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 چکیده

 پی در اسالمی معارف عمومی دروس شده ادراک و شده اجرا درسی برنامه مطالعه عنوان با حاضر تحقیق

 نوع از) کمی شیوه دو به پژوهش این. است بوده مومی معارف اسالمیتحقق اهداف دروس ع میزان بررسی

 نمونه و( دانشجویان و اساتید) گروه دو شامل تحقیق آماری جامعه. است شده انجام کیفی و( توصیفی

 و انتخاب جدول مورگان از استفاده با نفر 271 حجم کارشناسی دختر دانشگاه تهران به دانشجویان آماری

اساتید گروه معارف اسالمی  آماری نمونه. شد آوریجمع ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با هاداده

 یافته ساختار نیمه مصاحبه از استفاده با هاداده و انتخاب هدفمند صورتبه نفر ده حجم به دانشگاه تهران

 در سوی اساتیدبرنامه درسی اجرا شده از  که نشان داد هاداده تحلیل و تجزیه. است شده آوریجمع

دانشجویان به اهدافی که  لذا از سوی دانشجویان حاصل نشده است؛ عملکردی و نگرشی دانشی، هایحیطه

طور کلی پژوهش حاضر نشان داده است اند. بهاند، دست نیافتهاساتید از اجرای برنامه درسی مدنظر داشته

وس عمومی معارف اسالمی انطباق وجود که بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی ادراک شده در

 ندارد.  
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 مقدمه

امروزه در بحبوحه تغییرات و تحوالت جهانی مؤسسات آموزشی عالی همچون دانشگاه، 

باشند. آنان باید برای شکوفایی و رهایی از سازی میدارای رسالتی خاص در حوزه انسان

های الزم را فراهم آورند. رسالت تربیتی منظور رسیدن به کمال، زمینهقید و بندها به

مؤسسات آموزش عالی، تربیت جوانانی آگاه از اهداف اسالم، مطلع از فرهنگ غنی و 

این اساس، دانشگاه باید در  ایرانی و متعهد به مصالح کشور بوده و بر_مستقل اسالمی

راستای نجات فرد از نادانی و ایجاد زمینه تعالی فرد در جهت تکامل و رسیدن به مقام 

 (.5932های اساسی بردارد )خوشی و همکاران، عبودیت گام

سازان جامعه هستند. توجه به رشد و های انسانی و آیندهترین سرمایهدانشجویان از مهم

های فکری و فضایل اخالقی آنان وظیفه دولت اسالمی است. فلسفه شهتعمیق مبانی و اندی

است، زیرا دانشگاه « سازیانسان»ها؛ وجودی گنجاندن دروس معارف اسالمی در دانشگاه

کارخانه آدم سازی است که صالح و فساد جامعه هر دو بدان وابسته است. )مجیدی و 

 (.5931فاتحی، 

ترین رکن عنوان مهمها رسالتی جز توسعه فرهنگی بهاهویژه دانشگنهادهای اجتماعی به

بلد و ماهر  های سالم از نظر جسمانی و روانی، و کارجانبه برای داشتن انسانتوسعه همه

های برای ارتقا شیوه زندگی ندارند. از این رو شکی نیست که ترویج هر چه بیشتر آموزه

ه شمول آن و جذب تأثیرگذاری هر چه دینی و فراگیر کردن امور فرهنگی و گسترش دامن

اندرکاران و فعاالن حوزه های ها و دستهای مجموعهترین دغدغهبیشتر بر مخاطبان از مهم

ویژه مراکز علمی و دانشگاهی است )فضل الهی و حاج ابراهیمی، فرهنگ و اندیشه به

5933  .) 

اخالقی، ارزشی،  ها و مؤسسات آموزش عالی حصول اهدافدر همۀ کشورها، دانشگاه

های آموزش عالی دهند؛ به بیان دیگر، نظاممعنوی و دینی را وجهۀ همت خود قرار می

شان های اخالقیتوانند در کنار کارکردهای علمی و فنی خود به وظایف و مسئولیتنمی

 ها و های آموزشی که دغدغهویژه در آن دسته از نظاماهمیت ندهند. این مهم به
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یابد. در کشور ما نیز با ای بارزتر نمود میی دینی و مذهبی دارند، به گونههاگیریجهت

شود، آموزش دروس های جامعه شمرده میترین ارزشتوجه به اینکه دین یکی از مهم

ساز و کارهای آموزشی و تربیتی است که در جهت ایجاد و رشد معارف اسالمی از جمله

 (. 5932شود )امینی و همکاران، و اجرا می فضایل دینی و ارزشی دانشجویان طراحی

های خاص اجتماعی، از مقبولیت دانشگاهیان از جمله دانشجویان به دلیل احراز موقعیت

توانند نقش الگویی را ایفا کنند؛ بنابراین تربیت آنان به معنای خوبی برخوردارند و می

ای انسانی متعهد که از صحیح کلمه برای جامعه، حائز اهمیت است، آن هم تربیت نیروه

هایی است که در تفکر مذهبی و ایمان دینی برخوردار باشند. این مطلب از جمله هدف

های نهادهای آموزش عالی پیش بینی شده است. مصوبات شورای عالی چارچوب برنامه

ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هدف از ارائه این دروس، افزایش شناخت و برنامه

های اسالمی و در نهایت اهی دانشجویان نسبت به مسائل دینی، اطالع از ارزشسطح آگ

 (.5936ایجاد تغییرات مطلوب در الگوهای رفتاری ذکر کرده است )یوسفی لویه، 

با توجه به مطالب مزبور در نظام آموزش عالی ایران و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

« دروس معارف»های مختلف ی رشتهشی همههای آموزای از واحدها در برنامهمجموعه

 درسی خاص با عنوان دانشگاهی گنجانده شد تا چارچوب رسمی و مدونی برای رشد

 (. 5932های ارزشی و اخالقی دانشجویان فراهم آید )امینی و همکاران، فضایل و شایستگی

رورتی واقع، آموزش مبانی نظری تفکر دینی و انقالب اسالمی از ابعاد مختلف ض در

ای انکارناپذیر است: متخصصان برای انجام وظایف شغلی و تخصصی خود در هر جامعه

شان، نیازمند دانش، نگرش و مهارت الزم های اختصاصی رشته تحصیلیعالوه بر آگاهی

کنند. این امر از کارکردها و ای هستند که در آن زندگی میهای جامعهنسبت به ارزش

شود پیش تعیین شده دروس معارف اسالمی محسوب میهای اصلی و از مأموریت

 (5939)فیروزی، 

های متفاوت آموزش های کارشناسی و کاردانی رشتهی درسی عمومی دورهبرنامه

پس از « های عمومیفرهنگ، معارف و عقاید اسالمی و آگاهی»عالی ایران، با عنوان 

ها برای به دانشگاه« ب فرهنگیستاد انقال» 59/6/5965ی مورخ انقالب اسالمی طبق مصوبه
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 عهده بر ایران هایدانشگاه در عمومی دروس هایبرنامه بازبینی اجرا ابالغ شد. مسئولیت

