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 شهيدروس انددرباره مازندران  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيد
  1387 -88 يليسال تحص در ياسالم

  
  نوجده يرينرگس ام ،يخاك نينسر ،يافضل ييداله جنتي، محمدعل

  
  

  چكيده
يي گو پاسخ درآنها  ي ارائه براي هر چه كارآمدتر كردنها و بازنگري در روش ياسالم شهيمداوم از كاركردهاي دروس اند يابيارز: مقدمه

پژوهش حاضر با  ،يلذا در راستاي ضرورت ارزشيابي برنامه آموزش. ي اسالمي به آنان ضروري استها به نيازهاي نسل نو و انتقال ارزش
  .انجام شد ياسالم شهيدروس انددرباره  انيانشجود دگاهيهدف تعيين د

 مساليدر ن ليمازندران مشغول به تحص يمطالعه از نوع توصيفي بوده و جامعه آماري آن كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشك: ها روش
براي . كردند ليتكمرا ساخته  محققدانشجو پرسشنامه  549انجام شده و تعداد  يبه صورت سرشمارگيري  نمونه. بودند 1387- 1388اول 

رشته  ت،ياز جمله جنس) اي و رتبه ياسم( يفيك يرهايبر اساس متغ ها يآزمودن دگاهينوع د سهيمقا ،يفيعالوه بر آمار توص ها تحليل داده
  .شد نجاما يتنيو من و سيكروسكال وال ،اسكوئر يكا يآمار يها آزمون با استفاده از يليو مقطع تحص يليتحص
كه  ستا از آن يحاك ها افتهي. بودند دختر) درصد 9/68(  اغلب ايشان و سال 79/20±59/2كنندگان  شركت يسن نيانگيم :نتايج
مورد  ،انيدانشجو يفرد يها يژگيدروس بر و نيمثبت ا تأثيرو  يآموزش يريز برنامهدروس،  نيا مدرسان ،ياسالم شهيكتب اند يمحتوا
آنان  يها دگاهيبا د انيدانشجو يليو رشته تحص تيمانند جنس ييرهايمتغ نيب نيهمچن .است) نفر 479( انيدرصد دانشجو 3/87 تيرضا

  .وجود ندارد يمعنادارتفاوت 
انگاشت و لذا  دهيناد ديرا نبا يدروس، نظرات منف نيمختلف ا يها  نسبت به جنبه انيمثبت دانشجو يها دگاهيد رغم علي: گيري نتيجه

 زين يآموزش يها وهيكتاب و شآنها  ازياست و متناسب با ن رييجوانان هر روز در حال تغ ازيدرصدد رفع نواقص تالش نمود، چرا كه ن ديبا
  .به روز شوند ديبا
  

، انيدانشجو دگاهيد ،يآموزش يابيارزش ،ياسالم شهياند يمازندران، واحد درس يعلوم پزشك انيدانشجو: هاي كليدي واژه
  مذهبي، الهياتآموزش 

  505تا  496 ):5(11؛ 1390آذر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
   

                                                 
دانشكده  ،يپرستار ، گروه روان)ارياستاد( يجنت دالهيدكتر : نويسنده مسؤول *

 .ايران ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشك به،يپرستاري و مامايي نس
Jannati.yadollah@gmail.com 

. مازندران يدانشگاه علوم پزشك ي، گروه معارف اسالم)يمرب( يافضل يعل محمد
، دانشگاه علوم  يقرآن و منابع اسالم يدوره دكتر يدانشجو ،يپژوهشگر علوم اسالم

دوره  يدانشجو ،يخاك نينسر ؛(afzali2006@yahoo.com.(ايرانقم،  ثيحد
. ايران ران،نور، ته اميدانشگاه پ يسيآموزش زبان انگل يدكتر

)n_khaki2001@yahoo.com(تيرينوجده، كارشناس مد يري؛ نرگس ام 
 ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پرستاري و مامايي سار ،يآموزش
  )nargesamirinojadeh@yahoo.com. ايران

  مقدمه
ي انساني جامعه ها سرمايهترين  دانشجويان از مهم

ي فكري ها توجه به رشد و تعميق مباني و انديشه. هستند
فلسفه . و فضايل اخالقي آنان وظيفه دولت اسالمي است

                                                                              
توسط  12/4/87تاريخ  87-34مقاله حاصل طرح تحقيقاتي است كه با شماره  اين

هاي آن  مازندران تصويب و هزينه يدانشگاه علوم پزشك يو فناور قاتيمعاونت تحق
  .پرداخت گرديده است

اصالح شده و در  5/4/90به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  14/5/88اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 18/5/90تاريخ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-951-fa.html


  دروس انديشه اسالمي مورد ديدگاه دانشجويان در  يداله جنتي و همكاران
 

 497/      )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 ها وجودي گنجاندن دروس معارف اسالمي در دانشگاه
در ايفاي نقش ذاتي و مأموريت  ها كمك به دانشگاه

 مانند يكه با اهدافبود » سازي انسان« يعنيآنها  اساسي
ي ديني در حوزه باورها، ها آشنايي دانشجويان با انديشه

يي به مسائل وجودي گو پاسخارتقاي معنويت و اخالق، 
انسان، افزايش شناخت و سطح آگاهي دانشجويان نسبت 

ايجاد تغييرات اساسي در رفتار و عادات  به تفكر ديني،
ين در ميان عنصر علم و روحيه تد ودانشجويان، اشاعه د

