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Abstract 

 

Background and Purpose: Continuous evaluation of the functions of 

Islamic Knowledge courses is critical in responding to the needs of students 

and transfer of Islamic values. Therefore, the present study was carried out 

to examine the students' attitude toward Islamic courses in Mazandaran 

University of Medical Sciences in the academic year of 2015-2016. 
Materials and Methods: In this quantitative descriptive-analytical 

study, according to the Morgan’s table, 352 subjects were selected by 

random stratified sampling method. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire, whose Cronbach’s alpha reliability was 

estimated at 0.874. Data were analyzed in SPSS, version 16, using 

descriptive statistics, independent t-test, and ANOVA. 

Results: Considering mean scores in each domain as a cut-off point, 

58% and 42% of the students were satisfied and dissatisfied with the 

content of Islamic Knowledge courses, respectively; in the domain related 

to professors’ performance, 77.4% and 22.6% of the students were satisfied 

and dissatisfied, respectively. Further, in the domain of educational 

environment, 67.8% and 32.2% of the students were satisfied and 

dissatisfied, respectively. In general, the obtained data indicated the 

students’ positive attitude towards the performance of the three domains, 

particularly the professors’ performance domain. 

Conclusion: In this study, students had a positive attitude towards the 

content, performance of professors, and educational environment of Islamic 

Knowledge courses. Continuous and periodic assessments must be 

conducted to improve students’ views regarding the drawbacks of these 

courses. 
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 مازندران علوم پزشکی ارف اسالمی در دانشگاهدروس معبه نسبت  بررسی نگرش دانشجویان

 

 3اهلل مرزبند، رحمت*2نیا، مرتضی دارابی1سید حسین حسینی کارنامی
 

 
 

 

 

 چكیده

به  یاسالم یهاو انتقال ارزش انیدانشجو یازهایبه ن ییگوپاسخ برای سابقه و هدف:

در این  باشد.می یضرور یامری دروس معارف اسالم یمداوم کارکردها یابیارزش هاآن

دروس  بهمازندران علوم پزشکی نگرش دانشجویان دانشگاه ارتباط، پژوهش حاضر با بررسی 

 انجام شد. 4951-59ی در سال تحصیلی معارف اسالم

 یشیمایپ -یفیتوصمطالعات نوع  و از می بودهپژوهش حاضر ک ها:مواد و روش

ای صورت تصادفی طبقهنفر به 993گان جهت انجام پژوهش مطابق با جدول مور .باشدمی

که ضریب  بود ایساختهپژوهشگرپرسشنامه  اطالعات یابزار گردآورمتناسب انتخاب شدند. 

 SPSS 16افزار ها با استفاده از نرمبرآورد شد. داده 471/0پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

 س مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مستقل و آنالیز واریان tهای های توصیفی، آزمونو آماره

عنوان نقطه برش، در این پژوهش با توجه به حد وسط امتیازات در هر حیطه به ها:یافته

درصد ناراضی بودند،  13درصد از دانشجویان راضی و  94دروس معارف  در حیطه محتوایی

ناراضی بودند و درصد  6/33درصد از دانشجویان راضی و  1/77در حیطه مربوط به استادان 

درصد ناراضی بودند که  3/93درصد از دانشجویان راضی و  4/67در حیطه فضای آموزشی 

ویژه حیطه گانه بههای سهنگرش مثبت دانشجویان به عملکرد حیطه دهندهدر مجموع نشان

 باشد.استادان می

حتوا، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نگرش مثبتی نسبت به م استنتاج:

استادان و فضای آموزشی دروس معارف اسالمی داشتند. برای بهترشدن نگرش دانشجویان 

 شناسی این دروس به عمل آید.های مستمر با هدف آسیبالزم است همواره ارزیابی

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دروس معارف  ،دانشجویان های کلیدی:واژه

 سنجینگرش ،اسالمی

 

 

 

روه معارف اسالمی، استادیار، گ

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 

 ساری، ایران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیا مرتضی دارابی: مؤلف مسئول* 

