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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  نامهه  پرسشبوده است. سه « نيشابور به درس دين و زندگي

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

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   90-09ل تحصيليهاي علوم انساني و تجربي در ساجنس 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  ،هاي جذابيت و فهمدختران 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   ،اربرخوردي  آموزان منطقهنگرش دانش ،جذابيتي  در مؤلاه ،نشان داد

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

در ضهمن  تهر داشهتند.   نگرش مناهي  ،غير برخورداري  آموزان منطقهدانش ،فهم

تري داشهتند و در  نگرش مناي ،جذابيتي  تجربي در مؤلاهي  آموزان رشتهدانش
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برحسب رشته تحصيلي وجود نداشهت. براسهاس    ها تااوت معناداريساير مؤلاه

 ،هويهت دينهي   -1 عبهارت از:  ،جهذابيت بهين در  عوامل پيش  ،تحليل رگرسيون

نگرش به  -2هويت ديني  -1اهميت: ي  درمؤلاه ،جنسيت  -7 ،نگرش به معلم -2 

 هويهت دينهي و   -7 ،نگهرش بهه معلهم    -2 ،جنسهيت  -1فهم: ي  معلم و درمؤلاه

نهايي آن كه ميزانِ مطلوبيت موجود  اجتماعي بوده اند. پيام –طبقه اقتصادي  -4 

بهر   ي ارزشهي ايهن درس را  ها تواند به فراگيران كم  كند تا پيامنمي ،اين درس

 برتري بخشند.  ،رسد( مي ي ضد ارزشي )كه از هزاران سو به مخاطبانها پيام

 

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

 

 مقدمه

ی  در راستتتای رستتالت و ميموریتتت ومتتوزش و پتترورش و جهتتت دهتتی بتته رشتتد همتته جان تته

متوستطه شتاما اهتدا     ی  اهتدا  دوره  ،تعتاليم و دستتورام م تين است م    ی  وموزان بر پایته  دانش

(. 7831:64، )شترکایی و همكتاران   باشدسياسی و اقتصادی می ،زیستی ،اجتماعی ،هنری ،اعتقادی

ترین اخ قی را به عنوان یكی از شش ساحت و بلكه مهم -ساحت دینی ،سند ملی وموزش و پرورش

هایی که برای پرورش بُعد دینتی  یكی از فعاليت ،در همين جهت معرفی کرده است. ،ساحت تربيتی

نظترام  امتا بتر استاس     استت.  «زندگی دین و» درسِی  مطالعه ،وموزان پيش بينی شده استدانش

متال   درس   ،جدی و تيثيرپذیری از یت  درس ی  وموزان در جهت مطالعهصاحب نظران زمانی دانش

 ،شوند که نگرش مال تی بته درس یادشتده داشتته باشتند. بتر ایتن استاس       دین و زندگی ترغيب می

محتور   ،عواما مرت ط با این نگرش و وموزان دانش در نگاه «دین و زندگی» تشخيص موقعيت درس

 ،بنيتادین )اوليته( انمتام پتژوهش    ی  این پژوهش را تشكيا داده است؛ به ع ارم دیگر انگيتزه  اصلی

وموزان سوم متوسطه نس ت به درس دین و زنتدگی گگونته   پاسخ به این سؤال بود که نگرش دانش

 ها نس ت به این درس تيثير دارد؟است و گه عواملی بر نگرش ون

هتای  از ميان مؤلفه ،در بخش روش این مقاله ومده استشایان یاد است که با توجه به ون گه 

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

در ایتن   ،ی ناظر به عواما تيثيرگذار بر نگترش بته درس دیتن و زنتدگی    گرفتند و با نظر به پيشينه

هویتت  ، نگترش بته معلتم     ،رشته تحصتيلی  ،اجتماعی-یط قه اقتصاد ،پژوهش متغيرهای جنسيت

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

 بررسی قرار گرفتند.

به بعد  1591ی  یكی از م احث مهمی است که از دهه ،موضوع نگرش (:1:4) به زعم ستوده

( نيتز تيکيتد   1:531:47کتاربرد یافتت. ستاعت)ی )    ،شناسی اجتماعیتر در روانمتداول شد و بيش
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. شتود در علوم رفتاری نيز برای توصيف انسان و رفتار او از اصط ح نگرش استفاده می» نماید که می

ستازمان   ،داند که از طریت  تمربته  نگرش را ع ارم از ومادگی ذهنی و عص ی می(« 15:9)1ولپورم

تتيثير   ،هتای وابستته بته نگترش    فرد نس ت به تمتام موضتوعام و موقعيتت   های یابد و بر واکنش می

 ،نگترش ی  هتا دربتاره  تترین تعریتف  (. از کلتی :71831:6، گذارد )پاشاشتریفی مستقيم و پا برجا می

نگرش ع ارم است از تمایا ق لی برای » نام برد. ونان معتقدند3 7ولندها توان از تعریف روزن رگ و می

هتا  های مشخص که این سلسله پاسخسله محرکام در قالب ی  سلسله پاسخپاسخ دادن به ی  سل

 ،)مربتوط بته اعتقتادام    شناختی ،به صورم عاطفی )مربوط به احساسام دوست داشتن یا نداشتن(

)مقاصتد رفتتاری یتا تمایتا نست ت بته انمتام کتار(          ی مربوط به رفتار( و رفتاریها عقاید و اندیشه

 (.:17731:4، )ستوده« شودمشخص می

نظتر  اتفاق ،رسد اگر گه صاحب نظران در مورد ماهيت نگرشبا توجه به مطالب باال به نظر می

تعتاریف اراهته   ی  ( معتقد است3 اکالر و بلكه همته 19431:68طور که یوسفی)کاما ندارند ولی همان

ادل دانستن به طور وشكار یا تلویحی دارای فصا مشترکی هستند و ون ع ارم از مع ،شده از نگرش

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

 ،باشد و با نظر بته ون گته در مفهتوم اصتلی نگترش بيتان شتد       بينی )و احتماال  کنترل( رفتارها می

استت. بته عنتوان    شناسان اجتماعی بتوده  ها همواره مورد تيکيد روانط يعی است که بررسی نگرش

نگرش مورد اهميتت  ی  کنند که به این دليا مسيلهتيکيد می (16831:66و همكاران ) :نمونه بارون