 صورت 5939 سال در نیز تغییرات آخرین که باشدمی «فرهنگی انقالب عالی شورای»

این دروس با هدف کلی توسعه بخشیدن به اطالعات و معلومات عمومی . است گرفته

اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و برای  دانشجویان و رشد بینش فرهنگی آنان، بر

طبق برنامه، گذراندن این دروس برای . شده استهای علمی عرضهآشنایی با منطق و روش

ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و تمامی دانشجویان دانشگاه

های آموزش مجاز تحت نظارت این وزارت خانه در تمامی رشتهفناوری و سایر مؤسسات 

 (.5933های کاردانی و کارشناسی اجباری است. )عارفی و دیگران، عالی در دوره

های یادگیری و کلیه تجاربی است که با نظارت و مسئولیت برنامه درسی شامل فرصت

های فراگیران ها و مهارتشها، نگرنظام آموزشی و به منظور ایجاد تغییر مطلوب در دانش

گیرد. در فرایند شود، عملکرد و بازده آن مورد ارزشیابی قرار میطراحی و اجرا می

های درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی قصد شده، اجرا طراحی، تولید و اجرای برنامه

آید. منظور از برنامه درسی اجرا شده، مجموعه شده و کسب شده سخن به میان می

اساس برنامه درسی قصد شده و آنچه  یادگیری است که بر-های یاددهیاقدامات و فعالیت

آید. های درس به اجرا در میاند در محیط واقعی کالسمدرسان از آن برداشت کرده

منظور از برنامه درسی کسب شده یادگیری و به عبارت دیگر تغییر رفتارهایی است که از 

های فراگیران ها و نگرشها، مهارتمه درسی در مجموعه دانشطریق به اجرا درآمدن برنا

رود که بتوانند به بخشی قابل توجه از آید. در این مرحله از فراگیران انتظار میبه وجود می

(. وجود فاصله و ناهماهنگی بسیار 5931های برنامه قصد شده دست یابند. )احمدی، هدف

آید. )احمدی، هر برنامه درسی به شمار می های مذکور، ضعف اساسی درمیان برنامه

های امروز است و باید باشد. (. تضمین کیفیت در آموزش در صدر مسائل دانشگاه5931

تر به ها را با توجه جدیتواند بعضی از این تضمینهای یادگیری میپژوهش روی محیط

ن شده، به های یادگیری اثربخش فراهم کند. اما یک برنامه درسی خوب تدویمحیط

تنهایی تضمین کننده تدریس و یادگیری بهتر در کالس نیست. دو معلم با دو رفتار متفاوت 
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با یک نوع برنامه درسی ممکن است نتایج یادگیری متفاوتی را ایجاد کنند. )پارسا و 

 (.5936همکاران، 

اط ارزیابی میزان تناسب برنامه درسی در اصل طراحی فرایندی به منظور شناسایی نق

هایی برای قضاوت در ها، معیارها یا شاخصقوت و ضعف آن است؛ در چارچوب ارزیابی

شود؛ ها دنبال میشود که معطوف به اهداف هستند. در واقع آنچه در ارزیابینظر گرفته می

های برنامه درسی اجرا شده و کسب شده با اهداف تدوین شده است. شناسایی شکاف

های مؤثر تدریس، وع آموزشی است که در ترکیب با روشبرنامه درسی، جوهره هر ن

های مهم در حوزه کند. یکی از فعالیتکارآمدی و اثربخشی نظام آموزشی را تضمین می

ها را نمایان های درسی که موفقیت و اثربخشی برنامهآموزش و پرورش ارزشیابی برنامه

های ن همانند برخی نظامسازد و مزایای متعددی دارد. در آموزش و پرورش ایرامی

های درسی معموالً به صورت قصد شده است. آنچه کمتر مورد توجه و آموزشی، برنامه

گیرد، برنامه درسی اجرا شده توسط مدرسان و برنامه درسی تجربه شده ارزشیابی قرار می

توسط فراگیران است که از اهمیت به سزایی برخوردار است. )میرشکاری و همکاران، 

5931 .) 

بنابراین شناسایی نقاط قوت و ضعف یک برنامه درسی ضروری است، به طوری که با 

مند و هم زمان در مرحله اجرای برنامه درسی ارزیابی شوند و نتایج این گونه روشی نظام

ارزشیابی جامعه و همه سو نگر اطالعات مناسب را برای برنامه ریزان درسی، مدیران و 

های گوناگون توانند برای اصالح و بهبود برنامه درسی در زمینهمعلمان فراهم کند تا ب

گیری کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین برنامه درسی اجرا تصمیم

خوانی وجود دارد؟ به شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسالمی دانشگاه هم

سالمی به اهدافی که اساتید در عبارتی آیا دانشجویان با گذراندن دروس عمومی معارف ا

 اند؟ اند، دست یافتهنظر داشته

ها از نوع نظر سنجی در این زمینه تاکنون مطالعات گوناگونی انجام شده که بیشتر آن

( با عنوان بررسی سنجش 5931بوده است. از جمله پژوهشی توسط مجیدی و فاتحی )

سالمی؛ به تبیین نگرش دانشجویان ریزی دروس معارف انگرش دانشجویان نسبت به برنامه
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نسبت به دروس معارف اسالمی پرداخته است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش بوده 

ها از نظر است که به طور کلی، میزان موفقیت دروس معارف اسالمی در دانشگاه

دانشجویان چقدر است؟ نتایج تحقیق نشان داده که بیش از هشتاد درصد دانشجویان با 

اند؛ اگر چه در خصوص اهداف و ها موافقوجود دروس معارف اسالمی در دانشگاه اصل

( در پژوهش خود 5931ها انتقاد دارند و یوسفی )های ارائه آنمحتوای این دروس و روش

های دانشجویان نسبت به دروس معارف اسالمی پرداخته است. به بررسی نگرش و گرایش

که از نظر دانشجویان، روش و کیفیت ارائه این دروس  نتایج تحقیقات او نشان داده است

 (. 5932باید مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد. )خوشی و همکاران، 

