ به

با افزایش نمره تجربه دوره آموزشی، معدل نمرات دروس 

یافت. در مورد معارف اسالمی دانشجویان نیز افزایش می

غیر از دو مؤلفه های تجربه دوره آموزشی نیز بهمؤلفه

و استانداردهای روشن و تأکید بر استقالل، در اهداف 

ها با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود سایر موارد بین مؤلفه

داشت. الزم به ذکر است که همبستگی بین تجربه دوره 

با پیشرفت تحصیلی در حد باالیی بود. این مهم 

دهنده تأثیر باالی ادراک دوره آموزشی بر پیشرفت نشان

ها نیز تدریس باشد. در بین مؤلفهتحصیلی دانشجویان می

مناسب همبستگی باال و قابل اعتنایی با پیشرفت 

آمده با نتایج مطالعات دستتحصیلی داشت. نتایج به

Richardson (1 ،)Price (6 ،)و  Nausheen(، 5کساب )

Long  وCamber (3( عبدی ،)همسو 3( و رضائیان )6 )

ین ادراک دوره بوده و مطابقت داشت. در مطالعه کساب ب

آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی 

مشاهده شد. همچنین در این مطالعه ادراک از دوره 
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آموزشی یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی 

نیز تجربه دوره  Richardsonو  Nausheenبود. در مطالعه 

آموزشی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی بود. 

و همکاران تجربه دوره  Priceراین، در مطالعه بعالوه

آموزشی به نوعی با پیشرفت تحصیلی و پیامدهای 

یادگیری رابطه داشت. در مطالعه عبدی و رضائیان نیز 

کننده یادگیری و بینیتجربه دوره آموزشی از عوامل پیش

 پیامدهای آن بود.

 

 گیرینتیجه

لت این های معارف اسالمی در راستای تحقق رساگروه

کردن معارف اسالمی و باورهای دروس که همانا درونی

دینی در دانشجویان است، نیازمند توجه بیشتر به 

های آن هستند. در این میان، های دروس و مؤلفهدوره

توجه به تدریس اساتید و تأکید بر استقالل در 

گیری مذهبی اهمیت دارد. همچنین، کردن جهتدرونی

دریس اساتید در پیشرفت درسی های تتوجه به شیوه

باشد؛ اگرچه دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار می

ها نیز مهم و حیاتی هستند. باید خاطرنشان سایر مؤلفه

 از نباید گروه خدمات از دانشجویان ساخت که رضایت

با  زیرا نماید؛ جلوگیری معارف گروه کیفی و کمی ارتقای

 وضعیت به رسیدن تاهمچنان  موارد، این تمامی وجود

 . وجود دارد مسئوالن سوی از بیشتر فعالیت به مطلوب نیاز

 

 هامحدودیت

 قابل نتایج به خود اندازه و سطح در مطالعه این

 تمامی کنترل مدعی پژوهشگر یافت؛ اما دست اعتنایی

باشد؛ نمی گرمداخله و مزاحم متغیرهای از جمله جوانب

 دیگر آماری جوامع به وهشپژ این نتایج تعمیم بنابراین،

 .گیرد صورت دقت با باید

 پزشکی علوم دانشگاه آماری جامعه به پژوهش اجرای

 .بود محدود زنجان

 علوم دانشگاه دانشجویان صرفاً بررسی مورد گروه

 .بودند زنجان پزشکی

 .بود پرسشنامه به محدود پژوهش ابزار

 پیشنهادات

 هایگروه دراستفاده  منظوربه معارف گروه قوت نقاط

 .شود رسانیاطالع دیگر آموزشی

 روابط و تعلیم و تربیت، رفتار حوزه در مجرب اساتید

دهند  تشکیل دانشگاه اساتید هایی را برایکارگاه انسانی،

 سازمان  و کالس در رفتار مختلف هایروش با ها راآن و

 بر آن تأثیر و رفتاری هایویژگی و همچنین اهمیت

 سازند.آشنا  دانشجویان

 سیستم طریق از دانشجویان که ترمپایان  ارزشیابی در

 هایگزینه دهند،می انجام مدیریت آموزش )سما(

 و گیرد قرار دانشجویان اختیار در گروه مورد در تریجامع

 .گردند و تحلیلتجزیه  آماری هایشاخص طریق از هاداده

 های نوین تدریس برایکارگاه آشنایی اساتید با شیوه

 اساتید گروه معارف اسالمی برگزار شود.

 

 حمایت مالی

این تحقیق با حمایت مالی معاونت تحقیقات و 

 .فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شده است

 

 مالحظات اخالقی

جهت  آگاهانه رضایت اخالقی اصول پژوهش این در

و  هویت بودنمحرمانه و رازداری پژوهش، در شرکت

آگاهی  علمی، امانت و صداقت رعایت ها،یآزمودن اطالعات

خطربودن بی از اطمینان پژوهش، اهداف از هاآزمودنی

منزلت  و شأن شخصیت، تکریم ها،آزمودنی برای پژوهش

ها آن همکاری از قدردانی و تشکر و هاآزمودنی انسانی

 است. گردیده رعایت

 

 تضاد منافع

نشده گزارش منافعی در این پژوهش  گونه تضادهیچ

 است.

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب معاونت 

 ZUMS.REC.1395.113تحقیقات و فناوری با کد اخالق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-583-fa.html


 ... دانشجویان تحصیلی پیشرفت مذهبی و گیریجهت با آموزشی دوره کیفیت تجربه رابطه

 

 63  3179، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام  بوده

دانند از تمامی شده است. پژوهشگران بر خود الزم می

ن پژوهش را همکاران و دانشجویانی که امکان انجام ای

 فراهم نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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