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

 دهند.تيثير قرار می

باب تيثير نگرش بر ابعاد تحصتيا و تربيتت    تعليم و تربيت نيز تحقيقام زیادی دری  در حيطه

متورد تيیيتد واقت      ،های گوناگونبين نگرش و رفتار تحصيلی در زمينه معناداری  انمام شده و رابطه

ومتوزان را تحتت   دارد3 یكی از عواما کليدی که یادگيری دانتش بيان می 7شده است. مال   سيلورمن

اجتزای   ،وموزان است و عناصر شتناختی و عتاطفی  دانشافزایش نگرش مال ت در  ،دهدتيثير قرار می

ومتوزان تتيثير   شوند که تا حدزیادی بتر یتادگيری دانتش    نگرش محسوب میی  اصلی تشكيا دهنده

( 15937115) 8(. هم گنين به نظر ستينگز و ازکال81937114، 9گذارند )سابرامانيام و سيلورمن می

افزایتد. از دیتدگاه ونتان یكتی از     ومتوزان متی  نگرش مال ت داشتن به ی  درس بتر موفقيتت دانتش   

وموزان به عناصری مانند3 نگرش مال ت دانش ،گذاردوموزان تيثير میمتغيرهایی که بر موفقيت دانش

هتا  مدرسه و معلم می باشد. م احث فوق نشان می دهد که نگرش بر رفتار انستان  ،موضوعام درسی

رستد داشتتن نگترشِ    تيثير دارد. بنابراین به نظر متی به طور کلی و در رفتار تحصيلی به طور خاص 

 

1. Alport     2. Rosenberg & Havland  3. Baron 
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مال ت به درس دین و زندگی)به عنوان یكی از ابزارهای پيش بينی شده برای تحق  اهتدا  تربيتت   

وموزان در یادگيری این درس و رسيدن به اهدا  واالی ون تتيثير  دینی و اخ قی( بر موفقيتِ دانش

تتری  نگترش مال تت   ،وموزی که به ی  متاده درستی  نشدا (7118)1راستی  خواهد داشت. به گفته

تت ش عالمانته    ،. از ایتن رهگتذر  تری برای یادگيری ون خواهد داشتت بيشی  انگيزه ،دهدنشان می

ومتوزان مصترو    توسعه و تقویت نگرش مال ت دانتش  ،ریزان بایستی در جهت ایمادمعلمان و برنامه

زندگی در جامعه اس می ایران و نيز اهميتت نگترش   با توجه به اهميت درس دین و  گردد. بنابراین

وموزان وگاهی از ميزان نگرش دانش ،هد  عمده این پژوهش ،وموزان به درس موردنظرمال ت دانش

درس  7«فهتم »و  «اهميتت »، «جتذابيت » های اساستی نس ت به درس دین و زندگی به لحاظ مقوله

اساسی تحقي  حاضر استت.  ی  ه عنوان مسيلهی یاد شده بها دینی و شناخت عواما مرت ط با نگرش

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

جلتب توجته   ، معيار جذابيت کتتاب درستی   ،های انتخاب محتوایكی از معيار مؤلاه جذابيت:

فراگيران و توجه به ع ی  ونان است. محتتوای انتختابی بایتد تتا حتد ممكتن بتر حستب ع یت  و          

موضتوعام روزمتره کته بترای      ،های فراگيران باشد. بدین منظور بهتر است در انتخاب محتوا توانایی

(. توليد محتوا باید با توجه به این واقعيتت  8:31:64، وموزان جذابيت دارد لحاظ گردد)عزیزیدانش

، شناختیمحيط و خصایص عاطفی و روان ،متنوع و بر پایه سن ،وموزانانمام پذیرد که ع ی  دانش

شتود کته محتتوای کتتاب      زمانی تسهيا متی ، گيرد. یادگيری فراگيرندهاشكال متفاوتی به خود می

درست و تصویرسازی جذاب و متناسب با خصایص یادگيرنتدگان  ، درسی او را بر انگيزد. متنی دقي 

 (. ملكتی 18731:69، )فتحی و وقازاده تواند نقش مؤثری در تحری  ع ی  یادگيرندگان ایفا کندمی

وموزان تيکيد کرده استت.وی در ایتن زمينته    ریزان درسی به ع قه دانش( نيز بر توجه برنامه1:66)

اگتر در تنظتيم محتتوا توجته بته ع قته        کنتد. ع قه انرژی زاست و توليد توانایی می»کند3 بيان می

 -ت شدید وموزشتی ون افی  انگيزش از دست خواهد رفت که نتيمه، فراگيران مورد غفلت واق  شود

( یت   7119) :بته زعتم یوشتيدا    (.:)ص« طل تد تحصيلی خواهد بود و ج ران ون هزینه زیادی می

( مشتتاق بته یتادگيری موضتوع     1فردی است که دارای سه ویژگتی زیتر باشتد3    ،وموز با انگيزهدانش

( خواستتار تتداوم   :کوشش برای مشتارکت در یتادگيری و  ی  ( تمایا به کاربردن و توسعه7 ،درسی

 فعاليت برای یادگيری.  

ی  شود و به این معناست که برنامهبه کاربرد مفيد محتوا مربوط می ،این مؤلفه مؤلاه اهميت:

، وموز بيتاموزد)عزیزی به دانش، وموزشی تا گه حد بتواند دانشی را که در زندگی روزمره کاربرد دارد

 

1. Rost 

 )روش( ومده است.   . دليا انتخاب این سه مقوله در بخش بعدی7
3. Ushida 
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گته انتظتار   محتوای کتاب درسی باید از اهميت و ارزش قابا ق ول برختوردار باشتد.ون   .(8731:64

رود مخاط ين یاد بگيرند و انمام دهند باید در محتوا لحاظ گردد. مفتاهيم و اصتول اساستی بته     می

درسی باید در محتوا مطرح شوند و نيز قسمت اعظم محتوا باید باعتث  ی  منظور تحق  اهدا  برنامه

( 1:66بنابر دیدگاه ملكتی)  (.8:31:64، ها و گرایشام فراگيران باشد)عزیزیمهارم ،هاناییرشد توا

شود باید دارای گنان اهميتی باشد که ون را در محتوایی که به عنوان اهدا  وموزشی برگزیده می»

