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 چکیده
گـویی بـه    هـا بـرای پاسـ     ها، برای هر چه کارآمدتر کـرد  آ   های معارف اسالمی دانشگاه بازتعریف درس

هـای   گـذاری درس  تقویـت فرایدـد می ـی سیاسـت     نیازهای نسل نو ضروری است و پژوهش حاضر با هدف
  اسـت تـا بـا بررسـی وضـعیت      انداز آیدده انجام پذیرفته است. مطالعـ  حاضـر بـر آ    معارف اسالمی در چشم
های معارف اسالمی در سه حیط  شداختی، مـافیی و م یرـردی، مشـ       به درس نگرش دانشجویا  نسبت

ـته        کدد که به چه میزا ، در تعـالی   ،روش پـژوهش انـد    ب شـی بـه باورهـای امتقـادی دانشـجویا  توفیـه داش
دانشـجویا  مقطـک کارشداسـی دانشـگاه      ت ـام  از میـا  بدـابرای    رویررد کاربردی است. با پی ایشی ـ  توصییی

  براساس حجـم ن ونـ   د،واحد را گذرانده بودن 8و ماقبل آ  که حداقل  1395صدعتی نوشیروانی بابل ورودی 
آوری  ابـزار م ـک   انت ـا  شـدند.   ن ونـه پـژوهش   برایگیری تصادفی،  دانشجو به روش ن ونه 319کوکرا  

ـتادا  صـاح     که روایی آ بود ای نامه ها پرسش داده نظـر در ایـ  زمیدـه قـرار       ، قبالً موردتأیید چدـد تـ  از اس
هـای   دادهبـوده اسـت.    908/0نامـه   پایـایی کـل پرسـش    مقدار ضری  آلیای کرونباخ در بررسی گرفته است.

 24. نسـ    افـزار اس.پـی.اس.اس   در محیط نـرم  و استدبافی های آمار توصییی حاصل نیز با استیاده از شاخ 
های معارف اسالمی الزامی اسـت رویرـردی    دهد که در ارائ  درس های پژوهش نشا  می یافته .ندشد تحییل

 انت ا  شود که هم به مقل، هم به مافیه و هم به رفتار دانشجویا  تومه شود.
  های معارف اسالمی. نگرش، شداختی، مافیی، م یرردی، درس های کلیدی: واژه
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Abstract: 

Redefining the Islamic education courses of universities is necessary to make them 

more efficient to meet the needs of the new generation and the present study has 

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

making of Islamic education courses in the future perspective. The present study 

aims to examine the status of students 'attitudes toward Islamic education courses in 

three areas: cognitive, emotional and functional, to determine to what extent they 

have succeeded in elevating students' beliefs. The research method is descriptive-

survey with an applied approach. Therefore, from all undergraduate students of 

Noshirvani University of Technology in Babol, entrance 95 and before, who had 

passed at least 8 credits, 319 students were selected as the research sample based on 

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

questionnaire whose validity has already been approved by several experts in this 

field. The value of Cronbach's alpha coefficient in the total reliability of the 

questionnaire was 0.908. The obtained data were analyzed using descriptive and 

inferential statistical indicators in SPSS software version 24  . Findings show that in 

presenting Islamic education courses, it is necessary to choose an approach that pays 

attention to the intellect, emotion and behavior of students. 

Keywords: attitude; cognitive, emotional, functional, Islamic education 

courses. 
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 مقدمه
با  متداس  یگیردیا م تیف ژسطوو ها  حیطهدر مت امی و ایدی ی دها زش ارزشموآ
 که تساهایی منظا مهم یها چالشاز یری  نشگاهی  داموختگاآ نشد دام یررو ظایف و

 تربیت،م تیف ژسطودر مت امی امشاغل  یتصد ایبری را متعهد  مت صصا مصرّند
در شی زمودی آیررارد و روند یدیهای د امظـن به تصاصیـخ، ارـما  ـیات ـساح ـضوا کددد.
ه یت ، اسیاسیـ      یدیدحرومتی  رساختادر ما است. امت امی امدیریت  دهبررایک  قال 

ــا ارزشزش موو آد شو می ا چددع دوموضو ی ا د و فر شدر رمتباابه  هم ،هاوربا یتقاو ار ه
ی مبداد. بو هداخوهــایی منظا چدی دیــ  اســالم  رستودبه  مامعه شیارزمدیریت  رمتباابه  هم
 که ستم اسالا در اگر مامعهر و محودفر ریساختاد در فر تعالی دیرره، رویدگادی  ا

 ۀبه مبارت دیگر تعـالیم اسـالم دربرگیرنـد    .دشو می هیدده  امذ  و یاادسایر از تر  نگرپر
 هاست. روابط فردی و امت امی در ت ام زمیده ۀکددد ابعاد ومود انسا  و تدظیم  ه 

 مهتدو هر و در ست افرهدگی  د،خو سیاسی دیررا  در رویراسالمی   انقالا
در  ره(خ یدی) مما، اسالمی  انقالار ابدیانگذ توسط که حرومتی یلگوایدی. ر، دمذکو

ــار دبیش  گذشتاز پس  حتی که  آ  کال یهادهبرو راشد  دهنها دبدیا ا یرا در هه از چهــ
از یری  ره(خ یدی) ممااست. اقعیت وای  ی اگویا ،کدد می امندض امر مهانیو میی  مرص 
ك تحردر ی  دنقش   شد رشرام و آسالد امجد یحیا  را انقالی اهاوردستادتری   مهم

 معدویـــتبه  تیادمادم از مردر حی ل روتحو دیجا( ا64ص ، 17ج  ،1385) عمت اابه داد  
  یشاا ندد.دا مــی (188 ، ص13هــا )ه ــا ، ج   در ارزشگرگونی د دیجا( و ا93 ، ص )ه ا
ــه   ماهیت  بر تأکید ض   ــد ک ــد بودن ــدئولوکیک نه،ــت، معتق ــا  »ای ــی ی ــال ، سیاس ــ  انق ای
 ،؛ نصـیری 1377دهشـیری،  ؛ 17 ص ،6)ه ـا ، ج  «سیاسی نبود، بیرـه ت امـا اسـالمی بـود     نی ه

پیروزی انقال  اسالمی شرل گرفـت    های اولی ( بر ای  اساس، انقال  فرهدگی در سال1387
هـا   م ومی دانشگاه های کوتاه تعطییی، در خانواده درس ۀها پس از دور و با بازگشایی دانشگاه

 :های معارف اسالمی با اهداف زیر گدجانده شد ی با مدوا  درسهای مج ومه درس
باورهـا، اخـال ، تـاری  اسـالم و      ۀهـای دیدـی در حـوز    آشدایی دانشجویا  با اندیشه

  های فرری انقـال (، تبیـی  اندیشـ    تاری  معاصر )آشدایی دانشجویا  با معارف و سرچش ه
دیدی با ادبیات دانشگاهی، ارتقای معدویت و اخال ، دمید  روژ الهـی در کالبـد دانشـگاه،    

م برای خدا، حل مشرالت مافیی، آموزشی و سیاسی دانشـجویا ،  دموت دانشجویا  به قیا
دیدــی، ایجــاد تحــول مظــیم روحــی در دانشــجویا  و بسترســازی بــرای آ ،    تولیــد اندیشــ
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گویی به مسائل ومودی انسا ، رازها و نیازهـای ومـودی در مهـا  معاصـر، افـزایش       پاس 
هـای اسـالمی، ایجـاد     ش رزتیرـر دیدـی، افـالع از ا   از شداخت و سطح آگـاهی دانشـجویا    

تـدی  در میـا      دو مدصر میم و روحی  تغییرات اساسی در رفتار و مادات دانشجویا ، اشام
  انقالبـی، نشـاا انقالبـی و بیـدش سیاسـی در میـا  دانشـجویا         دانشجویا  و تـروی  روحیـ  

