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 چکیده
 اسالمی معارف دروس تصویرپردازی و گذاری سیاست علمی فرایند تقویت حاضر، پژوهش هدف

 معـارف  دروس بـه  دانشـوویان  انگیـة   و نگرش بررسی با که سان بدین است؛ آینده انداز چشم در
 سیاسـی  بیـنش  و اعتقـادی  باورهـای  بـه  بخشـی  تعـالی  در میـةان  چـه  بـه  شـود  مـی  مشخص اسالمی،

 صـور   بایـد  تغییراتـی  چه آن عملکرد و محتوا ارتقای برای و است شده حاصل توفیق دانشوویان
 دانشـوویان  میـان  از اسـت   کـاربردی  نیـة  آن رویکرد و پیمایشی ـ توصیفی پژوهش، روش گیرد؟

 319 کـوکران  نمونـة  حوـم  براسـاس  بودنـد،  نفـر  1900 کـه  آن ماقبـل  و 1395 ورودی کارشناسی
 آوری جمـ   ابـةار  شـدند   انتخـا   پـژوهش  نمونـة  عنـوان  به تصادفی، گیری نمونه روش به دانشوو

 ماننـد  راهکارهـایی  نتایجطبق  شدند  تحلیل حاصل های داده و بود ساخته محقق نامة پرسش ها، داده
 بخشـی  کیفیـت  تحصـیلی،  رشـتة  بـا  معارف دروس بودن متناسب معارف، دروس متون بودن شناور
 علمـی  هیئـت  جـذ   و باتوربـه  اسـتادان  از اسـتفاده  و محتوا کردن روز به و بازنگری درسی، برنامة
 است  ضروری اسالمی معارف دروس محتوای کردن کاربردی برای
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Abstract 

The Effect of Islamic Education Courses on Students' Religious Attitude and 

Motivation Reading and redefining the goals and functions of Islamic education 

courses and reviewing the methods of presenting these courses to make them as 

efficient as possible to meet the needs of new generations and transmit the values of 

the Islamic Revolution to them are of significant importance. The present study has 

been conducted with the aim of strengthening the scientific process of policy-

making and illustration of Islamic education courses in the future perspective. Thus, 

the present study aims to examine the attitudes and motivations of students towards 

Islamic education courses to determine the extent to which they have succeeded in 

elevating students’ beliefs and political insights and what changes should be made to 

improve content and performance? The research method is descriptive-survey and 

its approach is also applied accordingly. Among the 95 undergraduate and pre-1900 

undergraduate students, 319 students were selected as the research sample based on 

the Cochran sample size by random sampling method. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire and the obtained data were used using descriptive 

and inferential statistical indicators in the software environment were analyzed. The 

results showed that the situation of the course content is not in a good situation, 

contrary to the performance of the teachers. Therefore, it is necessary to pay 

attention to solutions such as floating texts of educational courses, matching 

educational courses with the field of study, quality of the curriculum, reviewing and 

updating the content and using experienced professors and attracting faculty to apply 

content of Islamic education courses.  
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 مقدمه
هــا، کمــ  بــه  گنوانــدن دروس معــارف اســالمی در برنامــة درســی دانشــگاه فلســفة وجــودی 

سـازی ـ اسـت؛ زیـرا      هـا ـ یعنـی انسـان     ها در ایفـای نقـش تاتـی و مرموریـت اساسـی آن      دانشگاه
سازی، در سالمت و فساد جامعه نقش مهمی دارد  امـام خمینـی)ره(    مثابه کارخانة آدم دانشگاه، به

انـد:   متعدد خویش با عبارا  گوناگون ایـن مطلـب را متـذکر شـده    ( در بیانا  64:  8، ج 1378)
کـارگیری اصـطالحا     همچنـین در مـواردی دیگـر، بـا بـه     «  دانشگاه مبدأ همه تحـوت  اسـت  »
، دانشگاه را منشر این مقدرا  و سرنوشـت دانسـته، آن را در رأس امـور    «سرنوشت»و « مقدرا »

: 3)خمینـی)ره(، ج  « هاسـت  ت ایـن دانشـگاهی  مقدرا  ایـن مملکـت دسـ   »خوانند؛ از جمله،  می
از دانشـگاه )اسـت   «  دانشگاه مرکة سعاد  و در مقابل )موجب( شقاو  ی  ملت است»(، 249

کنـد و   که( باید سرنوشت ی  ملت تعیـین شـود  دانشـگاه خـو  یـ  ملـت را سـعادتمند مـی        
 ( 61:  8ه(، ج )خمینی)ر« زند دانشگاه غیر اسالمی، دانشگاه بد، ی  ملت را به عقب می

 شـکل  اسـالمی  انقـال   پیـروزی ة اولیـ  هـای  سـال  در فرهنگی انقال  اساس، این بر
 عمـومی  دروس  خـانواد  در تعطیلـی،  کوتـاه  دوره از پـ   ها دانشگاه بازگشایی با و گرفت

: شـد  گنوانده تیل اهداف با« اسالمی معارف دروس» عنوان با دروسیة موموع ها، دانشگاه
 تـاری   و اسـالم  تـاری   اخـال،،  باورهـا،   حـوز  در دینـی  های اندیشه با دانشوویان آشنایی»

 دانشـوویان  دعـو   دانشـگاه،  کالبد در الهی روح دمیدن اخال،، و معنویت ارتقای معاصر،
 عظـیم  تحول ایواد دانشوویان، سیاسی و آموزشی عاطفی، مشکال  حل خدا، برای قیام به

 و رازهـا  انسـان،  وجودی مسائل به پاسخگویی آن، برای بسترسازی و دانشوویان در روحی
 دانشـوویان،  عـادا   و رفتـار  در اساسـی  تغییـرا   ایواد معاصر، جهان در وجودی نیازهای

  (56ـ37 :1388 تحی،اف و )مویدی «دانشوویان میان در سیاسی بینش و انقالبی نشاط
 از درصـد  10 تقریبـا   کـه  دروس ایـن  قالـب  در اسـالمی  معارفة ارائ رسد می نظر به

 کامـل  طـور  بـه  را شـده  یـاد  اهـداف  به نیل امکان شود، می شامل را کارشناسی  دور وسرد
 از دانشـوویان  رضـایت  میـةان  کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیقا  برخی نتایج زیرا نسازد؛ محقق

 ( 12 :1387 همکاران، و دار )لیاقت است متوسط حد از کمتر اسالمی معارف کتب محتوای
 و جذ  توانایی بررسی منظور به، اسالمی معارف دروس ساختار و ها برنامه ارزیابی

 افـول  یـا  ارتقابر  ثیرگذاررت عواملنقش  برآورد و دانشوویان گرایش و نگرش بر ثیرگذاررت
 عـالی  آمـوزش  هـای  محیط در راهبردیة توسع برای همیشگی ضرور  و الةامة منةل به، آن

 است  ضروری
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 و ضرورت پژوهش اهمیت
 بـازخوانی  دوم، گـام  آغاز و دهه چهار از پ  اسالمی انقال  اول گام گذاشتن سر پشت با

 هـای  روش در هـا  آن بـازنگر  و بـازتعری   ومعارف اسـالمی   دروس کارکردهای و اهداف
پاس   نو نسل نیازهای بهتا است  ضروری ها آنشدن  کارآمدتر هرچه برای دروس اینئة ارا

  منتقل شود آنان به اسالمی انقال  های ارزشداده، 
 گذاری سیاست در انحراف بروز به تواند می علمی های روش با ارزیابی بهتوجهی  بی

بینوامـد    وتنئمسـ  آتـی  فعالیت برای واقعی غیر انداز چشم ترسیم و اسالمی معارف دروس
 است  کاربردی و راهبردی ضرور  دارای حاضر تحقیق بنابراین

 
 پژوهشهدف 
 معـارف  دروس تصـویرپردازی  و گـذاری  سیاسـت  علمـی  فرایند تقویت مقاله، اصلی هدف

 است  آینده انداز چشم در اسالمی
 
 های پژوهش هفرضی و ها الؤس

 دروس بـه  دانشـوویان  انگیـةه  و نگرش بررسی با تا است آن بر حاضرة مطالع راستا، این در
 بیـنش  و اعتقـادی  باورهای به بخشی تعالی در میةان چه به که نماید مشخص اسالمی معارف
 بایـد  تغییراتـی  چـه  عملکـرد،  و محتـوا ی ارتقـا  بـرای  و انـد؟  داشته توفیق دانشوویان سیاسی
 در شـده  مطـرح  مشکال  و نقدها به توجه با پژوهش، این در دیگر عبارتی به گیرد  صور 

 امـر  در انگیـةش  و نگـرش  مباحـ   جایگـاه  بـه  عنایـت  بـا  و اسـالمی  معارف آموزشة زمین
ــه آمــوزش، ــوع بررســی ب ــةش و نگــرش ن ــه دانشــوویان انگی  و اســالمی معــارف دروس ب

 است: شده پرداخته تیل های پرسش به پاسخگویی
امة درسـی دروس معـارف اسـالمی را )محتـوا و عملکـرد      برن وضعیت دانشوویان  1
 کنند؟ می ارزیابی چگونه (استادان

برنامــة درســی دروس معــارف اســالمی  عناصـر  در پاســخگویان نظــرا  بــین آیـا   2
 دارد؟ وجود معناداری تفاو  جنسیت عامل نظر از (کرد استادانعمل و محتوا)