دانشجويان و ترويج بينش سياسي در ميان دانشجويان 
  ).1(انجام گرفت

 نيتضم مؤسسهدر  ينيدپارتمان مطالعات د گزارش
 يكه مطالعات مذهب ها دانشگاه يدرس يمحتوا تيفيك

قرار داده  يرا مورد بررس ايآس و قايافر يها دانشگاه
در سطح  ييها برنامه ها دهد كه دانشگاه مي است، نشان

ارشد دارند به  يو كارشناس يكارشناس انيدانشجو
را به  ينيواحد مطالعات د توانند مي انيكه دانشجو ينحو

 يگريزبان د ايهمراه با درس  ايواحد مجزا و  كيصورت 
نشان داد كه دروس  انيكار دانشجو ليتحل جينتا. رنديبگ

 يانتقاد ليمهارت تفكر و تحل يدر ارتقا ينيمطالعات د
  ).2(موفق بوده است انيدانشجو

در رابطه با  يدرس يها واحد زين جيدانشگاه كمبر در
 يبرا ها واحد نيا .گردد مي ارائه انيبه دانشجو تيمعنو

در مورد وجود انسان، مذاهب جهان و  يتسؤاالپاسخ به 
واحد بحث  نيا هر چند در. دهستن ديوجود خدا مف زين

توانند  مي انياست اما دانشجو تيحيدر مورد مس ياصل
 زين ها يهند ياز جمله مذاهب سنت گريد مذاهبدر مورد 

  ).3(آورند به دست ياطالعات
ي درسي، سنجش ريز برنامهاز اصول مهم در  يكي

مخاطبان و مبنا قرار اي  نيازهاي واقعي و وظايف حرفه
بنابراين، گام اساسي و . است يريز برنامهدادن آنها در 

ي درسي، مطالعه ريز برنامهاوليه براي هرگونه تحول در 
كه امروزه جوانان ما  يياز آن جا. نيازهاي آموزشي است

 يطيمح طيرو به رو هستند و شرا يديجد تسؤاالبا 

كرده است، عدم توجه عملي به اين  تغييرات اساسي پيدا
دي و نارضايتي تغييرات، سيستم آموزشي را با ناكارآم

  ).4(كند مي مواجه) دانشجويان(مشتريان 
در كشور ما پارادايم واحدي با سبك و سياق  اصوالً

معنا كه  نيبد. يكسان بر فرهنگ آموزشي ما حاكم است
و به اقتضاي تنوع و (مسأله را به جاي اين كه از مخاطب 

و يا دست كم در يك تعامل دو سويه ) تفاوت مخاطبين
هاي پيشين طرح  دريافت كنند، از يك جانب و بنابر ذهنيت

رسد بايد  به نظر مي نيبا وجود ا. دهند و سپس پاسخ مي
در مورد خاصِ معارف اسالمي خلق پارادايم صورت 

نگري و  گيرد و طرحي نو، كه عمدتاً مبتني بر مخاطب
چرا كه كتاب معارف . مسأله محوري باشد، ساخته شود

و شناسي  اسالمي بايد مسأله محور، يعني مبتني بر مسأله
به مرور زمان و  .باشد وستههاي مكرر و پي نيازسنجي

ها و به طور كلي انتظارات  همواره به تبع مسايل و پرسش
  ).5(ديابوا تغيير و دگرگوني مخاطبين، شكل و محت

درس  دي، اساتها مناسب در كتاب يمحتوا جاديكنار ا در
ين تر مهماز . به عهده دارند يفيوظا زين ياسالم شهياند

است كه  ايجاد تحول و تنوع در اين دروسآنها  وظايف
چنانچه . متناسب با تحول مخاطبان امري ضروري است

  اي براي تغيير و تحول وجود نداشته باشد، برنامه
مطابق با رشد سطح فكري و علمي  رفهاي معا گروه

دانشجويان و تغيير فضاهاي فكري و ذهني آنها حركت 
نخواهد كرد و جذابيت خود را براي مخاطب جديد از 

داشته  ديكه با ياثرات مثبت جهينتدر  .دست خواهد داد
  ).6(شود مي يباشد خنث
اطالعات  ان،يدانشجو يمعتقد است بازخوردها آراسته

تواند  مي يدهد كه و مي قرار مدرس اريرا در اختاي  ژهيو
خود از آنها بهره  ياثربخش عملكرد و تيفيدر بهبود ك

 هدهند ارزشمند دارد و نشان يتيماه نديفرآ نيا. رديگ
  ).7(و مدرس است انيدانشجو كينزد يهمكار

 شهينسبت به دروس اند انيزمينه نگرش دانشجو در
نتايج . انجام شده است ياسالمي تاكنون مطالعات اندك
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مشكالت ترين  دهد كه عمده مي مطالعات نشان نياز ا يكي
 نداسالمي عبارت شهيارتباط با دروس اند دانشجويان در

 5/28درصد، محتواي دروس 45مشكالت استادان : از
درصد، نداشتن انگيزه  8/3 سي دروريز برنامهدرصد، 

درصد، نامناسب بودن زمان  2/8براي درس خواندن 
درصد، نامناسب بودن مكان ارائه دروس  44ارائه دروس 

درصد، ضعف علمي منابع  59شلوغي كالس  درصد، 38
  ).9(درصد 40درس درصد و نامناسب بودن نوع  54
پژوهش خود تحت عنوان سنجش  جيدر ارائه نتا يديمج