 (.3، ص 1385)مجیدی و فاتحی، 
مرص  در چه دی و فر زۀحودر  هـچ سالمیم اظاـن فرهدگی  وـشئاز ی ـیررو،  ای  از

ی  در اتربیتی  ـ  شیزمور آبا تری  هم د که ستر امحو   ارزشمت صصا تربیت ،امیـــمت ا
در سالمی رف امعا هـای  دا  و درساــ ستۀ ادــ مه بهآ ، د ـش دص و روخا یاـمعد به هـمیدز
ــا و  شکدواکه یبهنحو ؛    هاســت اهنشگدا ــای تحساسیه  منظا  مسئوال ففراز تومهی  قابل ه
ی  ر ااــ ساختو ماهیت از ر ــ نظفصر د.شو می هدــ یها د دا  آ تاـسو ا ها درسی  ابه   سبتـن
ر ساختام و نظا ینظر مبانی کههــــایی  سدرکه  دغییتکر نرته ی ا  از اتو ن ی ،نظرهارظهاا
 ییامحتوو شی ظ رولحا به ،کددد می تقریرو تبیی   نشگاهیداسطح را در سالمی دات امتقاا

ــه آ  دمووباو مست رند  یها ینگرزباو تقویت  ،یابیارزد مدزنیا ــای در شتال کــ   ریخوهــ
 .ستا یتر یمد سیربر شایست  مسئیه ی ا زهدو ل،حا ی ابا  ،گرفتهرتصو میدهزی  ا درنیز 

ــد می ــی سیاســت  هــای معــارف اســالمی در  گــذاری و تصــویرپردازی درس تقویــت فراید
 ش است.انداز آیدده یری از اهداف ای  پژوه چشم

با پشت سر گذاشت  گام اول انقال  اسـالمی پـس از چهـار دهـه و آغـاز گـام دوم       
هـا   هـای ارائـ  ایـ  درس    هـا و روش  هـا، تردیـک   انقال  اسالمی، تحول و بازنگری سرفصل

هـای نـو و انتقـال     گـویی بـه نیازهـای نسـل     هـا بـرای پاسـ     برای هرچه کارآمدتر کـرد  آ  
هـا و سـاختار    رو، ارزیـابی برنامـه   ا  ضـروری اسـت. ازایـ    های انقال  اسالمی به آنـ  ارزش
های معارف اسالمی به مدظور بررسـی توانـایی مـذ  و اذرگـذاری بـر دانشـجویا  و        درس

برآورد موامیی که در ارتقا یا افول تأذیرگذاری آ  نقش دارند، بـه مدزلـ  الـزام و ضـرورت     
رسد. برخـی   ضروری به نظر میهای آموزش مالی  ه یشگی برای توسع  راهبردی در محیط

هـای معـارف اسـالمی بـا مشـرالت و موانـک        دهدد کـه درس  های تحقیقات نشا  می از یافته
(. 1380انـد )یوسـیی لویـه،     هـای تـدریس ناکارآمـد موامـه     مدی ه چو  استیاده از روش

ر توانـد بـه بـروز انحـراف د     هـای می ـی مـی    بـا روش  بدابرای  اوالً، مدم اهت ـام بـه ارزیـابی    
انداز غیرواقعی بـرای فعالیـت آتـی     های معارف اسالمی و ترسیم چشم گذاری درس سیاست

انـدرکارا  و   مسئوال  مدجر شـود. ذانیـاً، نتـای  پـژوهش حاضـر ایـ  امرـا  را بـرای دسـت         
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بـر سـدجش اذـر     سـازد تـا مـالوه    های معارف اسالمی فـراهم مـی   ریزا  آموزشی درس برنامه
به بازبیدی، اصـالژ و   یدی دانشجویا ، تص یات الزم را نسبتها در نگرش د ب شی ای  درس

در زمیدـ   »فرماید:  های مربوا اخذ کددد. رهبر حریم انقال  اسالمی می تجدیدنظر در زمیده
مسائل آموزشی ما واقعاً احتیاج داریم به تحول، تحول در زمید  مسـائل آمـوزش ایـ  اسـت     

 هــای م قــی ، حتــی دبســتانی را، آمــوزشهــای دانشــگاهی و دبیرســتانی را کــه مــا آمــوزش
محـور را مطـرژ    هـای فایـده   ها و بحث قرار بدهیم؛ م قی، کاربردی، نه صرفاً حیظی؛ درس

 (. 14/3/1399...« )بردید 
بـه   حاضر بر آ  است تـا بـا بررسـی نگـرش دانشـجویا  نسـبت        در ای  راستا، مطالع

که ایـ    کددمش    یرردی، در سه حیط  شداختی، مافیی و مهای معارف اسالمی  درس
ب شـی   ها تا چه حد توانسته در مسیر اهداف خود گام بردارد و به چه میـزا  در تعـالی   درس

   اند  به باورهای امتقادی و بیدش سیاسی دانشجویا  توفیه داشته
 یامت ـام  یشداسـ  مهـم در روا   یمدوا  اصطالحبه  1930  میهوم نگرش که در ده

مت صصا   (.2011، 1 )کوی ومیا ومات مهم پژوهشگرا  استچدا  از موض مطرژ شد هم
بـر   ،هـا و باورهـا   نگرش درهین ست ا :داندد یم تیها را حائز اه  نگرش  مطالع لیبه چدد دل

 ،دوم ؛در رفتار آشـرار مـا مـدعرس نشـوند     شهیه  اگر یحت گذارند. می ریذأما ت یها شهیاند
احت ال  ؛رندیپذ یم ریما تأذ یها و باورها از نگرشباورند که واقعاً رفتار ما   یمت صصا  بر ا

شـده   تیـ مسـتقر و تبب  یخوببه  و یها قو بیشتر است که نگرش یها زمان نگرش یگذار ریذأت
 ریذأمـا تـ   دیـ اهستدد که غالباً از مق یها احساسات نگرش (.98ـ77، ص 2013، 2)زمانپور باشدد

، 1986، 3)نیرـل  سازند یمفراهم  دادهاید و روافرا ،ایواکدش به اش یرا برا دهیو زم رندیپذ یم
 ایـ فـور مببـت   بـه   واکدش نشا  داد  یبرا یاکتساب یییت ا مدزل به  نگرش(. 306-301ص 
، ص 2006، 4وشائو)ی شده است فیتعر یش   خاص ای یءش ،نهاد ،تیموقع کیبه  یمدی

176-183.) 
بـه یـک چیـز     سـبت ها و آمادگی بـرای م ـل ن   ها، احساس ترکی  شداخترو،  ازای 

 5نگـرش   کی ـ . (295 ، ص1373 به آ  چیز گویدـد )کری ـی،   معی  را نگرش ش   نسبت
آ ، دیگـر    گرفته شده و ریشـ  6یافتگی مداسبت و سازش  چددی  معدا دارد. ای  واکه از کی 

                                                                                                                                        
1.  Kouyoumdjian 

2.  Zamanpour 

3.  Nickell 

4.  Yushau 

5.  attitude 

6.  optus 
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در کـاربرد ایـ  دو ریشـه در     ،رو . ازایـ  اسـت  1حالت و آمادگی ذهدی یا فرری برای م ل
 و 2هـای ذهدـی   نگـرش  :انـد  ل شـده ئـ مت امی بی  دو دسته نگـرش تیریـک قا  شداسی ا روا 

 .(116 ، ص1371)آلپورت،  3های حرکتی نگرش
 «هـا  می ـی نگـرش    مطالع»شداسی امت امی را در حرم  از مت صصا ، روا  مده ای

نگـرش دارنـد مبـارت اسـت از:     ۀ شداسا  امت امی از واک داندد. اما تعرییی که اکبر روا  می
و ت ایـل بـه م ـل اسـت.      مـافیی که شامل یک مدصر شداختی، یـک مدصـر    ،ی بادوامنظام