 اند؟   راهکارهای کیفیت بخشی برنامة درسی دروس معارف اسالمی دانشگاهی کدام3

 یست ن آزما فرضیه پژوهش اینقابل تکر است که 
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 پیشینة پژوهش
 دهـد  می نشان که استشده  اسالمی معارف دروسة زمین در مختلفی های نظرسنوی تاکنون
 مشـکال   از:است   عبار  اسالمی معارف دروسزمینة  در دانشوویان مشکال  ترین عمده

ــوای اســتادان، ــه، )یوســفی دروس محت ــةه نداشــتن، (1388 لوی ــرای انگی ــدن ب  درس، خوان
 نامناسـب  کـالس،  شلوغی درس،ة ارائ مکان بودن نامناسب درس،ة ارائ زمان بودن نامناسب

 مســائل بــانداشــتن  تناســب، (1388 فــاتحی و مویــدی؛ 1379 )امراللهــی، درس نــوع بــودن
 امـا غیـره    و (1380قنـاد،  )آقاجـانی  تدری  های شیوهو  جامعه، اخالقی و اجتماعی سیاسی،
 محتـوای  ارتبـاط  میـةان  اسـتادان،  عملکـرد  و دروس محتوای ارزیابی ضمن حاضر پژوهش
 کند    بررسی می دانشوویان کل  نمر میانگین با را استادان عملکرد و دروس

 
 چارچوب نظری پژوهش

آنچه در چارچو  نظری پژوهش مورد توجه اسـت تعریـ  و بررسـی واوه و اصـطالحا      
 نگرش، انگیةش معارف اسالمی و ارزیابی برنامة درسی است 

 
 نگرش

 متفــاوتی کلمــا  فارســی، بــه آن برگــردان در کــه اســت attitude  واو از برگرفتــه نگــرش
 کـاربرد  بـازخورد  و روانـی  وضـ   نظر،ة وجه تلقی،  شیو اعتقاد، نگرش، فکر، طرز همچون

ــ   در (222 :1373 )مهــرآرا،دارد  ــوان گفــت مــی نگــرش تعری ــب» :ت ــا، شــناخت ترکی  ه
 از کـه  عصـبی  و روانـی  حالـت »، «معـین  چیة ی  به نسبت عمل برای آمادگی و ها احساس

 هـایی  موقعیـت  بـا  اشـیا  ة کلی برابر در فرد های پاس  به پویا ثیریرته یافت سازمان توربه طریق
 و هیوانی احساسا  منفی یا مثبت ارزیابی از پایدار های نظام ها نگرش»، «دارد آن به مربوط

 بـادوام  نظـامی  نگرش»، «اند احتمالی ِ اشیا به نسبت عمل برای مخال  یا موافق های آمادگی
 «اسـت  عمـل  بـه  تمایـل  یـ   ،ل یـ  عنصـر شـناختی، یـ  عنصـر حساسـی      شام که است
 آید: می دست به عنصر سه مذکور تعاری  این از  (25: 1379مقدم،  زاده )قاسم

  است  اندیشه یا  شی شخصی باورهای و اعتقادا  شامل شناختی(: )عنصر باورها  1
ــا گــرایش  2 ــا ارزشــی(  )عنصــر ه ــاطفی ی ــه شــورها احساســا ، شــامل :ع ــژه ب  وی

 و خوشـایند  صـور   به معموت که  نگرش موضوع به نسبت فرد منفی یا مثبت گذاری ارزش
 شود  می ظاهر ناخوشایند
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 های خاص است  ها )عنصر تمایل به عمل(: آمادگی برای پاسخگویی به شیوه   عمل3
 تـر  کامـل  تعـاری   سـایر  بـه  نسـبت  که نگرش، عنصری سه تعری  پژوهش، این در

   است  توجه موردهست  نیة اندیشمندان از بسیاری پذیرش مورد و است
 تمـام  در مختلـ   هـای  دیدگاهنیة  و عقاید و  آرا برخورد محل دانشگاه که آنوا از

 و انتقـاد  بحـ ،  مـورد  شده، مقایسه یکدیگر با و است مطرح درسی غیر و درسی های زمینه
در نتیوه،  د،نشو می مطالعه دیدگاهی هر منفی و مثبت های جنبه غالبا  و گیرند می قرار تدقیق

 دلیـل  بـه   اسـت  جامعـه  معمولی افراد از بیشتر مراتب به دانشوویانی ها نگرش تغییر احتمال
 نـد ا عبـار  شود که  استفاده می مستقیم غیر های روش از ها، نگرش بودن عینی غیر و انتةاعی

 کـار،  ایـن  بـرای  نگـرش  بـه  مربـوط  الؤسـ  تعـداد  به ها آزمودنی پاس  از نگرش استنتاج از:
 یـا  الؤسـ  شـامل  نگـرش  مقیـاس  یـ   اسـت   نگـرش  مقیـاس  از اسـتفاده  روش ترین مرسوم
 جمال  آن بودن مخال  یا موافق صور  به را خود پاس  باید آزمودنی که است ای جمله

 این در که دارد وجود زیادی های مقیاس نگرش، سنوش برای کند  مشخص خود مورد در
 مشهور «بندی درجه» مقیاس به که مقیاس این است  شده استفاده لیکر  مقیاس از پژوهش،

 دارای نگـرش  گیـری  انـدازه  روش ایـن  اسـت   شـده  معرفی (1932) لیکر ة وسیل به، است
 ای درجـه  پـنج  مقیـاس  یـ   براسـاس  را خـود  نگرش دهنده پاس  بلکه، نیست عددی ارزش
 از نگرش  نمر مخال   کامال  مخال ، مردد، موافق، موافق، کامال  مانند؛ کند می بندی میةان

   (3 :1379 )کریمی، شود می حاصل نظرها کل موموع
 

 انگیزش
 و تحـریص  تحریـ ،  و ترغیـب  معنـای  بـه  لغـت،  در و بـودن  انگیـة  از مصدر اسم انگیةش
 رسـیدن  بـرای  فـرد  که رغبتی و میل: از است عبار  اصطالح در و است آمده بودن هیوان

کوشـد    بیشتر می فرد باشد، بیشتر رغبت و انگیةه این قدر هر دهد  می نشان خود از هدفی به
 کـه  رود مـی  کـار  بـه  عاملی مورد در انگیةش، اصطالح یادگیری، و تربیتی شناسی روان در»

 «دهـد  می جهت و شکل او فعالیت به و دارد وامی تالش به درس آموختن برای را یادگیرنده
   (175 :1374 ارسا،پ)

انـد   هـا کـه بیشـتر مـورد توجـه      عوامل مؤثر بر یـادگیری زیـاد اسـت، امـا برخـی از آن     
اند از: آمادگی، انگیةه، توار  گذشـته، موقعیـت و محـیط یـادگیری، روش تـدری        عبار 

معلم، رابطة کل با جة ، ترثیر تمرین و تکرار  انگیةش در میان همه عوامل مؤثر بـر یـادگیری،   
میت بیشتری دارد تا آنوـا کـه سـه عامـل مهـم یـادگیری را انگیـةش، انگیـةش و انگیـةش          اه
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(  به طور کلی، انگیةش نقش مهمـی در آمـاده سـاختن فراگیـر،     16: 1378نژاد،  دانند )شعاری می
 های آموزشی و یادگیری دارد    برای یادگیری و آماده و هشیار نگه داشتن او در طول فعالیت

 
 معارف اسالمی 

 هـایی  شـناخت   گیرنـد  بـر  در رایج بندی تقسیم ی  در و است وسی  اسالمی معارف  حوز
 انـد  شـده  مطـرح  احکـام  و اخالقیـا   اعتقـادا ،   حوز سه در و اسالم دین متن در که است

  (:139 و 137، 25 :1373 )فیض،
 مباحـ   شاملو  باشد معتقد ها آن به باید مسلمان ی  که اموری. بخش اعتقادات: 1

 هستند  امامت( و عدل معاد، نبو ، )توحید، دین اصول عنوان، تحت دین اساسی
 کـه  است علمی اخال،؛ کند می کم  انسان شدن به که مباحثیبخش اخالقیات: . 2

   کند  می بح  رتایل پیراستن و فضایل به شدن آراسته های شیوه و رتایل و فضایل از
 و تکلیفـی  احکـام  سایر و محرما  و واجبا  شناخت بهمباحثی که  بخش احکام:. 3

    است آن مبین فقه علم و پردازد می الهی وضعی
 دروس در شـده  نمعـی   هـای  سرفصـل  براساس، اعتقادا  و اخالقیا  پژوهش ایندر 

 شوند  بررسی می اسالمی معارف
 

 نگرش و ارزیابی برنامة درسی
تـوان   شـود و نمـی   بررسیآن  گوناگونی محورهایباید  درس، ی  موفقیت ارزشیابی برای

 چنین هستند  محورهاتنها به ی  امر بسنده کرد؛ این 
 داشـته  شخصیتی ترثیرگذاری توانایی که استادی. انتخاب استاد مناسب این دروس؛ 1

 و کـالس  در حضـورش   نحـو  و معاشـر   کـردن،  صـحبت  منش، رفتار، که استادی باشد،
 و رفتـار  و عمل در خصوص، به باشد داشته هویتی ترثیر نیة و شخصیتی پیام تدری  و درس
 واکـنش  و رفتار و منطق پژوهش، تحقیق، علم، زبان یعنی، دانشگاهی و دانشگاه زبان گفتار