ي دروس معارف ريز برنامهنگرش دانشجويان نسبت به 
كه  اند كه اكثر دانشجويان معتقد بوده دارد مي انياسالمي ب

گذراندن دروس معارف نتوانسته است به تقويت رفتارهاي 
ديني، نيازهاي يابي  يي به نيازهاي هويتگو پاسخاخالقي، 

ي عملي زيست ديني آنان منجر ها و كسب شيوه فتارير
به نقل از  يشود كه و مي ارائه يدر حال افتهي نيا). 1(شود

 1380كه توسط سازمان ملي جوانان در سال اي  مطالعه
درصد از دانشجويان  68دارد كه  مي صورت گرفت اعالم

سالمي معتقدند كه دروس معارف اسالمي در تقويت بينش ا
شان قبل و بعد از  و اعتقادات ديني بوده است رآنان مؤث

دروس معارف تفاوت كرده و دروس معارف در تقويت 
  ).1(نقش داشته است باورهاي ديني

موجود و انجام تحقيقات كم در  يها بر تناقص عالوه
نسبت به دروس  انيايران در مورد نگرش دانشجو

دانشجويان و  متفاوت بودن مدرسين، ،ياسالم شهياند
سيستم آموزشي در هر مركز دانشگاهي و همچنين به 
علت عدم انجام چنين تحقيقي به طور خاص در 

 در اين زمينه در يكاف عاتاطال ،يعلوم پزشك يها دانشگاه
لذا در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش . نيست دسترس
پژوهش حاضر با  ،يارزشيابي برنامه آموزش عالي، و

مازندران  يعلوم پزشك انيدانشجو دگاهيهدف تعيين د
 مدرسانكتاب،  يمحتو( ياسالم شهيدروس انددرباره 

در ) سدرو نيا يآموزش يريز برنامهآن، اثرات مثبت و 
 جينتا. انجام شد 1387 -88 يلياول سال تحص مسالين

كاران و اندر دست يامكان را برا نيپژوهش حاضر ا
سازد تا  مي فراهم يمعارف اسالم يآموزش انريز برنامه

بتوانند با استفاده از نظرات دانشجويان، نكات مثبت و 
آموزش معارف  يو مشكالت موجود در راه ارتقا يمنف

نمايند و براساس آن، با ديد باز و  شناساييرا  ياسالم
الزم را نسبت به  ماتيتصم ،يبر شواهد علم يمبتن
  .ندياتخاذ نما دنظرياصالح و تجد ،ينيبازب

  
  ها روش

اين مطالعه از نوع توصيفي بوده و جامعه آماري آن كليه 
 يها در دوره يي مختلف علوم پزشكها دانشجويان رشته
ند كه بود مازندران يدانشگاه علوم پزشك روزانه و شبانه
 ليمشغول به تحصاي  حرفه يتا دكترا يدر مقاطع كاردان

  .ندبود
 549تعداد  .انجام شد يبه صورت سرشمارگيري  نمونه

اخذ (ورود به مطالعه  طكه شرا از جامعه پژوهش دانشجو
اول سال  مساليدر ن 2 اي 1 ياسالم شهياز دروس اند يكي

ها داده .را داشتند وارد مطالعه شدند) 1387-88 يليتحص
مصاحبه آزاد  3كه پس از ساخته  محققپرسشنامه توسط 

 ياسالم شهياند ديمشورت با اسات و انيبا دانشجو
قسمت اول پرسشنامه  .گردآوري شد شده بود يطراح

در قسمت دوم براي . بودشامل اطالعات دموگرافيك 
 شهيدانشجويان در زمينه دروس اند دگاهياطالع از د

 ،يكتاب درس يمحتوا(بخش  4ت در سؤاالاسالمي، 
در مورد اثرات  يتجارب شخص ،مدرسان يها يژگيو

) دروس نيا يشآموز يريز برنامهو  يمثبت واحد درس
توسط ( يروايي محتو اطمينان ازپس از .ديمطرح گرد

با استفاده از  يياياز نظر پا يو بررس) نظران صاحب
 27 )86/0كرونباخ  يآلفا( آزمون مجدد -روش آزمون

بر اساس  ياسالم شهياند سمناسب در مورد درو هيگو
تا كامالً مخالفم  4كامالً موافقم برابر (طيف ليكرت  اسيمق

 سؤالهر  يبرا هيگو 6حدود  يطراح. تنظيم شد )1برابر
ت متعدد بتوان در سؤاالكرد تا با وجود  مي كمك ياصل
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 تأييدپژوهشگران با . پاسخ دادآنها  مطالعه به كيقالب 
ارائه به  يبرانامه  معرفيو اخذ  يمعاونت پژوهش

 يمازندران، با همكار يدانشگاه علوم پزشك يها دانشكده
توزيع پرسشنامه و  اقدام به ها آموزش دانشكده نيمسؤول
كه همكار طرح در  بيترت نيبه ا. نمودند ها دادهآوري  جمع

 انيدانشجو نيرا ب ها جلسه آزمون ترم، پرسشنامه انيپا
 تنمود در صور مي و از آنان درخواست عيحاضر توز

نام بودن  يبا توجه به ب. ت پاسخ دهندسؤاالبه  ليتما
 انيدانشجو تيبه عنوان رضاآنها  برگشت ،ها پرسشنامه