 یک اندیشه یا شـیء اسـت. مدصـر    ۀمدصر شداختی شامل امتقادات و باورهای ش   دربار
نوع احساس مافیی با باورهای ما پیوند دارد و ت ایـل بـه م ـل     مافیی آ  است که مع والً

 . بـرای شود )کری ی، ه ا ( ای خاص افال  می وهگویی به شی به مهت آمادگی برای پاس 
عـد شـداختی باشـد کـه او را     مبال، نگرش فرد به یک ش صیت سیاسی م ر  است حاوی بُ

شییتگی فرد به فریه سـ درانی   ،آ  م ر  است مافییعد داند. بُ یک ش صیت سیاسی می
مالقـات   ۀآ  ش صیت سیاسی باشد و ب ش م ل یا رفتاری آ  است که فرد ه ـواره آمـاد  

( سـه نـوع   1996) 4برتـرا، مـایرز، و آکـر    .یا شرکت در میسات آ  ش صیت سیاسی اسـت 
: آگـاهی، دانـش و   5انـد: شـداختی   به یک پدیده( را ذکـر کـرده   پاس  )واکدش فردی نسبت

 : گرایش م یی. 7: ارزیابی و ترمیح؛ رفتاری6درك؛ احساسی 
ا  دربارۀ میـزا  موفقیـت   در ای  پژوهش کس  افالع و شداخت از نگرش دانشجوی

شـود   های معارف اسالمی در ابعاد سه گان  نگرش است که بـه شـرژ زیـر تقسـیم مـی      درس
 (. 111، ص 1392نژاد،  )حسیدی یزدی و سبحانی

 
 شناسی  الف( اهداف شناخت

 رستا ؛یدب یدید  اتیهای معارف دانشگاه با درس تعی درس یسطح می  یه اندد. 1
 معارف؛ استادا با  امتقادی مباحث دربارۀ ها گوها و مشاورهو یتگ  یبود  نتا دی. می2
 های معارف؛ . کاربردی بود  محتوا و م،امی  درس3
 های معارف با تغییر و تحوالت مامعه؛ های درس . تداس  سرفصل4

                                                                                                                                        
1.  aptitude 

2.  mental attitude 

3.  motor attitudes 

4.  Brtra 

5.  cognitive 

6.  affective 

7.  conductive 
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هــای معــارف در برابــر تهــامم فرهدگــی غــر  مییــه مقایــد  . انجــام رســالت درس5
 دانشجویا ؛

هـای معـارف در    در حوزۀ معارف دیدـی پـس از گذرانـد  درس    . افزایش آگاهی6
 دانشگاه؛
 های معارف در دانشگاه. مددی ارائ  درس . فایده7
 

 ب( اهداف عاطفی 
 های معارف؛  احساس نشاا در زما  ح،ور در کالس درس. 1
 های معارف؛ . میزا  تعیه خافر به درس2
 های آموزشی؛ درس های معارف از . احساس ناراحتی در صورت حذف درس3
 های معارف در دانشگاه؛ . احساس ترمیح یا ضرورت تدریس درس4
 آور؛ مدوا  یک درس ن رهبه  های معارف دانشگاه . مذابیت درس5
 های معارف. . احساس اشباع معرفتی پس از گذراند  درس6
 

 ج( اهداف عملکردی 
 های معارف؛  میزا  مشارکت در مباحث درسی در کالس. 1
 های معارف؛ زا  تغییر مببت در تربیت دیدی پس از گذراند  درس. می2
های  های اخالقی پسددیده پس از ح،ور در کالس . گرایش بیشتر به تعهد به مدش3
 اخال ؛  
ــال  و ارزش   4 ــاع از انق ــرای دف ــتر ب ــادگی بیش ــرکت در    . آم ــس از ش ــای آ  پ ه
 های درس انقال ؛ کالس

های مطـرژ   اسی و امت امی فعیی با ش صیتهای سی . ت ایل بیشتر تطبیه ش صیت5
 در تاری  اسالم؛

گیری از متو  دست اول دیدی پس از تجرب  ح،ـور در   . آمادگی بیشتر مهت بهره6
 البالغه؛ های تیسیر قرآ  و نه  کالس

شـده پـس از گذرانـد      گویی به شبهات امتقادی مطرژ . آمادگی و ت ایل به پاس 7
 درس اندیش  اسالمی؛

 گی مهت تشریل خانواده پس از گذراند  درس دانش خانواده.. آماد8
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 مدل تحلیلی مطالعات نظری، برگرفته از چارچوب نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شداختی

 مافیی

 

معارف در دانشگاه با دروس تعلیمات دینی  هایدرسهمانندی سطح علمی 
 دبیرستان

 ها دربارۀ مباحث امتقادیوگوها و مشاورهمیید بود  نتای  گیت

 

 ت مامعههای دروس معارف با تغییر و تحوالتداس  سرفصل

های معارف در برابر تهامم فرهدگی غر  مییه امتقادات انجام رسالت درس 
 دانشجویا 

 

های های آ  پس از شرکت در کالسآمادگی بیشتر برای دفاع از انقال  و ارزش
 درس انقال  اسالمی

 

های های اخالقی پسددیده پس از ح،ور در کالسگرایش بیشتر به تعهد به مدش
 میاخال  اسال

 

 های معارفمیزا  تغییر مببت در تربیت دیدی پس از گذراند  درس

 

س
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ویا
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س
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ویا
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ن

ا 
تاد

 اس
ی و

ها
 

 م یرردی

 های معارفکاربردی بود  محتوا و م،امی  درس

 های معارفسافزایش آگاهی در حوزۀ معارف دیدی پس از گذراند  در

 های معارف اسالمیمددی ارائ  درسفایده

 آورهای معارف به مدوا  یک درس ن رهمذابیت درس

 های آموزشیهای معارف از درساحساس ناراحتی در صورت حذف درس

 های معارفاحساس اشباع معرفتی پس از گذراند  درس

 های معارفمیزا  تعیه خافر به درس

 های معارفا  ح،ور در کالس درساحساس نشاا در زم

 های معارفاحساس ترمیح یا ضرورت تدریس درس
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گیری از متو  دست اول دیدی پس از ح،ور در آمادگی بیشتر مهت مرامعه و بهره
 های تیسیرکالس

به شبهات امتقادی پس از گذراند  درس اندیشه گویی آمادگی و ت ایل به پاس 
 اسالمی

 آمادگی تشریل خانواده پس از گذراند  درس دانش خانواده

های مطرژ های سیاسی و امت امی فعیی با ش صیتت ایل بیشتر به تطبیه ش صیت 
 تاری  اسالم

 های معارفمیزا  مشارکت در مباحث درسی کالس
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تـر   بـه سـایر تعـاریف کامـل     در ای  پژوهش، تعریف سه مدصری نگرش، کـه نسـبت  
ــی   ــز م ــ ددا  نی ــیاری از اندیش ــذیرش بس ــرار گرف  اســت و موردپ ــد، موردتومــه ق ــه و باش ت

 ت.مدصرشداختی و مافیی نگرش بیشتر از مدصر م ل، موردتومه اس
 یکـه اهـداف شـداخت    کددـد  یمـ  ا یـ ب (1956) و ه رارا  1بیوم الف( حیطۀ شناختی:

 یهـا  و مهـارت  ها ییتوانا  دانش و توسع یبازشداس ای یادآوریاست که با  یشامل آ  اهداف
را مرضـه کردنـد کـه بـه فـور       یداختشـ  یریادگیـ سطح از  ششها  آ  .سروکار دارد یذهد
 ،کـاربرد  ،مدرك و فهـ  ،کـه مبـارت از دانـش    شـود  یآ  افـزوده مـ   یدگیچیبر پای  ددهیفزا

