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 1آموزان و تبيين علّي آن() نگرش دانش

 

 بهروز مهرام           محمود سعيدي رضواني       زهراحسين پناه
 

 چکيده
شهر ي  سوم متوسطهي  آموزان پايهبررسي نگرش دانش» هدف اين پژوهش

نگهرش سهنب بهه    ي  بوده است. سه پرسش نامهه « نيشابور به درس دين و زندگي

نگرش سنب به معلم  ،اهميت و فهم( ،جذابيتي  درس )ناظر بر سه مقولهمطلوبيت 

آمهاري  ي  به عنوان ابزار تحقيق اسهتااده شهدند. جامعهه    ،و مقياس هويت ديني

سوم متوسطه شهر نيشابور بود كه از هر دو ي  آموزان پايهنار از دانش 723شامل 

به تحصهيل   90-09تحصيليهاي علوم انساني و تجربي در سال جنس و در رشته

اي استااده شد. نتايب اي و خوشهطبقه از روش ،اند. براي نمونه گيريمشغول بوده

اهميت و  ،جذابيت"ي  آموزان نسبت به سه مؤلاهحاكي از آن بود كه نگرشِ دانش

بهين پسهران و    ،tنسبتاً مطلوب بوده است. بر اساس نتايب حاصل از آزمون "فهم

داشت و نظر دختهران  تااوت معنادار وجود  ،اي جذابيت و فهمهدختران در مؤلاه

تااوت معناداري در نگرش  ،اهميتي  نامطلوب( بود؛ ولي در مؤلاه مناي تر)نسبتاً

 ،آموزان بر حسب جنسيت وجود نداشت. نتايب تحليل واريانس يه  راههه  دانش

نسبت بهه   ،برخورداري  آموزان منطقهنگرش دانش ،جذابيتي  در مؤلاه ،نشان داد

ي  تر بهود ولهي در مؤلاهه   مناي ،به طور معناداري ،نيمه برخوردار و غير برخوردار

-دانهش  تر داشتند. ضهمناً نگرش مناي ،غير برخورداري  آموزان منطقهدانش ،فهم

تري داشتند و در سهاير  نگرش مناي ،جذابيتي  تجربي در مؤلاهي  آموزان رشته
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برحسب رشته تحصيلي وجود نداشت. براساس تحليهل   ها تااوت معناداريمؤلاه

نگرش بهه   -2 ،هويت ديني -1 عبارت از: ،جذابيتبين در عوامل پيش  ،رگرسيون

نگهرش بهه معلهم و     -2هويت دينهي   -1اهميت: ي  درمؤلاه ،جنسيت  -7 ،معلم

طبقهه   -4هويهت دينهي و    -7 ،نگرش به معلهم  -2 ،جنسيت -1فهم: ي  درمؤلاه

نهايي آن كه ميهزانِ مطلوبيهت موجهود ايهن      اجتماعي بوده اند. پيام –اقتصادي 

ي ها بر پيام ي ارزشي اين درس راها تواند به فراگيران كم  كند تا پيامنمي ،درس

 برتري بخشند.  ،ضد ارزشي )كه از هزاران سو به مخاطبان مي رسد(

 

 شهر نيشابور. ،سوم متوسطه ،فهم ،کاربرد  ،جذابيت -درس دین وزندگی ،نگرش :ها واژه كليد

 

 مقدمه

-داندش ی  در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشدد همده جان ده   

 ،متوسدطه شداما اهددا  اعتقدادی    ی  اهددا  دوره  ،تعاليم و دستورات م ين اسالمی  آموزان بر پایه

(. سدند ملدی   7831:78، باشد)شرکایی و همكداران سياسی و اقتصادی می ،زیستی ،اجتماعی ،هنری

تدرین سداحت   اخالقی را به عنوان یكی از شش ساحت و بلكه مهم -ساحت دینی ،آموزش و پرورش

-هایی که برای پرورش بُعد دینی داندش یكی از فعاليت ،در همين جهت معرفی کرده است. ،تربيتی

صداح    اسدت.اما بدر اسداس نتدرات     "دین وزنددگی "درسِی  مطالعه ،آموزان پيش بينی شده است

مدالال  درس دیدن و    ،جدی و تأثيرپذیری از ید  درس ی  آموزان در جهت مطالعهنتران زمانی دانش

تشدخي    ،شوند که نگرش مال تی به درس یادشده داشته باشند. بدر ایدن اسداس   زندگی ترغي  می

محور اصلی ایدن   ،عواما مرت ط با این نگرش و آموزان دانش در نگاه "دین و زندگی"موقعيت درس

پاسخ بده ایدن    ،بنيادین )اوليه( انجام پژوهشی  ژوهش را تشكيا داده است؛ به ع ارت دیگر انگيزهپ

آموزان سوم متوسطه نس ت به درس دین و زنددگی گگونده اسدت و گده     سؤال بود که نگرش دانش

 ها نس ت به این درس تأثير دارد؟عواملی بر نگرش آن

هدای  از ميان مؤلفه ،روش این مقاله آمده است شایان یاد است که با توجه به آن گه در بخش

کاربرد و فهم مورد بررسی قدرار  ، های جذابيتمؤلفه ،نگرش به درسِ دین و زندگیی  تشكيا دهنده

در ایدن   ،ی ناظر به عواما تأثيرگذار بر نگدرش بده درس دیدن و زنددگی    گرفتند و با نتر به پيشينه

هویدت  ، نگدرش بده معلدم     ،رشته تحصديلی  ،اجتماعی-اقتصادیط قه  ،پژوهش متغيرهای جنسيت

مذکور( مدورد  ی  آموزان از حيثِ معناداری ارت اط با متغير نگرش )در سه مؤلفهدینی و معدل دانش

 بررسی قرار گرفتند.

بده بعدد    1591ی  یكی از م احث مهمی است که از دهه ،(موضوع نگرش:1:8به زعم ستوده)

-( نيز تأکيد می1:531:81کاربرد یافت. ساعتچی ) ،شناسی اجتماعیروانتر در متداول شد و بيش
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». شدود در علوم رفتاری نيز برای توصيف انسان و رفتار او از اصطالح نگرش اسدتفاده مدی  "نماید که

سدازمان   ،داند که از طریق تجربده نگرش را ع ارت از آمادگی ذهنی و عص ی می( « 15:9)1آلپورت

تدأثير   ،هدای وابسدته بده نگدرش    های فرد نس ت به تمدام موضدوعات و موقعيدت   یابد و بر واکنش می

-مدی  ،نگدرش ی  ها دربارهترین تعریف(. از کلی:71831:7، گذارد )پاشاشریفیمستقيم و پا برجا می

نگرش ع ارت اسدت از تمایدا ق لدی بدرای     "نام برد. آنان معتقدند3 7ولندها توان از تعریف روزن رگ و

هدا  های مشخ  که این سلسله پاسخسلسله محرکات در قال  ی  سلسله پاسخ پاسخ دادن به ی 

 ،شدناختی)مربوط بده اعتقدادات    ،به صورت عاطفی )مربوط به احساسات دوست داشتن یا نداشدتن( 

ی مربوط به رفتار( و رفتاری)مقاصد رفتاری یا تمایا نس ت به انجام کار( مشخ  ها عقاید و اندیشه

 (.:11131:8، )ستوده "شودمی

نتدر  اتفاق ،رسد اگر گه صاح  نتران در مورد ماهيت نگرشبا توجه به مطال  باال به نتر می

تعداریف اراهده   ی  ( معتقد است3 اکالر و بلكه همده 19831:78طور که یوسفی)کاما ندارند ولی همان

دانستن  به طور آشكار یا تلویحی دارای فصا مشترکی هستند و آن ع ارت از معادل ،شده از نگرش

ت يين و پيش  ،است. بنابراین با توجه به رسالت علم که توصيف«آمادگی برای عما» نگرش با نوعی

 ،باشد و با نتر بده آن گده در مفهدوم اصدلی نگدرش بيدان شدد       بينی )و احتماال  کنترل( رفتارها می

شناسان اجتماعی بدوده اسدت. بده عندوان     ها همواره مورد تأکيد روانط يعی است که بررسی نگرش

نگرش مورد اهميدت  ی  کنند که به این دليا مسألهتأکيد می (17831:77و همكاران ):نمونه بارون 

رفتار افراد را تحدت   ،هاای که نگرشمال ت وجود دارد؛ به گونهی  رابطه ،است که بين نگرش و رفتار

 دهند.تأثير قرار می

نيز تحقيقات زیادی در باب تأثير نگرش بر ابعاد تحصديا و تربيدت   تعليم و تربيت ی  در حيطه

مدورد تأیيدد واقد      ،های گوناگونبين نگرش و رفتار تحصيلی در زمينه معناداری  انجام شده و رابطه

آمدوزان را تحدت   دارد3 یكی از عواما کليدی که یدادگيری داندش  بيان می1شده است. مالال  سيلورمن

اجدزای   ،آموزان است و عناصر شدناختی و عداطفی  افزایش نگرش مال ت در دانش ،دهدتأثير قرار می

-آموزان تأثير میشوند که تا حدزیادی بر یادگيری دانش نگرش محسوب میی  اصلی تشكيا دهنده

( 15937115)8(. هم گنين به نتدر سدتينگز و ازکدال   81937118، 9)سابرامانيام و سيلورمن "گذارند

افزایدد. از دیددگاه آندان یكدی از     آمدوزان مدی  درس بدر موفقيدت داندش    نگرش مال ت داشتن به ی 
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آموزان به عناصری مانند3 نگرش مال ت دانش ،گذاردآموزان تأثير میمتغيرهایی که بر موفقيت دانش

هدا  مدرسه و معلم می باشد. م احث فوق نشان می دهد که نگرش بر رفتار انسدان  ،موضوعات درسی

رسدد داشدتن نگدرشِ    تحصيلی به طور خاص تأثير دارد. بنابراین به نتر مدی به طور کلی و در رفتار 

مال ت به درس دین و زندگی)به عنوان یكی از ابزارهای پيش بينی شده برای تحقق اهددا  تربيدت   

آموزان در یادگيری این درس و رسيدن به اهدا  واالی آن تدأثير  دینی و اخالقی( بر موفقيتِ دانش

تدری  نگدرش مال دت   ،آموزی که به ی  مداده درسدی  دانش (7118)1راستی  هخواهد داشت. به گفت

تدالش عالمانده    ،. از ایدن رهگدذر  تری برای یادگيری آن خواهد داشدت بيشی  انگيزه ،دهدنشان می

آمدوزان مصدرو    توسعه و تقویت نگرش مال ت داندش  ،ریزان بایستی در جهت ایجادمعلمان و برنامه

اهميت درس دین و زندگی در جامعه اسالمی ایران و نيز اهميدت نگدرش    با توجه به گردد. بنابراین

آموزان آگاهی از ميزان نگرش دانش ،هد  عمده این پژوهش ،آموزان به درس موردنترمال ت دانش

"فهدم "و  "اهميدت "، "جدذابيت "هدای اساسدی  نس ت به درس دین و زندگی به لحاظ مقولده 
درس 7