 این در اسالمی، معارف عمومی دروس انگیز بحث و حساس جایگاه به توجه با

 قرار مطالعه مورد دانشجویان سوی از شده کسب و شده اجرا درسی هایبرنامه پژوهش

 عمومی دروس گذراندن از دانشجویان رضایت میزان مورد در عالوه به. است تهگرف

 نیز اسالمی معارف عمومی دروس وجود ضرورت عدم یا و و ضرورت اسالمی معارف

بنابراین هدف نهایی این پژوهش نیز کسب اطالع و شناخت از نگرش . آمد عمل به بررسی

اسالمی و تأثیر آموزش دروس معارف دانشجویان درباره میزان موفقیت دروس معارف 

باشد. با این تفاوت که ها بر باورها و رفتارهای دینی دانشجویان میاسالمی در دانشگاه

تمرکز این پژوهش بر برنامه درسی کسب شده و میزان مطابقت آن با برنامه درسی اجرا 

ه مقدار از باشد. پرسش اساسی پژوهش آن است که به طور کلی دانشجویان به چشده می

اند و در پایان راهکارهایی برای اهداف برنامه درسی اجرا شده از سوی اساتید دست یافته

 شوند، ارائه دهند.  بهبود برنامه درسی معارف اسالمی که در قالب دروس عمومی بیان می

 روش پژوهش

 باشد. بخش کیفی پژوهشو کیفی( می کمیروشی آمیخته )از نظر ماهیت  پژوهش حاضر

به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و با روش اکتشافی به دنبال بررسی اهداف برنامه 

درسی دروس عمومی معارف اسالمی در دیدگاه اساتید این دروس انجام شده است. در 

این بخش به دنبال بررسی برنامه درسی اجرا شده دروس عمومی معارف بوده است. جامعه 
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 افراد عنوانبه ت علمی دانشکده معارف دانشگاه تهرانپژوهش در بخش کیفی اعضای هیئ

. شدند انتخاب مصاحبه برای نمونه عنوانبه نفر 51 هستند که زمینه این در مجری و آگاه

 انتخاب ایزنجیره گیرینمونه روش از استفاده با و هدفمند صورت به اساتید نمونه حجم

 این اهداف دربردارنده مفاهیم که است بوده نحو این به های مصاحبهداده تحلیل روش .شد

 جمالت و عبارات پاراگراف، مصاحبه، کل متن سطوح در تحلیل واحد عنوانبه دروس،

 که شد سعی مرحله این از بعد. شوند استخراج اهداف دروس تا گرفتند قرار توجه مورد

 گردند بندیطبقه( رفتار و نگرش بینش، اینجا در) اصلی مقوله سه قالب در نیز اولیه مفاهیم

های باشد و در نهایت دادهمی کلیدی اهداف یا و مقوله زیر 1-1 شامل مقوله هر که

مستخرج از مصاحبه به صورت پرسشنامه جهت بررسی برنامه درسی کسب شده سازمان 

شود. پرسشنامه تدوین شده براساس دهی شده است که بخش کمی پژوهش را شامل می

خش ذکر شده )بینش، نگرش و رفتار( طراحی شده است. های پژوهش در سه بداده

باشد به صورت تر آموزش میهای عمیقهای بخش نگرش که به دنبال بررسی الیهپرسش

اهداف رفتاری مطرح شده است تا از خود اظهاری دانشجویان ممانعت شود. ماهیت کمی 

پیمایشی انجام شده  -از نظر نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش توصیفی پژوهش

دانشجویان کارشناسی دختر خوابگاه چمران است. جامعه آماری در این مطالعه کلیه 

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  .نفر بود 311به تعداد  5931 دانشگاه تهران در سال

محقق  پرسشنامه پژوهش این در اطالعات گردآوری ابزار. نفر تعیین شد 271و کرجسی 

های حاصل از مصاحبه به منظور بررسی برنامه درسی کسب اساس داده است که بر ساخته

)خیلی  ایاز نوع لیکرت پنج گزینه گویه 29شده در سه بعد بینش، نگرش و رفتار در 

ه است. پایایی پرسشنامه به وسیله طراحی گردید (خیلی کم -کم -متوسط -زیاد -زیاد

 از نرم افزاربا استفاده  هادادهبرای تجزیه و تحلیل . محاسبه شد 1931آزمون آلفای کرونباخ 

spss استفاده شده است ها(ای )نسبتآزمون کلموگروف اسمیرنف و دو جمله از.  
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 های پژوهشیافته

 الف( برنامه درسی اجرا شده

بررسی برنامه  در را اساتید با مصاحبه هاییافته تا گردید سعی قسمت اول پژوهش در

اهدافی که آنان در حین تدریس  بر مبنی ده دروس عمومی معارف اسالمیدرسی اجرا ش

 ارتقای هدف با اسالمی معارف دروس. گیرد قرار بررسی مورد اند،خود مدنظر داشته

 در مثبت تحوّل و ایمانی بعد رشد و اندیشه و فکر تقویت منظور به دینی هایآگاهی

 و تدریس در موفقیت. است شده طراحیدانشگاهی  جوان نسل اجتماعی و فردی رفتارهای

 استادان روشی و علمی هایتوانایی با اسالمی معارف دروس آموزشی اهداف به یابیدست

اهداف دروس معارف  قسمت این است. در میسر آموزش فرایند در اسالمی معارف

 اسالمی از سوی اساتید در سه بخش دانش، بینش و رفتار قابل تحلیل و بررسی است: 

 ف( بینشال

اهداف ارائه دروس عمومی معارف اسالمی، ارتقای دانش و شناخت دینی و  از یکی

های مصاحبه استخراج شده که با کدگذاری داده هایمؤلفه .باشدمذهبی دانشجویان می

است، شامل کسب شناخت و معرفت، شناخت حق تعالی، ایجاد بصیرت و آگاهی، تبیین 

ن، آشنایی با اصول و مبانی دینی، بحث، گفتگو و نقد علمی دین و آشنایی علمی با دی

باشد، های دینی میمباحث دینی، آشنایی با فطرت و شناخت خود و همچنین یافتن پاسخ

 در تری با عنوان بینش جای دهد.های جامعها را در مقولهمحقق بر آن شد که این مؤلفه

 .است زیر شرح به اساتید هایپاسخ زمینه این

 بشناسیم را او کنیم، پیدا شناخت او به نسبت که خواسته ما از ما رب و خالق(: »5استاد )

 «کنیم. پیدا معرفت و

 برسه، حق کمال به که آمده دنیا به انسان چون. است مرتبط انسان هویت با دروس این»