گروه معارف اسالمی، دانشگاه علووم  

 پزشکی مازندران، ساری، ایران
 

 
Email: 

m.darabinia@gmail.com 

 

 

 2۹۳۱ آبان 12دریافت: 

 2۹۳۱ ذرآ 11 اصالحات:

 2۹۳7 تیر ۱پذیرش: 

 

 

 مقاله پژوهشی
 .1-1صفحه:  1317، سال 1، شماره 6دوره 

 

 دين و سالمت 

 ارف اسالمی در به دروس معنسبت  بررسی نگرش دانشجویاناهلل. رحمت نیا، مرتضی؛ مرزبند،؛ دارابیسید حسین، حسینی کارنامی :استناد

(.فارسی) 9-1(: 9)6؛9317 بهار و تابستان دین و سالمت، .مازندران علوم پزشکی دانشگاه
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 ... ارف اسالمیبه دروس معنسبت  بررسی نگرش دانشجویان

 

 3  1317بهار و تابستان ، 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 همقدم

های گذشته دروس دینی در ایران در در طول سال

(. 1اند )مقاطع مختلف تحصیلی آموزش داده شده

 هاینظام مهم اهداف از وارههم هاارزش آموزش

های آموزشی نظام زیرا؛ شودمی تلقیدر ایران  آموزشی

 آن به مربوط هایارزش و فرهنگکه  هستند آن پی در

در نظام آموزش عالی  (.2) کنند منتقل آینده نسل به را

تاکنون  1131ایران پس از انقالب فرهنگی از سال 

های وهتحقق بخشی از اهداف آموزشی بر عهده گر

ها گذاشته شده است و به همین معارف اسالمی دانشگاه

های دانشجویان در دروس دلیل توجه به مسائل و نیاز

معارف اسالمی و ارائه اهداف مطلوب یکی از نیازهای 

 (. 1باشد )اساسی می

امروزه در راستای اهداف نظام دینی ایران بیش از 

ی ( از دروس دوره کارشناسواحد 13درصد ) 11

اسالمی معارف های کشور به دروس دانشجویان دانشگاه

منظور تحقق تربیت اختصاص یافته است که این امر به

باشد که به گفته استاد مطهری یکی از دینی می

 (. 4های نظام تعلیم و تربیت است )زیرمجموعه

ی به لحاظ محتوا، دروس معارف اسالمبررسی 

با اهداف ماهیت و شکل ارائه آن جهت همخوانی 

شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی امری تبیین

، تأثیر آن در آگاهی زانیمو الزم است  باشدضروری می

مشخص گردد و با توجه به  انیدانشجو شینگرش و گرا

ها برای افزایش نقاط قوت و رفع معایب آن بررسی

. در این راستا، مطالعه (5) ای گرفته شودتصمیم شایسته

تا با بررسی نگرش دانشجویان با توجه  استبر آن  حاضر

 فضای آموزشی، استاد و محتوای آموزشیبه سه عامل 

در حوزه تمامی دروس مجموعه معارف اسالمی مشخص 

 ریدر مساند توانسته نماید که این دروس تا چه حد

بخشی و به چه میزان در تعالی رنداهداف خود گام بردا

 قیتوفی دانشجویان به باورهای اعتقادی و بینش سیاس

براین این پژوهش در پی آن است تا با عالوه ؟نداهداشت

 زانیرهبرناماحتمالی،  صینقاکردن نقاط قوت و مشخص

الزم در جهت نیل به اهداف یاری  ریباتدرا در اخذ 

کمک معارف اسالمی اندرکاران دروس تبه دس رساند و

و تدریس بنگرند  به آن تریو کاربرد ترقیدق تا نماید

ی و انسان یرفتار اله زیتجه دربتواند دروس  نیا

 .دانشجویان مؤثر باشد

 