 خـوی  بـا  همـراه  رفتـاری  و گفتـاری  جانبـه  یـ   و تحکـم  ازاجتنا   با دانشمندانه و عالمانه
دینی، اگر درسـت عرضـه   ترثیر درس با شاخة معارف »به عبار  دیگر،  نیکو  خلق و خوش

اما به شرط وجود استادانی دانشـمند،   ؛نشود در ایواد تحول و رفتار آدمی جای سخن ندارد
 گذار، حاضر در میان دانشوویان برای حل مشکال  اعتقـادی و روحـی آنـان    دلسوز، وقت

 وباشـد   نداشـته  منطقـی  و دانشـی  علمـی،  پـذیرش  استادی اگر(  16: 1388)احمدی،  «و    
 در، بـوده  نـاچیة  بسـیار  اش ترثیرگـذاری  امکان نباشد، برجسته او در رفتاری و اخالقی خوش
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 معـارف  اسـتاد  بایـد  داشـت   نخواهـد  موفقیتی اسالمی معارف دروس گذاری هدف راستای
  باشد  دانشگاه زیان به موفق و معتقدباشد؛  داشته علمی و پژوهشی مقبولیت، بوده محور علم

 و علمی مطالب جدیدترین و باشد روز به هم که متنی. انتخاب متن خوب و قوی؛ 2
 منطقـی  و علمـی ة مواجهـ  آن بـا  و دنـ ک بررسـی  را درس و بحـ   موضوع پیرامون ات ؤس

   ویدگ سخن منطقی و استدتلی هم وباشد  داشته
روح و غیـر   کننده و بی به این معنا که جذابیت ارائة دروس کسل . نحوة ارائة دروس؛3

بـه طـور کـافی    های ترثیرگـذار در زمینـة کمـ  آموزشـی      فعال و ساکت نباشد و نیة از روش
استفاده شود کـه حقیقتـا  روش و نحـوه در ترثیرگـذاری مـتن و محتـوای خـو  یـا بـد کـامال            

حکومتی و مشـکال  اجتمـاعی در مواجهـه بـا     ترثیرگذار است  البته، مباح  سیاسی و مسائل 
ترثیر نیست و درنتیوه در نحو  ارائة دروس معارف اسالمی بایـد ایـن جهـا  را     این دروس بی

 مد نظر داشت؛ توانایی، و کیاست، توربه و علم و حلم استاد با این امر کامال  مرتبط است   
عیـت اناـاف، همکـاری،    ایـن دروس یـا موق   ةدهند ئهدفاعی اراو موقعیت تهاجمی . 4

 کـه  اسـت  مقتضی اسالمی معارف دروس خاص ویژگیبا توجه به  همراهی و اقناعی استاد؛
 اقتصـاد،  و اجتمـاعی  انقـال ،  و سیاسـی  هـای  حـوزه  در مشـکال   و شبها ها،  ؤالس انواع

 ومطـرح شـود    دانشـوو  تهن به اسالمی معارف دروس کالس در اخالقی و دینی فرهنگی،
 بـه  پاس  انتظار استاد از البته باشد  ها آن لحالّ و پاسخگو اسالمی، معارف دروس استادباید 
 کـه  موقعیتی وها  با آن استاد مواجهه  نحو اما، نیست ها آنة همکردن  برطرف یا و ها آنة هم
؛ اسـت  مهـم  اسـالمی  معـارف  دروس ترثیرگـذاری  و دانشـوو  برداشت در گیرد، می خود به

 معارف اسالمی ضروری است  دروس کارآمدی برایبنابراین، توجه به این محور 
 دانشـوویی ؛ مـورد نظـرش   تلقی و توقع دانشجو از دروس معارف اسالمی و هدف. 5

 شـرکت ، در آزمـون آن  نمـوده  اخـذ  را اسـالمی  معـارف  دروس نمـره،  کسب هدف به که
ش هـدف  کـه  دانشوویی با کند می مشغول را او تهن دروس این بودن علمی غیر یا و کند می

 ایـن اسـت؛   متفـاو   کامال  ،است دروس این از مذهبی بینش تقویت و علمی مراتب کسب
  دهد  می قرار ترثیر تحت را اسالمی معارف دروس ترثیرگذاری هئلمس

 

 پژوهش روش
 روش از گیـری  نمونـه  بـرای اسـت و در آن   پیمایشی مطالعا  نوع از و یکم  پژوهش روش
 پژوهشـگر ة نامـ  پرسـش  اطالعـا ،  گـردآوری  ابـةار   شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه
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 بـرای  و گردیـد  طراحـی  ای درجـه  پـنج  لیکـر   مبنـای  بـر  نامـه  پرسش اسیمق است ساخته 
 دهیسـنو  نامـه  پرسـش  ایـن  پایایی و روایی شد  گرفته نظر در  5 تا 1 امتیازی طی  ات ،ؤس

 بررسی گردید  اس اس  پی  اس  افةار نرم از استفاده با ها داده، ادامه در وشد 
 دوم سـال  نیم در، بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشوویان پژوهش، آماریة جامع

 بـر  که نمونه حوم واحدرا گذرانده بودند   واحد هشت حداقل، 1398ـ1397 تحصیلی سال
 319 اطمینـان،  درصـد  95 و خطـا  درصـد  5 بـا  کـوکران  نمونـه  حوـم  برآورد فرمول اساس
 مختلـ   هـای  دانشـکده  دانشـوویان  میـان  از نامـه  پرسـش  319 تعـداد  و بـرآورد  نامه پرسش

 نظـر  از نامـه  پرسـش  ایـن  است  شده آوری جم  ساده تصادفی گیری نمونه روش با دانشگاه،
 قـرار  زمینـه  ایـن  در نظـر  صـاحب  اسـتادان  از تـن  چنـد  تریید مورد صوری و محتوایی روایی

 نمودنـد  ترییـد  اصـالحاتی  بـا  صـوری  و محتوایی روایی نظر از را نامه پرسشآنان،  و فترگ
 کرونبـا   آلفـای  ضـریب  از نامه، پرسش پایایی ارزیابی برای  (324: 1394 جلودار، )حلیمی
ــ  اســت  شــده اســتفاده ــ  بررســی از پ ــ ی ــره 30 تصــادفیة نمون ــابی در نف ــایی ارزی  پای
 مقـادیر  بـر  بنـا  د نـ گرفت قـرار  اضـافه  و حـذف  یـا  اصالح مورد ها گویه از برخی، نامه پرسش
 ضـریب  و درونـی  همبسـتگی  از اسـالمی  معارف دروس به گرایش های سنوه آلفا، شاخص
 در نفـر  30 ایـن  بـرای  شـاخص  آلفای ضریب مقدار که نحوی به برخوردارند، کافی پایایی
  است  بوده 908/0ة استادان حیط در و 891/0 محتواییة حیط

 

 ی پژوهشها یافته
 جمعیتی های ویژگی توصیف

 و پسـر  دانشـوویان  از درصـد  6/59 تحقیـق، ة نمونـ  نفر 319 موموع از ،1 جدول به توجه با
 هستند  دختر درصد 4/40
 

 1جدول 
درصد فراوانی 

 تجمعی
درصد فراوانی 

 نسبی معتبر
درصد فراوانی 

 نسبی
  فراوانی

6/59 
100 

6/59 
4/40 

100 

6/58 
8/39 
4/98 
6/1 

100 

187 
127 
314 
5 

319 

 پسر 
 دختر
 کل

 گمشده
 کل
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 تحقیق متغیرهای توصیف
 دروس محتــوای  دربــار دانشــوویان از نیازســنویة نتیوــحیطــة محتــوای دروس.  ●

 ارائه شده است:   2  جدول در اسالمی معارف
 

 2ل جدو

 میانگین خیلی کم مک متوسط زیاد خیلی زیاد ها گویه

اســــالمی هــــای دروس معــــارف  سرفصــــل
هــا از چــه میــةان تناســب بــا تغییــر و   دانشــگاه

تحوت  جامعه در سطح سیاسـی، اجتمـاعی،   
 فرهنگی و اقتصادی برخوردار است؟

6/5 6/22 1/45 2/17 4/9 98/2 

محتوا و مضامین دروس معارف اسالمی تا چه 
 میةان کاربردی است؟

9/6 0/21 0/32 7/25 4/14 80/2 

متـون درسـی   قدر  علمـی و پرمحتـوا بـودن    
 معارف اسالمی تا چه میةان است؟

6/5 6/16 1/45 1/20 5/12 83/2 

متون درسی معارف اسالمی تا چه میةان سهل 
 و روان است؟

6 8/18 1/35 6/26 5/13 77/2 

هــا و وجــود  جــذا  بــودن عنــاوین، سرفصــل
هـا و حکایـا  در متـون درسـی معـارف      مثال

 اسالمی تا چه میةان است؟

1/4 7/15 6/32 1/30 6/17 59/2 

مباح  متون درسـی معـارف اسـالمی تـا چـه      
میةان از تبیین مناسـب، قـان  کننـده و مسـتدل     

 برخوردار است؟

6 4/20 37 5/23 2/13 82/2 

 