 «شود.می محسوب انسانیت به کمک شود تقویت امر و این بشناسه حق

 «...شناسی جهت شناسی،دشمن آگاهی، ت،بصیر ایجاد(: »2استاد )
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 به اگر دانشجو چون. نمایند تبیین علمی صورت به دانشجویان برای را دین(: »9استاد )

 دانشجویان .نمود.. خواهد حرکت آن دنبال به خود شود، معتقد آن به و برسد باور این

 صورت به دین صولا در باید کسی هر» «.شوند آشنا مسائل این با علمی صورت به بتوانند

 و ثبوتی صفات دارای خدا چرا دارد؟ وجود خدا چرا که برسد باور و نتیجه به تحقیقی

 شود مطرح معاد و عدالت نبوت، امامت، توحید، مباحث و اندیشه اصول،» «است؟ سلبیه

 در مثالً ما که است این الاقل» «.است مبانی همین در هم بشرت جامعه گیر یعمده که

  «.باشیم داشته براهین بعضی باشیم توانسته عملی صورت به توحید بحث

 تر،گسترده تر،عمیق آموزش نوعی عالی آموزش در اسالمی معارف دروس(: »1استاد )

 دانشجو دروس این در« ».است دانشجو خود اظهارنظر و فکر وری،اندیشه با توأم و ترجدی

 گفتگو وارد استاد با گاهی و کنندمی نقد گاهی دارند، تریجدی تعمق کند،می اظهارنظر

 بحث به دیگر بار یک دینی مباحث. کنندمی تقویت و تکمیل را هابحث و شوندمی

-می خارج گرفتن نمره و کردن حفظ پذیرفتن، خواندن، حالت از یعنی شود،می گذاشته

 ترگسترده و ترعمیق تر،وسیع سطح یک در آموزشی خاص موقعیت با متناسب و شود

 «.شودمی بررسی

 آشنایی... است اسالمی اندیشه و معارف با دانشجو آشنایی اصلی، هدف(: »1استاد )

 آشنا هم دینی مبانی با باید کندمی کسب فرد که اطالعاتی همه کنار در. است عمل مقدمه

 «.ببریم باال معارف دروس در را دینی استنباط قدرت که هستیم آن دنبال به ما« »شود.

 آگاهی دانش، ها،دانشگاه که گرفتند آن بر تصمیم فرهنگی، انقالب از پس(: »6) استاد

 «.کنند ایجاد دانشجویان در دینی شناخت و

 و شعور دینی، معارف در باید فرهیخته فرد یک عنوانبه دانشجو یک(: »7استاد )

 «.نماید تفکر هاآن در و کند پیدا آگاهی

 فرد هایآموخته تکمیل جهت و شودمی بمحسو دیگر علوم مبنای دینی علوم»

 «.است ضروری

 را خود دینی سؤاالت پاسخ دانشجویان که است آن هاکالس این از هدف(: »3استاد )

 «.شود رفع آنان دینی اندیشیکج و شبهه هرگونه و بیابند
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 خواهیممی» .«بشناسد هستی در را خود جایگاه انسان که است این مهم»(: 3استاد )

 .«شودمی برقرار رابطه شود، بیدار که فطرت. شوند آشنا خود پاک فطرت با ویاندانشج

 یک شود،می تقسیم مختلف دروس به اسالمی معارف دروس هایگرایش»(: 51استاد )

 و فکری هایبحث که پردازدمی... و نبوت معاد، به اسالمی اندیشه. است اعتقاد آن بخش

 به سیاسی آگاهی و سیاسی بینش ایجاد دنبال به انقالب دروس در... است بینیجهان

 تاریخی، حوادث گذاشتن هم کنار نقد، ورزی، اندیشه تاریخ، درس در... هستم دانشجو

 .«است توجه مورد بردن پی وسقمصحت و کردن سنگین و سبک

 ب( نگرش

های اساتید نشان داده است که اساتید برخی از اهداف دروس عمومی بررسی مصاحبه

اند. اشاره اساتید به مفاهیمی از قبیل ارتباط رف اسالمی را در سطح نگرش مدنظر داشتهمعا

ها، اعتقاد دینی بینی الهی و معنوی، توجه به علت فاعلی و غایی پدیدهبا مرکز هستی، جهان

عنوان مجریان دهد اساتید معارف اسالمی بهو تصحیح نگرش دینی بوده است که نشان می

رسی در کنار ایجاد بینش درست نسبت به دین، درصدد تغییر و اصالح نگرش های دبرنامه

 دینی دانشجویان نیز خواهند بود. 

 و بده ادامه هستی کل و خانواده جامعه، تو الهی چتر زیر در را خود زندگی(: »5استاد )

 به و ندک پیدا رشد کند، پیدا تعالی اینکه برای انسان« »کند. برقرار ارتباط هستی مرکز با

 بلکه. نباشد صرف علمی نگرش یک هستی، جهان این به دانشجویان نگرش«  ».برسد خدا

 به فقط جدید علوم چون. باشد هم معنوی و الهی بینیجهان الهی، نگرش آن حاشیه در

 است این ما هدف .. پس.ندارد توجهی غایی و فاعلی علت به و کنندمی توجه پدیده خود

 خود زندگی بر را معنوی چتر باشد، دیگری طور هستی خالق و ستیه به هابچه نگرش که

 ار دل بمانند. ای مصون چیزها خیلی از که شودمی باعث معنوی چتر این. کنند احساس

 «.مخور غم طوفان ز کشتیبان است نوح را تو برکند؛ چون هستی بنیاد فنا سیل

 اعتقاد با مگر شودنمی تأمین هدف آن آمدند هدفی یک برای بشر همه(: »2) استاد

 این... کن نگاه چگونه کن، زندگی چگونه گویدمی ما به که است دینی اعتقاد چون دینی،
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 اصل تأثیرگذار اصلی هایمؤلفه ترینمهم» .«است بلد همه از بیشتر آفریننده خدای را

 یک دگیزن ابعاد تمام در باید شوندمی محسوب بنیادین اصول که... و نبوت معاد، توحید،

 .«بگیرد جای مسلمان

های دینی خودشان را مطرح ها دانشجویان مسائل و شائبهدر برخی کالس(: »9استاد )

های معارف اسالمی در حضور متخصص دین فراهم کنند، اگر این فرصت در کالسمی

 «ها نسبت به دین شکل بگیره.نشه، دیگر چگونه نگرش صحیح آن

 ضرورت. است الهی ادیان نظر مورد که تربیتی و تعلیم نییع اسالمی معارف(: »1استاد )