اساسی تحقيق حاضر اسدت.  ی  ی یاد شده به عنوان مسألهها شدینی و شناخت عواما مرت ط با نگر

 توضيح داده می شوند. ،بيان شدهی  بنابر این در ذیا سه مؤلفه

جلد  توجده   ، معيدار جدذابيت کتداب درسدی     ،های انتخاب محتوامؤلفه جذابيت3 یكی از معيار

-بر حس  عالیق و تواندایی فراگيران و توجه به عالیق آنان است. محتوای انتخابی باید تا حد ممكن 

-موضوعات روزمدره کده بدرای داندش     ،های فراگيران باشد. بدین منتور بهتر است در انتخاب محتوا

(. توليد محتوا باید با توجه به این واقعيت انجام 8:31:78، آموزان جذابيت دارد لحاظ گردد)عزیزی

، شدناختی ی  عداطفی و روان محديط و خصدا   ،متنوع و بر پایده سدن   ،آموزانپذیرد که عالیق دانش

شدود کده محتدوای کتداب      زمانی تسهيا مدی ، گيرد. یادگيری فراگيرندهاشكال متفاوتی به خود می

درست و تصویرسازی جذاب و متناس  با خصای  یادگيرنددگان  ، درسی او را بر انگيزد. متنی دقيق

(. 18731:79، قدازاده تواند نقدش مدؤثری در تحرید  عالیدق یادگيرنددگان ایفدا کندد)فتحی و آ       می

آموزان تأکيدد کدرده اسدت.وی در ایدن     ریزان درسی به عالقه دانش( نيز بر توجه برنامه1:77ملكی)

کند.اگر در تنتيم محتوا توجه به عالقه عالقه انرژی زاست و توليد توانایی می "کند3 زمينه بيان می

 -آن افت شدید آموزشدی ی  نتيجهانگيزش از دست خواهد رفت که ، فراگيران مورد غفلت واق  شود

:(.به زعم یوشيدا:)ص"طل دتحصيلی خواهد بود و ج ران آن هزینه زیادی می
-( ی  دانش7119(

( 7 ،( مشتاق به یادگيری موضوع درسدی 1فردی است که دارای سه ویژگی زیر باشد3 ،آموز با انگيزه

خواستار تداوم فعاليدت بدرای   ( :کوشش برای مشارکت در یادگيری وی  تمایا به کاربردن و توسعه

 

Rost-1 

 . دليا انتخاب این سه مقوله در بخش بعدی) روش( آمده است.  7
3-Ushida 
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 یادگيری.  

ی  شود و به این معناست کده برنامده  به کاربرد مفيد محتوا مربوط می ،مؤلفه اهميت3این مؤلفه

، آموز بيداموزد)عزیزی به دانش، آموزشی تا گه حد بتواند دانشی را که در زندگی روزمره کاربرد دارد

-گه انتتار میارزش قابا ق ول برخوردار باشد.آنمحتوای کتاب درسی باید از اهميت و .(8131:78

رود مخاط ين یاد بگيرند و انجام دهند باید در محتوا لحاظ گردد. مفاهيم و اصول اساسی به منتور 

درسی باید در محتوا مطرح شوند و نيز قسمت اعتم محتوا بایدد باعدث رشدد    ی  تحقق اهدا  برنامه

( 1:77(.بندابر دیددگاه ملكدی)   8:31:78، ران باشدد)عزیزی هدا و گرایشدات فراگيد   مهارت ،هاتوانایی

شود باید دارای گنان اهميتی باشد که آن را در محتوایی که به عنوان اهدا  آموزشی برگزیده می"

محتدوایی کده بایدد    " (1:71) و همكداران  1(.از منتر ارنشدتاین 1:)ص"دستور تدریس کار قرار داد

هدا  تعمديم  ،مفداهيم ، است که به عقایدد و نتریدات بنيدادی    ای حاهز اهميتتا درجه ،یادگرفته شود

هدای  )یعنی اهدا  کلی برنامه درسی( کم  کند. هدم گندين محتدوا بایدد رشدد و کسد  تواندایی       

ها را مدنتر داشته باشد. مالک تعيين اهميدت بدا   گيری گرایشفرایندها و شكا ،هامهارت ،یادگيری

های درسی متفاوت اسدت. کسدانی کده    درسی مؤلفان کتابریزی توجه به روی کرد تربيتی و برنامه

ترین گزینند که بيشمعموال  محتوایی را بر می، اهميت زیادی قاها هستند، علمیی  برای ی  رشته

هدای  دهند و بده ویژگدی  دانش را به فراگيرندگان انتقال دهند. کسانی که فراگيرنده را محور قرار می

دانند. از نتر آنان محتوایی مهم است که تجارب ده مدار را مهم میمحتوای فراگيرن ،وی توجه دارند

ی  بده برنامده   ،یادگيری معنادار را برای افراد فراهم سازد.افرادی که بر مسایا اجتماعی تأکيد دارندد 

وابسته به توجه محتدوا بده    ،محتوا دهند.در این دیدگاه مالک اهميتدرسی جامعه محور اهميت می

هدای گونداگون   آماده کردن فراگيرندگان برای ایفای نقش اجتمداعی در موقعيدت   زندگی اجتماعی و

   (.8731:78، جمعی است)ملكی

دهی و توالی درسدت محتدوا   مؤلفه فهم3 قابليت یادگيری محتوا به تعيين جای بهينه و سازمان

رنشدتاین و  سازد)اآموزان مورد نتر را مطرح میروایی برای جمعيت دانشی  شود و مسألهمربوط می

ی  ای از اطالعات در بداره اغل  به صورت توده، جا که ی  کتاب درسی(.از آن77131:71، همكاران 

هایی داشته باشد کده قابليدت یدادگيری آن را بدرای     کند باید ویژگیگری میجلوه ،ی  قلمرو دانش

هدای  های کتابیژگی( یكی از و1571)7(.به گفته ميلر و کينچ1:31:78، فراگيرندگان باال برد)ملكی

انسجام متن درسی است.انسجام از طریق کداربرد گندد   ، افزایددرسی که بر قابليت یادگيری آن می

-دهد و جمالت را به ی  دیگر متصا مدی ها رابه هم پيوند میگيرد که اندیشهپيوند زبانی انجام می

 

Orneshtayn-1 

Miller & Kintsch-7 
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درسدی را قابليدت    کتداب تدرین گدالش در طراحدی    مهم 1راتن استينر (.1:78 ،)نقا در ملكی کند

مشخ  کردن گندین معيار بدرای روشدنی و وضدوح    ، داند. منتور از قابليت خواندنخواندن آن می

ميدزان پيچيددگی    ،هدا  هایی گون3واژهکتاب درسی می باشد.درک و فهم محتوا نيز م تنی بر ویژگی

، باشدد)راتن اسدتينر  د مدی شوای که به خود فراگيرنده مربوط میو نيز عواما زمينه ها جمله ،ها لغت

هایی گدون3 مشدكا   قابليت خواندن متون درسی م تنی بر ویژگی ،7(. بنابر نتر ریچارد75:37111:

هدا و قابليدت   کيفيدت آن ی  درجده ، سطح دشواری اصطالحات بيان شدده  ،بودن یا پيچيدگی محتوا

   خواندن متون گاپ شده می باشد)همان(.

 ،طدوالنی بدودن جمدالت    ،ترین عاما دشواری متدون درسدی  مهم، های انجام شدهبنابر بررسی

( انجدام  1587):هایشان است. در پژوهشدی کده توسدط جانسدتون و کاسدلز     کلمات و زیادی سيالب

در  .های صحيح پاسخ دهندگان بررسی شدد های آسان و سخت در ميزان پاسختأثير پرسش، گرفت

نجدام گرفدت تعددادی پرسدش بدا محتدوایی       آموز دبيرستانی ااین پژوهش که بر روی دو هزار دانش

آموزان اراهه شد. نتایج نشان داد که درصدد  یكسان ولی دو نوع س   نگارش آسان و سخت به دانش

، تدر از درصدد پاسدخ بده سدؤاالت دشدوار اسدت)نقا از ملكدی        پاسخ به سؤاالت آسدان بسديار بديش   

9731:78 .) 

قابدا   "بدودن و  "قابدا فهدم  "، "بيتجدذا "ضدرورتِ   ،در نهایت با توجه به مطال  مطرح شدده 

 آمدوزان بده عندوان آیندده    برای پرورش بُعد دینی و معنوی دانش، بودن درس دین و زندگی "کاربرد

شود. بنابراین ضروری بود در مورد گگونگی نگرش دانش آموزان به کامالٌ احساس می، سازان جامعه

با نگرش مزبور بررسی به عما آید. لدذا  یادشده در درس دین و زندگی و عواما مرت ط ی  سه مقوله

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر بوده است3

درس دیدن   ،توجه به نياز و قابليت فهم، عالقه به محتوای  آموزان نس ت به سه مقولهدانش -1

 و زندگی گه نگرشی دارند؟

در  ،اجتمدداعی و رشددته تحصدديلی-ط قدده اقتصددادی، متغيرهددای جنسدديت آیددا بددر حسدد  -7

اهميت و فهم( ، )جذابيت ی( آموزان به درس دین و زندگی) در قال  سه مقولهی دانشها مياننگرش

 تفاوتی وجود دارد؟

آمدوزان نسد ت بده درس دیدن     معلم و معدل با نگدرش داندش   ،بين متغيرهای هویت دینی -:

 ای وجود دارد؟اهميت و فهم( گه رابطه، وزندگی )در قال  سه مقوله ی()جذابيت

آموزان نسد ت بده   ی نگرش دانشهری  از متغيرهای یاد شده تا گه حد پيش بينی کننده -1

 

Rottensteiner-1 

Richard-7 

Johnstone & Casselz-: 
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 اهميت و فهم( هستند؟، )در قال  سه مقوله ی()جذابيت درس دین و زندگی

 

 روش تحقيق

ای توصيف ت يينی بوده است. یعنی اوال  وض  موجود را بدون هيچ مداخله -پيمایشی ،این پژوهش

 را ت يين کرده است. ها عواما مرت ط با نگرش، های متناس  آماریبا به کار گيری روشثانيا   ،نموده

های علوم تجربی و علوم آموزان دختر و پسر رشتهدانشی  شاما کليه ،آماری پژوهشی  جامعه

به تحصيا 1:75-51سوم متوسطه شهر نيشابور بوده است که در سال تحصيلی ی  انسانی در پایه

مطالعات "مخصوصِ، اند. برای برآورد حجم نمونه از فرمولِ تعيينِ حجم نمونهاشتغال داشته

نفر با استفاده 78:تعداد ، (.بنابراین در مجموع17831:79، استفاده شد)سرمد و همكاران"پيمایشی

گونه که شهر ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بدینای و خوشهگيری ط قهاز روش نمونه

نيمه برخوردار و غير  ،برخورداری  تر دست اندرکاران امور اجتماعی به سه منطقهنيشابور با ن

ی  دبيرستان پسرانه  ،ایای( و از هر منطقه به روش خوشهبرخوردار تقسيم شد)نمونه گيری ط قه