محتتوایی کته بایتد     (1:67) و همكتاران  1از منظر ارنشتتاین  (.1:)ص« دستور تدریس کار قرار داد

هتا  تعمتيم  ،مفتاهيم ، ای حاهز اهميت است که به عقایتد و نظریتام بنيتادی   تا درجه ،یادگرفته شود

هتای  )یعنی اهدا  کلی برنامه درسی( کم  کند. هتم گنتين محتتوا بایتد رشتد و کستب توانتایی       

ها را مدنظر داشته باشد. م ک تعيين اهميتت بتا   گيری گرایشفرایندها و شكا ،هامهارم ،یادگيری

های درسی متفاوم استت. کستانی کته    ریزی درسی مؤلفان کتابجه به روی کرد تربيتی و برنامهتو

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

هتای  یدهند و بته ویژگت  دانش را به فراگيرندگان انتقال دهند. کسانی که فراگيرنده را محور قرار می

دانند. از نظر ونان محتوایی مهم است که تمارب محتوای فراگيرنده مدار را مهم می ،وی توجه دارند

ی  بته برنامته   ،یادگيری معنادار را برای افراد فراهم سازد.افرادی که بر مسایا اجتماعی تيکيد دارنتد 

ته به توجه محتتوا بته   وابس ،محتوا دهند.در این دیدگاه م ک اهميتدرسی جامعه محور اهميت می

هتای گونتاگون   زندگی اجتماعی و وماده کردن فراگيرندگان برای ایفای نقش اجتمتاعی در موقعيتت  

   (.4631:64، جمعی است)ملكی

دهی و توالی درست محتوا قابليت یادگيری محتوا به تعيين جای بهينه و سازمان مؤلاه فهم:

)ارنشتاین و  سازدوموزان مورد نظر را مطرح میشروایی برای جمعيت دانی  شود و مسيلهمربوط می

ی  ای از اط عتام در بتاره  اغلب به صورم توده، جا که ی  کتاب درسی(.از ون77131:67، همكاران

هایی داشته باشد کته قابليتت یتادگيری ون را بترای     کند باید ویژگیگری میجلوه ،ی  قلمرو دانش

هتای  ( یكتی از ویژگتی  1561) 7بته گفتته ميلتر و کيتن      (.7:31:64، فراگيرندگان بتاال برد)ملكتی  

انسمام متتن درستی است.انستمام از طریت      ، افزایدهای درسی که بر قابليت یادگيری ون می کتاب

دهد و جم م را به ی  دیگر ها رابه هم پيوند میگيرد که اندیشهکاربرد گند پيوند زبانی انمام می

درستی را   ترین گتالش در طراحتی کتتاب   مهم :راتن استينر (.1:64 ،)نقا در ملكی کندمتصا می

مشخص کردن گندین معيار بترای روشتنی و   ، داند. منظور از قابليت خواندنقابليت خواندن ون می

ميتزان   ،هتا  هتایی گتون3واژه  درک و فهم محتوا نيز م تنتی بتر ویژگتی    باشد. وضوح کتاب درسی می

)راتن  باشدشود میای که به خود فراگيرنده مربوط مینهو نيز عواما زمي ها جمله ،ها پي)يدگی لغت
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هایی گتون3  قابليت خواندن متون درسی م تنی بر ویژگی ،1(. بنابر نظر ری)ارد65:37111:، استينر

هتا و  کيفيتت ون ی  درجته ، سطح دشواری اصط حام بيتان شتده   ،مشكا بودن یا پي)يدگی محتوا

   باشد)همان(.قابليت خواندن متون گاپ شده می 

 ،طتوالنی بتودن جمت م    ،ترین عاما دشواری متتون درستی  مهم، های انمام شدهبنابر بررسی

( انمتام  1546) 7هایشان است. در پژوهشی کته توستط جانستتون و کاستلز    کلمام و زیادی سي ب

در  .های صحيح پاسخ دهندگان بررسی شتد های وسان و سخت در ميزان پاسختيثير پرسش، گرفت

وموز دبيرستانی انمتام گرفتت تعتدادی پرستش بتا محتتوایی       این پژوهش که بر روی دو هزار دانش

وموزان اراهه شد. نتایج نشان داد که درصتد  یكسان ولی دو نوع س   نگارش وسان و سخت به دانش

، تتر از درصتد پاستخ بته ستؤاالم دشتوار استت)نقا از ملكتی        پاسخ به سؤاالم وستان بستيار بتيش   

9731:64 .) 

قابتا  » بتودن و  «قابتا فهتم  »، «جتذابيت »ضترورمِ   ،در نهایت با توجه به مطالب مطرح شده

 وموزان بته عنتوان وینتده   برای پرورش بُعد دینی و معنوی دانش، بودن درس دین و زندگی «کاربرد

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

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

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤاالم زیر بوده است3

درس دیتن   ،توجه به نياز و قابليت فهم، ع قه به محتوای  وموزان نس ت به سه مقولهدانش -1

 و زندگی گه نگرشی دارند؟

در ، اجتمتتاعی و رشتتته تحصتتيلی-ط قتته اقتصتتادی، متغيرهتتای جنستتيت حستتبویتتا بتتر  -7

اهميت و فهم( ، )جذابيت ی( )در قالب سه مقوله وموزان به درس دین و زندگیی دانشها مياننگرش

 تفاوتی وجود دارد؟

ومتوزان نست ت بته درس دیتن     معلم و معدل با نگترش دانتش   ،بين متغيرهای هویت دینی -:

 ای وجود دارد؟اهميت و فهم( گه رابطه، )جذابيت ی( ه مقولهوزندگی )در قالب س

وموزان نست ت بته   ی نگرش دانشهری  از متغيرهای یاد شده تا گه حد پيش بينی کننده -7

 اهميت و فهم( هستند؟، )جذابيت ی( )در قالب سه مقوله درس دین و زندگی

 

 روش تحقيق

ای اوال  وض  موجتود را بتدون هتي  مداخلته    ت يينی بوده است. یعنی  -پيمایشی ،این پژوهش

را ت يتين   هتا  عواما مرت ط بتا نگترش  ، های متناسب وماریثانيا  با به کارگيری روش ،توصيف نموده

 کرده است.
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هتای علتوم تمربتی و علتوم     وموزان دختر و پستر رشتته  دانشی  شاما کليه ،وماری پژوهشی  جامعه