 ها مواد و روش

نوو    از کموی بووده و   پوژوهش این در  قیروش تحق

در ایون پوژوهش   . باشود ی میشیمایپ -یفیتوصمطالعات 

بنودی تصوادفی اسوتفاده    گیری از روش طبقهبرای نمونه

به طبقات مختلف  گردید. دانشجویان بر حسب دانشکده

صوورت تصوادفی براسواس    نفور بوه   152تقسیم شدند و 

هوای مختلوف انتخواب    طبقات دانشوجویان در دانشوکده  

جداگانوه در   صورتگردیدند. هرچند تنظیم این طرح به

پذیر بود؛ اما به هریک از دروس معارف اسالمی نیز امکان

دلیل تدریس هریک از اعضای هیأت علمی گروه معوارف  

های مختلوف دروس موورد ارزیوابی و نیوز بوه      یشدر گرا

 صوورت لحاظ کاهش در هزینه اجرا، انجوام پوژوهش بوه   

رسود کوه بوا    فعلی قابلیت علمی داشوته و بوه نظور موی    

آموده جامعیوت و   دستاستفاده از این روش، استنتاج به

مقبولیوووت بیشوووتری دارد. معیوووار ورود بوووه پوووژوهش 

معووارف  نبووودن دانشووجویان و گذرانوودن دروس مهمووان

اسالمی بود. دانشجویانی که دروس معارف را به دالیلوی  

نگذرانوده بودنود و یوا بوه هور طریقوی دانشوجوی سوایر         

شدند از مطالعه خوارج گردیدنود.   ها محسوب میدانشگاه

سوواخته پژوهشگراطالعووات پرسشوونامه  یابووزار گووردآور

و سوه حیطوه محتووای دروس معوارف      الؤس 51شامل 

ط بوه دروس معوارف اسوالمی و    اسالمی، اسوتادان مربوو  

مقیاس پرسشونامه بور مبنوای    بود. ها فضای آموزشی آن

ای طراحوی گردیود و بورای سوؤاالت     لیکرت پنج درجوه 

در نظر گرفته شد؛ برای بسیار زیاد  5تا  1طیف امتیازی 

، 1، بورای متوسوا امتیواز    4، برای زیاد امتیواز  5امتیاز 

لحواظ شود.    1از و برای بسیار کم امتی 2برای کم امتیاز 

این پرسشنامه از نظر روایوی محتووایی و صووری موورد     

نظر در این زمینه قورار  تأیید چند تن از استادان صاحب
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گرفت و استادان پرسشنامه را از نظر روایوی محتووایی و   

صوری با اصالحاتی تأیید نمودند. برای سونجش پایوایی   

ه پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیود و محاسوب  

آلفای کرونبواخ ایون پرسشونامه، پایوایی      474/1ضریب 

هوا بوا   دهد. در اداموه، داده بسیار مطلوب آن را نشان می

هوای توصویفی،   و آمواره  SPSS 16افوزار  استفاده از نورم 

مسوتقل و آنوالیز واریوانس موورد تجزیوه و       tهای آزمون

 تحلیل قرار گرفتند.

 