انسانی ی  تجربی و ی  کالس رشتهی  ی  کالس رشته ،و ی  دبيرستان دخترانه و از هر مدرسه

نگرش به درس)در ی  سه پرسش نامه، هایِ عضو نمونهکالسی  و تمام اعضای خوشهانتخاب گردید 

نگرش به دبير دینی و هویت دینی را با حضور مستقيم پژوهشگر در کالس درس ، سه مؤلفه(

 تكميا کردند. در ادامه گگونگی ساخت ابزارها آمده است3

درس دين  "و كاربردفهم  ،جذابيت"ي نگرش سنجي به سه مقولهي   نامه ساخت پرسش -1

 و زندگي

اهميدت و فهدم درس   ، و شاما سده مؤلفه)جدذابيت   ی  پرسش نامه محقق ساخته، این مقياس

مقياس ليكرت تدوین شده است.مراحا تدوین این پرسش نامه  دین وزندگی( است که بر اساس

 شرح می باشد3   بدین

 ها(الف( مرحله پيش مقدماتي)انتخاب مؤلاه

درسدی بدر اسداس نتدرات صداح       ی  های محتوای مطلوب برنامده ابتدا ویژگی، در این مرحله

 ،(:1:7ملكدددی)، (7111)1یددداخنتوا ،(1:78نتراندددی هدددم گدددون فتحدددی واجارگددداه وآقدددازاده) 

شعاری  ،(1:79اختری) ،(1:79مجيدی و فاتحی) ،(1:79زاده)پور و کافیموسی ،(1:71ارنشتاین)

 87(احصدا شدد.از بدين حددود     1:71لدوی)  ،(1:71ميرزابيگی) ،(1:78شریعتمداری) ،(1:78نژاد)

اهميدت و فهدم( بده عندوان      ،سه ویژگی )جذابيت ،آوری کردویژگی که محقق در این پژوهش جم 

 ی مورد پژوهش به دالیا زیر انتخاب شدند3ها مؤلفه

 

Yakhontva-1 
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 های بسيار مورد توجه و توافق صاح  نتران بودند.این سه ویژگی از ویژگی (1

 تری داشتند.آموزی( ارت اط بيشآموزان) به لحاظ روحيه دانشبا نگرش دانشماهيتا   (7

مالال  ویژگی اتقان و رعایت اصول سازمان دهی محتوا اگر گه مورد توجه صاح  نتران متعددی می 

گيدری نگرشدی مال دت و    کمتر جهدت ، نس ت به این دو مورد ، آموزاندانش ،ولی به طور کلی باشد؛

 منفی دارند.

احصدا شدده   ی  گانده  87ی هدا  بسياری از ویژگدی ی  سه مورد یادشده به نوعی در برگيرنده( :

مدواردی نتيدر    ،"جدذابيت "اند.مالال  در مقوله یبودند؛ یعنی از لحاظ معنایی متراد  با این سه بوده

هدا وجدود داشدتند کده     دوست داشتنی و نتایر آن در فهرسدت ویژگدی  ، انگيزه آفرینی ،ایجاد عالقه

 می باشد. -هاهای جزیی معنایی آنبه رغم تفاوت –ی فوق ها در واق  معرّ ِ واژه "جذابيت"حاصطال

 آموزان(ب( مرحله مقدماتي) مصاحبه اكتشافي با دانش

هدای سده گانده بدوده     هدای هدر ید  از مؤلفده    تدوین گویه ،گام بعدی ،هاپس از تعيين مؤلفه

آزاد به صورت تلفنی و نيز مصداح ه در پدارک بدا    ی  ابتدا گندین مصاح ه، هااست.برای تدوین گویه

درس دیدن و زنددگی   ی  نفر( دربداره  71آموزان دختر و پسر پایه سوم و پيش دانشگاهی)جمعا دانش

مورد ث ت و ض ط واق  شد. هدم گندين ید      ،انجام شد و نترات آنان راج  به درسِ دین و زندگی

-داندش  1:در بدين تعدداد    ،سؤال 11ندگی در قال درس دین و زی  درباره ،باز پاسخی  پرسش نامه

سدوم را تدازه   ی  آموزان پيش دانشگاهی کده پایده  سوم و نيز برخی دانشی  آموزان پایهآموز از دانش

ی پنج جمله توصيفی راج  بده  مشتما بر اراهه توزی  شد. سؤاالت این پرسش نامه ،طی کرده بودند

 موارد زیر بود3

نحوه ارزشيابی  ،زمان درس دین و زندگی ،معلمان دین و زندگی ،کتاب درسی دین و زندگی-

ی مطلوب معلمان دین و زندگی ها ویژگی ،روش تدریس معلمان دین و زندگی ،درس دین و زندگی

ميزان قابا فهم بدودن درس   ،ميزان جذابيت درس دین و زندگی ،در مقایسه با معلمان سایر دروس

ی  پيشنهادات و انتقدادات دربداره   ،کاربرد بودن درس دین و زندگیمفيدبودن یا قابا  ،دین و زندگی

 درس دین و زندگی.

 مقدماتيي  ج( مرحله تدوين پرسش نامه

 هایِ مختلفِ نگرش سنجی همانندد هایِ پرسش نامهگویه، های اکتشافیانجام مصاح ه پس از

بررسی سنجش نگدرش دانشدجویان نسد ت بده     "(با عنوان1:79مجيدی و فاتحی) های3نامه پرسش

سددنجی از نگدرش "( بداعنوان 1:71دوی)هدا  ی پرسدش نامده   ،"ریدزی دروس معدار  اسدالمی   برنامده 

نگدرش سدنجی در   "( بدا عندوان  1:78) بامدادصدوفی ی  پرسدش نامده   ،"دانشجویان دانشگاه تهدران 



 ... سوم متوسطه "دین و زندگی"کاربرد و فهم درسِ، جذابيت 

 

79 

( بدا  7118) 1تانسدر وگيدودا   ،پروکدوپ ی  پرسدش نامده   ،"مطالعات مدیریت از طریق مقياس ليكرت

 ( بدا عندوان  7117)7داگسدت ی  پرسش نامه ،"آموزان اسلواکی به درس بيولوژینگرش دانش"عنوان

 :آکمدن وگل دال  ، یوندال ی  پرسدش نامده   ،آموزان آمریكایی به جن ه کاربردی اقتصداد نگرش دانش"

ن پيش دبستانی در جهدت تددریس علدوم    اقت اس ی  مقياس برای نگرش معلما"( با عنوان7111)

هدای  آزمدون ی  نگدرش دربداره  "( بدا عندوان   7111)1وایلدر و روک، استریكری  پرسش نامه ،"تجربی

نگدرش  "( با عنوان:711)9یانگ و الهوی  پرسش نامه ،"م تنی برکامپيوتر به عنوان ی  زبان خارجی

ی  پرسدش نامده   ،"دبسدتانی و متوسدطه  های پديش  آموزان به یادگيری زبان انگليسی در دورهدانش

 8روسدوس ی  پرسش نامده  ،نگرش مدیران در جهت ایمنی)کارکنان("( با عنوان:711)8ل ها راندمو و

( بددا 7118)7پرسشددنامه تئددو ،"مقيدداس نگددرش بدده کددامپيوتر در کشددور یونددان"( بددا عنددوان7118)

( بدا  7118)5ام و سيلورمنسابرامانيی  پرسش نامه، "آموزان به کامپيوترسنجش نگرش دانش"عنوان

( بدا  7118)11نویز وگارلندی  پرسش نامه ،"آموزان به درس تربيت بدنیبررسی نگرش دانش "عنوان

مدورد مطالعده قدرار داده شددند و      "آموزان به کتاب درسی و کدامپيوتر بررسی نگرش دانش"عنوان 

شد کده حاصدا آن    اکتشافیی ها های مستخرج از مصاح هها استخراج وَ پيوست گویهی آنها گویه

در زیر هدر   ،یادشدهی  ی سه گانهها با مؤلفه "تناس ِ کلی"گویه گردید. بر اساس  711جمعاٌ بالغ بر 

 ،یبعدد ی  در مرحله.ای بودگویه 711ی  ی  از سه مؤلفه قرار گرفت که حاصا آن ی  پرسش نامه

به لحاظ تناسد ِ   ،ط صاح  نترانسنجی اوليه توسی مشابه و روانها حذ  گویه، گریاز غربال بعد

در  ،75، جدذابيت ی  به این صورت که در مؤلفده  ،عدد تقليا یافت :8به  ها گویهتعداد  ،با سه مؤلفه

 .  گویه باقی ماند7، و در مؤلفه فهم 8:، اهميتی  مؤلفه

 د( مرحله اجراي آزمايشي اوليه

ی  آمدوزان پایده  داندش  ازنفر  89 توسطاجرای آزمایشی ی  در مرحلهای گویه:8ی  پرسش نامه

اجرای آزمایشی بده  ی  ها در مرحلهو پایایی مؤلفه شد اجراتجربی و انسانی  هایسوم متوسطه رشته

 

Prokop & Tuncer &Chuda-1 

7- Duchaste 

Unal &Akman &Gelbal-: 

Stricker & Wilder & Rock-1 

9- Yang and Lau 

8-Rundmo& Hale  

8- Roussos 

7- Teo 

5-Subramaniam & Silverman  

11-Noyes & Garland 



 78 1931وزمستانپاییز،اولیشماره،یدومدوره ،ی درسی های برنامه پژوهش

 شرح زیر با آلفای کرون اخ محاس ه گردید.

فهم و نيز ضدرورت  ی  به ویژه در مؤلفه  ،های نه گندان مطلوب به دست آمدبا توجه به پایایی

از  ،بعددی از فدرآوری تسدت   ی  در مرحلده  ،هدای نگدرش سدنج   طراحی پرسش نامه دقت بيش تر در

فهم و تحليا عاما تأیيدی استفاده شدد کده گدزارش آن در زیدر آمدده      ی  افزودن سؤاالت به مقوله

 است. 