در  ها هنگام تحليل داده .ديگرد يتلقبراي شركت در طرح 
 سهيمقا يبرا ،يفيعالوه بر آمار توص  SPSS-14برنامه
 ياسم( يفيك ييرهايبر اساس متغ ها يآزمودن دگاهينوع د

و مقطع  يليرشته تحص ت،يجنس ملهاز ج) اي و رتبه
 يكا يپارامتر ريغ يآمار يها از آزمون يليتحص

  .استفاده شد وي يتنيو من و سيكروسكال وال ،اسكوئر
  

  نتايج
 78حدود  شده، درصد بازگشت عيپرسشنامه توز 651از 

ناقص در  يها بود كه پس از حذف پرسشنامه درصد
 ليو تحل هيو تجز يبررس پرسشنامه مورد 549 تينها

 يسن نيانگيمپاسخ دهندگان داراي . قرار گرفت
 درصد 1/31دختر و  درصد 9/68 ، وسال 59/2±79/20

 يكاردان شامل اندانشجويمقاطع تحصيلي . بودندپسر 
 ي، كارشناس)درصد 2/38( يكارشناس، )درصد 1/40(

) درصد 5/12( اي حرفه يو دكترا) درصد 2/9( وستهيناپ
 ،ييماما ،يپرستار ،يداروساز ،يپزشك يها در رشته
، مبارزه با )اي و حرفه طيمح ،يخانواده، عموم(بهداشت 

 ،يمدارك پزشك ،ي، اتاق عمل، هوشبرها يماريب
  .بود يولوژيو راد يپزشك يها تيفور

 يها تا چهار در دوره كي يليتحص يها در ترم حضور
درصد  3/26و شبانه ) نفر 405(درصد  7/73روزانه 

 گراز دي 88/15±44/1معدل  نيانگيو م) نفر 144(
. بود قيتحق نيكننده در ا شركت انيدانشجو يها يژگيو

ت مربوط سؤاالبا توجه به واحد اخذ شده به  انيدانشجو
 )نفر 166(و دو ) نفر 383( كي يالماس شهيبه دروس اند
  .پاسخ دادند

فراواني نظرات دانشجويان به تفكيك درس و موضوع 
  .ارائه شده است 1مورد پرسش در جدول 

 شهياند يدرس يها كتاب يحتوامنشان داد كه  ها افتهي
نسل جوان،  يازهايو دو از نظر تناسب با ن كي ياسالم

تناسب حجم كتاب با  ،يقرآن اتياستفاده مناسب از آ
مطالب، نوع نگارش از نظر روان  يوستگيپ ،يساعت درس

 ،ياستفاده مناسب از مباحث عرفان زينبودن و  سيو سل
بوده  انيدانشجو تياكثر تيرضا مورد يو فلسف يعقل

 ياسالم شهيو اند درصد 2/88 كي ياسالم شهياند( است
  .)انيدانشجو درصد 9/78دو 
 انيدانشجو دگاهيددرباره  يفيمحاسبات توص جينتا

 تيبود كه اكثر نيا انگريدرس ب نيا مدرساننسبت به 
 نيمازندران كه در ا يشكزدانشگاه علوم پ انيدانشجو

 ياسالم شهيدرس اند مدرساناز  ،مطالعه شركت داشتند
ت سؤاالبه  ييگو پاسخمانند  ييها يژگيو دو از نظر و كي

گفت و گو و مشاركت  يالزم برا طيشرا جاديا ،ياعتقاد
درس، نحوه  يمتناسب با محتوا يتوان علم ان،يدانشجو

با  يرابطه عاطف يبرقرار ،يو انتقال مطالب درس سيتدر
در دسترس بودن در خارج از ساعت كالس  ان،يدانشجو

 يمحتوا يريمطالعه و فراگ يالزم برا زهيانگ جاديا زيو ن
 درصد 3/84 كي ياسالم شهياند( ندداشت تيرضا يدرس
  ).انيدانشجو درصد 2/92دو  ياسالم شهيو اند

 كي ياسالم شهيمثبت درس اند تأثيرمربوط به  يها افتهي
 6/13كامالً مخالف و  انيدانشجو درصد 6/2نشان داد كه 

كه بخش  يمخالف بودند، در حال يحدود آنان تا درصد
آن  تأثيردرس و  نيبا نقش مثبت ا انياز دانشجواي  عمده
 هيروح تيخود از جمله تقو يفرد يها يژگيبر و

 يو ارتقا ميتحك ن،ينگرش مثبت به د ،يپرسشگر
 يتاحدود ينيد يحس كنجكاو يو ارضا ينيد يباورها

) درصد 4/26(كامالً موافق  ايو ) درصد 4/57(موافق 
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 زيدو ن شهيدر مورد درس اند يژگيو نيا يبررس. ندبود
 انيدانشجو تياكثر يمند تيمثبت و رضا دگاهيد نيمب

  .است) درصد 9/78(
 يها يريز برنامهنسبت به  در مجموع انيدانشجو نظر

از جمله تعداد واحد (انجام شده توسط آموزش دانشگاه 
علوم  يها دروس در دانشگاه نيمناسب، ضرورت وجود ا

دروس، تعداد  نيمتناسب با ا يامكانات آموزش ،يپزشك
 يها رشته حضور دانشجويان از در كالس، انيدانشجو

درس در  نيدادن به ا تيكالس، اهم يك مختلف در
) دانشگاه رائه مناسب درس درو ا يآموزش يريز برنامه