 هایافته

شرکت کردند. مرد  151زن و  212در این پژوهش 

ها مجرد نفر از آن 112نفر از دانشجویان متأهل و  51

نفر در  191نفر با خانواده،  125ها بودند. بر مبنای داده

براین کردند. عالوهنفر در منزل زندگی می 17خوابگاه و 

نفر کار دانشجویی داشتند و  12نفر شاغل بودند،  12

با توجه به حد شاغل بودند. در این مطالعه نفر غیر 114

نقطه برش، در عنوان وسا امتیازات در هر حیطه به

درصد از دانشجویان  54حیطه محتوایی دروس معارف 

درصد ناراضی بودند، در حیطه مربوط به  42راضی و 

درصد  3/22درصد از دانشجویان راضی و  4/77استادان 

درصد  4/37ناراضی بودند و در حیطه فضای آموزشی 

 دهندهدرصد ناراضی بودند که این امر نشان 2/12راضی و 

های نگرش مثبت دانشجویان نسبت به عملکرد حیطه

 1. جدول ویژه حیطه مربوط به استادان استگانه بهسه

وضعیت نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

نسبت به دروس معارف اسالمی را با توجه به حد متوسا 

 دهد.امتیازات نشان می

رای بررسی وضعیت نگرش دانشجویان دانشگاه ب

علوم پزشکی مازندران نسبت به دروس معارف اسالمی 

با توجه به حد متوسا امتیازات با در دست داشتن حد 

ای استفاده نمونهتک T-testمتوسا امتیازات از آزمون 

منظور بررسی تأثیر دروس معارف در حیطه گردید. به

ه شد که این حیطه در سؤال استفاد 25محتوایی از 

باالتر از حد  3/77نمره کلی با میانگین وضع موجود 

قرار گرفت و با توجه به محاسبه  5/32متوسا با رقم 

(15/1P>می ) توان گفت که دانشجویان نگرش مثبتی

نسبت به حیطه محتوایی دروس معارف دارند و میزان 

تأثیرگذاری محتوای دروس معارف از دیدگاه 

منظور بررسی بهباشد. در سطح مطلوبی میدانشجویان 

 21تأثیر دروس معارف در حیطه مربوط به اساتید از 

نمره کلی با سؤال استفاده شد که این حیطه در 

باالتر از حد متوسا با  44/39میانگین وضع موجود 

توان ( می<15/1Pبود. با توجه به محاسبه ) 51رقم 

حیطه  گفت که دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به

مربوط به اساتید دروس معارف دارند و میزان 

تأثیرگذاری حیطه استادان دروس معارف از دیدگاه 

براین، عالوهدانشجویان در سطح مطلوبی قرار دارد. 

منظور بررسی تأثیر دروس معارف در حیطه مربوط به به

فضای آموزشی از پنج سؤال استفاده شد که این حیطه 

باالتر از  99/13ین وضع موجود نمره کلی با میانگدر 

قرار گرفت. با توجه به  5/12حد متوسا با رقم 

توان گفت که دانشجویان نگرش ( می<15/1Pمحاسبه )

مثبتی نسبت به عملکرد حیطه مربوط به فضای 

آموزشی دروس معارف دارند و میزان تأثیرگذاری حیطه 

فضای آموزشی در مقایسه با حیطه استادان دروس 

 رابطه 2جدول باشد. ر سطح مطلوبی میمعارف د

نگرش دانشجویان نسبت به دروس  زانیم جنسیت با

گانه محتوا، استاد و فضای های سهمعارف در حیطه

 .دهدرا نشان می دانشگاهآموزشی 

برای بررسی رابطه جنسیت با سطوح نگرش 

 

 نسبت به دروس معارف اسالمی با توجه به حد متوسط امتیازات : مقایسه وضعیت نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران2جدول 

 تعداد نمونه حیطه 
میانگین وضع 

 موجود

انحراف 

 استاندارد

حد متوسط 

 امتیازات

 tمقدار 

 اینمونهتک
 درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 11/1 151 29/12 5/32 31/14 3/77 152 حیطه محتوایی دروس معارف 

 111/1 151 119/22 51 7/11 44/39 152 روس معارفحیطه مربوط به استادان د

 11/1 151 92/13 5/12 12/4 99/13 152 حیطه مربوط به فضای آموزشی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-500-fa.html


 ... ارف اسالمیبه دروس معنسبت  بررسی نگرش دانشجویان

 

 5  1317بهار و تابستان ، 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

گانه دروس معارف اسالمی های سهنگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به حیطه بین گروهی اثرات آزمون :1جدول 

 براساس جنسیت
 منابع تغییر  متغیر وابسته درجه آزادی میانگین مجذورات F داریسطح معنا اندازه اثر

 محتوا 1 155/435 54/2 1/1 119/1
 دختر

 جنسیت
 اساتید 1 45/41 212/1 31/1 111/1

 فضای آموزشی 1 14/2 112 713/1 111/1
 پسر

 کلی نگرش درباره دروس معارف نمره 1 5/1194 19/1 275/1 114/1

 