 فهم و تحليل عاملي ي  افزودن مجدد سؤاالت به مقولهي  ه ( مرحله
 78مجدددا    ،پيشدين ی  فهدم در مرحلده  ی  ضعيف مقولهابتدا با توجه به پایایی ، در این مرحله
سدؤال رسديد. سدپس ندوعی     111فهم افزوده شد و مجموع سؤاالت سه مؤلفه بده  ی  سؤال به مؤلفه

نفر از  198جدید توسط ی  ویرایش صوری نس ت به سؤاالت پرسش نامه به عما آمد و پرسش نامه
مدرسده   1مدرسه غير برخدوردار و نيدز    :مدرسه پسرانه منطقه برخوردار  7) آموزان پایه سومدانش

 مدرسه دخترانه غير برخوردار( اجرا شد.  7دخترانه برخوردار و
ی  در مؤلفه ها بار عاملی هر ی  از گویهی  پس از آن بر اساس آزمون تحليا عاملی و) محاس ه

اهميت  ،سؤال( 8) ی در سه مؤلفه3 جذابيتسؤال کامال  قو 79 ،سؤال111خاص خودشان( از تعداد 
 اجرای نهایی صورت گرفت.  نفری( 78:) سؤال( باقی ماند و در نمونه اصلی 5) سؤال( و فهم 5)

و آزمون  (KMO) نمونهی  ی کفایت اندازهها ابتدا شاخ ، در راستای انجام تحليا عاملی
ارزش معناداری آزمون بارتلت  و 859/1برابر با  KMOمعناداری بارتلت محاس ه شد که ارزش 

برای شناسایی  (Scree Plot)از نمودار سنگریزه  ،گردید.در ادامه (P<0.001) 111/1کمتر از 
با ایجاد واریانس متمایز استفاده شد که سه عاما شناسایی گردید. عاما  ،های قابا تفكي مؤلفه
درصد و عاما سوم به ميزان  85/11 درصد از کا واریانس؛ عاما دوم به ميزان 78/17نخست 
درصد از واریانس را ت يين  7:/17سه عاما به ميزان  ،درصد از کا واریانس و در مجموع 8/7:

 تعریف گردید. 9/1گانه )عواما( برابر با حداقا ی سهها نمودند. بار عاملی برای هر سؤال در مؤلفه

 ،سؤال(79به111داد سؤاالت)ازدر ضمن پایایی نهایی با وجود کاهش نس تا  قابا توجه در تع

ی  مؤلفه ،. /77جذابيت ی  باز هم در تمام موارد قابا ق ول و به شرح زیر به دست آمد. پایایی مؤلفه

 /. .51 ها /. و پایایی مجموع مؤلفه77فهم ی  /. و مؤلفه71اهميت

 

 سؤالي 25و  199 ، 37ي ها ها در پرسش نامه: پايايي مؤلاه1 جدول

ها ها در پرسشنامهپایایی مؤلفه
 سؤالی 87

 پایایی تعداد سؤاالت مؤلفه

 /.:8 75 جذابيت

 /.:8 8: اهميت

 /.15 7 فهم

های پرسشنامه پایایی مؤلفه
 سؤالی111

 /.:7 75 جذابيت

 /.88 8: اهميت
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 /.71 9: فهم

های پرسشنامه پایایی مؤلفه
 سؤالی79

 /.77 8 جذابيت

 /.71 5 اهميت

 /.77 5 فهم

 

از  ،سدنجش نگدرش بده معلدم    ی  برای ساختن پرسش نامه پرسش نامه نگرش به معلم: -2

 ،خدالق  ،قابليدت  ،اند هم گون3 عالقده های معلم بر شمردهنتران برای ویژگیهایی که صاح ویژگی

ی  تجربه و... استفاده شد. هم گنين برای تهيده  ،شایستگی ،مهارت هنری ،دانش ،مق وليت ،مدیریت

ازکاليسدان   ،اوکداک ی  های مربوط به این پرسدش نامده از منداب  التيندی گدون پرسدش نامده       گویه

ها و محتوای درس انگليسی و آموزان از نترمفيد بودن فعاليتنگرش دانش"(با عنوان7111)1وکيورو

بررسدی تدأثيرنگرش   "( بداعنوان 7117)7پرسش نامده سداوا   ،"ها در یادگيری درس انگليسیسهم آن

هدای  های افتراقی معلم در کتداب و هم گنين ازپرسش نامه"آموزانی به معلم در دانشمال ت یا منف

 ( نيز استفاده شد. 1:79بازرگان و حجازی)، سرمد ،(1:71روش تحقيق بيابانگرد)

های شخصيتی معلدم و  )ویژگیی  حاوی دو مقوله، شایان یاد است که در ابتدا این پرسش نامه

نفدر   89اجرای اوليه توسط ی  در مرحله ،های فوقپرسش نامه با مقولهاین  .:شيوه تدریس معلم(بود

ی  نگدرش بده شديوه   ی  /. و پایدایی مقولده  85نگرش به شخصيت معلمی  تكميا شد که پایایی مقوله

های یادشده با ید  دیگدر   مقوله ،اجرای اصلی پرسش نامهی  /.حاصا شد.در مرحله81تدریس معلم

آمدوزان اجدرا شدد    در بين دانش ،سؤال18این پرسش نامه مشتما بر  ،ادغام شده و در مرحله نهایی

 /.به دست آمد.71که پایایی نهایی آن برابر با 

آمدوزان از خدرده مقيداسِ    برای سنجش هویت دینی دانش هويت ديني:ي  پرسش نامه -7

ی اسدتاندارد مقيداس دیدن داری و ارزیدابی سدطوح دیدن داری اقشدار        وظایف دینی در پرسش نامه

-( برای جامعه داندش 1:77(ایرانِ خدایاری فرد که روایی آن توسط خدایاری فردی  مختلف جامعه

 استفاده شد. ،آموزان و دانشجویان به اث ات رسيده است

 

Ocak & Ozcalisan & Kuru -1 

7- Sava 

 ،آموز در کدالس درس دیندی  هایی گون)احساس دانشحاوی مؤلفه "ابتدا "افتراقیی  پرسش نامه"شایان یاد است که .:

آموزان اجرا شد. در واق  بنا بدود کده   بود( و در حد آزمایش اوليه روی دانشنگرش کلی به درس و نگرش کلی به محتوا 

بدودن فرایندد    آموزان در اکالر موارد با دو ابزار ليكرت و افتراقی سنجيده شود(. ولی با توجده بده وقدت گيدر    نگرش دانش

آمدوزان  هش همكداری داندش  زیاد شدن تعداد سؤاالت و لذا کدا  ،دهی به پرسش نامه های افتراقی به نس ت ليكرتپاسخ

-نگدرش داندش   نوعِ افتراقی فقط برای سدنجش ی  از پرسشنامه ،در اجرای نهایی ،هاپرسش نامه دهی به تمامبرای پاسخ

 آموزان نس ت به معلم دین و زندگی استفاده شد.
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 ،روایی مالکدی ی  نشان دهنده ،ی خدایاری فرد در مراحا ساخت ابزار یادشده ها نتایج بررسی

 "وظایف دیندی "مقياس و سه خرده مقياس آن از جمله ی مطلوب این روایی تفكيكی و روایی سازه

مورد تأیيدد قدرار    57/1، ضری  آلفای کرون اخی  بوده است. پایایی مقياس نيز با استفاده از محاس ه

ای طيف شدش درجده   ،هاگویی به هر ی  از ع ارات مؤلفه. مقياس اندازه گيری و پاسخ1گرفته است

، تاحدی مخالفم ،تاحدی موافقم ،موافقم، درجات از زیاد موافقم ،باشد که برای گروهی از سؤاالتمی

بده نددرت و    ،گداهی اوقدات  ، معمدوال   ،اکالر اوقات ،هميشه، مخالفم و زیاد مخالفم و برای برخی دیگر

برحس  کدم بده زیداد     8تا 1هرگز بوده است. در نمره گذاری به هری  از درجات مقياس نمره ای از

 گيرد.  تعلق می

شناخت دینی( به  ،تعهد دینی ،وظایف دینی(حاضر از بين سه مؤلفه ابزارِ یادشدهی  در مطالعه

دینی مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت کده       وظایفی  مؤلفه ،آموزانجهت توجه به وسعت حوصله دانش

بده   ،گداهی اوقدات  ، معمدوال   ،اکالر اوقات، هميشه"ایباشد و در طيف شش درجهسؤال می78حاوی 

 .7ر داده شدقرا "ندرت و هرگز

ميانگين هر گویده و   ،درجه ای بودند 8ها که دارای طيف ها با توجه به گزینهبرای تحليا داده

بر اساس جدول زیر از کدامال  ندامطلوب تدا کدامال       ها ميانگين ،مواردی  و در کليه :مؤلفه محاس ه شد

 مطلوب ارزیابی شدند.
 

 جدول استانداردارزيابي نگرش: 2 جدول

 (8-1) ميانگينی  دامنه ارزیابیی  نتيجه نماد

 :x < کامال  نامطلوب -

 x 1 <≥: نس تا  نامطلوب ×-

 x9 <≥1 نس تا  مطلوب +×

 x8 <≥9 کامال مطلوب +

 

 

 /. به دست آمد.51هویت دینی ) خرده مقياس وظایف دینی( به ميزان ی  پایایی پرسش نامه ،. در این مطالعه نيز1

عمال  اجرای آن در کنار تست های مربوط بده   ،.توضيح بيشتر آن که با توجه به تعداد سؤاالت زیاد مقياس یادشده7

نگرش به درس و نگرش به معلم با عدم استق ال دانش آموزان مواجه شد. بنابراین به لحاظ هم ستگی بدين سده خدرده    

    دینی که گویه های کمتری داشت استفاده شد.فقط از خرده مقياس وظایف  ،مقياس مذکور

ميانگين پاسخ به هر ی  از سؤاالت و کدا مقولده محاسد ه شدد و بدر اسداس        ،. برای سنجش نگرش در هر مقوله:

نتيجه در ستون ارزیابی گزارش شد. الزم به ذکر است که برخی گویه ها بدا بدار منفدی نوشدته      ،جدول استاندارد ارزیابی

شدند و در این مقالده وجده    Spss ،recode داده ها در نرم افزار آماری ،ميانگينی  بنابراین ق ا از محاس ه ،شده بودند

 مال ت گویه های منفی در جداول قرار داده شد.
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 ي پژوهشها يافته

اهميت وفهم درس دین و ، آموزان نس ت به جذابيت3 نگرش دانشپاسخ به سؤال اول تحقيق .1

 زندگی گگونه است ؟

 

 جذابيت درس دين و زندگيي  توصيف نظرات پاسخ گويان در مؤلاه :7 جدول

) شماره گویه بر اساس پرسش  7سؤاالت مؤلفه جذابيت  (8تا1ميانگين ) ارزیابی نماد

 نامه(

 برم. از مطالعه درس دین و زندگی لذت می -1 98/1 نس تا  مطلوب + ×

 زندگی برایم جال  استدرس دین و  نحوه نگارش -: :/:5 نس تا  نامطلوب + ×

معموال  از خواندن دین و زندگی در مدرسه لذت  -11 17/1 نس تا  مطلوب + ×

 ام برده

سؤاالت امتحانی درس دین و زندگی برایم جذاب  -11 :/81 نس تا نامطلوب + ×

 است.