، با جم  درصد مقادیر مربـوط بـه زیـاد و خیلـی زیـاد نشـان       2ی جدول ها دادهطبق 
 تغییر با اسالمی معارف دروس های سرفصل معتقدند دانشوویان از درصد 2/28دهد که   می
 برخـوردار  تناسـب  از اقتصـادی  و فرهنگـی  اجتمـاعی،  سیاسـی،  سـطح  در جامعه تحوت  و

؛ اسـت  یکـاربرد  یاسـالم  معارف دروس نیمضام و محتوا دنکرد اعالم درصد 9/27؛ است
ــد اعــالم درصــد 2/22 ــون کردن ــارف دروس مت ــوا یاســالم مع ــدر  از و پرمحت ــ ق  یعلم

؛ است روان و لسه یاسالم معارف دروس متون کردند اعالم درصد 8/24؛ است برخوردار
 وجـود  و هـا  سرفصـل  ،نعنـاوی  از یاسـالم  معـارف  یدرسـ  متـون  دکردن اعالم درصد 8/19

 معارف تونم مباح  کردند اعالم درصد 4/26 و است برخوردار جذا  ا یحکا و ها مثال
 هستند  مستدل و کننده قان  ،مناسب یاسالم
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 3ل جدو

 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد خیلی زیاد ها گویه

های اخال، اسـالمی،   پ  از حضور در کالس
هـای   گرایش و تعهد بیشتری نسبت به منشآیا 

 کنم؟ اخالقی پسندیده پیدا می
9/6 1/24 6/32 4/25 11 91/2 

هـای درس انقــال    بـا شــرکت در کـالس  آیـا  
اسـالمی و قــانون اساســی، شــناخت بیشــتری از  

ــانون  انقـــال  و ارزش هـــای آن و رعایـــت قـ
 کنم؟ مداری احساس می

9/11 6/21 8/40 5/18 2/7 13/3 

با گذراندن درس تاری  اسالمی بینش باتتری 
های سیاسـی و اجتمـاعی فعلـی بـا      از شخصیت

های تاری  اسالم و عبر  آموزی در شخصیت
 آورم سیاسی و دینی به دست می  حوز

2/8 3/31 2/39 4/14 9/6 19/3 

در  اسـالمی  ةهـای اندیشـ  با شرکت در کـالس 
کســب آگــاهی کــافی دتیــل اعتقــادی مــورد 

 کنم  می

1/9 6/27 4/35 6/17 3/10 8/3 

های تفسیر موضوعی قرآن  با حضور در کالس
گیـری از   بهـره  بهو نهج البالغه، تمایل بیشتری 

 ةمتون دینی مانند قـرآن، نهـج البالغـه، صـحیف    
 کنم سوادیه و غیره پیدا می

4/9 26 31 3/21 2/12 99/2 

 
 یاخالقـ  یهـا مـنش  به نسبت درصد 31 یاسالم اخال، یها کالس در 3طبق جدول 

 انقـال   یهـا  کـالس  در درصـد  5/33کننـد؛   احسـاس مـی   یشتریب تعهد و شیگرا دهیپسند
؛ یمـدار  قانون تیرعا و آن یها ارزش و انقال  از یشتریب شناخت ی،اساس قانون و یاسالم

 و یاسـ یس یهـا  تیشخصـ  از یبـاتتر  نشیـ ب یاسـالم   یتـار  یهـا  کالس در درصد 5/40 و
 دسـت  ینید و یاسیس  حوز در یآموز عبر  و اسالم  یتار یها تیشخص با یفعل یاجتماع

 یآگـاه  یاعتقـاد  لیـ دتدر مـورد   یاسـالم  ةشیاند یها کالس در درصد 7/36اند؛ نیة  یافته
 متـون  از یریـ گ بهره به یشتریب لیتما ریتفس یها کالس در درصد 36 و کردند کسب یکاف
  ند  ا هکرد دایپ ةیسواد ةفیصح و البالغه نهج ،قرآن مانند ینید
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  4ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

ــرای افــةایش آگــاهی در   ــاز شــما ب میــةان نی
 نبـو  و ، معـاد،  أمباح  اعتقادی )مبد  حوز
 چقدر است؟  (غیره

1/14 5/33 31 2/13 2/8 32/3 

میةان نیاز شما برای افةایش آگاهی در حـوز   
 مباح  اخالقی و معنوی چقدر است؟

8/18 31 7/30 8/13 6/5 42/3 

برای افةایش آگاهی در حوز  مباحـ  شـرعی   
 کنید؟و احکام، چه میةان احساس نیاز می

4/14 4/30 3/27 9/16 11 20/3 

برای افةایش آگاهی در حوز  مباح  تـاریخی  
 کنید؟ اسالم، چه میةان احساس نیاز می

2/17 5/24 5/29 4/15 5/13 17/3 

ــوز   ــاهی در ح ــةایش آگ ــرای اف ــ    ب مباح
انقال  اسالمی، سیاسی و قانون اساسـی چـه   

 کنید؟میةان احساس نیاز می

6/17 5/28 1/30 9/12 11 29/3 

 

  حــوز در درصــد 8/49 ،یاعتقــاد مباحــ   حــوز در درصــد 6/47، 4طبــق جــدول 
 در درصـد  7/41 ،احکـام  و یشرع مباح   حوز رد درصد 8/44 ،یمعنو و یاخالق مباح 

 و یاسـ یس ی،اسـالم  انقـال   مباحـ    حـوز  در درصـد  1/46و  اسالم یخیتار مباح   حوز
 یابد  شیافةا شان یآگاهاند که  خواسته یاساس قانون

 

  5ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

ــه    ــارف اســالمی عالق ــه دروس مع ــدر ب چق
 دارید؟

1/9 9/16 3/23 7/20 21 72/2 

دروس معـــارف اســـالمی را چقـــدر مفیـــد 
 کنید؟ارزیابی می

2/8 2/17 3/37 7/20 6/16 80/2 

آیــا تمایــل داریــد دروس معــارف اســالمی 
هـای تحصـیلی دانشـوویان    متناسب با رشـته 

 شود؟ ئهتنظیم و ارا مختل 

7/31 9/27 4/19 1/9 9/11 58/3 

 
 4/25 انـد،  یاسـالم  معـارف  دروس بـه منـد   عالقه درصد 26، 5های جدول  طبق داده

 دروس کـه  دارنـد  لیـ تما درصـد  6/59 داننـد و  مـی  دیـ مفرا  یاسالم معارف دروس درصد
   گردد ارائه و میتنظ انیدانشوو یلیتحص یها رشته با متناسبرا باید  یاسالم معارف
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 6ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

ــی و     ــا ، طراح ــت چ ــودن کیفی ــب ب مناس
آرایی متون درسی معارف اسالمی تـا   کتا 

 چه میةان است؟

7/9 5/28 42 1/14 6/5 23/3 

ها با مـد  زمـانی   ها و سرفصلحوم کتا 
 ی  ترم تناسب دارد؟

5/7 3/16 2/28 3/27 7/20 63/2 

چــه مقــدار تفــاو  بــین دروس معــارف     
ــر    ــود از نظ ــالمی و دروس تخصصــی خ اس

 کنید؟اهمیت، احساس می

9/33 3/22 1/25 5/12 3/6 65/3 

 

از  یمعـارف اسـالم   یمتـون درسـ   گوینـد  مـی درصـد   2/38، 6های جدول  طبق داده
درصـد اعـالم کردنـد     8/23 ؛مناسب برخـوردار اسـت   ییآرا و کتا  یطراح ،چا  تیفیک

درصــد از  2/56و  تناســب دارد تــرم  یــ یهــا بــا مــد  زمــان هــا و سرفصــل حوــم کتــا 
تفـاو  قائـل    تیخود از نظر اهم یو دروس تخصص یدروس معارف اسالم نیب انیدانشوو
  هستند

 

 7ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

فرهنگـی نسـبت بـه    با توجه به وجود انواع تهاجم 
اعتقادا  دانشوویان، آیا دروس معارف اسالمی 

 توانسته است رسالت خود را انوام دهد؟

3/6 7/10 3/31 27 8/24 47/2 

ن دروس معــارف اســالمی  نــد پــ  از گذرا
چقدر احساس پیشرفت و توانمندی در حـوزه  

 اید؟معارف دینی پیدا کرده

8/3 1/19 2/38 6/27 3/11 76/2 

دروس معارف اسـالمی چقـدر در   در موموع 
 ثیر مثبت داشته است؟رتربیت دینی شما ت

5 7/19 6/32 6/26 16 71/2 

 
 

توانسته با وجود انواع تعادل  یدرصد دروس معارف اسالم 17، به نظر 7طبق جدول 
درصد پ   9/22؛ به نظر رسالت خود را انوام دهد ،انینسبت به اعتقادا  دانشوو یفرهنگ

 انـد  و توانمند شده هکرد شرفتیپ ینیمعارف د  وزدر ح یاز گذراندن دروس معارف اسالم
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مثبـت   ریثرشـان تـ   ینـ ید تیـ در ترب یدروس معـارف اسـالم  که درصد اعالم کردند  7/24 و
  داشته است

ان ادتاسـ  عملکـرد   دربـار  دانشـوویان  از نیازسـنوی ة نتیوـ حیطة عملکرد استادان.  ●
 :  است درآمده نمایش به 8 جدول در اسالمی معارف دروس

 