 گانه دروس معارف اسالمی براساس دانشکدههای سهنگرش دانشجویان نسبت به حیطه بین گروهی آثار آزمون :۹جدول 
 اندازه اثر سطح معناداری Fآزمون  درجه آزادی میانگین مجذورات متغیر وابسته  متغیر مستقل

 دانشکده 

    تحصیلی

 142/1 141/1 14/2 5 51/771 محتوا بهداشت

 172/1 111/1 2/4 5 12/741 تیداسا پرستاری و مامایی 

 پزشکی
 111/1 31/1 71/1 5 14/11 فضای آموزشی 

 دندانپزشکی 

نمره کلی نگرش درباره  پیراپزشکی

 دروس معارف
14/1139 5 1/1 114/1 153/1 

 داروسازی 

 

دانشجویان در دروس معارف اسالمی از آزمون آنالیز 

نشان  2های جدول ادهواریانس استفاده گردید. د

دهند که بین دانشجویان دختر و پسر در نمره کلی می

های آن نگرش به دروس معارف اسالمی در تمامی حیطه

تفاوت معناداری وجود ندارد و نگرش از نظر محتوای 

دروس، استادان و فضای آموزشی با یکدیگر برابر بوده و 

 تفاوتی ندارد.

نگرش  زانیم رابطه دانشکده با 1در جدول 

 یدانشگاه علوم پزشکدانشجویان به دروس معارف در 

 ن نشان داده شده است.مازندرا

برای بررسی رابطه دانشکده محل تحصیل با سطوح 

نگرش دانشجویان نسبت به دروس معارف اسالمی از آزمون 

توان گفت می 1آنالیز واریانس استفاده شد. براساس جدول 

ی مختلف در حیطه محتوا هاکه بین دانشجویان دانشکده

(141/1P=( حیطه اساتید ،)111/1P= و نمره کلی نگرش )

( تفاوت معناداری وجود =114/1Pدرباره دروس معارف )

دارد؛ اما در حیطه نگرش نسبت به فضای آموزشی در بین 

( تفاوتی مشاهده <15/1Pهای مختلف )دانشجویان دانشکده

درصد از  2/4. با توجه به اندازه اثر، (4جدول ) شودنمی

درصد از واریانس در نمره  2/7واریانس در نمره محتوا، 

درصد از واریانس در نمره فضای آموزشی و  1/1استادان، 

درصد از واریانس در نمره کلی نگرش دانشجویان  3/5

نسبت به دروس معارف با توجه به متغیر دانشکده توضیح 

نگرش دانشجویان به دروس میزان  1شود. نمودار داده می

های محتوا، استاد و فضای معارف اسالمی را در حیطه

 دهد.آموزشی براساس دانشکده نشان می

در ارتباط با حیطه محتوای دروس،  1با توجه به نمودار 

دانشکده بهداشت در باالترین سطح و دانشکده پزشکی در 

کمترین سطح نمره قرار دارند. در حیطه مربوط به 

استادان نیز دانشکده دندانپزشکی در باالترین سطح و 

اند. هگرفت جایسطح نمره  نیکمتر دردانشکده پزشکی 

در حیطه مربوط به فضای آموزشی، دانشکده براین عالوه

داروسازی در  دندانپزشکی در باالترین سطح و دانشکده

 کمترین سطح نمره قرار دارند.

 

گانه دروس معارف اسالمی های سهنگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به حیطهآزمون آثار بین گروهی  :4جدول 

 براساس مقطع تحصیلی
 اندازه اثر سطح معناداری Fآزمون  درجه آزادی میانگین مجذورات همتغیر وابست متغیر مستقل 

مقطع 

 تحصیلی

 112/1 13/1 13/1 2 14/1173 محتوا لیسانس

 114/1 51/1 73/1 2 12/429 استادان فوق لیسانس

 دکترا
 111/1 17/1 15/1 2 17/49 فضای آموزشی

 111/1 12/1 15/1 2 44/1444 کلی نگرش به دروس معارف نمره
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 گانه دروس معارف اسالمی براساس دانشکدههای سهنگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  به حیطه : میزان2نمودار 

 