 6/19 ينحو كه در هر دو واحد درس نيبد. مثبت بود
ارائه  يفعل طيمخالف شرا يتا حدود انيدانشجو درصد

نسبت به  انيدانشجو درصد 84 .دروس بود
دروس نظر موافق  نيمربوط به ارائه ا يها يريز برنامه

  ).1جدول ( اند مودهخود را اعالم ن

  
  1387 - 88 يلياول سال تحص مساليدر ن )يك و دو(ياسالم شهيدروس انددرباره مازندران  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيد: 1جدول 

  ي دانشجويانهاديدگاه
  ت اصلي تحقيقسؤاال

  كامالًمخالف  مخالف  موافق  كامالً موافق

  دو  يك  دو  يك  دو  يك  ††دو  †يك 

  %6/0  %0/1  %7/18  %7/10  %7/65 %1/68 %1/15 %1/20 ديدگاه دانشجويان در مورد محتواي كتاب
  %6/0  %1/3  %2/7  %5/12  %2/45  %1/49  %47  %2/35 مدرسانديدگاه دانشجويان در مورد 

  %8/4  %6/2  %3/16  %6/13  %8/57  %4/57  %1/21  %4/26 ديدگاه دانشجويان در مورد اثرات مثبت درس
  %6/0  %0/0  %9/19  %6/19  %5/70  %1/73  %9  %3/7 ي آموزشيريز برنامهديدگاه دانشجويان درمورد 

  يك انديشه اسالميدرس  †
  دو انديشه اسالميدرس  ††
  

 يها دوره نيب يها تفاوت افتنيتر و  قيجهت مطالعه دق
در  انيدانشجو يها دگاهيروزانه و شبانه با د يليتحص

 يها واحد نياثرات مثبت ا ،مدرسانكتاب،  يمورد محتوا
دروس از آزمون  نيا يآموزش يريز برنامهو  يدرس
 نينشان داد كه ب ها افتهياستفاده شد و  وي يتنيو من

آنان تفاوت  يها دگاهيو شبانه و د انهروز انيدانشجو
  ).2جدول (وجود ندارد  يمعنادار
 انيدانشجو يها دگاهيدر د ها تفاوت افتنيجهت  سپس
درس از آزمون  نيمختلف نسبت به ا يليتحص يها رشته

محاسبات  جهياستفاده شد كه نت سيكروسكال وال

  ).2جدول (را نشان نداد  يمعنادارتفاوت  گونه چيه
دختر و پسر هم كه با استفاده  انيدانشجو يها دگاهيد سهيمقا

را را از  يمعنادارتفاوت  رفتيانجام پذ وي يتنيو از آزمون من
  ).2جدول (نشان نداد  انيدانشجو تينظر جنس

 يكل دگاهيمربوط به قضاوت در مورد د يها افتهي
و دو با  كي ياسالم شهيدر مورد دروس اند انيدانشجو

 افتهي نيا نيشده مب يمختلف بررس يها ريتوجه به متغ
 نينسبت به ا انيدانشجو درصد 8/12است كه در مجموع 
  .اند نظر موافق داشته درصد 3/87درس نظر مخالف و 

  
 يرهايبا متغ) يك و دو( ياسالم شهيدروس انددرباره مازندران  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيرابطه د: 2جدول 
  1387 -88 يلياول سال تحص مساليدر ن) يليو رشته تحص يليجنس، دوره تحص( كيدموگراف
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  دانشجويانيهاديدگاه
 

  متغيرهاي دموگرافيك
ي ريز برنامه  اثرات مثبت درس  مدرسان  محتواي كتاب

ي غير ها آزمون  آموزشي
  پارامتريك

  دو  يك  دو يك دو يك ††دو †يك
  جنس

 )زن –مرد (
063/0 -  87/0 -  27/1 -  94/0 -  12/0 -  137/1 -  02/1 -  545/0 -  Z Mann-

Whitney U 949/0 930/0 204/0 925/0 905/0 255/0  308/0  586/0  Sig  
  دوره تحصيلي

  )شبانه –روزانه (
144/1- 714/2- 560/0- 088/1- 046/0 699/0 -  164/0  179/0 -  Z Mann-

Whitney U 252/0  007/0  576/0  277/0  963/0  485/0  870/0  858/0  Sig  
 df Chi-Square  6  13  6 13 6 13 6 13  رشته تحصيلي

Kruskal 
Wallis Test 281/0  390/0  109/0  719/0  678/0  242/0  341/0  357/0  Sig 

  درس انديشه اسالمي يك †
  درس انديشه اسالمي دو ††
  

  بحث
 دگاهيد يعه كه با هدف بررسمطال نيا يها افتهي

مازندران در مورد دروس  يعلوم پزشك انيدانشجو
ساخته  محققبا استفاده از پرسشنامه  ياسالم شهياند

 شهياند سودر يها كتاب ينشان داد كه محتوا ،انجام شد
نسل جوان،  يازهاياز نظر تناسب با ن 2و1ياسالم

 ي وبه سؤاالت اعتقاد ييگو مدرسان آن از نظر پاسخ
گفت و گو و مشاركت  يالزم برا طيشرا جاديا

دادن به  تياز نظر اهم يآموزش يريز ، برنامهانيدانشجو
 يفرد يها يژگيبر و آنس و تأثير مثبت ودر نيا