 8ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

دروس معــارف اســالمی تـا چــه حــد   انادتاسـ 
هــای درســی را هــا و سرفصــلعنــاوین کتــا 

کنند ؟ )عدم جـایگةینی کتـا  یـا     رعایت می
 دیگر(؟  جةو

2/23 4/46 6/21 2/7 6/1 82/3 

ــ ــه    انادتاس ــةان ب ــه می ــا چ ــارف اســالمی ت مع
ــ ــای صــحیح،  ات  دانشــوویان پاســ  ؤس ه

 دهند؟ کننده می مستدل و قان 

9/12 26 4/35 6/17 2/8 18/3 

معارف اسالمی تا چه میةان نسـبت بـه    انادتاس
 ها توانمندند؟ رف  شبها  مطرح شده در کالس

6/11 2/29 3/37 9/17 1/4 26/3 

معارف اسالمی تا چه میةان بر مطالب  انادتاس
 درسی احاطه دارند؟

7/25 8/44 9/21 6 6/1 87/3 

 در مـورد معارف اسالمی تا چه میـةان   انادتاس
مباح  درسی )نظرا  جدیـد دینـی، شـبها     

 تازه و غیره( به روزند؟

2/17 9/32 9/32 5/13 4/3 47/3 

 نشیـ از ب ةانیـ تا چه م یمعارف اسالم انادتاس
ــو فراگ  یوســ ــه مســائل س ری و  یاســینســبت ب

 ؟برخوردارند یاجتماع

2/12 32 2/38 15 5/2 36/3 

 

 نیعنـاو  ،داناتاسـ  کردنـد  اعـالم  درصـد  6/69 کـه  دنده می نشان 8ی جدول ها داده
 بـه  انداتاسـ  کردنـد  اعـالم  درصـد  9/38 ؛کننـد  یم تیرعا را یدرس یها سرفصل و ها کتا 

 اعـالم  درصـد  8/40؛ دهنـد  یمـ  کننـده  قان  و مستدل ،حیصح یها پاس  انیدانشوو ات ؤس
 مطالـب  بـر  انداتاسـ  ندکرد اعالم درصد 5/70؛ اند بوده موفق شبها  رف  در انداتاس کردند

 روز بـه  یدرسـ  مباحـ  در مـورد   انداتاسـ  کردنـد  اعـالم  درصـد  1/50؛ دارند احاطه یدرس
 و یاسـ یس مسائل به نسبت ریفراگ و  یوس نشیب از انداتاس کردند اعالم درصد 2/44 هستند؛
  ندداربرخور یاجتماع
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 9ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

معارف اسالمی تا چه میةان از قـدر    انادتاس
 بیان جذا  و پویا برخوردارند؟

5/12 8/28 7/35 9/16 6 25/3 

اسـتفاده   ةانیـ تـا چـه م   یمعارف اسالم انادتاس
از وقــت و حضــور مــنظم و بــه موقــ  در  نــهیبه

 ؟ندینما یم تیکالس را رعا

2/29 1/45 7/20 4/3 6/1 97/3 

ــ ــالم  انادتاس ــارف اس ــه م  یمع ــا چ ــت از  ةانی
ــد ــب   یتوانمن ــال مطال ــار  تزم در انتق و مه

 ؟برخوردارند انیبه دانشوو یدرس

2/3 6/37 7/36 8/7 4/4 64/3 

  در ادار یمعـــارف اســـالم انادتیی اســـتوانـــا
 ؟کالس چقدر است

9/21 6/38 7/31 6/5 2/2 72/3 

نسـبت بـه    ةانیتا چه م یمعارف اسالم انداتاس
در کـالس   انیحضور به موق  و منظم دانشوو

 ؟اهتمام دارند

6/22 4/41 7/25 6/6 8/3 72/3 

 
داننـد    مـی  ایجذا  و پو انیقدر  ب را دارای انداتدرصد اس 3/41، 9طبق جدول 

کنند و حضور منظم و به موق   یاستفاده م نهیاز وقت به انداتدرصد اعالم کردند اس 3/74
و مهار  تزم در انتقال مطالب  یتوانمند را دارای انداتدرصد اس 8/50؛ در کالس دارند

 ااداره کـالس ر  ییتوانـا  انداتدرصد اعالم کردند اس 5/60دانند؛  می انیبه دانشوو یدرس
شـاره  در کـالس ا  انیدانشـوو  بـودن  و منظم انداتدرصد به حضور به موق  اس 64 و دارند

 کردند 
 

 10ل جدو
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

جاتبـه  از  ةانیـ تا چه م یمعارف اسالم انداتاس
ــیترب ــ تیـــو رعا یتـ و آدا   یاصـــول اخالقـ

 ؟متناسب با آن در روز برخوردارند یاجتماع

9/16 4/35 8/34 8/8 1/4 52/3 

دغدغـه و   ةانیتا چه م یمعارف اسالم انداتاس
شـان   یاسـتاد   ینسبت به انوام وظـا  یدلسوز
 ؟دارند

1/19 1/45 5/23 5/7 7/4 66/3 
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 10ل جدوادامة 
 میانگین کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه

نسـبت بـه ارائـه     ةانیـ تا چه م یمعارف اسالم انداتاس
 ؟ندینما یاقدام م یدر زندگ یو کاربرد دیمطالب مف

3/11 2/28 6/37 7/14 2/8 20/3 

ــ ــارف اســالم انداتاس ــا چــه م یمع ــت ــاب  ةانی  ،من
بـا موضـوع درس   را کـه   رهیو غ ید یس ،موال 
 ؟کنند یماند معرفی  مرتبط

8/8 2/23 7/30 8/24 5/12 91/2 

معـارف   انداتاسـ  ریخود را نسـبت بـه تـرث    یابیارز
 انیدانشـوو  دگاهیـ د حیتصح ای قیدر تعم یاسالم

 ؟دیینما انیرا ب نید ینسبت به کارکرد ها

9/11 1/20 6/37 3/21 1/9 4/3 

 

 اصـول  تیـ عار و یتیترب جاتبه ان ازداتاس کردند اعالم درصد 3/52، 10طبق جدول 
 ، یوظا دایا به نسبتآنان را  درصد 2/64 ؛برخوردارند متناسب یاجتماع آدا  و یاخالق
 و دیـ مف مطالـب  ةارائـ  بـه  نسـبت  انداتاسـ  درصد 5/39دانند؛ به نظر  می یدلسوز شان یاستاد

 ،موـال   ،منـاب   انداتاسـ  کـه  کردند اعالم درصد 32 و کنند یم اقدام یزندگ در یکاربرد
  کنند یماند معرفی  را که با موضوع درس مرتبط رهیغ و ید یس

 

 11ل جدو
 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ها گویه

 انداتخـود را نســبت بـه عملکـرد اســ    یابیـ ارز
 یو منطقـ  حیدر برخورد صـح  یمعارف اسالم

 ؟کنید انیب انیدانشوو دیو احترام به عقا

6/21 3/32 9/32 3/10 8/2 60/3 

 انداتعملکــرد اســ در مــوردخــود را  یابیــارز
در ارتباط دوستانه و محترمانه  یمعارف اسالم

 ؟دیینما انیب انیبا دانشوو

9/22 1/40 8/24 4/9 8/2 71/3 

معـارف   انداتاسـ  ریثرتـ  در مـورد خود را  یابیارز
 وــادیو ا یدر شــکوفا کــردن کنوکــاو یاســالم
 ؟دیینما انیبدانشوویان و پژوهش  قیتحق یةروح

3/11 8/23 3/32 6/21 11 3/3 

معارف  انداتاس ریترثدر مورد خود را  یابیارز
درس مورد  تتان دراطالعا شیدر افةا یاسالم
 ؟دیینما انیب ،یقبل یها دانستهنسبت به  ،نظر

9/11 3/26 5/39 7/14 5/7 20/3 

معـارف   انداتاسـ  ریتـرث در مـورد  خود را  یابیارز
 انیدانشـوو  دگاهید حیتصح ای قیدر تعم یاسالم

 ؟دیینما انیب ینید یکارکردها در زمینة

9/11 1/20 6/37 3/21 1/9 4/3 
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داشـته،   یمنطق و حیصح برخورد انداتاس کردند اعالم درصد 1/54، 11طبق جدول 
 و دوســتانه ةرابطــرا دارای  انداتاســ درصــد 63گذارنــد؛  احتــرام مــی انیدانشــوو دیــعقا بــه

 یکنوکـاو  کـردن  شکوفا در انداتاسمعتقدند  درصد 1/34دانند؛  می انیدانشوو با محترمانه
 اطالعـا   شیافةا دررا  انداتاس درصد 2/38 ؛ندرگذاریثرت پژوهش و قیتحق ةیروح وادیا و

کـه   کردند اعالم درصد 32دانند و  می گذارریثرت ،یقبل یها داشته به نسبت ،نظر مورد درس
  دنثرؤم ینید یها کارکرددر مورد  انیدانشوو دگاهید حیتصح ای قیتعم درآنان 

 
  تحقیق متغیرهای بررسی و تحلیل

 خیلـی  و کـم  رضـایت  درصـد  6/16، 12 جـدول  به توجه با. محتوای دروس ةحیط ●
 در  دارنــد زیــاد خیلــی و زیــاد رضــایت درصــد 4/15 و متوســط رضــایت درصــد 68؛ کــم