 به مسیری چه در و خواندمی چی برای که بداند باید آموزد،می علم دارد شخصی است این

 «...گیرد کار

 علم. بشود تصحیح تکنیک و دانش علم، دین، خدا، هستی، به هابچه نگرش(: »7استاد )

 به نسبت درستی دید« ».شود دیده منافاتی نباید. ستا خدا مظهر. است دین از ایجلوه نیز

 «.بگیرد شکل دانشجویان ذهنیت کلی طور به و هستی جهان انسان، رابطه

 و علوم خواهیممی ما. است استوار توحید بر مسلمان فرد یک فلسفه(: »3استاد )

 «.دبگیر شکل معاد و نگری غایت رسالت، وحی، توحید، هایمؤلفه پرتو در تکنولوژی

 در دینی عالقه و دین به مثبت نگرش باید اسالمی معارف هایکالس(: »51استاد )

 «.نماید ایجاد دانشجویان

 ج( رفتار

گیرد. بخش دیگر اهداف مطرح شده از سوی اساتید در حیطه رفتار و عملکرد جای می

، یافتن اند شامل رعایت اصول دین، تکیه بر خدامفاهیمی که اساتید به آن اشاره نموده

جهت دین، کسب روزی حالل، بهبود کیفیت زندگی و پایبندی به رفتار دینی و اسالمی 

دهی رفتار دینی و اسالمی در خور باشد. در نهایت اساتید به تغییر رفتار و شکلخود می

 شود.  اند که اساس و بنیان یک جامعه اسالمی محسوب میشهروند اسالمی اشاره نموده

 و عمیق اعتقاد این اگر و شوند قائل آخرتی کتاب و حساب یک به اگر(: »5استاد )

 مدنی، خانوادگی، چه سکناتم و گفتارم رفتارم، حرکاتم، تمام در باشد، شده نهادینه
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 خدا با فکرش که فردی« ».کنممی رعایت رو هامؤلفه این اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 صحبت عالم پادشاه گویی تو کند،می صحبت وقتی مشکالت، تمامی وجود با باشد،

 مرکزین نقطه به او اینکه دلیل به. است ایمان اثر این ندارد، مایکون ماکان به خیال. کندمی

 یک در ما که مسائلی تمام. شودمی کوچک برایش دنیا کرده، برقرار ارتباط و رسیده عالم

 «.شودمی کوچک وا برای بینیم،می بزرگ غیرالهی و غیرانسانی دید

 اسالمی معارف. کندمی معین را جهت اسالمی معارف دروس بنابراین(: »2استاد )

 گوش دراز مانند تازیمی طرف کدام به ندانی شما اگر. کندمی مشخص را دروس جهت

 هایویژگی« ».کندنمی حرکت جایی چرخد،می عمر یک آسیاب. شودمی آسیاب

. است اسالمی معارف از متأثر...  دیگران با تعامل نوع ش،پوش نوع برخورد، نوع رفتاری،

 باشد، داشته خدا به ایمان که کسی: »کندمی نقل پیامبر از زهرا فاطمه حضرت که حدیثی

 تاثیر رفتارش در شوندمی را حدیث این که دانشجویی.« کندنمی اذیت را اشهمسایه

 «گذارد؟نمی

 وقتی. کند درک را مخلوق و خالق بین رابطه دبای تخصصی هر در کسی هر(: »9استاد )

 در شود روبرو المالبیت با وقتی است، من اعمال به ناظر کسی که برسد باور این به

 «.کندنمی درازی دست المالبیت

 به باشد داشته معاد به نگرش خود زندگی هایقسمت تمامی در که کسی»(: 1استاد )

 حالل خودکار آیا که کندمی فکر این به کند ستفادها خودکاری از بخواهد وقتی مثال طور

 «خیر؟ یا است المالبیت حرام؟ یا است

 اجرا را دین هایدستورالعمل هایش،معیشت و اقتصاد کار، زندگی، در(: »1استاد )

« .گیرد کار به خود زندگی در بعد و بشناسد را راه که است این اصلی هدف واقع در. نماید

 یک رفتارش حداقل گذراند،می را اسالمی معارف دروس که کسی که است این انتظار»

 کلی طور به. شود اسالمی و دینی او نگرش و عادات آداب، برخورد، شود، اسالمی رفتار

 در چه خودش هایفعالیت یهمه لوحه سر را اسالمی معارف و اسالم ها،زمینه همه در

 «.دهد قرار ...و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زمینه
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 مادر و است فلسفه انسانی، علوم مادر. است انسانی علوم علوم، تمامی مادر(: »6استاد )

 خدایی رنگ باشند، نداشته دینی مبنای علوم یهمه اگر یعنی. است دینی علوم فلسفه،

 «.شودمی دنیا در انحراف آن نتیجه نگیرند،

 جامعه جاجای در اسالم باید براینبنا است، اسالمی جامعه یک ما جامعه(: »7استاد )

 در را اسالمی و دینی رفتار این که اسالمی معارف دروس همین ابزار یک. نماید رسوخ

 و آداب که هستیم آن دنبال به زندگی آیین مثل دروسی در ما« ».نماییم ایجاد دانشجویان

 «.دهیم یاد دانشجویان به را اسالمی و اخالقی زندگی سلوک

 را خود خواه نا خواه شود، آشنا دین هایزیبایی با که کسی هر حال هر به(: »3استاد )

 شوند، آشنا معصومین سیره و قرآن اسالم، با دانشجویان اگر« ».داندمی دین به عمل به ملزم

 «.رودمی باال آنان زندگی کیفیت

 زندگی همان. است زندگی آیین به متوجه بیشتر که هم اخالق گرایش» (:51) استاد

 «دارد. کاربردی و رفتاری جنبه بیشتر که است توجه مورد مدرن

های انجام شده با مجریان دروس عمومی معارف اسالمی نشان داده بررسی مصاحبه

اسالمی صرفاً انتقال دانش و آگاهی در  معارف دروس گنجاندن وجودی یفلسفه است که

دهی شکل در ایکننده ینتعی نقش مذکور دروس لذا باشد؛زمینه دینی و مذهبی نمی

از سوی مصاحبه شوندگان در سه  شده یاد کنند. اهدافمی ایفا دانشجویان نگرش و رفتار

های که از اساتید در این سه حیطه حیطه بینش، نگرش و رفتار کدگذاری شده و ریز مقوله

 نقل شده است در جدول تناظر مربوط به سؤاالت پرسشنامه آورده شده است. 