هرسال بيش از سال ق ا به درس دین و زندگی -17 :/81 نس تا  نامطلوب + ×

 شوم. میمند  عالقه

 درس دین و زندگی برایم شيرین است-71 17/1 نس تا  مطلوب + ×

درس دین و زندگی احساس خوبی به ی  با مطالعه-71 17/1 نس تا  مطلوب + ×

 کنم. علوم دینی پيدا می

 جذابيت کا 17/1 نس تا  مطلوب + ×

 

آمدوزان در  نگدرش داندش   ،با توجه به ارقام جدول و مقایسه آن بدا جددول اسدتاندارد ارزیدابی    

شديرین  "، "احساس خوب پيداکردن به علوم دیندی "، "لذت بردن از درس دین و زندگی"یها گویه

بدرآورد شدد.در    "حددی مطلدوب  "نگرش تا، "درس در مدرسهی  لذت بردن از مطالعه" ،بودن درس

ی  حدوه مندتر شدن به درس هر سال بديش از سدال ق دا و ن   عالقه" ،"نحوه نگارش درس"های گویه

نسد تا   "اندد و جدذابيت کدا نيدز بده طدور کلدی        داشته"نس تا  نا مطلوب"نگرشِ  ،"سؤاالت امتحانی

 می باشد. "مطلوب
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 اهميت درس دين و زندگيي  : توصيف نظرات پاسخ گويان در مؤلاه4 جدول

 ارزیابی کا نماد
ميانگين 

 (8تا1)
 بر اساس پرسش نامه( ) شماره گویه سؤاالت مؤلفه اهميت

 97/1 نس تا  مطلوب ×+
درس دین و زندگی در هرزمانی برایم ارزشمند است و سعی  -8

 کنم آن را یاد بگيرم می

 توانم گيز جدیدی یاد بگيرم. از درس دین وزندگی می -8 88/1 نس تا  مطلوب +×

 81/1 نس تا  مطلوب +×
)مفيد  "مطالعه درس دین وزندگی یاد آور این ع ارت است  -5

 بودن(.

 بودن و ن ودن درس دین وزندگی برایم مهم است. -11 11/1 نس تا  مطلوب +×

 11/1 نس تا  مطلوب +×
خواهم )مربوط  درس دین وزندگی مرا واقعا  در جهت آنچه می -18

 کند. به مسایا دینی(کم  می

 درس دین وزندگی مطال  مهمی برای درک و فهم دارد. -17 1/:: نس تا  مطلوب +×

 ميزان ساعات اختصاص داده شده به این درس زیاد نيست. -77 :/88 نس تا  نامطلوب ×-

 :/71 نس تا  نامطلوب ×-
تنها کس  نمره ، انگيزه من از مطالعه درس دین وزندگی -:7

 نيست.

 91/1 نس تا  مطلوب +×
برقرار کرده   درس دین وزندگی بين دین وزندگی ارت اط -71

 است.

 اهميت کا 1/: نس تا  مطلوب +×

 

مفيددبودن  " ،"ارزشمند بودن درس دیدن وزنددگی  " آموزان در موارد3ِدانش ،اهميت در مؤلفۀ

احسداس اهميدت   "، "فایده ن ودن درس دین وزنددگی بی"، "مطال  از لحاظ یادگيری مطال  جدید

ارت داط برقدرار   "، "آموزان در جهدت حدا مسدایا دیندی    کم  کردن به دانش"، "داشتن این درس

و در "نسد تا مطلوب "نگدرش ، "دارا بودن مطالد  مهدم بدرای یدادگيری     "، "کردن بين دین وزندگی

 "نسد تا  ندامطلوب  "نگدرش  ، "تنها نداشتن هد ِ کس  نمدره "و"زیاد ن ودن ساعات این درس"مورد

 شود.مشاهده می"نس تا  مطلوب "اند. نگرش به اهميت به طور کلی نيزداشته
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 ها در مؤلاه فهم درس دين و زندگيآزمودني: نگرش 5 جدول

 سؤاالت مؤلفه فهم)شماره گویه بر اساس پرسش نامه(
ميانگين 

 (8تا1)
 نماد ارزیابی کا

 +× نس تا  مطلوب 75/1 درس دین وزندگی به آسانی برایم قابا فهم است. بيشتر مطال  -7

خوبی  درس دین وزندگی را به توانند تعداد زیادی از شاگردان می -1

 یاد بگيرند.
15/: 

نس تا  

 نامطلوب
-× 

 +× نس تا  مطلوب 11/1 کند. تالش برای فهميدن درس دین وزندگی مرا مضطرب نمی -9

 ميزان یادگيری من در درس دین وزندگی نس ت به سایر دروس -7

 نيست. پایين
 +× نس تا  مطلوب 89/1

 :/81 .کند ضطرب نمیفكر کردن به امتحان این درس مرا م -:1
نس تا  

 نامطلوب
-× 

 +× نس تا  مطلوب 71/1 سؤاالت امتحانی درس دین وزندگی برایم کامال  با مفهوم است. -19

تر  درک درس دین وزندگی آسان ،با سایر دروس، در مقایسه  -18

 است.
 +× نس تا  مطلوب 15/1

اصلی موجود در درس دین وزندگی برایم قابا درک  مساها -15

 است.
 +× نس تا  مطلوب 15/1

 +× نس تا  مطلوب 11/1 بدون کم  دیگران برایم آسان است. ،یادگيری این درس-79

 +× نس تا  مطلوب 17/1 فهم کلی

 

آمددوزان در ایددن درس در مقایسدده بددا پددایين ن ددودن یددادگيری دانددش"درمؤلفدده فهددم از نتددر

یادگيریِ راحدت  "، "مطالعه این درساضطراب نداشتن برای "، "با معنا بودن امتحان"، "سایردروس

آسدان بدودن   "و"قابا درک بودن مطال ِ عمده ایدن درس "، "این درس بدون کم  دیگران )معلم (

اندد.از  داشدته "نسد تا  مطلدوب  "آمدوزان نگدرش  داندش ، "درکِ این درس در مقایسده بدا سدایردروس   

عدددادزیادی از یدادگيری ایدن درس توسدط ت   "، "اضدطراب نداشدتن بدرای امتحددان ایدن درس    "نتدر 

آموزان به قابا فهم بدودن ایدن درس   اند. نگرشِ کلی دانشداشته"نس تا  نامطلوب"نگرشِِ "شاگردان

 مشاهده شد.   "نس تا  مطلوب"نيز

درس دیدن  ی  های سده گانده  به مؤلفه پاسخ به سؤال دوم تحقيق3 آیا بين نگرش دانش آموزان

 و رشته تحصيلی تفاوت معناداری وجود دارد؟اجتماعی  -ط قه اقتصادی ،وزندگی بر اساس جنسيت
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 آموزان بر حسب جنسيتدانش 1مقايسه ميانگين: 6 جدول

نگرش به 

های مؤلفه

 سه گانه

 (n=146پسر) (n=180)دختر

 tمقدار

ارزش 

معناداری 

 sigخطا 

 

 ميانگين
 

انحرا  

 معيار
 ميانگين ارزیابی

انحرا  

 معيار
 ارزیابی

 /.11 -1/1: +× 51/8 1:/71 ×- 17/8 7/78: جذابيت

 /.11 -95/1 +× 5 5:/89 +× 81/7 7:/17 اهميت

 /.11 -81/1 +× 81/8 5:/18 ×- 71/7 1:/:5 فهم

 

نمدره نوجواندان    برای ميدانگين  (t) دو ميانگين مستقای  نتایج آزمون مقایسه ،در جدول فوق

 ،شده است. بدا اجدرای آزمدون    گانه درس دین وزندگی اراهههای سهپسر و دختر در نگرش به مؤلفه

( یكسدانی  p>0.05و بدا توجده بده ارزش معنداداری خطدا)      (Leven) ،ها معناداری تفاوت واریانس

 ،هدای جدذابيت و فهدم   شدود در مؤلفده  طور که در جددول مالحتده مدی   محرز شد. همان ها واریانس

نمدراتِ پسدران بداالتر از    ميانگينِ  ،( و در هر دو مؤلفهP</.111(دست آمده معنادار است بهtمقادیر

(. بر این اساس p>./.9) معنادار مشاهده نشد ،تفاوت ميان دو جنس ،دختران است.در مؤلفه اهميت

 تفاوت معناداری در نگرش به مؤلفه اهميتِ درس دین و زندگی بر حس  جنسيت وجود ندارد.

 

 -طبقه اقتصادي آموزان بر حسب: مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانش3 جدول

 اجتماعي) آزمون تحليل واريانس ي  راهه(

 پ: گروه غيربرخوردار    م: گروه نيمه برخوردار    ب: گروه برخوردار

 مؤلفه
 

 ميانگين گروه
انحرا  

 استاندارد
F 

معناداری 

 خطا

Sig  مقایسه گروهها3برای 

 LSDآزمون تعقي ی 

 جذابيت

17/78 برخوردار  1:/8  

17/: 1:./ 

 1:8/1 )م()ب( و 

 118/1)پ(و)ب( 

 81/1)پ(و)م( 

17/75 نيمه برخوردار  :7/8  

77/75 غيربرخوردار  87/8  

 اهميت

7:/11 برخوردار  95/5  

81/1 18./ 
عدم مشاهده تفاوت ميان 

 گروهها
7:/9: نيمه برخوردار  71/7  

78/11 غيربرخوردار  17/7  

8:/79 برخوردار فهم  18/7  97/1 )ب(و)م( /.11 :/17 

 

( و ميانگين مولفه های فهدم  17تا8ميانگين مولفه جذابيت بر اساس دامنه تغييرات ممكن) ،با توجه به تعداد گویه ها -1

 محاس ه شده است. (91تا5بر اساس دامنه تغييرات ممكن) و کاربرد
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8:/71 نيمه برخوردار  11/7  118/1)ب(و)پ(  

9:/11 غيربرخوردار 197/1)م(و)پ(   17/5  

 

 (Leven) هدا  برای بررسی مفروضه انجام آزمون تحليا واریانس ابتدا آزمون برابری واریدانس 

.همان طور که (p>0.05) داللت داشت ها برای هر سه مولفه انجام شد که نتيجه به برابری واریانس

شود در مؤلفده جدذابيت و فهدم درس دیدن وزنددگی بدر حسد  ط قده         در جدول فوق مشاهده می

 LSD./. تفاوت معنادار وجود دارد. با انجام آزمدون  9با احتمال خطای کمتر از  ،اجتماعی -اقتصادی

برخوردار و غيدر  نيمه  مشخ  شد در مؤلفه جذابيت این تفاوت بين مناطق برخوردار و هر دو گروه

 ،آمدوزان غيدر برخدوردار و نيمده برخدوردار     که برای دانش(؛ به طوری(p<0.05برخوردار وجود دارد

آموزان برخوردار است. در مؤلفه فهدم نيدز مشدخ  شدد ایدن      تر از دانشدرس دین وزندگی جذاب

آمدوزان  ه داندش به طوری ک ،تفاوت بين دانش آموزان مناطق برخوردار و غير برخوردار معنادار است

آمدوزان منداطق غيدر    مال ت تری به قابا درک بودن درس دین وزنددگی از داندش   نگرش ،برخوردار

/. تفداوت معنداداری بدين    18ولی در مؤلفه اهميدت باسدطح معنداداری    p< 0.05) برخوردار دارند)

 اقتصادی وجود ندارد.-آموزان بر حس  ط قه اجتماعینگرش دانش

 

 )انساني و تجربي( رشته آموزان بر حسبدانش 1مقايسه ميانگين :9 جدول

نگرش به 

های مؤلفه

 سه گانه

 (n=163)رشته تجربی (n=164)رشته انسانی

 tمقدار

ارزش معنا 

داری خطا 
sig 

انحرا  

 معيار
 ارزیابی ميانگين

انحرا  

 معيار
 ارزیابی ميانگين

 /.11 91/7 +- 51/78 87/8 -+ 51/75 97/8 جذابيت

 /.95 /.97 -+ 7:/97 97/5 -+ 5:/11 78/7 اهميت

 /.:7 /.71 -+ 18/17 11/:: -+ 17/:8 88/11 فهم

 