 ییدانـش محتـوا   دیـ با یشداخت  طیدر ح را ی است. فراگیابیو ارزش  یترک ،لیو تحی هیتجز
را در آ   یارتبـاف  یهـا  و مهـارت  هیـ تحق ییو توانا کدددآ  دانش را پردازش  ؛رندیرا فراگ

در  تـوا   یاشـاره دارد کـه مـ    ای یبـه درك ذهدـ   دجایدر ا «یشداخت» ۀواک .داشته باشدد دهیزم
کـرد و بـه    لیـ تحی ؛به حافظه سـپرد  یبعد یادآوری یمدتقل کرد و برا یگریقال  کالم به د
خواسـته   ا یبارها از دانشـجو  .برد به کار یدر زندگ یریگ میتص  ددایدر فر ییمدظور راهد ا

 ( یـ اصـول د ی )م وم یدتیاالت مقؤمقدس و پاس  داد  به س متو با حیظ کرد   شود یم
 .ابدـد یدسـت   یبه اهداف شـداخت  یزندگ یها تیعدر موق یدید یو با تومه به کاربرد باورها

سـروکار   یمقالنـ  یهـا  با دانـش و مهـارت   یشداختحیط  که  کدد یاظهار م( 2009) 2اورما 
اسـت کـه شـامل     یاصـ هـا و افالمـات خ   تیـ شامل کس  واقع حیطه  یدر ا یریادگی .دارد
 یحـل مسـئیه و تیرـر انتقـاد     ی،ریگ میتص  ی،شداخت یها مهارت ،ها و اصول هینظر ،میمیاه

 ۀباورهایی است که افراد دربـار افالمات و شداختی،  . بدابرای  مدظور از نگرش حیطهشود یم
  موضوع نگرش دارند.

انـد   نـام نهـاده   زیـ ن ینگرشـ   طـ یبـه آ  ح  یبرخ که ی،مافی  طیح ب( حیطۀ عاطفی:
از آمـوزش انتظـار    یدر هـر سـطح   را یـ است که از فراگ ییها یریادگی  یتر درواقک از مهم

 یریادگیـ   طـ یح  یـ درمورد میهوم نگرش به درك بیشتر ا یم تصر حیتوض دیشا .رود یم
هـا   نگـرش  .د اسـت افـرا  یرفتارهـا  رسازیباورها و امتقادات ز ،ها درواقک نگرش .ک ک کدد

 ،او امـم از افـراد   یرامـون یپ یهـا  دهیـ به پد یواکدش مببت و مدی یفرد برا لیت ا ۀدهدد نشا 
  مدبـ  ،هـا  نگرش یاز افراد برا یتعداد معدود .است ... ها و ارزش ،ایاش ،ها تیموقع ،ها گروه

  غالـ دارد کـه   دیـ کأت ایـ   م ومـاً بـر   یشداسـ  امـا میـم روا    ،قائـل هسـتدد   یو سرشت یذات

                                                                                                                                        
1.  Bloom 

2.  Oermann 
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 رییو تغ جادیالبته واضح است که ا پذیرند.رییقابل تغ زیو با آموزش ن ندها آموخته شد نگرش
 اسـت  را یـ آنـا  توسـط فراگ   یریادگیـ و  یشـداخت  میدشوارتر از انتقال میاه اریها بس نگرش

 (.1383)یوسیی، 
مـا فقـط از    زهـا یچ  کـه درمـورد ه ـ    کدـد  یاظهار مـ  «گوته» آل انی شامر که زمانی

شـداخت و    یبـ  هیاز ارتباا م  میبه فور مستق یو میدار  که دوستشا میریگ یم ادی یسانک
بـه   هیـ که با مافیـه و محبـت م    یهدگام یریادگیو  سیتدر ددیفرا .کدد یمافیه صحبت م

، 1 زامـون  ) کدـد  جـاد یا رندگا یادگیدر  یادیز راتییتغ تواند یم ،شود مرضه یافراد انسان
را در  جانـات یبیشـتر از ه  یزیـ چ یمافی یریادگ(، ی2008) 2 تیاس  -اوو  فبه نظر( 2006
 یریادگیـ  ،ا یدانشـجو  یهـا  ها و مافیه نگرش ،ها زهیانگ ،هیو بدو  تومه به مال ردیگ یبر م
کسی که به یـک دیـ  ای ـا  آورده     مبالً( 29، ص2005، 3)هال و بادوام ن واهد بود یواقع

به ای  آدا  و رسـوم   انگیزد، نسبت خاص برمی است، آدا  و رسوم آ  در او احساس شور
بـه   آیـد. بـدی  سـا ، افـراد نسـبت      کدد و تحسی  و احترام در او پدیـد مـی   شییتگی حس می

هـایی   بـه آ   رساندد، دارای احساس مببـت، و نسـبت   چیزهایی که در نیل به اهداف یاری می
 مدیی دارند.   دارند، احساس که از رسید  به اهداف باز می

بـه   ، ابتدا باید دانست که افراد نسبتم یرردی حیط در توضیح  حیطۀ عملکردی:ج( 
هـایی   ها را در مقوله دهدد که ابتدا آ  های بسیاری در محیط خود ای  گونه پاس  می محرك

هـا مـافیی بـوده،     سازند. برخی از ای  مقولـه  های دیگر مرتبط می مای داده، سپس به مقوله
انـد؛ بـدی  معدـا کـه مت،ـ         های دیگر از نوع هدجـاری  د. مقولهنا مت،   هیجا  و احساس

به امزای یک مقولـه خـاص صـحیح اسـت.      اند که کدام رفتار نسبت هایی در ای  باره اندیشه
ش   م ر  است یک نقاشی را برمبدـای دوره، نقـاش یـا کشـوری کـه در آ  خیـه        مبالً

حاالت هیجانی خاصی، چه خوشـایدد   ها، بددی کدد. با ای  گونه دسته بددی شده است، دسته
(  14 ، صآیـد )ه ـا    رفتـار صـحیح بـه ومـود مـی      ۀو چه ناخوشایدد و نیز باورهایی در بار

شود کـه کـدش    رو م یی نامیده می گوید که ای  مزء از گرایش، ازای  ( می1995)4دانبری 
 .(14ـ89 ، ص1388، نقل از اسرافی به 1995یا قصد انجام کدش است )دانبری، 

                                                                                                                                        
1.  Zajonic 

2.  owen-smith 

3.  Hall 

4.  Danbury 
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هـای معـارف اسـالمی تـاکدو  مطالعـات گونـاگونی        در زمید  درس پیشینۀ پژوهش:
 ست  داده ا( نشا1369ی )میوهـا از نـوع نظرسـدجی بـوده اسـت.       انجام شـده کـه بیشـتر آ    

یکدد. یوسییلویه ــ م اـییرا امه ی  شـنق دا ستای اتقادر ارشی زموهای آ هگارکااریبرگز
رف معا دا ستاری افتاو رمی ی  فـضع با سالمیرف ااـمعها  درسست   داده انشا (1386)
مه امو مدآراکاــ ن یسرتد هـای  ده از روشاـستیاتر  مهم ه هو از نامداس   ایمحتو ،سالمیا
  نشجویاداضایت ا  رمیز ندا   دادهنشا دخو هشوپژ( در 1387ار و ه رــارا  )ست. لیاقتدا

سالمی رف امعا دا ستادی افرو ای  حرفه یها یژگیونیز و سالمی رف امعا کت  ایمحتواز 
 هـای  رتمها به هــ توم ورتضر ت.ــ سر انتظااحد از  تـر  کمه،شد تحقیه  نشجویاه دانگااز 
 یهــا درسستیابی ا  دمیزو ی ـــمال زشموم آظاـــن هــای خــ شااز یری  ا مدو به شداختیافر
و میدی ا ت.سده ابوبیدانـه   شوـخ اًـنسبت  ،محققا ی ه ایدگااف از دهدای  ابه  سالمیرف امعا