یهگو حیطه  

ش
 بین

 شناخت خود و جایگاه خود در نظام هستی

 شناخت هویت تاریخی، ملی، دینی و فرهنگی خود

های دینی و اعتقادی خودیافتن پاسخ  

ق هستیعنوان خالشناخت حق تعالی و تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به  

نی ایران اسالمیآشنایی با نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت جها  
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ش
گر

 ن

 ایجاد نگاه الهی و معنوی به تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی

بینی علمی توأم با نگرش الهی و دینیجهان  

 ایمان به توحید، رسالت، معاد، امامت، عدل و حیات جاودانه

 ایجاد انگیزه جهت کنکاش در مسائل دینی

هاش و بررسی پدیدهتوجه به خالق پدیده در حین انجام پژوه  

 برقراری ارتباط با مرکز هستی و خداوند عالم

تار
 رف

 در پی کسب روزی حالل بودن، ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل

 تکیه بر خداوند در مشکالت و مسائل زندگی

 توانایی حل تضادهای علم و دین

امعهرعایت آداب دینی در برخورد با دیگران در خانواده یا ج  

حیا،  رأفت، حسن خلق، های اخالقی از جمله صدق، صبر، احسان ومیزان تعهد به ارزش

داری، قدرشناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و...شجاعت، خویشتن  

 شده درسی ادراک برنامه( ب

شود که به اهداف هر برنامه درسی هر چند درست اجرا شود در صورتی موفق ارزیابی می

بر آن بوده است که میزان وصول  سعی پژوهش دوم قسمت ظر دست یابد. درمورد ن

دانشجویان به اهدافی که مجریان برنامه درسی دروس عمومی معارف اسالمی مدنظر 

  اند، مورد بررسی قرار گیرد.داشته

(: توزیع فراوانی و درصد گروه تحصیلی دانشجویان1جدول شماره )  

صد فراوانیدر فراوانی مطلق گروه تحصیلی  

 9299 35 مهندسی

 5199 96 علوم پایه

 19 513 علوم انسانی

 5191 26 هنر

 511 271 جمع

 



 193/ مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسالمی ...

 دهدمی نشان های تحصیلیگروه فراوانی توزیع چگونگی مورد در (5) شماره جدول

 51نفر ) 96، گروه علوم پایه (درصد 92) نفر 35 پاسخ دهندگان گروه مهندسی که

 خود به را درصد( 51نفر ) 26درصد( و گروه هنر  19نفر ) 513نسانی درصد(، گروه علوم ا

 .است داده اختصاص

 آزمون نرمال بودن جامعه:  

قبل از آزمون برای بررسی نتایج پژوهش، ابتدا باید از نرمال بودن جوامع مورد بررسی 

 یم.اطمینان حاصل نماییم. برای این کار از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده کرد

 های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد. فرضیه: بین فراوانی

های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال : بین فراوانیH.فرض 

 است(. 

های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال : بین فراوانی1Hفرض 

 نیست(.

کنید. نتایج بررسی آزمون نرمال بودن ( مشاهده می2جدول شماره )همان طور که در 

دهد که هر چهار متغیر مورد بررسی پژوهش که شامل بینش، نگرش، رفتار و نشان می

کند باشد، از توزیع نرمال تبعیت نمی( می1911میزان رضایت دانشجویان با سطح معناداری )

را که بیان  1Hباشد(. بنابراین فرض می 5191تر از )سطح معناداری برای ابعاد کوچک

هایی توان از آزمونشود. بنابراین میکند، تائید میکند جامعه از توزیع نرمال تبعیت نمیمی

ها و به ها( برای تجزیه و تحلیل یافتهای )آزمون نسبتنا پارامتریک مانند آزمون دو جمله

کنیم. برای این کار، ابتدا طیف استفاده میمنظور تعمیم این نتایج به کل جامعه، از آزمون 

 کنیم: پرسشنامه را به دو گروه تقسیم می 1تا  5

 باشد. ( یعنی )خیلی کم، کم( می 2، 5: شامل طیف )5گروه 

 باشد.   ( یعنی )متوسط، زیاد، خیلی زیاد( می1، 9،1: شامل طیف )2گروه 
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گیریم. مساوی یا باالتر نظر می عنوان نقطه برش دررا به 9در این تقسیم بندی عدد 

یا )متوسط بودن( به معنای اینکه متغیر مورد بررسی مشاهده شده است و  9بودن از 

 به معنای اینکه متغیرها مشاهده نشده است. 9تر بودن از کوچک

( : آزمون نرمال بودن جامعه2جدول شماره )  

 میزان رضایت رفتار نگرش بینش مؤلفه

 265 271 271 271 تعداد

 5931 2961 2927 2956 میانگین

 5912 5957 5956 1936 انحراف معیار

 1961 2937 9931 9917 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 1911 1911 1911 1911 سطح معناداری

 های اصلی پژوهشبررسی فرضیه

فرضیه اول پژوهش: دانشجویان پس از گذراندن دروس عمومی معارف، سطح مطلوبی از 

 .  اندکسب نمودهبینش را 

 جدول در پژوهش اصلی هایفرضیه بررسی جهت هانسبت آزمون از حاصل نتایج

 71که  گردید مشخص پاسخگویان بندیطبقه از پس جدول طبق. است آمده( 9) شماره

 دوم گروه در( نفر 77) درصد 91 و( 9 از ترکوچک) اول گروه در( نفر 539) درصد

 . اندگرفته رقرا( 9 از تربزرگ یا مساوی)

 گذراندن با که معتقدند دانشجویان %71 که دهدمی نشان( 9) شماره جدول نتایج

 که معتقدند %91 تنها و اندنموده کسب را بینش از مطلوبی سطح معارف عمومی دروس

 .است بوده مؤثر بینش ایجاد در دروس این

 

 

 



 199/ مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسالمی ...