 
گانه )محتوا، های سه: نمره کلی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دروس معارف اسالمی با توجه به حیطه1نمودار 

 استاد و فضای آموزشی(

 

برای بررسی رابطه مقطع تحصیلی با سطوح نگرش 

دانشجویان نسبت به دروس معارف اسالمی از آزمون 

آنالیز واریانس استفاده شد. براساس نتایج این آزمون 

 یک دانشجویان براساس مقطع تحصیلی در هیچبین 

گانه در دروس معارف با محاسبه های سهاز حیطه

(15/1P> تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس )

مقطع تحصیلی نیز نگرش دانشجویان از نظر محتوای 

 دروس، استادان و فضای آموزشی با هم برابر بود.

طور کلی توان گفت که بهمی 2با توجه به نمودار 

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی باالترین میزان رضایت و 

دانشجویان دانشکده پزشکی کمترین میزان رضایت را از 

 هر سه حیطه دروس معارف اسالمی داشتند.

 

 بحث

نمره آمده از این پژوهش نشان داد که دستنتایج به

( 5/32( باالتر از حد متوسا )3/77محتوایی ) کلی حیطه

د. این یافته بیانگر نگرش مثبت دانشجویان باشمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به حیطه محتوایی 

ملکی و همکاران  دروس معارف اسالمی است. در مقابل،

که برنامه ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2112)

مبتنی بر نیازهای حال حاضر  در درسی معارف اسالمی

نداشتن آن مهم  هایضعفکی از و یباشد میدانشجویان ن

ارچوب مشخص برای آموزش دروس معارف اسالمی هچ

الگوی مشخص و عدم نیازسنجی  نداشتن است.

موجب شده است که بسیاری  دانشجویان در برنامه درسی

هایی که باید در برنامه ها و تواناییها، مهارتاز ویژگی

ار مورد غفلت قر دندرسی دروس معارف اسالمی لحاظ شو

دهنده فاصله نشانی پژوهش هادادهبراین، عالوه ند.گیر

بودند که توجه به این مطلوب  از وضعیتوضع موجود 

نیازهای اساسی آموزشی دانشجویان در برنامه  مهم از
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 ... ارف اسالمیبه دروس معنسبت  بررسی نگرش دانشجویان

 

 7  1317بهار و تابستان ، 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

براین، در (. عالوه3) باشددرسی دروس معارف اسالمی می

کلی حیطه مربوط به  نمرهپژوهش حاضر میانگین 

( بود. این امر 51( باالتر از حد متوسا )44/39استادان )

بیانگر آن است که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران نگرش مثبتی نسبت به دروس معارف در حیطه 

کلی  نمرهمیانگین اند. همچنین مربوط به استادان داشته

( 99/13حیطه مربوط به فضای آموزشی دروس معارف )

دست آمد که نشان از ( به5/12باالتر از حد متوسا )

نگرش مثبت دانشجویان به دروس معارف اسالمی در 

 حیطه مربوط به فضای آموزشی داشت.

های این پژوهش با نتایج مطالعه یوسفی لویه یافته

 آموزش تأثیر خود پژوهش در ( همخوانی دارد. وی7)

 در دانشجویان را دینی نگرش بر معارف اسالمی دروس

دیگر وی نشان داد  پژوهش نتایج نمود. خوب ارزیابی حد

که نگرش دینی دانشجویان در حد مطلوب )یعنی قوی و 

مثبت( است. در این پژوهش از میان اجزای نگرش دینی، 

ابعاد عاطفی، آمادگی رفتاری، انگیزشی و بعد شناختی 

ترتیب باالترین نمرات را به خود اختصاص دادند و به

 را گذرانده 2و  1المی دانشجویانی که دروس معارف اس

بودند  بودند نسبت به افرادی که این دروس را نگذرانده

( که این امر با نتایج 4تری داشتند )نگرش دینی مطلوب

و همکاران  دارتاقیلپژوهش حاضر همسویی دارد. 