به تحصتيا   1:65-51نيشابور بوده است که در سال تحصيلی سوم متوسطه شهر ی  انسانی در پایه

مطالعتام  » مخصتوصِ ، اند. برای بروورد حمتم نمونته از فرمتولِ تعيتينِ حمتم نمونته      اشتغال داشته

نفتر بتا    74:تعتداد  ، بنتابراین در مممتوع   (.16431:69، )سرمد و همكاران استفاده شد« پيمایشی

گونه کته  ای به عنوان حمم نمونه انتخاب شدند. بدینوشهای و خگيری ط قهاستفاده از روش نمونه

نيمه برختوردار و غيتر    ،برخورداری  شهر نيشابور با نظر دست اندرکاران امور اجتماعی به سه منطقه

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

انستانی  ی  تمربی و ی  کت س رشتته  ی  ی  ک س رشته ،هر مدرسه و ی  دبيرستان دخترانه و از

نگرش بته درس)در  ی  نامه پرسشسه ، هایِ عضو نمونهک سی  انتخاب گردید و تمام اعضای خوشه

نگرش به دبير دینی و هویتت دینتی را بتا حضتور مستتقيم پژوهشتگر در کت س درس        ، سه مؤلفه(

 ارها ومده است3تكميا کردند. در ادامه گگونگی ساخت ابز

درس  «فهم و كاربرد ،جذابيت» ي نگرش سنجي به سه مقوله نامه  پرسشساخت  -1

 دين و زندگي

اهميت و فهم درس دین ، و شاما سه مؤلفه)جذابيت محق  ساخته نامه پرسشی  ، این مقياس

 نامته  پرستش مراحتا تتدوین ایتن     مقياس ليكرم تدوین شده است. وزندگی( است که بر اساس

 شرح می باشد3   بدین

 ها(الف( مرحله پيش مقدماتي)انتخاب مؤلاه

درستی بتر استاس نظترام صتاحب      ی  های محتوای مطلوب برنامته ابتدا ویژگی، در این مرحله

 ارنشتتاین  ،(:1:6ملكتی) ، (7111)1یتاخنتوا  ،(1:68نظرانی هتم گتون فتحتی واجارگتاه ووقتازاده)     

 نتژاد  شتعاری  ،(1:69اختتری)  ،(1:69) فتاتحی مميدی و  ،(1:69) زادهپور و کافیموسی ،(1:67)

ویژگتی   47از بين حدود  (احصا شد.1:67لوی) ،(1:61ميرزابيگی) ،(1:68شریعتمداری) ،(1:64)

ی هتا  اهميت و فهم( به عنوان مؤلفه ،سه ویژگی )جذابيت ،ووری کردکه محق  در این پژوهش جم 

 مورد پژوهش به دالیا زیر انتخاب شدند3

 های بسيار مورد توجه و تواف  صاحب نظران بودند.از ویژگیاین سه ویژگی  (1

 تری داشتند.وموزی( ارت اط بيش)به لحاظ روحيه دانش وموزانماهيتا  با نگرش دانش (7

مال   ویژگی اتقان و رعایت اصول سازمان دهی محتوا اگر گه مورد توجته صتاحب نظتران متعتددی     

گيری نگرشتی مال تت و   کمتر جهت، نس ت به این دو مورد، وموزاندانش ،ولی به طور کلی باشد؛ می

 منفی دارند.
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احصتا شتده   ی  گانته  47ی هتا  بسياری از ویژگتی ی  ( سه مورد یادشده به نوعی در برگيرنده:

متواردی نظيتر    ،«جذابيت» ی مال   در مقوله اند.بودند؛ یعنی از لحاظ معنایی متراد  با این سه بوده

هتا وجتود داشتتند کته     دوست داشتنی و نظایر ون در فهرستت ویژگتی  ، وفرینیانگيزه  ،ایماد ع قه

 باشد. می -هاهای جزیی معنایی ونبه رغم تفاوم –ی فوق ها در واق  معرّ ِ واژه «جذابيت» اصط ح

 آموزان()مصاحبه اكتشافي با دانش ب( مرحله مقدماتي

هتای سته گانته بتوده     از مؤلفته  هتای هتر یت    تدوین گویه ،گام بعدی ،هاپس از تعيين مؤلفه

وزاد به صورم تلفنی و نيز مصتاح ه در پتارک بتا    ی  ابتدا گندین مصاح ه، هااست.برای تدوین گویه

درس دیتن و زنتدگی   ی  نفر( دربتاره  71وموزان دختر و پسر پایه سوم و پيش دانشگاهی)جمعا دانش

و ض ط واق  شد. هتم گنتين یت      مورد ث ت ،انمام شد و نظرام ونان راج  به درسِ دین و زندگی

وموز دانش 1:در بين تعداد  ،سؤال 11درس دین و زندگی در قالبی  درباره ،باز پاسخی  نامه پرسش

ستوم را تتازه طتی    ی  وموزان پيش دانشگاهی کته پایته  سوم و نيز برخی دانشی  وموزان پایهاز دانش

ی پنج جمله توصيفی راج  به موارد اراههمشتما بر  نامه پرسشتوزی  شد. سؤاالم این  ،کرده بودند

 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 بتودن درس   ،دین و زندگی ميزان جذابيت درس ،در مقایسه با معلمان سایر دروس

ی  پيشنهادام و انتقتادام دربتاره   ،مفيدبودن یا قابا کاربرد بودن درس دین و زندگی ،دین و زندگی

 درس دین و زندگی.