 : بررسی فرضیه اول پژوهش( 3( : بررسی فرضیه اول پژوهش جدول شماره )3جدول شماره )

 تعداد طبقات نمونه 
 سطح احتمال

 مشاهده شده

سطح احتمال 

 آزمون
 سطح معناداری

 بینش

5گروه   

2گروه   

 جمع

 مخالف

 موافق

539 

77 

271 

71 

91 

511 

61 1911 

 معارف، سطح عمومی دروس گذراندن از پس دانشجویان:  پژوهش دوم فرضیه

 .  اندنموده کسب را مطلوبی از نگرش

 جدول در پژوهش اصلی هایفرضیه بررسی جهت هانسبت آزمون از حاصل نتایج

 71که  گردید مشخص پاسخگویان بندیطبقه از پس جدول طبق. است آمده( 1) شماره

 دوم گروه در( نفر 77) درصد 19 و( 9 از ترکوچک) اول گروه در( نفر 539) درصد

 . اندگرفته قرار( 9 از تربزرگ یا مساوی)

 گذراندن با که معتقدند دانشجویان %71 که دهدمی نشان( 1) شماره جدول نتایج

 که معتقدند %91 تنها و اندنموده کسب را نگرش از مطلوبی سطح معارف عمومی دروس

 .است بوده مؤثر نگرش ایجاد در دروس این

 ( : بررسی فرضیه دوم پژوهش4جدول شماره )

 تعداد طبقات نمونه 
 سطح احتمال

شاهده شدهم  

سطح احتمال 

 آزمون
 سطح معناداری

 نگرش

5گروه   

2گروه   

 جمع

 مخالف

 موافق

539 

77 

271 

71 

91 

511 

61 1911 

فرضیه سوم پژوهش : دانشجویان پس از گذراندن دروس عمومی معارف، سطح 

 .  اندنموده کسب مطلوبی از رفتار را
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 جدول در پژوهش لیاص هایفرضیه بررسی جهت هانسبت آزمون از حاصل نتایج

 61که  گردید مشخص پاسخگویان بندیطبقه از پس جدول طبق. است آمده( 1) شماره

 دوم گروه در( نفر 551) درصد 11 و( 9 از ترکوچک) اول گروه در( نفر 513) درصد

 . اندگرفته قرار( 9 از تربزرگ یا مساوی)

 گذراندن با که تقدندمع دانشجویان %61که  دهدمی نشان( 1) شماره جدول نتایج

 این که معتقدند %11 تنها و اندنموده کسب را رفتار از مطلوبی سطح معارف عمومی دروس

  .است بوده مؤثر رفتار ایجاد در دروس

 ( : بررسی فرضیه سوم پژوهش5جدول شماره )

 تعداد طبقات نمونه 
 سطح احتمال

 مشاهده شده

سطح احتمال 

 آزمون
 سطح معناداری

 رفتار

5ه گرو  

2گروه   

 جمع

 مخالف

 موافق

513 

555 

271 

61 

11 

511 

61 1911 

فرضیه چهارم پژوهش : دانشجویان از نحوه اجرای دروس عمومی معارف اسالمی 

 . رضایت دارند

 جدول در پژوهش اصلی هایفرضیه بررسی جهت هانسبت آزمون از حاصل نتایج

 31 که گردید مشخص گویانپاسخ بندیطبقه از پس جدول طبق. است آمده( 6) شماره

 دوم گروه در( نفر 51) درصد 51 و( 9 از ترکوچک) اول گروه در( نفر 216) درصد

به طور کلی دیدگاه دانشجویان نشان داده است . اندگرفته قرار( 9 از تربزرگ یا مساوی)

آنان معتقدند که نحوه برگزاری دروس عمومی معارف رضایت بخش نبوده است  %31که 

 . اندنمودهآنان از دروس عمومی معارف اظهار رضایت  %51ا و تنه

 



 199/ مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسالمی ...

 ( : بررسی فرضیه چهارم پژوهش6جدول شماره )

 تعداد طبقات نمونه 
 سطح احتمال

 مشاهده شده

سطح احتمال 

 آزمون
 سطح معناداری

میزان 

 رضایت

5گروه   

2گروه   

 جمع

 مخالف

 موافق

216 

51 

265 

31 

51 

511 

61 1911 

 زاری دروس عمومی معارف اسالمی از دیدگاه دانشجویانمیزان ضرورت برگ

برگزاری دروس عمومی معارف اسالمی از دید دانشجویان ضرورت فرضیه ششم پژوهش: 

 دارد. 

، میانگین بدست آمده از آزمون تی دیکنیم( مشاهده 1که در جدول شماره ) طورهمان

روس اندیشه اسالمی جهت بررسی میزان ضرورت برگزاری دروس معارف اسالمی در د

( با 2961(، تاریخ و تمدن اسالمی )2915(، انقالب اسالمی )2979(، اخالق اسالمی )2919)

دانشجویان گذراندن این  دهدیماز متوسط است که نشان  ترنییپا( 1911) یمعنادار سطح

. با این حال میانگین بدست آمده در دانندینمدروس را در دوره کارشناسی ضروری 

( 19311( باالتر از متوسط و سطح معناداری )9912) البالغهنهجآشنایی با قرآن و  دروس

که دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به این درس دارند و برگزاری این درس را  دهدیمنشان 

های به دست آمده از این نگرش با سطح معناداری ضرورت می شمارند. در حالی که داده

 به درستی این نتیجه اعتماد نمود.  توانینم، باشدینممعنی دار  1911باالتر از 

( : میزان ضرورت برگزاری دروس عمومی معارف اسالمی4جدول شماره )  

مقدار   درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد دروس t معناداری 

-1912 266 5993 2919 267 اندیشه اسالمی  1911 

-1999 266 5915 2979 267 اخالق اسالمی  1919 

-6972 266 5915 2915 267 انقالب اسالمی  1911 

-1952 261 5993 2961 261 تاریخ و تمدن اسالمی  1911 

هالبالغنهجآشنایی با قرآن و   267 9912 5913 266 19217 19311 
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 گیریبحث و نتیجه

 منظا در هاآن وجودی فلسفه و هادانشگاه در اسالمی معارف دروس بررسی و مطالعه

 حاضر هاآن کالس در باید دانشجویان عموم که دروسی عنوانبه کشور عالی آموزش

 مجموعه این به ویژه توجه لزوم ندارند، اختصاص خاصی گرایش یا رشته به و شوند

 زمان هر از بیش مقطع این در دروس سلسله این به نیاز شود؛می آشکار ازپیشبیش دروس

 آن ارائه کیفیت و دروس این جایگاه تقویت به باید سیاستی هر و شودمی احساس دیگر

پژوهش حاضر به بررسی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده پرداخته است.  .شود منتهی

عنوان جهت بررسی برنامه درسی اجرا شده، اساتید دروس عمومی معارف اسالمی به

 سه حیطه این. ستا شده بندی مجریان برنامه درسی، اهداف این دروس در سه حیطه دسته

حیطه بینش دربرگیرنده هر نوع شناخت و دانشی که  .باشدمی رفتار و نگرش بینش، شامل

باید افراد نسبت به خودش، دیگران، جامعه و حق تعالی کسب نماید. همچنین مصاحبه 

اند که ایجاد نگرش دینی در دانشجویان نسبت به تمامی ابعاد زندگی شوندگان بیان نموده

باشد. همچنین آنان اذعان نمودند که دانشجویان عالوه بر برخورداری از بینش میضروری 

و نگرش دینی باید به لحاظ رفتاری و عملکردی متناسب با یک شهروند اسالمی رشد و 

سبک زندگی آنان رسوخ نماید. در ادامه به بررسی برنامه  پرورش یابند و این امر باید در