 نیوبیرو نی درومل اموای از  مج ومه ندا   دادهنشا دخو یها ( در یافتـه  1392ه رارا  )
د، ستاای ــ می  یــ نایاتو از:دد ا تراــ مب که ندا هــ شتداسالمی رف ااـمعا ه در درسی ـمدی رـتأذی
 یخألهااز یری  ند  داد( نشا1391و ه رارا  )ی ـخوش .شیابیو ارزش صیتی  یها یژگیو
ــا درسسی دربرنام  در هم م ــا هنشگاداسالمی رف امعا یهـ ــار دبه یکدنز سابق  با هـ  ههچهـ

ــای  وهگر فعالیت ــسالمرف امعاه ــلیا  اومدو به ،یـ اف، هداتبیی  و حی افر ،هشوپژ م گاـ
 فهاوــ تردمو ،هــ میدز  ــ یدر ای ــ ستدباال دداـساتأیید  بر وهمال که ستها درس  ـی  اطیوـم
( در 1391خوشــی ) د.ـــباش هـــمامعی روز هازاـــنی به هـــتوم با  نشجویاا  و دااح نظرـــص

سی دربرنام    در نشجویای داهازنیاو مسائل  شداساییو تبیی  نام  دکتـری بـا موضـوع     پایا 
برای هـر یـک از    مداس  یلگوائ  ر ارامدظو بها  تهر های هنشگاداسالمی رف امعا یها درس

  است. مداصر برنام  درسی، راهرارهایی ارائه کرده
هـا،   پژوهش از نظر هدف، کـاربردی و از نظـر شـیوۀ گـردآوری داده     :روش تحقیق

گیـری تصـادفی    گیـری از روش ن ونـه   توصییی ـ پی ایشی است. در ای  پژوهش برای ن ونه 
گـر سـاخته اسـت.     نامـ  پـژوهش   شود. ابزار گـردآوری افالمـات، پرسـش    ساده استیاده می

ای فراحی شد و برای سؤاالت، فیف امتیـازی   د  درمهنامه برمبدای لیررت پ پرسش اسیمق
 درنظر گرفته شده است.  5تا  1

دانشـجویا  مقطـک کارشداسـی دانشـگاه صـدعتی       ت ـام آماری پژوهش شـامل    معما
واحـد   د.واحـد را گذرانـده بودنـ    8و ماقبـل آ  کـه حـداقل     1395نوشیروانی بابل ورودی 
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درصـد   95درصـد خطـا و    5 ون  کوکرا  با حجم ن ونه که براساس فرمول برآورد حجم ن
های م تیف دانشگاه،  نامه برآورد شده که از میا  دانشجویا  دانشرده پرسش 319اف یدا ، 

نامـه از نظـر روایـی     آوری شـده اسـت. ایـ  پرسـش     گیری تصادفی ساده م ک با روش ن ونه
ه قـرار گیـت و   نظـر در ایـ  زمیدـ    محتوایی و صوری موردتأیید چدد ت  از اسـتادا  صـاح   

نامه را از نظر روایی محتوایی و صوری با اصـالحاتی تأییـد کردنـد )حیی ـی      استاد ، پرسش
نامـه از ضـری  آلیـای کرونبـاخ بـه       (. برای ارزیابی پایایی پرسـش 324، ص 1394میودار، 

استیاده شده است. پس از بررسی یک ن ونـ    1 24اس. پی. اس. اس. نس    افزار ک ک نرم
ها اصـالژ یـا حـذف و اضـافه      نامه برخی از گویه نیره در ارزیابی پایایی پرسش 30تصادفی 

هـای معـارف اسـالمی از     هـای گـرایش بـه درس    اند. بدابر مقادیر شـاخ  آلیـا، سـدجه    شده
بستگی درونی و ضری  پایایی کافی برخوردارند، به نحـوی کـه مقـدار ضـری  آلیـای       هم

 از روش آمـاری  هـا  است. در قس ت تحییـل داده  908/0نامه برابر  کرونباخ برای کل پرسش
در م یرـردی   بستگی پیرس ، مهت بررسی رابط  بی  امزای شداختی، مافیی و ضری  هم
 استیاده شده است. 24. نس   افزار اس.پی.اس.اس محیط نرم

 
 ها افتهی. 2

 های جمعیتی توصیف ویژگی
 41.4از دانشجویا  پسـر و  درصد  58نیر ن ونه تحقیه،  319، از مج وع 1با تومه به مدول 

 دختر هستدد.درصد 
 

 مدسیت    1جدول 

 

 یفراوان
 یدرصد فراوان

 ینسب

 یدرصد فراوان
 معتبر ینسب

 یدرصد فراوان
 یتجمع

 58.4 58.4 58.0 185 مرد معتبر

 100.0 41.6 41.4 132 ز 

  100.0 99.4 317 کل

   0.6 2  گ شده

  100.0 319 319 کل

                                                                                                                                        
1.  IBM SPSS statistics 24 
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 بیین متغیرهای تحقیقتوصیف و ت
 های بخش شناختی داده
بـه ن ـایش در آمـده اسـت.      2هـای ب ـش شـداختی، در مـدول      هـای پـژوهش در داده   یافته

ه انددی سـطح  »ها در سطح زیاد و خییی زیاد، باالتری  درصد مربوا به گوی   مالحظ  داده
درصد و  8.34با « های معارف اسالمی دانشگاه با درس تعیی ات دیدی دبیرستا   می ی درس

ها دربارۀ مباحث امتقـادی بـا اسـاتید معـارف      گوها و مشاورهو میید بود  نتای  گیت»گوی  
هـای   تداسـ  سرفصـل  »تـری  درصـد مربـوا بـه گویـ        درصد است و کـم  3.31با « اسالمی
انجـام رسـالت   »درصد و گوی   7.20با « های معارف اسالمی با تغییر و تحوالت مامعه درس
بــا « معــارف اســالمی در برابــر تهــامم فرهدگــی غــر  مییــه مقایــد دانشــجویا  هــای  درس

 3.26بـا  « هـای معـارف اسـالمی    کاربردی بود  محتوا و م،امی  درس»درصد و گوی  7.20
هـای معـارف    افزایش آگاهی در حوزۀ معارف دیدی پس از گذراند  درس»درصد و گوی  

های معـارف اسـالمی در    مددی ارائ  درس فایده»درصد و گوی  4.26با « اسالمی در دانشگاه
 درصد است. 7.26با « دانشگاه

 

 شداختی  2ل جدو

 ها گویه ردیف
 خیلی
 زیاد

 کم متوسط زیاد
 خیلی
 کم

 میانگین

ــامی    کــاربردی بــود   1 هــای  درسمحتــوا و م،
  معارف اسالمی

7.8 18.5 38.6 22.3 12.9 2.86 

 معارف اسالمی بـا های  درسهای  تداس  سرفصل 2
 تغییر و تحوالت مامعه

6.0 14.7 36.1 23.8 19.4 2.64 

های معـارف اسـالمی    ه انددی سطح می ی درس 3
 دانشگاه با درس تعیی ات دیدی دبیرستا 

6.0 28.8 41.7 19.4 4.1 3.13 

های معارف اسـالمی در برابـر    انجام رسالت درس 4
 تهامم فرهدگی غر  مییه مقاید دانشجویا 

7.5 13.2 40.8 23.2 15.4 2.74 

افزایش آگـاهی در حـوزۀ معـارف دیدـی پـس از       5
 های معارف اسالمی در دانشگاه گذراند  درس

4.7 21.7 39.8 23.8 10.3 2.86 

هـا دربـارۀ    گوهـا و مشـاوره   میید بود  نتای  گیت 6
 مباحث امتقادی با استادا  معارف اسالمی

7.2 24.1 40.8 16.0 11.9 2.99 

هـای معـارف اسـالمی در     درس مدـدی ارائـ    فایده 7
 دانشگاه

8.2 18.5 34.2 21.9 16.9 2.79 
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  عاطفیهای بخش  داده 2ـ2ـ2
به ن ایش درآمده است. مالحظـ    3های ب ش مافیی، در مدول  های پژوهش در داده یافته
هـای   مـذابیت درس »ها در سطح زیاد و خییی زیاد، باالتری  درصـد مربـوا بـه گویـ       داده