   هستند  بات به متوسط رضایت میةان دارای دانشوویان، درصد 4/83، موموع
 

 12ل جدو
  فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی معتبر درصد فراوانی تجمعی

6/16 
6/84 

100 

6/16 
68 

4/15 
 
100 

6/16 
68 

4/15 
 
100 

53 
217 
49 
 
319 

 کم و خیلی کم
 متوسط

 زیاد و خیلی زیاد
 کل

 

 آزمـون  ابتـدا  مختلـ ،  مسائل در محتواییة حیط میانگین تفاو  میةان بررسی برای
  نمـر  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بـودن  نرمـال  آزمـون  به توجه با کنیم  می بررسی را بودن نرمال

 از کـه  اسـت  109/0 بـا  برابـر  ویلـ   شـایییرو  آزمون مقدار زیرا است؛ نرمال محتوا میانگین
)تی  t-test نظیر پارامتری آزمون از بودن، نرمال آزمون موفقیت به توجه با است  بیشتر 05/0

 شد  استفاده استنباطی آماری تحلیل برایتست( 
طبق سؤال پژوهش، آیا میانگین نمر  نگرش دانشوویان نسبت به محتوا برای دو گروه 

داری وجود دارد؟ بـا توجـه بـه آزمـون لـون فـرر برابـری واریـان           دختر و پسر تفاو  معنا
 بیشتر است؛ لذا از سطر اول آزمـون  05/0شده و از  629/0شود، زیرا مقدار آزمون  پذیرفته می

t-test  )دهد که میانگین نمر  محتوا برای دو گـروه   استفاده شده است  نتایج نشان می)تی تست
کمتر اسـت  از آنوـا    05/0شده که از  007/0داری دارد؛ زیرا مقدار آزمون  مةبور تفاو  معنا

شـده   8932/2و میـانگین نمـر  دانشـوویان دختـر      0916/3که میانگین نمر  دانشـوویان پسـر   
 داشتند  فت دانشوویان پسر نگرش بهتری نسبت به دخترهاتوان گ است، می
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 آزمون تی تست   13جدول 

 

آزمون لون برای 
 برابری واریان  ها

 آزمون تی تست برای برابری میانگین ها

  آمار
 فیشر

p تی مقدار 
 ةدرج

 آزادی

p 
 مقدار

میانگین 
 اختالف

انحراف 
استاندارد 
 اختالف

 95اطمینان  ةفاصل
 درصد

کران  
 پایین

 کران بات

  نمر
 محتوا

با فرر برابری 
 واریان 

233/0 629/0 700/2 312 007/0 19832/0 7346/0 05377/0  

با فرر عدم 
 برابری واریان 

709/2921/273007/0 19832/0 7321/0 05420/0 34245/0 

 ها آماره

 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

استاندارد انحراف 
 اختالف

 04706/0 64354/0 0916/3 187 پسر محتوا  نمر

 05608/0 36199/0 8932/2 127 دختر

 
ة حیطـ  از دانشـوویان  درصـد  7/4 ،14 جـدول  بـه  توجـه  باان. ادتعملکرد اس ةحیط ●
 و متوسـط  رضـایت درصـد آنـان    5/60؛ داشـتند  کـم  خیلـی  و کم رضایتان ادتاس عملکرد

 از دانشـوویان درصـد   3/95نتیوه،  در داشتند  زیاد خیلی و زیاد رضایتیگر ددرصد  8/34
 داشتند  بات به متوسط رضایتان ادتاس عملکرد

 
 میةان رضایت از عملکرد استاد   14جدول 

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 
 درصد فراوانی تومعی معتبر

 7/4 7/4 7/4 15 کم خیلی و کم 

 2/65 5/60 5/60 193 متوسط

 100 8/34 8/34 111 عالی و خو 

  100 100 319 کل

 
ان ادتاسـ  عملکـرد  میـانگین   نمـر  کـه  رسـد  یمـ  نظر به بودن نرمال آزمون به توجه با

 اسـت   بیشتر 05/0 از که استبرابر  068/0با  ویل  شایییرو آزمون مقدار زیرا؛ است نرمال
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 تحلیـل  بـرای تی تست  نظیر یاپارامتر یها آزمون از بودن، نرمال آزمون موفقیت به توجه با
 شد  استفاده آماری

ان ادتاسـ  عملکـرد در مـورد   دانشوویان نگرش  نمر میانگین آیاطبق سؤال پژوهش، 
 برابـری  شـرط  لـون  آزمـون  بـه  توجـه  بـا  دارد؟ داری امعن تفاو  پسر و دختر گروه دو برای

 عملکـرد   نمر میانگین تحلیل برای تی تست آزمون دوم سطر از لذا، شود می رد ها واریان 
ان ادتاسـ  عملکـرد   نمـر  میانگین دهد می نشان که شده استفاده مةبور گروه دو برایان ادتاس

 برخوردارند  مشابهی  نمر میانگین از گروه دو هر و است یکسان هم با گروه دو برای
 

 آزمون تی تست   15جدول 

 

آزمون لون برای 
 واریان  هابرابری 

 ها آزمون تی تست برای برابری میانگین

  آمار
 فیشر

p تی مقدار 
 ةدرج

 آزادی
p مقدار 

میانگین 
 اختالف

انحراف 
استاندارد 
 اختالف

 95اطمینان  ةفاصل
 درصد

کران  
 پایین

 کران بات

  نمر
 نیانگیم

 عملکرد
 استاد

با فرر برابری 
 واریان 

   

با فرر عدم 
 برابری واریان 

 

 آماره 
 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت
انحراف استاندارد 

 اختالف

 نیانگیم  نمر
 استاد عملکرد

 04518/0 61777/0 4583/3 187 پسر

 06336/0 71400/0 4189/3 127 دختر

 
اینـ ،   ،یاسـالم  معـارف  دروس عملکرد و محتوا از آمده دست به جینتا به توجه با

 شود  است بررسی می رانیا یاسالم انقال  که را مةبور دروس یها شیگرا از یکی

 
 اسالمی انقالب درس بررسی و نقد

سـلیقه و   طبـق  دانشـگاه هسـتند کـه   های درسی دانشگاهی، اسـتادان  اغلب نویسندگان کتا 
کـه بـه نظـر    پردازنـد  درسـی بـه تـرلی  مـی     ةبینی شده در برنامـ  درک خود از محتوای پیش



 1399پاییز و زمستان  ،47 شمارة ،چهارم و بیست سال دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      274

 

)اصـابت   داشـته باشـد  هایی دشواری ها  آنایواد ساختار منسوم و قطعی در تدوین  سدر  می
 بسـتری  تواند سالمی دو واحدی است که میا انقال  درس  (118: 1399طبری و همکاران،

سـالة جمهـوری    42مناسب برای بررسی شبها  و ابهامـا  دانشـوویان دربـار  عملکـرد     
آنچه اکنون هسـت باشـد؛ ولـی    از تر و مفیدتر  تواند بسیار جذا  اسالمی باشد  گرچه می

هـای کشـور،    مترسفانه بسیاری از دانشوویان به این درس عالقه ندارند  در بیشتر دانشـگاه 
هـای اصـلی    کـه بـه چـالش    شود و بـیش از آن  ال  مشروطه آغاز میاین درس با وقوع انق
تـرین دتیـل    کنـد و ایـن شـاید یکـی از مهـم      های آن را بررسی مـی  انقال  بیردازد ریشه

اقبالی دانشـوویان بـه ایـن درس باشـد؛ زیـرا بـرای دانشـووی امـروز بـیش از آن کـه            بی
جـوان دهـة هفتـاد و هشـتاد کـه      های انقال  مهم است   های انقال  مهم باشد، میوه ریشه

تمام عمرش را در حکومت جمهوری اسالمی گذرانده، بیش از هر چیـة انتظـار دارد کـه    
شرایط پ  از انقـال  اسـالمی و   »ها و ابهاماتش دربار  این حکومت برطرف شود   سؤال

، بخشــی از 1357هــای  ، دلیــل انحــراف جمهــوری اســالمی از آرمــان«دعواهــای سیاســی
انـد  اگـر آینـده     پاسـ  مانـده   وویان بود که در کـالس انقـال  اسـالمی بـی    سؤات  دانش

روزتـر ارائـه شـود،     گرایـی شـود و درس انقـال  اسـالمی بـه      محوری جـایگةین گذشـته  
یابند  عموم دانشوویان، درس دو واحدی انقال  اسالمی  دانشوویان رضایت بیشتری می

داننـد و بـه    ربار  جمهوری اسالمی مـی را تقریبا  تنها فرصت برای پاس  به سؤات  خود د
 حق، انتظارا  باتیی در این درس دارند 

( کتـابی  1399)علویان و همکـاران،   درآمدی تحلیلی بر انقال  اسالمی ایرانکتا  
شـود  در   های کشور، برای درس انقال  اسالمی تدری  می است که در بسیاری از دانشگاه

تبط به انقال  تعری  و سـی  بـا طـرح دوگانـة الگـوی      این کتا  ابتدا مفاهیم و عناوین مر
، تـاری  معاصـر ایـران تـا     19، از ابتـدای قـرن   «خواهی اسالمی تعالی»و « گرا ترقی غر  شبه»

(  از همـان ابتـدا، در   1390شود )عیوضی و هراتی،  مقط  پیروزی انقال  اسالمی بررسی می
ترقـی در مقابـل    را مشـاهده کـرد؛ شـبه    توان ردپایی از جانبداری گذاری این دو الگو می نام