از دروس  انیدانشجو تیرضا زانیم( در پژوهشی 1147)

رسی کردند بر در شهر کرمانی را و معارف اسالم یعموم

 محتوای از دانشجویان رضایت میزان که و گزارش نمودند

ها کمتر از سطح متوسا بوده و دانشجویان کتاب آموزشی

نسبت به گذراندن دروس و ضرورت وجود دروس معارف 

(. شایان 9اند )اسالمی بیشتر از حد متوسا رضایت داشته

های ها با یافتهذکر است که بخش اول نتایج مطالعه آن

 (1191هراتی و قنبری )مطالعه حاضر همخوانی ندارد. 

شده در هارائ یمطابقت محتوا زانیمنیز در پژوهشی 

 انیبا انتظارات دانشجو را "رانیا یانقالب اسالم"درس 

بررسی نمودند.  نایس یدانشگاه بوعلدر  مورد مطالعه

میزان  نشان داد که در مجمو  هاآنهای یافته

شده سشدن انتظارات دانشجویان از مطالب تدریهبرآورد

گویی به شبهات و پاسخ مورد در در درس انقالب اسالمی

کمتر از حد متوسا  ها پیرامون انقالب اسالمیاالت آنؤس

بیشترین میزان انتظارات در این مطالعه . باشدمی

 مورددر  شدههدانشجویان از محتوای ارائ هشدهبرآورد

های تاریخی آن و کمترین مسائل قبل از انقالب و ریشه

توای دانشجویان از مح هشدهمیزان انتظارات برآورد

مسائل روز جامعه ایران و نظام  مورددر  شدههارائ

 بیشتر ازدانشجویان دختر  المللی بود. همچنینبین

با  را محتوای درس انقالب اسالمی دانشجویان پسر

(؛ اما در پژوهش 11دانستند )میمنطبق  خودانتظارات 

حاضر تفاوتی بین جنسیت در نو  نگرش و انتظارات 

 مشاهده نگردید. 

( که 2111های پژوهش امینی )سوی دیگر، یافته از

مورد  در دانشجویان دیدگاه در آن به بررسی تفاوت

 بر حسب اسالمی معارف درسی برنامه اثرگذاری

دهد که می نشان دموگرافیک پرداخته است هایویژگی

 درونی اثرگذاری عوامل مورد در دیدگاه دانشجویان بین

به احساس و روابا معارف اسالمی )که مربوط  دروس

به  دارد. وجود معناداری تفاوت براساس جنسیت گردد(می

تأثیرگذاری  به نسبت زن و مرد دانشجویان دیگر، عبارت

 (. در مقابل،11-11ندارند ) یکسانی نگرش درونی عوامل

فاتحی  و مجیدی پژوهش هاییافته با نتایج این مطالعه

 خود ژوهشدر پ باشد. این پژوهشگران( همسو نمی14)

 دانشجویان نسبت به چگونگی نگرش مستندسازی ضمن

 مشکالت تبیین و اسالمی معارف دروس ریزیبرنامه

 دروس در مورد نمودند که تصریح زمینه این موجود در

 به محتوا و پاسخگویی روزبودنبه نظر از اسالمی معارف

 و دینی باورهای تعمیق سیاسی، و اقتصادی هایپرسش

رفتارهای  تقویت و تثبیت و دینی مثبت هایشنگر القای

دانشجویان م وسیکاز  بیش کمی معنوی، ابعاد و مثبت

های پژوهش اند که این امر با یافتهداشته مثبت نگرش

  .حاضر همخوانی ندارد

های پژوهش حاضر بین دانشجویان براساس یافته

 دختر و پسر از نظر نمره کلی نگرش دانشجویان نسبت به

های مورد بررسی تفاوت دروس معارف اسالمی در حیطه
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معناداری وجود نداشت. در مقابل، بین دانشجویان 