 مقدماتيي  نامه پرسشج( مرحله تدوين 

 هماننتد هایِ مختلفِ نگرش ستنمی  نامه پرسشهایِ گویه، های اکتشافیانمام مصاح ه پس از

بررسی سنمش نگرش دانشتمویان نست ت بته    » با عنوان (1:69مميدی و فاتحی) های3نامه پرسش

ستنمی از  نگترش » ( بتاعنوان 1:67دوی)هتا  ی نامته  پرستش  ،«ریتزی دروس معتار  است می   برنامه

نگترش ستنمی در   » ( بتا عنتوان  1:68) بامدادصتوفی ی  نامته  پرستش  ،«دانشمویان دانشگاه تهتران 

 ( با عنوان7114) 1تانسر وگيودا ،پروکوپی  نامه پرسش ،«مدیریت از طری  مقياس ليكرممطالعام 

نگرش " ( با عنوان7116) 7داگستی  نامه پرسش ،«وموزان اسلواکی به درس بيولوژینگرش دانش»

( بتا  7111) :وکمتن وگل تال  ، یونتال ی  نامه پرسش ،وموزان ومریكایی به جن ه کاربردی اقتصاددانش

 ،«اقت اس ی  مقياس برای نگرش معلمان پيش دبستانی در جهتت تتدریس علتوم تمربتی    » عنوان

هتای م تنتی   وزمتون ی  نگترش دربتاره  »( بتا عنتوان   7117) 7وایلتدر و روک ، استریكری  نامه پرسش
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نگترش  » ( بتا عنتوان  :711) 1یانت  و الهتو  ی  نامته  پرستش  ،«برکامپيوتر به عنوان ی  زبان خارجی

ی  نامته  پرستش  ،«هتای پتيش دبستتانی و متوستطه    یادگيری زبان انگليسی در دورهوموزان به  دانش

 :روستوس ی  نامته  پرستش  ،نگرش مدیران در جهت ایمنی)کارکنان( ( با عنوان:711) 7لها راندمو و

 ( بتا عنتوان  7114) 7پرسشنامه تئتو  ،«مقياس نگرش به کامپيوتر در کشور یونان» ( با عنوان7114)

 ( با عنوان7114) 9سابرامانيام و سيلورمنی  نامه پرسش، «وموزان به کامپيوترسنمش نگرش دانش»

( بتا عنتوان   7118) 8نویز وگارلندی  نامه پرسش ،«وموزان به درس تربيت بدنیبررسی نگرش دانش»

ی هتا  مورد مطالعه قرار داده شدند و گویته  «وموزان به کتاب درسی و کامپيوتربررسی نگرش دانش»

بتال    شد که حاصا ون جمعتا   ی اکتشافیها های مستخرج از مصاح هاستخراج وَ پيوست گویهها ون

در زیر هر ی  از سته   ،یادشدهی  ی سه گانهها با مؤلفه «تناسبِ کلی»گویه گردید. بر اساس  711بر 

از  بعتد  ،یبعتد ی  در مرحلته .ای بتود گویته  711ی  نامته  پرسشمؤلفه قرار گرفت که حاصا ون ی  

به لحاظ تناسبِ با سته   ،سنمی اوليه توسط صاحب نظرانی مشابه و روانها حذ  گویه، گریغربال

ی  مؤلفهدر  ،75، جذابيتی  به این صورم که در مؤلفه ،عدد تقليا یافت :4به  ها گویهتعداد  ،مؤلفه

 .  گویه باقی ماند6، و در مؤلفه فهم 8:، اهميت

 د( مرحله اجراي آزمايشي اوليه

ی  ومتوزان پایته  دانتش  ازنفر  89 توسطاجرای وزمایشی ی  در مرحلهای گویه:4ی  نامه پرسش

اجرای وزمایشی بته  ی  ها در مرحلهو پایایی مؤلفه شد اجراتمربی و انسانی  هایسوم متوسطه رشته

 شرح زیر با ولفای کرون اخ محاس ه گردید.

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

از افتزودن   ،بعدی از فرووری تستی  در مرحله ،های نگرش سنجنامه پرسشدر طراحی تر  دقت بيش

 فهم و تحليا عاما تيیيدی استفاده شد که گزارش ون در زیر ومده است. ی  سؤاالم به مقوله

 فهم و تحليل عاملي  ي  افزودن مجدد سؤاالت به مقولهي  ه ( مرحله
 74ممتددا    ،پيشتين ی  فهتم در مرحلته  ی  ابتدا با توجه به پایایی ضعيف مقوله، در این مرحله

ستؤال رستيد. ستپس نتوعی     111فهم افزوده شد و ممموع سؤاالم سه مؤلفه بته  ی  سؤال به مؤلفه
نفتر از   798جدید توستط  ی  نامه پرسشبه عما ومد و  نامه پرسشویرایش صوری نس ت به سؤاالم 

مدرسته   7مدرسه غير برختوردار و نيتز    :مدرسه پسرانه منطقه برخوردار  7) وموزان پایه سومدانش
 مدرسه دخترانه غير برخوردار( اجرا شد.  7دخترانه برخوردار و

ی  در مؤلفه ها بار عاملی هر ی  از گویهی  پس از ون بر اساس وزمون تحليا عاملی و) محاس ه
اهميتت   ،سؤال( 4) سؤال کام   قوی در سه مؤلفه3 جذابيت 79 ،سؤال111تعداد خاص خودشان( از 
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 اجرای نهایی صورم گرفت.  نفری( 74:) سؤال( باقی ماند و در نمونه اصلی 5) سؤال( و فهم 5)

و وزمتون  (KMO)  نمونته ی  ی کفایت انتدازه ها ابتدا شاخص، در راستای انمام تحليا عاملی
و ارزش معنتاداری وزمتون بارتلتت     459/1برابر بتا   KMOشد که ارزش  معناداری بارتلت محاس ه

بترای شناستایی    (Scree Plot)از نمودار ستنگریزه   ،گردید.در ادامه (P<0.001) 111/1کمتر از 
با ایماد واریانس متمایز استفاده شد که سه عاما شناستایی گردیتد. عامتا     ،های قابا تفكي مؤلفه

درصتد و عامتا ستوم بته ميتزان       45/11 واریانس؛ عاما دوم به ميتزان درصد از کا  78/17نخست 
درصتد از واریتانس را ت يتين     7:/77سه عاما به ميتزان   ،درصد از کا واریانس و در ممموع 4/6:

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

 ،سؤال(79به111وجود کاهش نس تا  قابا توجه در تعداد سؤاالم)از در ضمن پایایی نهایی با

ی  مؤلفه ،. /66جذابيت ی  باز هم در تمام موارد قابا ق ول و به شرح زیر به دست ومد. پایایی مؤلفه