 نگرش ،يگر پرسش هيروح تياز جمله تقو انيدانشجو
 3/87( انيدانشجو تياكثر تين مورد رضايمثبت به د

 نهيزم نيدر ا يمطالعات مشابه معدود. است) درصد
  .رديگ مي وجود دارد كه در ادامه مورد توجه و بحث قرار

 آموزش تأثير يبا هدف بررساي  در مطالعه هيلو يوسفي
دوره  انيدانشجو ينيبر نگرش د يدروس معارف اسالم

 يها استان تهران در مقاطع و رشته يها روزانه دانشگاه
گرفت  جهيدانشجو انجام داد نت 1900 يمختلف كه بر رو

و  يقو يعني( در حد مطلوب انيدانشجو ينيكه نگرش د
و  1 ياسالم شهيكه دروس اند يانياست و دانشجو) مثبت

دروس را  نيكه ا يرا گذرانده بودند نسبت به آنان 2
برخوردار تري  مطلوب ينياز نگرش د اند نگذرانده

در مورد  ،حاضر قيتحق يها افتهي بانتايج . )8(بودند
از اثرات مثبت شركت ) درصد 9/78( انيدانشجو تيرضا

آن بر  تأثيرو  ياسالم شهيدروس اند يها سدر كال
 هيروح تيخود از جمله تقو يفرد يها يژگيو

 يو ارتقا ميتحك ن،ينگرش مثبت به د ،يگر پرسش
 تأييدرا  ينيد يحس كنجكاو يو ارضا ينيد يباورها

  .دينما مي
 تيرضا زانيم يدار كه با هدف بررس اقتيمطالعه ل يها افتهي

در شهر  يمعارف اسالم ياز دروس عموم انيدانشجو
درصد  1/35است كه فقط  نياز ا يكرمان انجام شد حاك

و  كي ياسالم شهينسبت به گذراندن دروس اند انيدانشجو
دو  ياسالم شهيدرصد نسبت به گذراندن دروس اند 9/26

 يحال در .)9(اند داشته تيرضا اديز اريو بس اديز حدر سط
در مورد  انيدرصد دانشجو 3/87كه در مطالعه حاضر 
 اند نموده تيابراز رضا ياسالم شهيابعاد مختلف دروس اند

تفاوت را  نيا ديكتاب با يابودن محتو يكسانكه با توجه به 
بر مباحث و  مدرساناز جمله تسلط  يگريد يرهايدر متغ
  .جستجو نمود سيتدر نينو يها روش

 زهيمطلب است كه انگ نيا انگريب هيلو يوسفي قيتحق جينتا
باالست  اريبس ياسالم شهيدروس اند يبرا انيدانشجو
مناسب و  ييوگ كه استادان بتوانند با پاسخ آن به شرط

آنان را  زهيانگ ،يو منطق ستهيشا يرفتارها نيهمچن
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مشاهده شد كه  زيدر مطالعه حاضر ن). 8(ندينما تيتقو
معتقد بودند كه ) درصد 8/74( انيدانشجو تياكثر

آنان  يسؤاالت اعتقاد يگو پاسخ ياسالم شهياستادان اند
 يمحتوا يريمطالعه و فراگ يالزم را برا زهيبوده و انگ

مطالعه  يها افتهي گريد ياز سو. كنند مي فراهم يدرس
 7/7( انياز دانشجو يحاضر نشان داد كه فقط تعداد كم

را متناسب  ياسالم شهيندمدرسان ا يعلم ييتوانا )درصد
 درصد 70كه حدود  يدانند، در حال نمي درس يبا محتوا
 يدروس توان علم نيمعتقدند كه مدرسان ا انيدانشجو

در  هيلو يوسفي يها افتهيالزم را دارا هستند كه با 
و  يدولت يها دانشگاه يدانشجو 2036 دگاهيد يبررس
 يعلم وانت انيكه اغلب دانشجو نيبر ا يمبن آزاد،

) 8(دانند يمد نمرا كارآ ها ندانسته وآن يرا كاف مدرسان
و  راتييتوان به تغ مي تفاوت را نيا. دارد رتيمغا

 يريشده در نحوه استخدام و به كارگ جادياصالحات ا
  .مرتبط دانست رياخ يها در سال ياسالم شهيمدرسان اند

كليدي  يدروس معارف به هر ترتيب نقش استاد نقش در
مانند  يدروس دانشگاه ريبرخالف سا. )11(است

و دارند  يشگاهيآزماواحد كه  كيزيو فشناسي  ستيز
 شگاهيآن درس را در آن آزما يها هيصحت و سقم نظر

در درجه  ياسالم شهيدروس اند شگاهيآزما ،كنند مي قيتحق
 استادهاي  يكي از رسالت .)12(مدرس است تياول شخص

هاي  گيري از طرح رشد جوانان و بهره نهيفراهم آوردن زم
مختلف مانند مشاركت دادن دانشجويان در مباحث، ايجاد 
فضاي مناسب براي طرح سؤاالت و شبهات از سوي آنها و 

 جينتا .است استاد و دانشجو نيب يبردن خالء ارتباط نياز ب
 7/86( انيدانشجو تياكثر تيبر رضا زيپژوهش حاضر ن

از نظر  ياسالم شهيدروس اند مدرساناز ) درصد
 جاديا ،يبه سؤاالت اعتقاد ييگو پاسخمانند  ييها يژگيو