 (Leven) هدا  ابتدا آزمون برابری واریدانس  ،برای بررسی مفروضه انجام آزمون تحليا واریانس

.در جددول  (p>0.05) داللدت داشدت   هدا  برای هر سه مولفه انجام شد که نتيجه به برابری واریانس

ی انسانی و تجربی در نگرش ها رشته آموزانهای نمره دانشبرای مقایسه ميانگين tفوق نتایج آزمون

-طور که در این جدول مالحته مدی گانه درس دین وزندگی اراهه شده است. همانهای سهبه مؤلفه

 

( و ميانگين مولفه های فهدم  17تا8ميانگين مولفه جذابيت بر اساس دامنه تغييرات ممكن) ،با توجه به تعداد گویه ها -1

 (محاس ه شده است.91تا5و کاربرد بر اساس دامنه تغييرات ممكن)
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-ميدانگين داندش  ./. معنادار اسدت و  9به دست آمده در سطح کمتر ازtمقدار ،شود در مؤلفه جذابيت

تفاوت نمره ، های اهميت و فهمآموزان رشته علوم انسانی باالتر از رشته علوم تجربی است. در مؤلفه

 (.  p>./.9معنادار نيست) ،آموزان در دو رشته مورد مطالعهميان دانش

با نگرش  "معدل"و  "هویت دینی" ،"نگرش به معلم"3آیا متغيّرهای پاسخ به سؤال سوم تحقيق

 درس دین وزندگی رابطه معناداری دارند؟به 
  

 دانش آموز 723ماتريس همبستگي ميان متغيرهاي مورد بررسي بر روي  :0 جدول

 فهم اهميت جذابيت معدل هویت نگرش به معلم 

      1 نگرش به معلم

     1 117/1* هویت

    1 -111/1 15/1 معدل

   1 18/1 18/1** 1/1:** جذابيت

  1 81/1** 18/1 78/1** 78/1** اهميت

 1 98/1** 99/1** 0/01 71/1** 77/1** فهم

     P<0/05 =* راهنما3

 ** =P<0/01     

 

نگدرش بده   "و "نگرش به معلدم "شود رابطه بينمالحته می (5طور که در جدول شماره)همان

-است. بر این اساس مدی /. معنادار 11های سه گانه با احتمال خطای کمترازدر مؤلفه، "درس دینی

رابطده معندادار   ، توان نتيجه گرفت که بين نگرش به معلم و نگرش به درس دیندی)در سده مؤلفده(   

های سه گانه با احتمدال  درمؤلفه ،مال ت وجود دارد و رابطه بين هویت دینی و نگرش به درس دینی

با نگدرش   ن هویت دینیتوان نتيجه گرفت که ميا/. معنادار است. بر این اساس می11خطای کمتراز

مال ت به درس دینی)در هر سه مؤلفه( رابطه مال ت وجود دارد. رابطه بين معدل و نگدرش بده درس   

تدوان  ./.معنادار نيست. بر ایدن اسداس مدی   9تر ازهای سه گانه با احتمال خطای بيشدر مؤلفه ،دینی

 د ندارد.معناداری وجوی  رابطه، نتيجه گرفت که بين معدل و نگرش به درس دینی

 –ط قده اجتمداعی   ، سدهم هرید  از متغيرهای)جنسديت    3پاسخ به سؤال چههارم تحقيهق  

ی سده  هدا  هویت دینی و معدل( در ت يين نگرش به مؤلفه، نگرش به معلم ،رشته تحصيلی ،اقتصادی

 گانه درس دین وزندگی تا گه حداست؟
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داري سطوح معنيخطاي معيار ضرايب و ، برآورد ضرايب رگرسيون چندگانه: 19جدول 

 براي متغيرهاي وابسته

 رگرسيون

 متغير

 رگرسيون مؤلفه فهم رگرسيون مؤلفه اهميت رگرسيون مؤلفه جذابيت

β S.E. P< β S.E. P< β S.E. P< 

 /.NS 7:./ 88./ 11 /.71 /.19 /.11 /.95 /.18 جنسيت

-ط قه اقتصادی

 اجتماعی
 

11./ 11./ NS 11./ 95./ NS 17./- 97./ 11./ 

 رشته تحصيلی
 

19./- 87./ NS 11./ 5:./ NS 17./ 51./ NS 

 نگرش به معلم
 

78./ 17./ 11./ 71./ 17./ 11./ 71./ 17./ 11./ 

 هویت دینی
 

11./ 11./ 11./ ::./ 17./ 11./ 71./ 17./ 11./ 

 معدل
 

17./- 17./ NS 18./ 11./ NS 11./- 11./ NS 

 

همان طور که در جدول فوق مشاهده مدی شدود از بدين شدش متغيدر وارد شدده در تحليدا        

 نگدرش بده معلدم    ،(β=0.41 , P<0.01)هویدت دیندی  سده متغيدر    ،در مؤلفه جذابيت ، رگرسيون

(β=0.27 , P<0.001 و )جنسيت(β=0.17 , P<0.001  پيش بينی کننده معنادار می باشدند .)

 Y=0/17 (X1) +0/27 (X2) +0/41که به صورت معادله رگرسيون زیر قابدا نمدایش اسدت3   

(X3) در شرایطی که(y  معادل نمره جذابيت ،X1  جنسديت، X2    نگدرش بده معلدم وX3   هویدت

 دینی است(.

 β=0.21)نگرش به معلم( و β=0.33 , P<0.001)هویت دینیدو متغير  ،ؤلفه اهميتدر م 

, P<0.001   پيش بينی کننده معنادار می باشند که به صورت معادله رگرسيون زیر قابدا نمدایش )

 است3

Y=0.21 (X1) +0/33 (X2)  در شرایطی که(y معادل نمره اهميت، X1  نگرش به معلم

 هویت دینی است(. X2و 

 , β=0.21)معلدم بده   نگدرش  ،(β=0.23 , P<0.001)جنسديت گهار متغير  ،مؤلفه فهم در

P<0.001)،  هویت دیندی (β=0.2 , P<0.001  و ط قده )  اجتمداعی  اقتصدادی (β= -0.18 , 

P<0.001معادله رگرسيون برای مولفه فهم به  ،( پيش بينی کننده معنادار می باشند.بر این اساس

 صورت زیر است3

 Y=0.23(X1) + 0.21(X2) + 0.2(X3) – 0.18(X4)    در شدرایطی کده(y   معدادل
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 اجتمداعی  اقتصادی ط قه  x4هویت دینی و  X3 ،نگرش به معلم X2 ،جنسيت  X1 ،نمره فهم 

 است(.

 

 بحث و نتيجه گيري

 "نسد تا  مطلدوب  "نگرش  ،آموزان نس ت به هر سه مؤلفهنتایج این پژوهش نشان داد که دانش

 اند.نداشته"کامال  مطلوب"نگرش  ،های سه گانه اند و به بيان دیگر نس ت به هيچ ی  از مؤلفهداشته

، اندد داشدته "نس تا  مطلوبی"نگرش، آموزان در هر سه مؤلفهباید توجه داشت که هر گند دانش

مایا محتوای آن ت توانند از وجود و اهميت درس دینی دفاع کنند و بهرسد زمانی میاما به نتر می

ی  باشدد؛گرا کده در دنيدای پديش رفتده      "کدامال  مطلدوب  "ها درحدواقعی داشته باشندکه نگرش آن

 ،ی فكدری گونداگون  هدا  ها و مشدغله دل مشغولی ،ها سرگرمی ،ها امروزی که بيش از پيش انواع بازی

ی ها حاوی پيام ،تواندتنها در صورتی درس دین و زندگی می ،شودتهاجم وار به مخاط ان عرضه می

آموزان جایگداه کدامال  واالیدی داشدته     ها باشد که در نگاه دانشمال ت و فعال در خنالی کردن تهاجم

  در این مقاله رضایت بخش توصيف نشد. ،باشد.از همين رو نگرش نس تا  مطلوب

آموزان دختر و پسر از نتر نگرش بده درس  تفاوت بين دانش ،های پژوهش حاضراز دیگر یافته

نگرش مال ت تری به درس دیندی دارا   ،پسران ،ه طوری که در دو مؤلفه جذابيت و فهمدینی است؛ب

 هستند.

 7کديم  ،(1557)1نترانی گدون کدارول گيليگدان   های نگرش دو جنس در دیدگاه صاح تفاوت

، ( نيز مورد توجه قرار گرفته است. هم گنين بدر اسداس دیددگاه آرندارت    :155) :فالنگان ،(7111)

تفداوت نگدرشِ دختدران و پسدران بده       ،دالیا تفداوت در نگدرش بدر حسد  جنسديت     شاید یكی از 

است که منشأ آن در گگونگی تعریفی است که آنها به عنوان افراد مؤنث یدا مدذکر از   "درس"مطالعه

خواندن و نوشدتن را  ، پسران، 9بر اساس دیدگاه آرنات (.11831:71، 1خودشان دارند)نقا در بنتهام

خواندن و نوشتن با حاالت بيانِ زنانده و بده ویدژه بدا      ،ندارند؛زیرا در سنين پایينای زنانه می پتجربه

ایدن  ، و شعرها پيوند خورده است.از تحقيقات آرنارت ها بيان تجارب و احساسات شخصی در داستان

تر به خواندنِ مطال  غير خيدالی و غيدر داسدتانی تمایدا     بيش، آید که پسرانیافته نيز به دست می

 بر خال  دخترها که بيشتر به خواندن مطال  داستان گونه تمایا دارند. ،دارند

نگدرش   ،باید توجه داشت که اگر دختران نس ت به پسران ،فارغ از تفسيرِ علتِ تفاوت یاد شده

 

Karol giligan-1 

2-Kim 
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، حدداقا  ،تری نس ت به درس دین وزندگی داشته باشند ولی نگرش آنها نس ت به درس مزبورمنفی

ی هدا  ای نخواهد بود؛ ولی با توجه به یافتهگندان موضوع نگران کننده ،باشددر سطح نس تا  مطلوب 

بلكده   ،پژوهش حاضر مشخ  شد که دختران نه تنها نگرش ضعيف تری نس ت به پسران داشته اند

بوده است. نتر به نقدشِ بسديار مهدم دختدران در      "نس تاٌ نامطلوب"نگرش آنان نس ت به این درس

-ها ایفدا مدی  نقش مهمی در تربيت دینی بچه ،ین گروه به عنوان مادرانِ آیندهجا که اجامعه و از آن

سازی نگرش دختران به درس دینی بيش تر تدالش کندد    نتام آموزشی باید در جهت مال ت  ،کنند

ی حداجی زاده و  هدا  اسدت کده پدژوهش    ی ارزشی را فراهم آورد. شایان یادها سرایت پيامی  تا زمينه

شدمی و شدریعتی   ها (به نقا از عتيمی:157)1مانز وسيدالسي ، (1:71زی)عزی، (1:75ابراهيمی)