 /. .51 ها /. و پایایی ممموع مؤلفه67فهم ی  /. و مؤلفه61اهميت
 

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

ها ها در پرسشنامهپایایی مؤلفه
 سؤالی 47

 پایایی تعداد سؤاالم مؤلفه

 /.:4 75 جذابيت

 /.:8 8: اهميت

 /.15 6 فهم

های پرسشنامه پایایی مؤلفه
 سؤالی111

 /.:6 75 جذابيت

 /.44 8: اهميت

 /.61 9: فهم

های پرسشنامه پایایی مؤلفه
 سؤالی79

 /.66 4 جذابيت

 /.61 5 اهميت

 /.67 5 فهم

از  ،ستنمش نگترش بته معلتم    ی  نامته  پرسشبرای ساختن  نگرش به معلم: نامه پرسش -2

 ،خت ق  ،قابليتت  ،اند هم گون3 ع قته های معلم بر شمردهنظران برای ویژگیهایی که صاحبویژگی

ی  استفاده شد. هم گنين برای تهيته تمربه و...  ،شایستگی ،مهارم هنری ،دانش ،مق وليت ،مدیریت

ازکاليستان   ،اوکتاک ی  نامته  پرستش از منتاب  التينتی گتون     نامته  پرستش های مربوط بته ایتن   گویه

ها و محتوای درس انگليستی  وموزان از نظرمفيد بودن فعاليتنگرش دانش» (با عنوان7111)1وکيورو

بررستی تتيثيرنگرش   » ( باعنوان7117) 7ساوا نامه پرسش ،«ها در یادگيری درس انگليسیو سهم ون

هتای  های افتراقی معلم در کتتاب نامه پرسشو هم گنين از« وموزانمال ت یا منفی به معلم در دانش

 

1. Ocak & Ozcalisan & Kuru    2. Sava 
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 ( نيز استفاده شد.  1:69بازرگان و حمازی)، سرمد ،(1:67) روش تحقي  بيابانگرد

های شخصيتی معلتم و  )ویژگیی  حاوی دو مقوله، نامه پرسششایان یاد است که در ابتدا این 

نفتر   89اجرای اوليه توسط ی  در مرحله ،های فوقبا مقوله نامه پرسشاین  .1بود شيوه تدریس معلم(

ی  نگترش بته شتيوه   ی  /. و پایتایی مقولته  45نگرش به شخصيت معلمی  تكميا شد که پایایی مقوله

یادشده بتا یت  دیگتر    های مقوله ،نامه پرسشاجرای اصلی ی  /.حاصا شد.در مرحله41تدریس معلم

وموزان اجرا شد که در بين دانش ،سؤال18مشتما بر  نامه پرسشاین  ،ادغام شده و در مرحله نهایی

 /.به دست ومد.67پایایی نهایی ون برابر با 

ومتوزان از خترده مقيتاسِ    برای سنمش هویت دینی دانتش  هويت ديني:ي  نامه پرسش -7

مقيتاس دیتن داری و ارزیتابی ستطوح دیتن داری اقشتار        ی استتاندارد نامه پرسشوظایف دینی در 

-( برای جامعه دانتش 1:66(ایرانِ خدایاری فرد که روایی ون توسط خدایاری فردی  مختلف جامعه

 استفاده شد. ،وموزان و دانشمویان به اث ام رسيده است

 ،م کتی  رواییی  نشان دهنده ،ی خدایاری فرد در مراحا ساخت ابزار یادشده ها نتایج بررسی

 «وظایف دینتی »ی مطلوب این مقياس و سه خرده مقياس ون از جمله روایی تفكيكی و روایی سازه

مورد تيیيتد قترار    57/1، ضریب ولفای کرون اخی  بوده است. پایایی مقياس نيز با استفاده از محاس ه

ای ف شتش درجته  طيت  ،هاگویی به هر ی  از ع ارام مؤلفهگيری و پاسخ . مقياس اندازه7گرفته است

، تاحدی مخالفم ،تاحدی موافقم ،موافقم، درجام از زیاد موافقم ،باشد که برای گروهی از سؤاالممی

بته نتدرم و    ،گتاهی اوقتام  ، معمتوال   ،اکالر اوقام ،هميشه، مخالفم و زیاد مخالفم و برای برخی دیگر

برحسب کتم بته زیتاد     8تا 1ازهرگز بوده است. در نمره گذاری به هری  از درجام مقياس نمره ای 

 گيرد.  تعل  می

شتناخت دینتی(    ،تعهد دینی ،وظایف دینی) حاضر از بين سه مؤلفه ابزارِ یادشدهی  در مطالعه

دینی مورد استفاده قترار گرفتت کته     وظایفی  مؤلفه ،وموزانبه جهت توجه به وسعت حوصله دانش

بته   ،گتاهی اوقتام  ، معمتوال   ،اکالر اوقام، هميشه» ایباشد و در طيف شش درجهسؤال می78حاوی 

 

ومتوز در کت س درس   هایی گون)احساس دانتش حاوی مؤلفه "ابتدا "ی افتراقی پرسش نامه"شایان یاد است که  .1      

وموزان اجرا شتد. در واقت  بنتا    حد وزمایش اوليه روی دانشدینی، نگرش کلی به درس و نگرش کلی به محتوا بود( و در 

وموزان در اکالر موارد با دو ابزار ليكرم و افتراقی سنميده شود(. ولی با توجته بته وقتت گيتر بتودن      بود که نگرش دانش

-دانتش دهی به پرسش نامه های افتراقی به نس ت ليكرم، زیاد شدن تعداد سؤاالم و لذا کتاهش همكتاری   فرایند پاسخ

ی نوعِ افتراقی فقط بترای ستنمش نگترش     ها، در اجرای نهایی، از پرسشنامهدهی به تمام پرسش نامهوموزان برای پاسخ

 وموزان نس ت به معلم دین و زندگی استفاده شد.دانش

 مد./. به دست و51هویت دینی )خرده مقياس وظایف دینی( به ميزان ی  پایایی پرسش نامه، . در این مطالعه نيز7
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 .1قرار داده شد «ندرم و هرگز

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

بر اساس جدول زیر از کتام   نتامطلوب تتا کتام        ها ميانگين ،مواردی  و در کليه 7مؤلفه محاس ه شد

 مطلوب ارزیابی شدند.
 