توان  ان،يگفت و گو و مشاركت دانشجو يالزم برا طيشرا
و انتقال  سيدرس، نحوه تدر يمتناسب با محتوا يعلم

 در ان،يبا دانشجو يرابطه عاطف يبرقرار ،يمطالب درس
 زهيانگ جاديا زيو ن دسترس بودن در خارج از ساعت كالس

 .داللت دارد يدرس يمحتوا يريمطالعه و فراگ يالزم برا
يكي از اموري است كه در زمينه  زين ايجاد عطش مطالعه
در  .)13(تواند بسيار مؤثر باشد ها مي بارورسازي انديشه

كه  اند اعالم نموده انياز دانشجو يميمطالعه حدود ن نيا
 يمحتوا يريمطالعه و فراگ يالزم را برا زهيانگ مدرسان

  .نمودند مي فراهم يدرس
از مطالعات كه  يكينتايج  رغم عليحاضر  قيتحق يها افتهي

ارتباط با دروس  مشكالت دانشجويان درترين  عمده
 45( اسالمي را مشكالت مربوط به مدرسان شهياند

ي ريز برنامه، )درصد 5/28( ، محتواي دروس)درصد
نامناسب بودن زمان ارائه دروس  ،)درصد 8/3( دروس

 38( س، نامناسب بودن مكان ارائه درو)درصد 44(
نشان  ؛)10(داند مي )درصد 59(شلوغي كالس و  ،)درصد

از مدرسان ) درصد 7/86( انيدانشجو تيداد كه اكثر
 يكتاب درس ياز محتو آنان درصد 86و  ياسالم شهياند

بر ) درصد 1/27( انيدانشجو تأكيد اما اند داشته تيرضا
 تيدروس اهم نيبه ا يآموزش يريز برنامهكه در  نيا

 نيا. دارد يخوان هم شگفتيپ جيشود با نتا نمي الزم داده
است كه عدم  تيواقع نياز ا يحاك زيمشابهت اعالم شده ن

از جمله  يدروس عموم يشآموز يريز برنامهتوجه به 
  .شده است يكشور هيرو كيدروس  نيا

و معارف،  ينيد يها كه كاركرد آموزش نيا رغم علي
 قيو تعم ينيگسترش تجربه د ،ينيعواطف د شيافزا

پژوهش خود  جيدر ارائه نتا يدياما مج .)12(باورهاست
تحت عنوان سنجش نگرش دانشجويان نسبت به 

كه اكثر  دارد مي انيي دروس معارف اسالمي بريز برنامه
كه گذراندن دروس معارف  اند دانشجويان معتقد بوده

يي به گو پاسخنتوانسته است به تقويت رفتارهاي اخالقي، 
نيازهاي هويت يابي ديني، نيازهاي رفتاري و كسب 

در  نيا). 1(ي عملي زيست ديني آنان منجر شودها شيوه
كه توسط سازمان اي  به نقل از مطالعه ياست كه و يحال

دارد  مي ماعال ؛صورت گرفت 1380ملي جوانان در سال 
درصد از دانشجويان معتقدند كه دروس معارف  68كه 
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. اسالمي در تقويت بينش اسالمي آنان مؤثر بوده است
شان قبل و بعد از دروس معارف تفاوت  اعتقادات ديني

نقش  كرده و دروس معارف در تقويت باورهاي ديني
از اي  بخش عمده زيحاضر ن قيدر تحق). 1(داشته است

دروس و  نيبا نقش مثبت ا) درصد 4/82( انيدانشجو
 هيروح تيخود از جمله تقو يفرد يها يژگيآن بر و تأثير

 يحس كنجكاو يارضا ن،ينگرش مثبت به د ،يپرسشگر
  .اند داشته تأكيدو  ينيد يباورها يو ارتقا ميو تحك ينيد

ها  اسالمي در دانشگاه شهيهاي دروس اند از آسيب يكي
از دانشجويان به حضور در  يعدم احساس نياز بعض

اين مسأله به ويژه در مورد . ستها سگونه كال اين
دانشجوياني كه از لحاظ نوع رشته تحصيلي تناسبي با 

ندارند بسيار  ها سمطالب مطرح شده در اين نوع كال
 درصد 5/33 زيحاضر ن لعهكه در مطا). 6(حادتر است

 ياسالم شهيكه به دروس اند اند اعالم نموده انيدانشجو
از  يگرينگاه كرده و انتظار د يواحد عموم كيبه عنوان 

كتاب با  يدرس ندارند و در مورد تناسب محتوا نيا
 7/16موافق و  درصد 1/59 زينسل جوان ن يازهاين

رسد يكي از  بنابراين به نظر مي. مخالف بودند درصد
ي ها سجذابيت و جلب توجه دانشجويان به كال ايه راه

ها و  اسالمي، تعريف سرفصل شهيدروس اند
 هاي موضوعات دروس بر اساس نيازها و دغدغه ريز

  .باشد ذهني قشر دانشجو و جوان امروز 
دختران و پسران  نيب يمطالعه حاضر تفاوت معنادار در
 نيبر ا يدار مبن اقتيمطالعه ل يها افتهيبا  نيا .نشد دهيد

دختر و پسر در خصوص  انينظرات در دانشجو نيكه ب
 تأييد، )9(وجود ندارد يتفاوت ؛از محتواي دروس تيرضا
در  انيجودانش دگاهيدار در د اقتيدر مطالعه ل. گردد مي