احسـاس  »درصـد و گویـ     2.55 بـا « آور دانشگاه به مدوا  یـک درس ن ـره  معارف اسالمی 
درصـد   1.36بـا  « ها آموزشـی  های معارف اسالمی از درس ناراحتی در صورت حذف درس

هـای   احساس اشباع معرفتی پس از گذرانـد  درس »تری  درصد مربوا به گوی   است و کم
بـا  « های معـارف اسـالمی   فر به درسمیزا  تعیه خا»درصد و گویه  1.19با « معارف اسالمی

« های معـارف اسـالمی   احساس نشاا در زما  ح،ور در کالس درس»درصد و گوی   6.16
 درصد است. 8.28با 

 

 مافیی    3ل جدو

 ها گویه ردیف
 خیلی
 زیاد

 کم متوسط زیاد
 خیلی
 کم

 میانگین

احساس نشـاا در زمـا  ح،ـور     1
ــای  درسدر کــالس  ــارف ه مع

 اسالمی

10.0 18.8 21.3 24.5 25.4 2.64 

هـای   درسمیزا  تعیه خافر بـه   2
 معارف اسالمی

7.2 19.4 30.1 19.7 23.5 2.67 

احســـاس نـــاراحتی در صـــورت  3
معـــارف هـــای  درسحـــذف 

 آموزشیهای  درساسالمی از 

17.6 18.5 24.1 14.1 25.7 2.88 

ــرورت     4 ــا ض ــرمیح ی ــاس ت احس
ــدریس  ــای  درستـ ــارف هـ معـ

 اسالمی در دانشگاه

16.3 17.6 26.0 18.2 21.9 2.88 

معـــارف هـــای  درسمـــذابیت  5
اسالمی دانشگاه بـه مدـوا  یـک    

 آور درس ن ره

27.0 28.2 28.5 10.0 6.3 3.60 

احســاس اشــباع معرفتــی پــس از  6
ــد   ــای  درسگذران ــارف ه مع

 اسالمی

5.3 13.8 41.4 26.0 13.5 2.71 
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 عملکردیهای بخش  داده
بـه ن ـایش درآمـده اسـت.      4ب ش م یرردی، در مدول های  های پژوهش در داده یافته

میـزا   »ها در سـطح زیـاد و خییـی زیـاد، بـاالتری  درصـد مربـوا بـه گویـ            مالحظ  داده
گرایش »درصد و گوی   37با « های معارف اسالمی مشارکت در مباحث درسی در کالس

« ال  اسـالمی های اخ های اخالقی پسددیده پس از ح،ور در کالس بیشتر به تعهد به مدش
هـای سیاسـی و امت ـامی کدـونی بـا       ت ایل بیشتر تطبیه ش صـیت »درصد و گوی   9.32با 

سـاز حـوزۀ سیاسـی و دیدـی      های مطرژ در تاری  اسالم برای لحظات سرنوشـت  ش صیت
تـری    درصـد اسـت و کـم    8.28بـا  « ها تاری  امامت و تاری  اسالم پس از گذراند  درس
هـای آ  پـس از    ی بیشـتر بـرای دفـاع از انقـال  و ارزش    آمـادگ »درصد مربوا به گویـ   

آمـادگی بیشـتر   »درصـد و گویـ     6.21بـا  « های درس انقـال  اسـالمی   شرکت در کالس
هـای   گیری از متو  دست اول دیدی پس از تجرب  ح،ور در کـالس  مهت مرامعه و بهره

واده پـس از  آمادگی مهت تشـریل خـان  »درصد و گوی   22با « تیسیر قرآ  و نه  البالغه
میزا  تغییر مببت در تربیـت دیدـی   »درصد و گوی  8.23با « گذراند  درس دانش خانواده

آمادگی و ت ایـل بـه   »درصد و گوی   1.24با « های معارف اسالمی پس از گذراند  درس
 بـا « شـده پـس از گذرانـد  درس اندیشـ  اسـالمی      گویی به شبهات امتقادی مطـرژ  پاس 

 درصد است. 1.25
 

 م یرردی    4ل جدو

 ها گویه ردیف
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 میانگین

ــث    1 ــارکت در مباحـ ــزا  مشـ میـ
هــای معــارف  درســی در کــالس

 اسالمی

11.9 25.1 40.4 14.7 7.8 3.18 

میزا  تغییر مببت در تربیت دیدـی   2
ــد  درس  ــس از گذرانـ ــای  پـ هـ

 معارف اسالمی

5.6 18.5 38.6 24.5 12.9 2.80 

هـای   بیشتر به تعهد به مدش گرایش 3
اخالقی پسددیده پس از ح،ور در 

 های اخال  اسالمی کالس

7.5 25.4 31.7 25.1 10.3 2.95 
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  4ل جدوادامۀ 

 ها گویه ردیف
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 میانگین

ــرای دفــاع از     4 آمــادگی بیشــتر ب
هـای آ  پـس از    انقال  و ارزش

ــالس  ــرکت در ک هــای درس  ش
   اسالمیانقال

6.6 15.0 32.3 21.9 24.1 2.58 

هـای   ت ایل بیشتر تطبیه ش صـیت  5
ــا    ــی بـ ــامی فعیـ ــی و امت ـ سیاسـ

هــای مطــرژ در تــاری   ش صــیت
سـاز   اسالم برای لحظات سرنوشت

حــوزه سیاســی و دیدــی پــس از    
های تاری  امامـت   گذراند  درس
 و تاری  اسالم

9.1 19.7 30.7 27.3 13.2 2.84 

مهــت مرامعــه و آمــادگی بیشــتر  6
ــره ــت اول   به ــو  دس ــری از مت گی

ــ  ح،ــور در   ــس از تجرب ــی پ دید
ــالس ــرآ  و    کـ ــیر قـ ــای تیسـ هـ

 البالغه نه 

6.3 15.7 41.4 19.1 17.6 2.74 

گویی به  آمادگی و ت ایل به پاس  7
شـده پـس    شبهات امتقادی مطرژ

 از گذراند  درس اندیش  اسالمی

7.2 17.9 38.2 21.0 15.7 2.80 

هت تشـریل خـانواده   آمادگی م 8
ــش    ــد  درس دان ــس از گذران پ

 خانواده

9.4 14.4 30.7 15.7 29.8 2.58 

 
 

 گانۀ شناختی، عاطفی و عملکردی مقایسۀ اجزای سه
بـه یرـدیگر اسـت. در     گانـ  فـو  نسـبت    یری از محورهای مهم بحث، مقایسـ  امـزای سـه   

 ءشداختی و مز ءمز، (5رابط  بی  مزء شداختی و مزء مافیی )مدول  7و  6، 5 های مدول
 ( بـا ه ـدیگر مقایسـه   7م یرـردی )مـدول    ءاحساسـی و مـز   ءمـز (، 6م یرردی )مدول 

 شده است.
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 مافیی ءشداختی و مز ءبی  مز  رابط   5 جدول

 بستگی ضریب هم

 شناختی احساسی 

**668. 1 بستگی پیرس  ضری  هم مافیی
 

 0.000  داری سطح معدی

 319 319 تعداد

**668. بستگی پیرس  هم ضری  شداختی
 1 

  0.000 داری سطح معدی

 319 319 تعداد

 دار است. معدی 01.0بستگی در سطح  هم **

 
 ءشـداختی و مـز   ءمسـتقیم )مببـت( بـی  مـز      رابطـ  668.0با تومه به مقدار ضـری   