( تفداوت ميدان   1:78نور باال و همكاران)، (1:79دلخوش)، (1:71ظهور و توکلی)، (1:71مزینانی)

تقيد مذه ی قوی تری دارند را تأیيد کردند؛ اما به نتر مدی   ،و این که زنان داری بين دو جنسدین

دختران در جامعه و تحوالت خاص اجتمداعی کده از سدویی دختدران و زندان را      رسد غفلت از نقشِ 

ها به زبانِ ی اجتماعی کشانده است و از طرفی برای سرایت ارزشها بسيار بيش تر از پيش به عرصه

بدرخال  سدوابق    –موج  شده است که در شدرایط فعلدی    ،فكری اندیشيده نشده ،به اصطالح زنانه

شاهدِ هویت دینی باالتر در دختران نس ت به پسران ن اشيم. گنان گده در   دیگر –موجود یاد شده 

. شداید یكدی از   7تحقيق حاضر تفاوت معناداری بين پسران و دختران در هویت دینی مشاهده نشدد 

اینترنت و فساد ناشی از آن به عنوان یكی از عمده ترین ابزارهدای   شيوع بيش تر ،عواما این مسأله

( به این نتيجه 1:79هنروران و رفاهی) است. گنانچه -نس ت به پسران  -ختران اوقات فراغت در د

مجرد شيرازی از اینترنت برای گت و امالال آن است و بدر   دخترانی  ترین استفادهرسيدندکه بيش 

باالترین استفاده از اینترنت در  ،( و به نقا آمارهای جهانی1:79اساس گزارش محمدی و محمدی)

به دختران است. عالوه بر آن متأسفانه به علت برخی باورهای غلط فرهنگی دختران از ایران مربوط 

ی هددا ی مدؤثر اجتمدداعی و مدذه ی)نتير تشددكيا و توسدعه هيئددت   هددا مشدارکت جدددی در فعاليدت  

 (. 11531:75مذه ی(محرومند. )سعيدی و باغگلی3 

که در نگدرش بده    مشخ  شد ،در مورد تأثير ط قه اجتماعی بر نگرش به درس دین وزندگی

کده در  جذابيت و فهم بين ط قات تفاوت وجدود دارد. بده طدوری   ی  درس دین وزندگی در دو مولفه

 ،آمدوزان منطقده برخدوردار   داندش  ،فهمی  آموزان غير برخوردار و در مؤلفهدانش ،های جذابيتمؤلفه

مداعی را  تری به ایدن درس داشدتند. فتفداوت در نگدرش دیندی بدر اسداس ط قده اجت        نگرش مال ت

(تأیيدد  7115( ستينگز و ازکدال) 1:89ملكی) ،(1:71رستمی) ،(1:79ی تحقيقات اختری)ها یافته

 

1-Manz & Sidlasik 

 -بدا توجده بده فرعدی بدودن      -دو جنس در هویت دیندی  مربوط به عدم تفاوت های معنادارآماری . گزارش های آماری7

 درمقاله حاضر منعكس نشده است.
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 [ کردند.

نگدرش بهتدری بده جدذابيت درس      ،در تفسير این یافته که دانش آموزان مناطق غيربرخوردار

بده   ،ارآمدوزان غيدر برخدورد   آموزان مناطق برخوردار بر خال  دانشدینی دارند می توان گفت دانش

 ،های متفاوت و داشتن فضای بازتر هم گون امكان استفاده از اینترندت سرگرمی ،علّت تنوع امكانات

نياز به تمهيدات بيش تری از سوی نتدام آموزشدی دارندد تدا بده درس دیدن و        ،ماهواره و امالال آن

دیندی را نسد ت   درس  ،آموزان منطقه برخوردارزندگی جذب شوند. امّا در مورد مؤلفه فهم که دانش

آمدوزان  گندين اسدتن اط مدی شدود کده داندش      ، کنندد آموزان غير برخوردار بهتر درک میبه دانش

برخوردار به طور کلی دارای عما کرد تحصديلی بداالتری هسدتند و هدم گندين از لحداظ امكاندات        

آسدان تدر   ازاین رو درک و فهم این درس نيز برای ایشدان   ،اقتصادی نيز در سطح باالتری قرار دارند

مطالعات نشان می دهد ندابرخورداری اقتصدادی بدا نمدرات     " گوید3الف( می 1:71است . بيابانگرد )

-های خانوادگی زنددگی مدی   زیرا این نوجوانان در محيط پایين درس ریاضی و خواندن ارت اط دارد.

 ."کنند که از تحریكات شناختی و حمایتی کمی برخوردار می شوند

شد کده بدين    این نتيجه حاصا، تحصيلی بر نگرش به درس دین وزندگی در مورد تأثير رشته

های علوم انسانی و علدوم تجربدی تنهدا در مؤلفده جدذابيت تفداوت وجدود        آموزان رشتهنگرش دانش

آمدوزان  های علوم انسدانی در مقایسده بدا داندش    آموزان رشتهداشت.احتماال  یكی از دالیلی که دانش

مربدوط اسدت. دروسِ    هدا  به تفاوت ماهيت رشته، تر می دانندرا جذابهای تجربی درس دینی رشته

تدری را در مقایسده بدا علدوم     روابط بين فردی واحساسی ونگرشی )بعد عاطفی( بديش ، علوم انسانی

نگرش بهتری را نس ت به دروس مرت ط با امور دینی از جمله دیدن   ،گيرد و به ت  تجربی در بر می

 زندگی در پی دارد.   و

این یافته  ،بين نگرش به معلم و نگرش به درس دین وزندگیی  این پژوهش در مورد رابطه در

ی  رابطده  ،حاصا شد که بين نگرش به معلم و نگدرش بده درس دیدن وزنددگی در هدر سده مؤلفده       

های ق لدی هدم گدون پدژوهش ط اط دایی و      مستقيم معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

(همخوانی دارد و مؤید اهميت خداص  7111) گودی کونتز ،(7115ينگز وازکال )ست ،(1:79عليين)

نيز این عاما را مهم ترین عاما در تربيت دینی  ،معلم امور دینی است که بسياری از صاح  نتران

پژوهش حاضر نشان دادکه بين هویدت دیندی و نگدرش بده درس دیدن      ، هم گنين.تلقی می نمایند

آمدوزان دارای  در تمام موارد به نفد  داندش    ،معنادار وجود داشتهی  رابطه ،وزندگی در هر سه مؤلفه

که درس دین و زندگی عمدتا  برای گروهی الزم اسدت   هویت دینی باال بوده است. اگر پذیرفته شود

ی مذه ی و هویدت دیندی بداال از    ها گرا که افراد دارای خانواده -پایينی دارند که هویت دینی نس تا 

بایدد اذعدان    -گيرندد ده و جلسات غير رسمی دینی و... در معرض تربيت دینی قرار مدی طریق خانوا

اسدتفاده از رویكردهدای غيدر    ، داشت که برنامه ریزان این درس به رغم تالش وافر در ایجاد جذابيت
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بدرای اثدر بخشدی ایدن      -و زبانِ هنری استعاره ای نتوانسته اند در پدید آوردن نگرش الزم ،مستقيم

 ر گروه دارای هویت دینی پایين تر موفق باشند.  درس د

نس ت به  ،نشان داد اگرگه به طور کلی نگرش دانش آموزان ،نتيجه نهایی آن که این پژوهش

در وضعيت نس تاٌ مطلوب و متوسدطی اسدت؛    کاربرد و فهم درس دین و زندگی، های جذابيتمؤلفه

دیگر این ميدزانِ محددود از    تتار نيست. به بياناما با توجه به شرایط کنونی فرهنگی در حد مورد ان

ی هدا  تواند به فراگيران )به ویژه به دختران و افراد ط قه برخوردار(کم  کند تا پيدام نمی، مطلوبيت

 برتری دهند.   ،ی ضد ارزشی )که از هزاران سو به مخاط ان می رسد(ها بر پيام ارزشی این درس را

آموزان به همكاری برای پرکدردن  برخی دانش عدم تمایایی مانند ها این پژوهش با محدودیت

هدای درسدی بدرای    برخی معلمان به همكاری در جهت اختصاص کالس ها و عدم تمایاپرسش نامه

و هدا   ی انجدام شدده توانسدت حداوی پيدام     ها ولی با توجه به تالش ،شد مواجهها  اجرای پرسش نامه

 و پژوهشگران باشد3 آموزش و پرورشپيشنهادات زیر برای دست اندرکاران وزارت 

در  –گزینش و تربيدت آندان   –بار دیگر اهميّت خاص دبيران دینی  ،ی این پژوهشها یافته -1

 را نيز مورد تأکيد قرار داد. ،جذاب سازی و بالت   اثر بخشی درس

ی  ی پيشين درس دیندی دوره ها با توجه به تحوالت گسترده در این درس نس ت به نسخه -7

فرهنگ و تربيت به اثر بخشی ایدن درس در  ی  و اميد وافری که از سوی دل سوزان عرصه ،طهمتوس

ی هدا  لزوم پایش و بهره گيری از بازخوردهای متعدد در اصالح مؤلفه ،تربيت دینی و اخالقی می رود

 مشهود است. -ی جنسيتی و هویتیها با لحاظ تفاوت –دین و زندگی درسیی  مختلف برنامه

-دانشی  روز آمد بودن محتوای درس دین وزندگی و تناس  با نيازهای روزمرهبه  توجه -:

در  هدا  انجام پژوهش در خصوص نگرش دانش آموزانِ دیگر پایه ،آموزان ) انجام نياز سنجی مستمر(

ی کيفی در خصدوص تدأثير گدذاری    ها خصوص ميزان مطلوبيت درس دین وزندگی و انجام پژوهش

افزایش اثربخشی  الزم برایی  آموزان از جمله مطالعاتی است که زمينه دانش درس یادشده بر رفتار

 این درس را فراهم خواهد آورد.