کنـد و احتمـات  دانشـووی     خواهی  کتا  مذکور از ابتدا جبهـة خـود را مشـخص مـی     تعالی
کشاند  کتا  با همین دوگانه تالش وقای  تـاری    گیری علیه خود می منتقد نظام را به موض 

ترقــی  شــبه در توصــی  الگــوی 43معاصــر ایــران را تحلیــل کنــد  بــرای نمونــه، در صــفحة 
خواهی غربی به بیرون، نـوعی از وابسـتگی در    با توجه به نگاه ویژه گفتمان ترفی»نویسد:  می

«  رود درون این گفتمان نیة مطرح است که تهدیدی بـرای هویـت و اسـتقالل بـه شـمار مـی      
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توانـد بـه صـحت ایـن جملـه و       ای در حوز  تاری  معاصر می طبیعتا  هر ک  با اندک مطالعه
که دانشووی مهندسی یـا پةشـکی کـه انقـال  اسـالمی       مشابه پی ببرد؛ اما نکته اینعبارا  

برای او یـ  درس عمـومی اسـت و اطالعـا  بـاتیی در ایـن حـوزه نـدارد، بـیش از ایـن           
هـای   خواهد در ی  سیر علی و معلولی دربار  ریشه ها به دلیل و منطق نیاز دارد و می گةاره

هـا و   های گسترده بـه رسـانه   شوویان نسل جدید با دسترسیانقال  اسالمی قضاو  کند  دان
پذیرند و بیش از هـر چیـة بـه اسـتدتل نیـاز       ان را نمیادتاسمناب  گوناگون به راحتی نظرا  

 دارند 
توانایی علمی استاد، توجه به مقط  پ  از پیروزی انقال  اسالمی، گذر از عبـارا   

ترین راهکارهـا بـرای اصـالح رونـد فعلـی       مهم ای و پرهیة از جانبداری، بدون تردید کلیشه
تحلیلی بر گذشته، حال و آینده انقـال   درس انقال  اسالمی هستند  از سوی دیگر، کتا  

که به قلم استادان ارجمند دکتر مرتضی علویان، اسـتادیار دانشـگاه مازنـدران،     اسالمی ایران
نی بابــل و دکتــر رحمــت پــور، اســتادیار دانشــگاه صــنعتی نوشــیروا دکتــر غالمرضــا ضــابط

نگارش شده  ـ  ان درس انقال  اسالمی ایرانادتاستبار، استادیار دانشگاه مازندران ـ از   عباس
منتشـر کـرده اسـت، بیشـتر بـه مباحـ  بعـد از انقـال           1399و نشر معـارف آن را در سـال   

نظـر   اسالمی و خصوصا  آیند  انقال  اسالمی بـا توجـه بـه بیانیـة گـام دوم پرداختـه کـه بـه        
 های این کتا  را کاهش داده است  رسد تا حدی کاستی می

 هـا  شیگـرا  ریسـا  در کـه  یاسالم انقال  درس  یتدر یبرا پیشنهادی دیجد روش
 بـا  لـذا  و توجـه کـرد   درس نیا یاصل ةمسئل و دغدغهبه  دیبا ابتدا که نیا ،ستاجرانیة قابل 

 آن حـل  راه و مشـکال   ةشـ یریـافتن   ،مسـئله  نیتـر  مهم ران،یا معاصر  یتار لئمسا به توجه
 کشـور  10جـة ِ   را آن تـوان  یمـ  کـه  اسـت  یامکانات یدارا یعیطب لحاظ به رانیا رازی است؛

 توانـد  یمـ  دغدغـه  نیا است  نشده محقق کامال  یامر نیچن هنوز یول ،داد قرار ایدن قدرتمند
 خواهـان  یرانـ یا  یـ  عنوان به ةین آنان رایز باشد؛ مسئله مختل  یها رشته انیدانشوو یبرا

 شـود  یم که شد دایپ یوستگیپ  ی الؤس نیا براساس هستند  خود کشور شرفتیپ و توسعه
 کرد  مطرح آن لحو را یمختلف مباح 

 انقـال   درس هـدف  در دیـ با رسـد  یمـ  نظـر  بـه انقـال  اسـالمی    دوم گامبیانیة  در
 یـی افةا دانـش  و لیـ تحل ةارائـ  هـدف  بـا  موجـود  یها کتا  زیرا کرد؛ وادیا یرییتغ یاسالم
  نـدارد  یچنـدان  تیجـذاب  مختلـ   یهـا  رشـته  انیدانشـوو  یبـرا  امـر  نیاکه  اند شده نیتدو

 انیدانشـوو  لیـ تحل قـدر   افـةایش تقویـت   رااسـالمی   انقـال   درس هـدف  اگربنابراین، 
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 گـرفتن  ادیـ  یبـرا  تنهـا  دانشـوو  ازیـر  د؛یـ آ یمـ  وجود به درس نیا در میعظ یتحول ،بدانیم
 کـه  اسـت  یروش دنبال به بلکه کند، ینم شرکت درس کالس این در موضوعا  یسر  ی

 کند  تیتقو خود اطراف موضوعا مورد  در را خود لیتحل قدر بتواند  آن براساس
؛ به طوری کـه  است یال اصلؤبراساس س یات  فرعؤس یطراح ،روش نیامرحلة بعد 

ال ؤاز سـ  یمسـئله بخشـ   نیکند و ا یتوجه و آن را حل م لئاز مسا یا مسئلهبه  ،استاد و دانشوو
ال ؤ  دانشوو در جلسا  مختل ، گام به گام به دنبال استاد خواهد بود تا پاسـ  سـ  است یاصل
باید را وی بلکه  شود، یدانشوو داده نمبه  ییپاس  نهادر ابتدا  ی،ا مسئله چیه رد بیابد را  یاصل

بـا   ،انیـ و در پا یـاد داد  را لیـ مطالـب و تحل  نشیـ چ  و نحـو  کـرد مختلـ  آشـنا    یهـا  با پاس 
بـرای  شـده   نظرا  مطرح یبند به عنوان جم  ،پاس   سر یشده، بر  ارائه یها پاس  یبند جم 
 تا دانشوو فکر کند  گذارد یال را استاد بازمؤس نیا  و پروندشده، توافق  ،ترم انیپا یابیارزش

 مطـرح  یاصـل  مسـئله  آن یفرعـ  مسـائل  عنـوان  بـه  کـالس  در که یمسائل موموع از
 افـت یدر ؛شـود  یمـ  داده دانشوو به  یتدر هنگام ترم، طول درو  مطرح الؤس 20 شود، یم

 یبند جم  هم، آنپاس   و بود خواهد یلیتحل اریبس ات ؤس دانشووست   برعهد آن پاس 
 ،گـر ید عبـار   به شوند  یم متضرر دارند یکمتر دقت که یکسان لذا ؛است کالس مباح 

 داده دانشوو به قبل از که یاتتؤس یعنی بود خواهد باز کتا  صور  به ترم انیپا یابیارزش
 یکسـان  تنها و است همبه  هیشب اریبس آن یچهارجواب یها نهیگة که یالؤس ستیب است  شده
 از تـرم،  یانیپا آزمون بر عالوه دهند  پاس  آن به توانند یم ،اند خوانده قتد با را مباح  که

  یـ  در را کـالس  یاصـل  الؤسـ  بـه  تـرم  انیـ پا در کـه  شود یماعالم  دانشوو به ترم یابتدا
 ،شـته نوها را  پاس  خوابگاه ای منةل درکند و  ها را دریافت می آن دانشووپاس  دهد؛  صفحه

 شیافـةا  را او دقـت  کـه  یروشـ  بر عالوه ،کالس یخروج  دهد یم لیتحو امتحان جلسه در
 اسـت  مطلـب  صـفحه   ی است، آموخته را او اطراف مباح  لیتحل یچگونگ و است داده
وجـود   هـم  ای هجـةو  و ستین محور کتا  روش نیا است  کرده نیتدو و افتیدر خود که

  دینما لیتحل و باشد داشته هنت در را ها آن دیبا دانشوو بلکه ندارد،
مدرسـان   است، سرعت و مهار  ابتکار، اطالعا ، قرن کمی و ستیب قرن که آنوا از

 عمـل  لیت اصول اساس بر است شایسته شتریبهرچه  یرگذاریثرت یبرا درس انقال  اسالمی
 ،یاریـ هم هـای  روش ماننـد  د؛نـ کن اسـتفاده  روز بـا  همگام و فعال  یدرت روش از (1 :کنند

 و ییاسـتقرا  شـبهه،  حـل  ،یگروهـ  بحـ   ،یشـ ینما نقش، یفایا ،یمغة بارش فعال،  یرتد
 نیـ ا تزمـه  ،ردیـ گفرا را دیـ جد اطالعا  و باشد علم یریفراگ حال در همواره (2  یاکتشاف
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 اصـول  بـا  اسـت  یضـرور  (3 است  قیتحق و  یتدر یها کارگاه و ها دوره در شرکت کار
 ازیـ ن مـورد  مطالـب  طـرح  بـا  را  یتـدر  مـورد  کتا  دیبا (4 باشد  آشنا یتیترب یشناس روان