 یابد. افزایش می مافیی ءمز ،شداختی ءیعدی با افزایش میزا  مز ؛ومود دارد مافیی
 

 م یرردی ءشداختی و مز ءبی  مز  رابط  6 جدول

 بستگی هم ضریب 

 عملی شناختی 

 **764. 1 بستگی پیرس  ضری  هم شداختی

 0.000  داری سطح معدی

 319 319 تعداد

 1 **764. بستگی پیرس  ضری  هم م یرردی

  0.000 داری سطح معدی

 319 319 تعداد

 ت.دار اس معدی 01.0بستگی در سطح  هم **

 
 ءشـداختی و مـز   ءمسـتقیم )مببـت( بـی  مـز      رابطـ  764.0با تومه به مقدار ضـری   

 افـزایش  م یرـردی  ءمـز  ،شـداختی  ءیعدـی بـا افـزایش میـزا  مـز      ؛ومـود دارد  م یرردی
 یابد. می
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 م یرردی ءاحساسی و مز ءبی  مز  رابط   7 جدول
 بستگی ضریب هم

 عملی احساسی 

**681. 1 بستگی پیرس  ضری  هم مافیی
 

 0.000  داری سطح معدی

 319 319 تعداد

**681. بستگی پیرس  ضری  هم م یرردی
 1 

  0.000 داری سطح معدی

 319 319 تعداد

 دار است. معدی 01.0بستگی در سطح  هم **

 
 ءو مـز  مـافیی  ءمسـتقیم )مببـت( بـی  مـز      رابطـ  681.0باتومه بـه مقـدار ضـری     

 یابد. افزایش می م یرردی ءمز مافیی، ءا افزایش میزا  مزیعدی ب ؛ومود دارد م یرردی
ارتبـاا  شـداختی در مقایسـه بـا مـزء مـافیی       ءمز دهد که های فو  نشا  می مدول

 .داردم یرردی  ءبا مز و تأذیر بیشتری ذرترؤم
 

 ها تحلیل
بـه   تـوا   یدر ارتباا و تعامل اسـت و ن ـ   گرید با هم م یرردیو  یمافی ی،شداخت سه حیط 

بـه آ    و نسـبت  ردیـ گ یمـ  ادیـ را  یمطیبـ  یفـرد  یوقتـ  .ها را از هم مـدا کـرد   ور کامل آ ف
بـه   نسـبت  ای یمدیـ و مببت  یها و مافیه شیگرا ،به موازات آ  در فرد کدد یم دایشداخت پ

م رـ  اسـت    یکـه مدـوا  شـد فـرد     یبا تومه به مطالب فور  یه  ،شود یم جادیآ  مطی  ا
که  شود یو مالقه بامث م شیگرا  یکدد و ه  دایو مالقه پ شیگرا یمطیب ای یبه امر نسبت

هـم وضـک    یرفتـار   طـ یاهداف در ح  دیدر زم .فرد در مهت شداخت آ  مطی  گام بردارد
در آ   یو مـافی  یشـداخت  یها هیپا زند یکه از فرد سر م یم ی ایهر رفتار  .مدوال است  یبد

 جـاد یبامـث ا  ،شـود  یکه از ش   صـادر مـ   یرفتار دخالت دارد و به فور متقابل هر رفتار
 .شود یدر فرد م یدیمد یها شیها و گرا ها و مافیه شداخت

هـا و راهرارهـایی درمـورد     تحقه هر یک از ای  اهداف، مستیزم به کارگیری شـیوه 
هـا   هـایی اسـت کـه در ادامـ  مقالـه بـه آ        محتوا، روش تدریس و شـیوۀ ارزشـیابی آموختـه   

 شود. پرداخته می
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شداختی، بر یادآوری یا بازسازی آنچه آموختدش ضروری اسـت   های حیطه . هدف1
های شداختی با آنچـه دانشـجو بایـد بدانـد و بیه ـد       تر، هدف به مبارت ساده ؛کدد کید میأت

تدها در مرص  زندگی فردی بیرـه   ها، نه ها و توانایی دست یافت  به ای  آگاهی سروکار دارد.
هـای   بـط بـا دیگـرا ، نقـش بسـزایی دارد. بدـابرای  درس      در مرص  زندگی امت ـامی و روا 

هـا   معارف اسالمی باید به دانشجویا  هم آگاهی و بیدش دهد و هم بروشد تـا ایـ  آگـاهی   
هـای معـارف    هـای درس  ای مزم مدجر شود. الزم است محتوای کتا  به مقیده و مزم اراده

دگی دنیا، حقیقت ومود انسا ، اسالمی، دانشجویا  را به س ت تیرر دربارۀ نظام هستی، زن
تاری  بشر و آیدده آ ، مرگ و زنـدگی پـس از آ  سـو  دهـد و اسـتادا  بـرای آمـوخت         
چگونه فرر کرد ، زمیده و شرایط مسامدی را فراهم کددد و از آ  مایی که فرر و اندیشـه  

 شود و از ترکی  تـأذرات حسـی میـاهیم و از ترکیـ  میـاهیم ادراکـات       با احساس آغاز می
شود، الزم است استادا  در تدریس، از موامه  حسی با فبیعت و محـیط   مقالنی حاصل می

پیرامو  دانشجویا  شروع کددد و سـپس آنـا  را بـه سـوی درك میـاهیم انتزامـی هـدایت        
کددد. در ای  زمیده هدگام تدریس، دموت به استدالل و حر ت باید به توصی  قـرآ  مجیـد   

ادع الـی سـبیل ربـک بالحر ـه وال ومظـه الحسـده و       »باشـد.   با حس  تدبیر و محبت ه ـراه 
( تا بتواند به ای ـا  تبـدیل شـده و در دل تببیـت شـود.      125)نحل: « مادلهم بالتی هی احس 

ــیانه در روشأمت ــی      س ــه یعد ــ  حیط ــی در ای ــدف آموزش ــتری  ه ــدتی بیش ــدریس س ــای ت ه
  یـادگیری در حیطـ   تـری  سـطح   شـود کـه خـود پـایی      افزایی و یادآوری، خالصه می دانش

تــری  هــدف آمــوزش کــه      مهــم  ۀ سـدتی، شداختی است. بدیهی است کـه بــا ایــ  شــیو   
ارتقـای توانـایی اندیـشید  و آمـادگی بـرای به کـارگیری آ  در شـاگردا  اسـت بـه نحـو      

 (.116، ص. 1394د )حیی ی، شو مطیو  محقه ن ی
شود نیـز بایـد    یا  به کار گرفته میهای دانشجو هایی که برای ارزشیابی آموخته شیوه

هـا، اسـتیاده از    به پـرورش توانـایی تیرـر در دانشـجویا  ک ـک کدـد. از م یـ  ایـ  روش        
خواهدـد   های تشریحی و سؤاالتی است که مدب  کاربردی دارند و از دانشـجویا  مـی   آزمو 

 به خالقیت و ق،اوت بپردازند.
سـروکار   هـا  مالیـه و ارزش  هـا، موافـف و   مـافیی، بـا نگـرش     های حیط . هدف2
ها و ت ـایالت   نظرا  معتقدند، حیق  میقودۀ بی  میم و م ل، گرایش برخی از صاح دارند. 