اهداف اشاره شده از سوی  لذا شجویان پرداخته شده است؛درسی ادراک شده از سوی دان

مصاحبه شوندگان را از دیدگاه دانشجویان به ارزیابی گذاشته شد. نظرات دانشجویان نشان 

درصد آنان معتقد بودند که پس از گذراندن  71داده است که در حیطه بینش و نگرش 

 91اند و تنها حیطه دست نیافته دروس عمومی معارف اسالمی، به اهداف اشاره شده در این

درصد  61ها معتقدند. همچنین درصد آنان به دستیابی اهداف دروس در این حیطه

دانشجویان معتقدند که به اهداف دروس عمومی معارف اسالمی در حیطه رفتار دست 

د درص 31اند. به طور کلی درصد آنان معتقدند که به این اهداف دست نیافته 11 اند ویافته

درصد  51اند و تنها دانشجویان از نحوه برگزاری دروس معارف اسالمی رضایتی نداشته

های لیاقت دار و همکاران اند. نتایج این پژوهش با یافتهآنان از این دروس رضایت داشته
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های دروس آموزشی کتاب محتوای ( همسو است. در این پژوهش دانشجویان از5937)

 دانشجویان که داد پژوهش نشان نتایج ضمن، ضی بودند. درعمومی معارف اسالمی نارا

 سطح از بیشتر اسالمی معارف عمومی دروس وجود ضرورت و دروس به گذراندن نسبت

خوانی پژوهش حاضر با این بخش از دهنده عدم همکه نشان اندرضایت داشته متوسط

 باشد. پژوهش می

ری هر یک از دروس معارف در جایی نظرات دانشجویان در مورد ضرورت برگزا

اسالمی پرسیده شد که آنان ضرورت برگزاری دروس معارف اسالمی را ضعیف 

اند. سنجش دیدگاه دانشجویان در مورد ضرورت برگزاری دروس معارف اسالمی انگاشته

، ضعیف برآورد شده است. تنها دروس آشنایی با متون اسالمی 9با میانگین کمتر از 

توان باشد و نمیبه دست آورده است که به لحاظ آماری معنی دار نمی 9 میانگینی باالتر از

 به آن استناد نمود.

به اهداف دست  عملکردی و نگرشی دانشی، هایحیطه در دانشجویان نتایج اساس بر

 بینشی و نگرشی اهداف از ترعملکردی پایین اهداف به دستیابی سهم اند و حتینیافته

دهنده ناکارآمدی و عدم کارایی برگزاری دروس عمومی نبرآورد شده است که نشا

 دینی ایمان و مذهبی تفکر از که متعهد انسانی نیروهای باشد. تربیتمعارف اسالمی می

 و اسالمی هایارزش دینی، مسائل درباره مناسب آگاهی و شناخت نیز و مند باشندبهره

 پیش از و اصلی هایمأموریت و هاکارکرد جزو باشند داشته آن با مرتبط رفتاری الگوهای

است که پژوهش حاضر نشان داده است که این امر در  اسالمی معارف دروس شده تعیین

دانشگاه مورد مطالعه محقق نشده است. همچنین عدم رضایت دانشجویان از نحوه برگزاری 

ن این دروس و عدم دستیابی به اهداف مطلوب، سبب موضع گیری منفی آنان نسبت به ای

طور که نتایج نشان داده است آنان برگزاری دروس عمومی دروس شده است. همان

اند و تنها نسبت به دروس آشنایی با متون اسالمی معارف اسالمی را غیر ضروری دانسته

 اند. تری داشتهدیدگاه مثبت

 دروس آموزشی ریزان برنامه و اندرکاراندست برای را امکان این حاضر پژوهش نتایج

 را الزم تصمیمات این دروس، اثربخشی سنجش بر عالوه تا سازدمی فراهم اسالمی عارفم
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 ریزان، برنامه. نمایند اخذ مربوط هایزمینه در نظر تجدید و اصالح بازبینی، به نسبت

 به نسبت همواره باید هادانشگاه در ی اسالمیاندیشه و معارف دروس مجریان و طراحان

 بر را این دروس تأثیرگذاری و اثربخشی که موانعی ترینهمم و تشخیص شناسیآسیب

 و هدف طریق این تا دهند نشان الزم را حساسیت دهند،می کاهش دانشجویان روی

 دانشجویان های بینش، نگرش و رفتاردر حیطه تربیت یعنی دروس مذکور اصلی کارکرد

اند اهمیت دروس معارف در این راستا اندیشیدن راهکارهایی که ابتدا بتو .محقق گردد

گر سازد ضروری است تا از این طریق تحقق اهداف اسالمی را برای دانشجویان جلوه

مذکور دروس معارف اسالمی تضمین شود. در این راستا توجه به نیازهای فردی و 

های عملی دین در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان در خالل دروس و نشان دادن جنبه

های کننده خواهد بود و این مگر با تغییر در رویکردها و روشویان کمکاجتماعی دانشج

طور که آموزشی ممکن نخواهد شد. بنابراین طرح مباحث نظری کارساز نیست. همان

گیری اصلی دروس معارف اسالمی بر تغییر رفتاریان مستحضر هستید تأکید و جهت

ر جهت تغییر رفتار آنان محسوب باشد و تغییر در بینش و نگرش دانشجویان راهی دمی

شود تا در پایان عالوه بر تأمین نیروی متخصص جامعه، از شهروندان اسالمی خوبی نیز می

های کتبی های سنتی، سخنرانی و ارزشیابیتحقق چنین هدفی به شیوه لذا بهره داشته باشیم؛

د معارف اسالمی با در پایان هر نیمسال شدنی نخواهد بود. از این رو، آشنا ساختن اساتی

ها و رویکردهای جدید در آموزش که بر مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیری و شیوه

 نیازمند دروس این در بحث، مناظره و نقد در موقعیت کالس درس مبتنی است. دانشجویان

همچنین تغییر در . گردد عمیق و پایدار هاآن دینی دانش تا باشندمی بحث و تفکر تعمق،

های درس معارف اسالمی وه تعامل استاد و دانشجو و ایجاد فضای پویا و زنده در کالسنح

تأثیر در بینش، نگرش و رفتار دانشجویان و دستیابی به هدف فراتر از محیط  به منظور

 کننده خواهد بود. های واقعی و جامعه کمکآموزشی و انتقال دانش به محیط
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