 یابیارزشـ  و باشـد  نمـوده  مشـخص  قبـل  از را جلسـه  هـر  درس طرح نیة و دینما یبند بودجه
 مـدل  یةیـ ر طـرح  قـدر   ماننـد  یفـرد  یها مهار  (5 بداند  را یانیپا و یلیتکم ،یصیتشخ
 قـدر   و مسـائل  لیـ تحل و هیـ توة قـدر    ،یتـدر  در یمنطقـ  اصـول  یریکـارگ  بـه  ،یتهن

 احساسـا ،  کنتـرل  مانند ، یتدر و یارتباط یها مهار ( 6  آورد دست به را یریگ میتصم
 ،رایانـه  ماننـد  ،یآموزشـ  روزآمـد  یهـا  یفنـاور  از (7  بدانـد  را شـعر  بردن کار به و انیب فن

 و مــنظم یبنــد دســته صــور  بــه یدرســ مطالــب ارائــه و نــتیپاورپو پرووکتــور، ،نترنــتیا
 و لئمسـا  لیـ تحل و هیتوة مهار  (8 باشد  داشته یکاف اطالع دیاسال در یدرخت و ینمودار
 یهـا  وهیشـ  بـه  دسـت  ،باشـد  ،خـالّ  دیـ با امروز یایدن در( 9 آورد  دست به ار یانتةاع تفکر
 کـردن  مطـرح  یبرا یالؤس همواره دیبا (10  اوردیب بار خال، هم را انیدانشوو و بةند دیجد
 بـه  را آنـان  و کنـد   یتحر را انیدانشوو یکنوکاو  ةیانگ و ح  و باشد داشته کالس در
 جدیـد  یالؤس طرح با بلکه نباشد، یمعمول و یسنت شروع، ةنقط (11 وادارد  جنبش و تیفعال
 مختلـ   یایـ زوا از مسـئله   یـ  به و دهد ارائه دیجد یها فرر شیپ (12 کند  آغاز را ترم

 و جوا  و کند شیآزما را خود خال، یهاطرح و نهراسد یشکست گونه چیه از (13 بنگرد 
 و تواضـ   صـدر،  ة سـع  ظـاهر،  یآراستگ یدارا دیبا (14 کند  منعک  همه به و ردیبگ وهینت

بـا   ،شـادا   و نشـاط  ، بـا شـناس  فـه یوظ ح،یصـح  نشیب و نگرش تقوا، ،یکار تعهد اخالص،
 منـاف   به را جامعه مناف  و کند مراعا  را یاجتماع رسوم و آدا ؛ نیة باشد یمهربان و فتأر

  ةدیبیره ییگرا جناح ازداشته،  مقدم فرد
 گذاشـته  ریثرتـ  یاسـالم  معارف دروس تیفیک برس انقال  اسالمی شدن در یاجبار

آن  ةجاتبـ  از یبخشـ  ،است یاجبارگذراندن آن  و ینید سدرس، در نیا که آنوا از است 
 ریتـرث  آن بـه  نگـرش  نـوع  و سدر نیـ ا سـطح  در ،بودن یاجبار عنوان به یعنیکاهش یافته؛ 

 شـنهاد یپ نکند احساس را سدر نیا بودن یاجبار دانشوو که نیا یبرا  است گذاشته یخاص
 در نیـ د گـاه یجا انیـ ب بـه  یةیـ چ هـر  از قبـل  تـرم،  ةجلس نیاول در شود: نخست، استادان می
 در این درس ةارائ ةفلسف و ضرور  و گرید انیاد بر اسالم نید یبرتر ةفلسف ،یبشر ةشیاند

 را کتـا   تنهـا  اسـتاد  که نباشد یالةام یعنی باشد؛ شناور ن درسمتدوم،  بیردازند  ها دانشگاه
درخصوص انقال  اسالمی ارائه شود  یاریاخت یواحدها یسر  ی و سرانوام کند  یتدر

 دفـاع  و لیـ تحل قـدر  ترتیـب،   ها را بگذرانند؛ بـدین  آن دارند یشتریب ةدغدغ که یکسان تا



 1399پاییز و زمستان  ،47 شمارة ،چهارم و بیست سال دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      278

 

 نیـ ا نمـرا   تـوان  یمـ  ان،یدانشـوو  کردن بیترغبرای   شود می شتریب جامعه در انیدانشوو
 کرد  محاسبه انیدانشوو معدل در را یاریاخت دروس

ایـن اسـت کـه      دانشـگاه  در رسد علت بازخورد کم درس انقال  اسالمی به نظر می
 یپةشـک  علـوم  یتخصصـ  یفضـا  در آنچه ،مثال رایب  میچیپ یم واحد ةنسخ  ی همه یبرا

 ؛اسـت  اسـالم  اولیـة  احکـام  اب یپةشک علوم یفضا و نامتخصص قشر یانطباق بی وجود دارد،
 و باشد داشتهارتباط بیشتری  افراد نیا مشکال  با دیبا گروه نیا یاسالم معارفدروس  لذا

  کننـد  یم افتیدر را مطالب بهتر یولوویب و  یولوویةیف درس براساس یپةشک انیدانشوو
 اسـتدتل  بـا  و اسـت  صـرف  ییکـارکردگرا  ییفضـا  یمهندسـ  و یفنـ  یفضـا  در حالی کـه 

 یفضـا  نیـ ا که باشد طوری یمهندس و یفن با یاسالم معارفارتباط  دیبا لذا ،دارد سروکار
 سـاختن  یمبـان  دنبـال  یانسـان  علـوم  بـا  نسبت در یاسالم معارف و کند پر را ییردگراکارک
 است  متصور یانسان علوم

 

 گیری بحث و نتیجه
 ثیررتـ  و اسـالمی  معـارف  دروس بـه  دانشـوویان  گـرایش  میـةان  شـد  تالش پژوهش این در

 دانشـوویان  گـرایش  بـر  اسـالمی  معـارف ان ادتاس عملکرد و دروس محتوای چون: عواملی
 اسـالمی،  معـارف  دروس به دانشوویان گرایش میةان شد،اشاره  کهطور  همان شود  بررسی

 به دانشوویان مثبت گرایش افةایش از حاکی که بود درصد 7/93 قوی، و متوسط سطح در
 بـوده  بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشوویان میان در کم دست اسالمی، معارف دروس
 دهـد  مـی  نشـان  کـه  بـود  درصـد  7/72 متوسط سطح در دانشوویان رضایت میةاننیة  است 

 معرفتـی  و کاربردی نیازهای پاسخگوی و دارد فاصلهان آن انتظارا  حد اب شده ئهارا دروس
 بـه  اسـالمی  معـارف  دروس هـای  کتـا   و اسـتادان  از ارزیابی مالحظه همچنین نیست ان آن

 از ارزیـابی هرچنـد   کـه داد  نشـان  اسالمی معارف کنونی آموزشی  شیو اصلی ارکان عنوان
 و درصـد  8/34 قـوی  سـطح  در مشـابهی  ومقبـول   حـد  تـا  اسـالمی  معارف استادان عملکرد
؛ نیسـت  بخـش  رضـایت  چنـدان  دروس محتـوای  کیفیت ارزیابی است، درصد 5/60 متوسط

 دروس محتـوای  آیـد  مـی  نظـر  به بنابراین  است درصد 68 متوسط و درصد 4/15 قویزیرا 
 بـه  اسـت   تودیـدنظر  قابـل  مخاطبـان،  زمانی نیازهای و ها رشته شرایط، به توجه با شده، هئارا

 تقویـت  باید باشد زندگی در دینی های آموزه بودن کاربردی بر مبتنی که رویکردی عالوه،
 معـارف  دروس اکثـر  ةارائـ  و یعلمـ  ئـت یه جـذ   در ها دانشگاه از یبرخ اهتمام عدم شود 
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 موـوز  کـه  انادتاسـ از سـوی   یاسـالم  معـارف  دروس ةارائـ  ةین و نیمدعواز سوی  یاسالم
 و یاسـالم  معـارف  گـروه  یهـا  بیآسـ  از یکـ ی توانـد  یمرا ندارند،  یرهبر نهاد از  یتدر

 را یاسـالم  معارف دروس درصد 80 تا 70 از شیبدرواق ،  دهد  کاهش را آن یرگذاریثرت
 که است نیا اصل بر یعال آموزش نظام در که آن حال ،کنند یم ارائه  یالتدر حق استادان

  یالتـدر  حـق  مدرسان ازاستفاده  وکنند  ارائه یعلم ئتیه یاعضارا  دروس غالب  یتدر
 قانونگـذار  لـذا  د؛نشو یم اجرا و نوشته اساس نیمه بر هم نیقوانباشد؛  استثنا باید در شرایط

 بـه  یاسـالم  معـارف  دروس در اسـتثنا  نیـ ا اسـت   ننموده  یالتدر حق بح  به یادیز توجه
 شده است  لیتبد اصل  ی

 دانشـگاه  حمایـت  از را خـود  قـدردانی  مراتـب  مقاله این نویسندگانتقدیر و تشکر: 
 دارند  می اعالم BNUT/98/388018  شمار پژوهشی اعتبار طریق از بابل نوشیروانی صنعتی

 را نامـه  پرسـش  کـه  مرزبنـد  اهلل رحمت و نیا دارابی مرتضی کارنامی، حسین سید آقایان از نیة
 کنیم  می تشکر و تقدیر دادند قرار ما اختیار در
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