 جدول استانداردارزيابي نگرش: 2 جدول

 (8-1) ميانگينی  دامنه ارزیابیی  نتيمه نماد

 :x < کام   نامطلوب -

 x 7 <≥: نس تا  نامطلوب ×-

 x9 <≥7 نس تا  مطلوب +×

 x8 <≥9 کام  مطلوب +

 

 پژوهشي ها يافته

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

 زندگی گگونه است ؟

 

 جذابيت درس دين و زندگيي  : توصيف نظرات پاسخ گويان در مؤلاه7 جدول

ميانگين  ارزیابی نماد

 (8تا1)

  7سؤاالم مؤلفه جذابيت 

 (نامه پرسش)شماره گویه بر اساس 

 برم. از مطالعه درس دین و زندگی لذم می -1 98/7 نس تا  مطلوب + ×

 درس دین و زندگی برایم جالب است نحوه نگارش -: :/:5 نس تا  نامطلوب + ×

 ام معموال  از خواندن دین و زندگی در مدرسه لذم برده -11 16/7 نس تا  مطلوب + ×

دین و زندگی برایم جذاب سؤاالم امتحانی درس  -11 :/87 نس تا نامطلوب + ×

 است.

 

عم   اجرای ون در کنار تستت هتای مربتوط    ، توضيح بيشتر ون که با توجه به تعداد سؤاالم زیاد مقياس یادشده .1

به نگرش به درس و نگرش به معلم با عدم استق ال دانش وموزان مواجه شد. بنابراین به لحاظ هم ستگی بين سه خترده  

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

ميانگين پاسخ به هر ی  از سؤاالم و کتا مقولته محاست ه شتد و بتر استاس       ، . برای سنمش نگرش در هر مقوله7

نتيمه در ستون ارزیابی گزارش شد. الزم به ذکر است که برخی گویه ها بتا بتار منفتی نوشتته     ، جدول استاندارد ارزیابی

شدند و در این مقالته وجته    Spss ،recode داده ها در نرم افزار وماری، ميانگينی  ا از محاس هبنابراین ق ، شده بودند

 مال ت گویه های منفی در جداول قرار داده شد.
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ميانگين  ارزیابی نماد

 (8تا1)

  7سؤاالم مؤلفه جذابيت 

 (نامه پرسش)شماره گویه بر اساس 

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

 شوم. مند می ع قه

 درس دین و زندگی برایم شيرین است-71 76/7 نس تا  مطلوب + ×

درس دین و زندگی احساس خوبی به علوم ی  با مطالعه-71 76/7 نس تا  مطلوب + ×

 کنم. میدینی پيدا 

 جذابيت کا 17/7 نس تا  مطلوب + ×

 

ومتوزان در  نگترش دانتش   ،با توجه به ارقام جدول و مقایسه ون بتا جتدول استتاندارد ارزیتابی    

شتيرین  »، «احساس خوب پيداکردن به علوم دینی»، «لذم بردن از درس دین و زندگی» یها گویه

در  بروورد شتد.  «حدی مطلوب» نگرش تا، «درس در مدرسهی  لذم بردن از مطالعه» ،«بودن درس

ی  مندتر شدن به درس هر سال بيش از ستال ق تا و نحتوه   ع قه» ،«نحوه نگارش درس»های گویه

نست تا   »اند و جتذابيت کتا نيتز بته طتور کلتی       داشته« نس تا  نا مطلوب»نگرشِ  ،«سؤاالم امتحانی

 باشد. می «مطلوب

 

 اهميت درس دين و زندگيي  مؤلاه: توصيف نظرات پاسخ گويان در 4 جدول

 ارزیابی کا نماد
ميانگين 

 (8تا1)
 (نامه پرسشبر اساس  ) شماره گویه سؤاالم مؤلفه اهميت

 97/7 نس تا  مطلوب ×+
درس دین و زندگی در هرزمانی برایم ارزشمند است و سعی  -8

 کنم ون را یاد بگيرم می

 توانم گيز جدیدی یاد بگيرم. میاز درس دین وزندگی  -4 88/7 نس تا  مطلوب +×

 47/7 نس تا  مطلوب +×
)مفيد  "مطالعه درس دین وزندگی یاد وور این ع ارم است  -5

 بودن(.

 بودن و ن ودن درس دین وزندگی برایم مهم است. -17 77/7 نس تا  مطلوب +×

 17/7 نس تا  مطلوب +×
)مربوط خواهم  درس دین وزندگی مرا واقعا  در جهت ون)ه می -18

 کند. به مسایا دینی(کم  می

 درس دین وزندگی مطالب مهمی برای درک و فهم دارد. -16 7/:: نس تا  مطلوب +×

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

 :/61 نس تا  نامطلوب ×-
نمره  تنها کسب، انگيزه من از مطالعه درس دین وزندگی -:7

 نيست.
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 ارزیابی کا نماد
ميانگين 

 (8تا1)
 (نامه پرسشبر اساس  ) شماره گویه سؤاالم مؤلفه اهميت

 91/7 نس تا  مطلوب +×
برقرار کرده   درس دین وزندگی بين دین وزندگی ارت اط -77

 است.

 اهميت کا 7/: نس تا  مطلوب +×

 

مفيتدبودن  » ،«ارزشمند بودن درس دیتن وزنتدگی  » وموزان در موارد3ِدانش ،اهميت در مؤلفۀ

احستاس اهميتت   »، «درس دین وزندگیفایده ن ودن بی»، «مطالب از لحاظ یادگيری مطالب جدید

ارت تاط برقترار   »، «وموزان در جهتت حتا مستایا دینتی    کم  کردن به دانش»، «داشتن این درس

و در « مطلتوب  نست تا  » نگترش ، «دارا بودن مطالب مهم برای یتادگيری »، «کردن بين دین وزندگی

 «نس تا  نتامطلوب »نگرش ، «تنها نداشتن هد ِ کسب نمره» و« زیاد ن ودن ساعام این درس» مورد

 شود.مشاهده می« نس تا  مطلوب» اند. نگرش به اهميت به طور کلی نيزداشته

 

 ها در مؤلاه فهم درس دين و زندگي: نگرش آزمودني5 جدول

 (نامه پرسشسؤاالم مؤلفه فهم)شماره گویه بر اساس 
ميانگين 

 (8تا1)
 نماد ارزیابی کا

 +× نس تا  مطلوب 75/7 به وسانی برایم قابا فهم است.درس دین وزندگی  بيشتر مطالب -7

درس دین وزندگی را به خوبی  توانند تعداد زیادی از شاگردان می -7

 یاد بگيرند.
75/: 