با توجه  ياز گذراندن دروس معارف اسالم تيمورد رضا
 نيا. )9(تفاوت معنادار وجود دارد يليبه نوع رشته تحص

كه  ياست به نحو ريمطالعه حاضر مغا يها افتهيبا  جهينت
رشته  ريمتغ نينشان داد كه ب ها داده ليو تحل هيتجز
 ياسالم شهيندآنان نسبت به دروس ا دگاهيبا د يليتحص

  .وجود ندارد يمعنادارتفاوت 
در مورد دروس  يانهايي كه بين دانشجو نظرسنجيدر 

ي كه مورد پرسش يانمعارف شده است، اكثريت دانشجو
ضرورت دروس معارف صحه اند بر  قرار گرفته

بر ضرورت  يمطالعه حاضر مبن يها افتهي .)11(اند گذاشته
 درصد 9/65از نظر  ياسالم شهيوجود دروس اند

  .گرفته است رقرا تأييدمورد  زين) نفر 361( انيدانشجو
است كه  ينكته ضرور نيا يادآوريقسمت  نيا انيدر پا

 نيشد كه انتخاب ا عيجلسه آزمون توز انيدر پا ها پرسشنامه
 جياز امتحان در نتا يناش يتواند با توجه به خستگ مي زمان
دهنده كه درس  پاسخ انيدانشجو همچنين. گذار باشدتأثير
دو  نيا .كمتر بود كي شهيدو را داشتند به نسبت اند شهياند

  .گردد مي مطالعه محسوب يها تيتواند از محدو مي نكته
  

  گيري نتيجه
نسبت به مورد مطالعه  اكثريت دانشجوياننظر موافق 

دروس و  يآموزش يريز برنامه ،مدرسانكتاب،  يمحتوا
آن  نشانگر يفرد يها يژگيدروس بر و نيمثبت ا اتتأثير

الزم براي  ياست كه نسل دانشجو برخالف تصور، آمادگ
 فطري بشر است را دارا ازين هك ينيد قيحقا افتيدر

 شنهاديپ يبه وجود نظرات منف تيلذا با عنا. هستند
ي پنج ها دوره يمذكور همواره و ط يگردد كتب درس مي

 انينظرات دانشجو .ردينظر قرار بگديساله مورد تجد
. ابديآنان ارتقا  يمند تيتا رضا رديمورد توجه قرار گ

 تياهم سدرو نيا نيز براي يآموزش انريز برنامه
 يمساعد آموزش نهيزم جاديبا ا .قائل شوند يشتريب

  .ارائه بهتر دروس را فراهم آورندامكان 
دروس بر  نيا تأثير يبا هدف بررساي  مطالعه انجام

خاص اي  مطالعه زيو عوامل مرتبط با آن و ن انيدانشجو
 يدر مورد مشكالت آموزش مدرسان دگاهيبر د تأكيدبا 
 انيدر پا. رسد مي به نظر يكتاب ضرور يمحتوا سيتدر

حاضر در سطح كشور انجام  قيردد تحقگ مي هيتوص
مورد  زين يملتر  عيدر سطح وس هشپژو نيا جيشود تا نتا
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  .رديقرار گ يابيارز
  

  قدرداني
از  ان،يپژوهشگران ضمن تشكر از مشاركت دانشجو

 يدانشگاه علوم پزشك يمساعدت معاونت پژوهش

تابعه دانشگاه  يها مازندران و اداره آموزش دانشكده
 ردليش انيشائبه آقا يب يمازندران، همكار يعلوم پزشك

جبار  يو جناب آقا يهمكار محترم گروه معارف اسالم
  .ندينما مي ريفرد تقد يدريح
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The Students’ Opinion about Islamic Thoughts Courses in 
Mazandaran University of Medical Sciences in 2008-2009 

 
Yadollah Jannati 1, Mohammad Ali Afzali 2, Nasrin Khaki 3, Narges Amiri Nojade4 

 
Abstract 
 
Introduction: Continuous evaluation of Islamic Thoughts courses and revising the course delivery methods 
are necessary to make the courses more efficient to meet the needs of the youth, and to transmit the Islamic 
values to the students. Due to the necessity of curriculum evaluation, this study aimed at determining the 
students’ attitude about the Islamic Thought courses. 
Methods: In a descriptive study, the population of students studying in Mazandaran University of Medical 
Sciences in 2008-2009 was involved. Through census sampling, 549 students who had enrolled in Islamic 
Thoughts courses I and II, took part in the study and filled out a researcher made questionnaire. To analyze 
the data, in addition to descriptive statistics, chi-square, Kruskal Wallis, and Mann-Whitney U tests were 
employed to compare subjects’ viewpoints based on qualitative variables (nominative and ordinal). 
Results: The mean age of participants was 20.79 ± 2.59, and 68.9% (378) of the subjects were female. 
Findings indicated that 87.3% (479) of the students were satisfied with the Islamic Thoughts books, the 
related instructors, their positive effects on the students, and the university educational planning for these 
courses. Also, there was no significant difference between students’ opinions regarding their gender and 
study major. 
Conclusion: In spite of positive viewpoints of students toward various aspects of these courses, the negative 
points should also be acknowledged to eliminate the defects. Since students’ needs are changing, the books 
and educational methods should be also revised accordingly. 
 
Keywords: Islamic Thought course, educational evaluation, students’ viewpoint, religious education, 
Theology  
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