 

 منابع

 الف. فارسي

های شهر تهران به درس عربی و آموزان دبيرستانبررسی نگرش دانش. (1:79) طاهره، اختری -1

 . 98-319 17شماره، دانشور، عواما مرت ط با آن

مترجم ، اصول و مساها اساسی برنامۀ درسی، م انی. (1:71) پی. فرانسيس سی؛. الن، ارنشتاین -7

 . نشر دانشگاه آزاد اسالمی3 تهران. قدسی احقر



 111 1931وزمستانپاییز،اولیشماره،یدومدوره ،ی درسی های برنامه پژوهش

، )یوسدف کریمدی   اجتمداعی  شناسدی روان. (1:77) ندایال ، دان؛ برنسدكام  ، رابرت؛ بيدرن ، بارون-:

 . روان3 تهران، مترجم(

 . رشد3 تهران، مترجم(، )اسماعيا بيابانگرد، تربيتیشناسی روان. (1:71سوزان)، بنتهام-1

 . ویرایش3 تهران، شناسی تربيتیروان. (الف1:71اسماعيا)، بيابانگرد-9

 . دوران3 تهران، شناسی وعلوم تربيتیهای تحقيق در روانروش. ب(1:71اسماعيا)، بيابانگرد-8

، ت از طریدق مقيداس ليكدرت   نگرش سدنجی در مطالعدات مددیری   . (1:78جهانيار)، بامدادصوفی-8

 . 77-391 85شماره، فصلنامه مطالعات مدیریت

 . سخن3 تهران، های تحقيق در علوم رفتاریروش. (:1:7نسترن)، شریفی؛حسن، پاشاشریفی-7

پژوهش ، داریرابطه جنسيت با ميزان و ابعاد دین. (1:75فاطمه)، ابراهيمی؛مسعود، زادهحاجی-5

 . 191-1:9، :شماره، زن در توسعه و سياست

سازی مقياس دیندداری و ارزیدابی سدطوح دیندداری اقشدار      آماده. (1:77محمد)، خدایاری فرد-11

طرح پژوهشی اجرا شده در موسسه روانشناسدی و علدوم تربيتدی دانشدگاه     ، مختلف جامعه ایران

 . تهران

روانشناسدان   فصدلنامه ، سلسله مرات  ارزشدی دانشدجویان ایراندی   . (1:79محمدتقی)، دلخوش-11

 . 1:79تابستان ، 7شمارة ، سال دوم –ایرانی 

، پارسدداهيان)علددی ، هاوکاربردهددا(نتریدده، رفتارسددازمانی)مفاهيم. (1:87)پددی. اسددتيفن، رابينددز-17

 .  های فرهنگیدفتر پژوهشنشر3 تهران، مترجم(، اعرابیمحمد

آمدوزان  آن در داندش  بررسی رفتار دینی و عوامدا مدرت ط بدا   . (1:71عصمت)، رستمی گوهری-:1

دانشگاه شهيد ، نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیپایان، های دخترانه شهر کرماندبيرستان

 .  کرمان، باهنر

 . ویرایش3 تهران، شناسی کاربردی برای مدیرانروان. (1:81محمود)، ساعتچی-11

 . آوای نور3 تهران، شناسی اجتماعیدرآمدی بر روان. (:1:8)اهللهدایت، ستوده-19

3 تهدران ، های تحقيق در علوم رفتداری روش. (1:79الهه)، ع اس؛ حجازی، زهره؛ بازرگان، سرمد-18

 .  آگاه

تأملی بدر مواند  سداختاری نتدام آمدوزش و      . (1:75حسين)، محمود؛ باغگلی، سعيدی رضوانی-18

بنيداد  ، مشدهد ، های تربيت دیندی مجله نقدی بر روش، پرورش رسمی در تربيت دینی و اخالقی

 .  115-3111 های اسالمیپژوهش

-98.  1شمارة ، نشر سخن سمت. گگونه کتاب درسی تهيه کنيم. (1:78اک ر)علی، نژادشعاری-17

81 . 

مجموعه مصوبات شورای عالی . ( 1:78حسين)، محمد؛ ریاحی نژاد، جواد؛متولی زاده، شرکایی-15



 ... سوم متوسطه "دین و زندگی"کاربرد و فهم درسِ، جذابيت 

 

111 

 . شدبيرخانه شورای عالی آموزش و پرور، آموزش و پرورش

 . سمت3 تهران، ریزی درسیگند م حث اساسی در برنامه. (1:78علی)، شریعتمداری-71

های محتوایی کت  درسی دانشگاهی در حوزة علوم عناصر و مؤلفه. (1:79باب )، شمشيری-71

 . 777-785. سمت3 تهران، جلد اول. المللی کتاب درسی دانشگاهیهمایش بين، انسانی

آمدوزان از دیددگاه   شناسی تربيدت دیندی داندش   آسي . (1:79حميد)، فرزانه؛عليين، ط اط ایی-77

 . 91-:1، 71شماره، مجله دانشور رفتار. مدارس راهنمایی شهر تهران

وضعيت نگرش مذه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشدكی  . (1:71علی)، عليرضا ؛ توکلی، ظهور-:7

 . 97-38 19ارمغان دانش؛شماره، کرمان

هدای دانشدجویان شداهد دانشدگاه     هدا و دیددگاه  سنجش نگدرش . (1:71احمد)، طاقانكییعزیز-71

 . نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهانپایان، هااصفهان در خصوص ارزش

 . دبيزش3 تهران، ریزی آموزشی و درسیمقدمات برنامه. (1:78غالمرضا)، عزیزی-79

، بررسی نگرش جوانان مشهد به دیدن . (1:71) سعيد، مرینانیشریعتی ؛مژگان، هاشمیعتيمی-78

 .  79-15، جهاد دانشگاهی مشهد

، گداپ اول ، های درسدی راهنمای تآاليف کتاب. (1:79محرم)، آقازاده کوروش؛، فتحی واجارگاه-78

 . آیيژ3 تهران

 . آیيژ3 تهران، های درسیراهنمای تاليف کتاب. (1:78محرم )، آقازاده کوروش؛، فتحی واجارگاه-77

 . مدرسه3 تهران، مترجم فریده مشایخ، ریزی درسی مدارسبرنامه. (1:71) الف، لوی-75

بررسی سدنجش نگدرش دانشدجویان نسد ت بده      . (1:79ابوالقاسم)، فاتحی محمدرضا؛، مجيدی-1:

3 11شدماره ، ریزی در آموزش عدالی فصلنامه پژوهش و برنامه، ریزی دروس معار  اسالمیبرنامه

:8-99  . 

بررسدی و تعيدين نحدوه اسدتفاده کداربران ایراندی از       . (1:79حسن)، محسن؛محمدی، محمدی-1:

 . همایش زنان و اینترنت در هزاره سوّم، اینترنت) با تأکيد به زنان کشور(

آمدوزان  )دانشهای ارزشیاجتماعی باگرایشبررسی رابطه پایگاه اقتصادی . (1:89امير)، ملكی-7:

کارشناسی ارشد رشته جامعه  پایان نامه، فيزی  و تجربی تهران( –پسر سال سوم رشته ریاضی 

 .  دانشگاه تربيت مدرس، شناسی

3 زنجان، راهنمایی و متوسطه(، راهنمای تأليف کتاب درسی)ابتدایی. (1:77حسن)، ملكی-::

 . دانش

 . مدرسه3 تهران، ریزی درسی)راهنمای عما(برنامه. (:1:7حسن)، ملكی-1:

 . عالمه ط اط ایی3 تهران، گاپ اول، کتاب درسی)طراحی و تاليف(. (1:78حسن)، ملكی-9:

مجموعه ، های کتاب درسی دانشگاهیویژگی. (1:79منصوره)، زادهاهلل؛کافینعمت، پورموسی-8:



 117 1931وزمستانپاییز،اولیشماره،یدومدوره ،ی درسی های برنامه پژوهش

 . 188-197، سمت3 تهران، جلد اول. مقاالت همایش بين المللی کتاب درسی دانشگاهی

ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسدمی و تربيدت نيدروی    برنامه . (1:71علی)، ميرزابيگی-8:

 . یسطرون3 تهران. انسانی

، تأثير آموزش دروس معار  اسالمی بر نگدرش دیندی دانشدجویان   . (1:78وحيد)، یوسفی لویه-7:

 .  171-:319 دوفصلنامه تربيت اسالمی

جویان دانشدگاه  ی دانشد هدا  بررسی سلسدله مراتد  ارزش  . (1:78احمد علی و همكاران)، نورباال-5:

پژوهشی دانشدور رفتدار/ دانشدگاه شداهد      -دو ماهنامۀ علمی. 1:71تا 1:88شاهد طی سالهای 

 . 1:78اردی هشت  77دورة جدید شمارة  –سال گهاردهم 

، فصدلنامه علدوم حددیث   ، نگرش سدنجی از دانشدجویان دانشدگاه تهدران    . (1:71اصغر)، هادوی-11

 .  115-3:7 118شماره

، مقاله زنان و پيامدهای روانشناختی و دوستيابی اینترنتی. (1:79ژاله)، نازنين؛ رفاهی، هنروران-11

 . همایش زنان و اینترنت در هزاره سوّم

 ب. انگليسي
1- Cetingoz. Duygu & ozcal. n (2009). "learning strategis used by 

unsuccessful students according to their attitudes towards social 

studies courses". world conference on educational sciences, 1905. 

1913.  

2- Duchaste, P(2008). Student attitudes toward economics development 

of an attitude questtonnaire. 1-19.  

3-Goodykoontz, Erin)2010). "Factors that Affect College Students’ 

Attitudes toward Mathematics",West Virginia University.  

4-Noyes, J & Garland, K(2006) . “Explaining students attitudes toward 

books and computers" . Computer in human behavior,22,351-363.  

5-Ocak,G& Ozcalisan, H & Kuru,N(2010). "The student attitudes in 

terms of the usage of english activities and materials and their 

contributions to english learning process". Procedia Social and 

Behavioralc Sciences,2,560-564.  

6-Prokop, p & Tuncer, G& Chuda,j(2007). "Slovakian students attitudes 

toward biology". Jurnal of mathematics, science, technology 

education,3,287-295.  

7-Sava,F. A(2002). " Causes and effects of teacher conflict – inducing 

attitudes towards pupils": a path analysis modle teaching and teacher 

education, 18, 1007-1021.  

8-Stricker, L. J & Wilder, G. Z & Rock,D. A(2004). "Atitudes about the 

computer - based test of english as a foreign language". Computers 



 ... سوم متوسطه "دین و زندگی"کاربرد و فهم درسِ، جذابيت 

 

11: 

in Human Bihavior,20, 37-54.  

9-Subramaniam, P. R& Silverman . s (2007). " Middle school students 

attitudes toward physical education". Teaching and teacher 

education, 23, 602-611.  

10-Teo,T. (2007) "Assessing the computer attitudes of students: An 

Asian perspective". Computers in Human Behavior,24,1634-1642.  

11-Rottensteiner,S (2010). "Structure, function and readability of new 

textbooks in realation to comprehension. University of Bolzano". 

Social and behavioral sciences,(2), 3892-3898.  

12-Roussos,P (2007). "The Greek computer attitudes scale". Computers 

in Human Behavior,23,578-590 

13Rost. M(2006)"Generatingstudentmotivation". www. longman. 

com/worldview.  

14-Rundmo,T& Hale, A. R(2003). "Manager attitudes towards safety and 

accident prevention. Safety Science",41,557-574.  

15-Unal,M. P & Akman,B & Gelbal, S(2010). "The adaptation of a scale 

for preshcool teachers, attitude s towards science teaching". Procedia 

social and behavioral science, 2, 2881-2884.  

16-Ushida. E(2005). "The role of students attitudes and motivation in 

second language learning in online language courses". calico 

journal,23(1), 49-78.  

17-Yakhontva. T(2001). "text books, contexts and learnears". English for 

specific purposes,20,397-415.  

18-Yang . A & Lua . L(2003). "Student attitudes to the learninig of 

english at secondary and tertiary levels" . System,31, 107-123.  

19-Yilmaz. Ç. & Akbaba . A . & Olkun. S (2010). "Factors affecting 

students’ attidude towards Math: ABC theory and its reflection on 

practice". Social and Behavioral Sciences. 4502–4506.  