های شداختی، بـه پـرورش    بر پرورش توانایی (. بدابرای  مالوه458، ص. 1379است )حسدی، 
رای تـر از کسـ  دانـش، بـ     های الزم و ضروری نیز باید بپردازنـد و مهـم   موافف و گرایش
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هـا، الزم   یـابی آموختـه   ها به م ل و احساس تعهد، هدگـام تـدریس و ارزش   تبدیل ای  داشته
است استادا  تالش کددد تا با دانشجویا  و دانشجویا  با یرـدیگر براسـاس تیـاهم سـازنده     
باشد. ه چدی  فرهدگ مشارکت، تومه به نیازهای واقعی دانشجویا ، احتـرام بـه ش صـیت    

 یاهم را محورهای اصیی آموزش خود قرار دهدد.  ها و محبت و ت آ 
هـا نیازمدـد    ای اسـت کـه انجـام داد  آ     بـه گونـه   هـای حیطـ  م یرـردی،    هدف. 3

هاست. استاد پس از تـدریس ایـ  درس چـه     ه راری امصا  و روا  با اندام بد  و ماهیچه
با یـادگیری در   آمی ته م یرردی،  انتظار م یی از دانشجویا  دارد  البته یادگیری در حیط

کـه   «گرایـی  کبـرت »و قابـل تیریـک از آ  نیسـت. در درس     استشداختی و مافیی   حیط
اشاره شد، اگر دانشجو پس از کالس درس، با مرامعه به اسـتاد از ایدرـه بـه دیـ  مسـیحیت      

و احساس خود را ه راه با تغییـر در رنـگ چهـره یـا لـرزش       شودگرایش یافته بود، پشی ا  
تغییـر  مـورد  دیگر به صورت ناخواسته نشا  دهد و یـا ایدرـه تصـ یم خـود در    صدا و مالیم 
 .ایم دست یافته م یرردی  ، در هدف آموزشی، به مرحیکددمذه  را بیا  

های معارف اسالمی، باید دانشـجویا  را م یقـاً بـا اندیشـ  گونـاگو        محتوای درس
هـا بپردازنـد و    شوند و به نقد آ  های دیگرا  آشدا درگیر و تالش کددد تا با مقاید و دیدگاه

در صورت درستی، شجامانه بپذیرند و در صورت اشتباه بود  ض   احترام به نظر دیگرا ، 
 ها را به فرف مقابل مدعرس کددد. ایرادها و انتقادات احت الی را گوشزد و آ 

هـای م تیـف بایـد     با تومه به رابط  مقل با ت ام موضومات درسـی، محتـوای درس  
های مقالنی، شامل ادراك حسـی، تشـریل میهـوم، فهـم نظریـات       ات پرورش مهارتمومب

بیدی و ارزیابی امور، تحییل، نوآوری و شیوۀ اساسی برخورد با امـور   م تیف، مقایسه و پیش
م تیف را فراهم کددد. هدگام تدریس هم الزم است استادا  ماهیت مقل در تیرـر اسـالمی   

هـای تـدریس و    را بـرای دانشـجویا  تبیـی  کددـد و از روش     هـا  و تیاوت آ  با سایر دیدگاه
هـای بحـث    ارزشیابی استیاده کددد تا بتواندـد تیرـر را در دانشـجویا  پـرورش دهدـد. روش     

ها هستدد. ای  آگاهی و  های تشریحی از م ی  ای  شیوه گروهی، و پرسش و پاس  و آزمو 
 قل و مدطه را در زندگی به کار گیرند.شود دانشجویا  بتواندد به درستی م توانایی بامث می

 

 شنهاداتیپگیری و  نتیجه
ها در  ومودی آ   ها و فیسی های معارف اسالمی در دانشگاه درس پیشید با مطالعه و بررسی 

هـا   های که م ـوم دانشـجویا  بایـد در کـالس آ      مالی کشور به مدوا  درس نظام آموزش
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اص ندارند، لزوم تومه ویژه به ای  مج ومـه  حاضر شوند و به رشته یا گرایش خاصی اختص
هـا در ایـ  مقطـک زمـانی      درس شود؛ البته، نیاز به ایـ  سیسـیه   ازپیش آشرار می ها بیش درس

هـا و   شود و هر سیاستی باید به تقویت مایگـاه ایـ  درس   بیش از هر زما  دیگر احساس می
 د. شو آ  مدتهی  کیییت ارائ

ه بایــد بـا مطالعــات الزم ه ــراه باشـد تــا بــا   گــذاری در ایــ  حـوز  هـر نــوع سیاسـت  
بـردار،   رو نشویم. آزمو  و خطاهـای هزیدـه   تص ی اتی که آذار نامطیو  به ه راه دارد، روبه

هـای آیدـده و سرنوشـت آنـا  سـروکار دارد،       آ  هم در حوزهای که بـا روژ و روا  نسـل  
 د.خورد شورسد. لذا، باید با حساسیت بیشتری با موضوع بر صحیح به نظر ن ی

هـا نبـود، قطعـاً مـا شـاهد       هـای معـارف اسـالمی در دانشـگاه     بدو  تردید اگـر درس 
صدمات مدی هـم از حیـث شـداختی و هـم از حیـث مـافیی و م یرـردی در دانشـجویا          

هـای   به مسائل دیدی بودیم. البته ای  س  ، بـه ایـ  معدـا نیسـت کـه از وضـعیت درس       نسبت
کامل ومـود داشـته باشـد. شـواهد مومـود و نتـای         معارف اسالمی در حال حاضر رضایت

های معارف اسـالمی و   دهد، تاکدو  نظام آموزشی ما در زمید  ارائ  درس تحقیقات نشا  می
تبدیل آ  به باوری درونـی، موفقیـت چدـدانی نداشـته و نیازمدـد تحـولی اساسـی در برنامـ          

سـاس مطالعـات دقیـه    درسی خود هستدد. پویایی در یک نظـام آموزشـی آ  اسـت کـه برا    
ها یا شیوۀ  می ی و متداس  با شرایط زما  و مرا ، تغییراتی در واحدهای درسی یا سر فصل

 ها صورت بگیرد. آموزشی آ 
  طـ یبـه هـر سـه ح    دیـ با هـای معـارف اسـالمی    درساهداف   یتدو  دیدر زم  یبدابرا

اسـت کـه از    یوددره انسـا  مومـ  یا لیبه دل کرد. کامل تومه یو م یررد یمافی ی،شداخت
هـای   ارائـ  درس در  توا  ین  ،مافیه و م ل بر حس  آ  برخوردار است ،تیمقالن یژگیو

کـار بامـث     یا رایز ،اهداف اقدام کرد  یبه تدو یعد شداختبُ هیفقط از فر معارف اسالمی
در صـورت  و ابدـد یکه ه ـا  شـداخت باشـد پـرورش      دهیزم ایعد بُ کیشود که افراد در  یم

آذـار   ،افـراد  تیدر ش صـ  توانـد  یمـ  ی،و م یرـرد  یعد مـافی ابعاد ازم یه بُ ریسا از غییت
 یبعـد  تـک نـه  انسـا  را مـامک و    ،اسـالم  درهیبا تومه به اه چدی   .گذارد یبر ما نامطیوبی

هـای   ارائـ  درس در  .انسـا  غییـت نشـده اسـت     یاز ابعاد ومود بُعد  یدرنظر گرفته و از ه
   .شود تهالحظات درنظر گرفم  یا دیهم با معارف اسالمی

 کـه شـود   . پیشـدهاد مـی  اسـت  ازیـ ن یمتعـدد  یکارهـا  ،ها درس  یبالدده شد  ا یبرا
 م تیـف کشـور   یهـا  هـا در دانشـگاه   درس  یـ ا سیتـدر   ینتـا  ۀمست ر دربـار  یها پژوهش
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هـم در هـر دانشـگاه بـه      ،هر چدد سال  معداست که به فاصی  یس   به ا  یا صورت پذیرد؛
 یمی ـ  قـات یتحقی م تیـف،  ها و گاه در رشته یو می یهم در سطح استان ،نهصورت مداگا

نقـاا قـوت و ضـعف    ـــ   یـمی یها پژوهش ژهیوــ به ها  پژوهش  یبراساس ا .ردیصورت گ
 یسـپس بـرا   .مشـ   شـود   هیـ و م  هیـ ها در سطح کشور به صـورت دق  درس  یا یامرا
هـا   برنامـه   یا  یتاداده شود و ن ییها برنامه ،نقاا قوت و برفرف کرد  نقاا ضعف تیتقو

 .ردیقرار گ پایشبه صورت مرت  مورد
 

 منابع 
 قرآن کریم
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