های مختلف در حیطه محتوا و استادان و در نمره دانشکده

کلی نگرش درباره دروس معارف تفاوت معناداری مشاهده 

گردید؛ اما در حیطه نگرش نسبت به فضای آموزشی در 

های مختلف تفاوتی وجود انشکدهبین دانشجویان د

نداشت. شایان ذکر است که در حیطه محتوای دروس 

باالترین نمره مربوط به دانشکده بهداشت و کمترین نمره 

از آن دانشکده پزشکی بود. در حیطه مربوط به استادان 

نیز دانشکده دندانپزشکی در باالترین سطح نمره و 

ار گرفتند. دانشکده پزشکی در کمترین سطح نمره قر

طور کلی دانشجویان دانشکده پزشکی باالترین میزان به

رضایت از دروس معارف و دانشجویان دانشکده پزشکی 

کمترین میزان رضایت از دروس معارف را داشتند. باید 

عنوان نمود که بین نگرش دانشجویان بر حسب مقطع 

های پرسشنامه نگرش یک از حیطهتحصیلی در هیچ

بت به دروس معارف تفاوت معناداری وجود دانشجویان نس

نداشت. به عبارت دیگر، نگرش دانشجویان بر حسب مقطع 

تحصیلی از نظر محتوای دروس، استادان و فضای آموزشی 

 با یکدیگر برابر بود و تفاوتی نداشت.

 پژوهش در (2114شعیری ) و از سوی دیگر، پویازاده

 موانع وردم در دانشجویان دیدگاه مورد تفاوت در خود

 براساس اسالمی معارف درسی اثرگذاری برنامه بیرونی

 دیدگاه بین معناداری را های دموگرافیک، تفاوتویژگی

 اسالمی معارف دروس مورد تأثیرگذاری در دانشجویان

گزارش نکردند  تحصیلی رشته و مقطع براساس جنسیت،

 باشد.همسو می نتایج پژوهش حاضر ( که این مهم با15)

 

 گیرییجهنت

در این پژوهش دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به 

محتوا، اساتید گروه معارف و فضای آموزشی دروس 

معارف داشتند؛ درحالی که نتیجه برخی از مطالعات در 

بودن محتوا و مراکز آموزشی دیگر حاکی از نامناسب

کاهش رغبت دانشجویان به دروس معارف اسالمی 

است برای ارتقای کمی و کیفی  باشد؛ بنابراین شایستهمی

 مجریان و طراحان ریزان،برنامهدروس معارف اسالمی، 

 به رصد نسبت همواره هادانشگاه در معارف دروس

های موجود اقدام نمایند تا قادر به ها و چالشآسیب

 تأثیرگذاری و اثربخشی که تشخیص و رفع موانعی باشند

کارهایی راه دهد.می کاهش دانشجویان بر را این دروس

 اسالمی بر معارف استادان عملی و تأکید مانند توجه

 منظوربه دانشجویان صمیمانه با و عاطفی روابا ایجاد

 و خود آموزشی رسمی انجام وظایف در بیشتر اثرگذاری

و  نظری دستاوردهای آخرین به معارف استادان تجهیز

 قادر را هاآن دین هایحوزه در بشری دانش علمی

 از به بسیاری امروزی پرشتاب جهان در زد تاسامی

 تر وروشن هاییدانشجویان پاسخ سؤاالت و ابهامات

 تر بدهند.مستدل

 

 حمایت مالی

صورت طرح مصوب پژوهشی با شماره این مطالعه به

 IR.MAZUMZ.IRC.1395.1942و کد اخالق  1942

مورد حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ن قرار گرفته است.مازندرا

 

 مالحظات اخالقی

دارند که تمامی وسیله نویسندگان اعالم میبدین

ها، بودن پرسشنامهاصول اخالقی مرتبا از جمله محرمانه

کنندگان در پژوهش و اختیار رضایت آگاهانه شرکت

 خروج از آن در این پژوهش رعایت شده است.

 

 تضاد منافع

کنند که تضاد یوسیله نویسندگان اعالم مبدین

 منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی دانشجویانی که در این 

 .نمایندپژوهش همکاری داشتند تشکر و قدردانی می
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 ... ارف اسالمیبه دروس معنسبت  بررسی نگرش دانشجویان

 

 1  1317بهار و تابستان ، 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 
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