نس تا  

 نامطلوب
-× 

 +× نس تا  مطلوب 17/7 کند. ت ش برای فهميدن درس دین وزندگی مرا مضطرب نمی -9

 وزندگی نس ت به سایر دروسميزان یادگيری من در درس دین  -6

 نيست. پایين
 +× نس تا  مطلوب 89/7

 :/41 .کند ضطرب نمیفكر کردن به امتحان این درس مرا م -:1
نس تا  

 نامطلوب
-× 

 +× نس تا  مطلوب 71/7 سؤاالم امتحانی درس دین وزندگی برایم کام   با مفهوم است. -19

تر  دین وزندگی وساندرک درس  ،با سایر دروس، در مقایسه  -14

 است.
 +× نس تا  مطلوب 15/7

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

 است.
 +× نس تا  مطلوب 15/7

 +× نس تا  مطلوب 11/7 بدون کم  دیگران برایم وسان است. ،یادگيری این درس-79

 +× نس تا  مطلوب 16/7 فهم کلی
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 ومتوزان در ایتن درس در مقایسته بتا ستایر     پایين ن ودن یادگيری دانش» درمؤلفه فهم از نظر

یادگيریِ راحت ایتن  »، «اضطراب نداشتن برای مطالعه این درس»، «با معنا بودن امتحان»، «دروس

وستان بتودن   » و« قابا درک بودن مطالتبِ عمتده ایتن درس   »، «درس بدون کم  دیگران )معلم (

 از نظتر  انتد. داشتته « نس تا  مطلوب» وموزان نگرشدانش، «دروسدرکِ این درس در مقایسه با سایر

« زیادی از شتاگردان  یادگيری این درس توسط تعداد»، «اضطراب نداشتن برای امتحان این درس»

نس تا  » وموزان به قابا فهم بودن این درس نيزاند. نگرشِ کلی دانشداشته« نس تا  نامطلوب»نگرشِِ 

 مشاهده شد.   «مطلوب

درس دیتن  ی  های سته گانته  به مؤلفه پاسخ به سؤال دوم تحقي 3 ویا بين نگرش دانش وموزان

 اجتماعی و رشته تحصيلی تفاوم معناداری وجود دارد؟ -ط قه اقتصادی ،وزندگی بر اساس جنسيت

 

 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 -7/7: +× 57/8 1:/61 ×- 16/4 6/74: جذابيت

 /.11 -95/1 +× 5 5:/49 +× 47/6 6:/16 اهميت

 /.11 -87/7 +× 81/4 5:/18 ×- 61/6 7:/:5 فهم

 

نمتره نوجوانتان    برای ميتانگين  (t) دو ميانگين مستقای  نتایج وزمون مقایسه ،در جدول فوق

 ،گانه درس دین وزندگی اراهه شده است. بتا اجترای وزمتون   سههای پسر و دختر در نگرش به مؤلفه

( یكستانی  p>0.05و بتا توجته بته ارزش معنتاداری خطتا)      (Leven) ،ها معناداری تفاوم واریانس

 مقتادیر  ،های جذابيت و فهمشود در مؤلفهطور که در جدول م حظه میمحرز شد. همان ها واریانس

t 111(دست ومده معنادار است به./>Pميانگينِ نمرامِ پسران باالتر از دختران  ،( و در هر دو مؤلفه

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

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

 

 

 

( و ميانگين مولفه های فهتم  77تا4ميانگين مولفه جذابيت بر اساس دامنه تغييرام ممكن)، با توجه به تعداد گویه ها -1

 محاس ه شده است. (97تا5منه تغييرام ممكن)و کاربرد بر اساس دا
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 -آموزان بر حسب طبقه اقتصاديمعيار نمره نگرش دانش: مقايسه ميانگين و انحراف 3 جدول

 )آزمون تحليل واريانس ي  راهه( اجتماعي

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

 مؤلفه
 

 ميانگين گروه
انحرا  

 استاندارد
F 

معناداری 

 خطا

Sig  مقایسه گروهها3برای 

 LSDوزمون تعقي ی 

 جذابيت

77/74 برخوردار  7:/4  

76/: 1:./ 

 1:8/1 )ب( و )م(

 118/1)پ(و)ب( 

 87/1)پ(و)م( 

77/75 نيمه برخوردار  :7/4  

66/75 غيربرخوردار  46/8  

 اهميت

6:/17 برخوردار  95/5  

47/1 14./ 
عدم مشاهده تفاوم ميان 

 گروهها
6:/9: نيمه برخوردار  67/6  

78/71 غيربرخوردار  16/6  

 فهم

4:/69 برخوردار  18/6  

16/: 17./ 

 96/1 )ب(و)م(

 114/1)ب(و)پ( 

 197/1)م(و)پ( 

4:/77 نيمه برخوردار  11/6  

9:/11 غيربرخوردار  16/5  

 

 (Leven) هتا  برای بررسی مفروضه انمام وزمون تحليا واریانس ابتدا وزمون برابری واریتانس 

.همتان طتور   (p>0.05)  داللت داشت ها برابری واریانسلفه انمام شد که نتيمه به ؤبرای هر سه م

شود در مؤلفه جذابيت و فهم درس دیتن وزنتدگی بتر حستب ط قته      که در جدول فوق مشاهده می

 LSD./. تفاوم معنادار وجود دارد. با انمام وزمتون  9با احتمال خطای کمتر از  ،اجتماعی -اقتصادی

نيمه برخوردار و غيتر   اط  برخوردار و هر دو گروهمشخص شد در مؤلفه جذابيت این تفاوم بين من

 ،وموزان غيتر برختوردار و نيمته برختوردار    که برای دانش(؛ به طوری(p<0.05 برخوردار وجود دارد

وموزان برخوردار است. در مؤلفه فهتم نيتز مشتخص شتد ایتن      تر از دانشزندگی جذاب درس دین و

ومتوزان  به طوری که دانتش  ،ر برخوردار معنادار استتفاوم بين دانش وموزان مناط  برخوردار و غي

ومتوزان منتاط    زنتدگی از دانتش   تتری بته قابتا درک بتودن درس دیتن و      مال ت نگرش ،برخوردار

/. تفتاوم معنتاداری بتين    14ولی در مؤلفه اهميت باسطح معناداری p< 0.05) غيربرخوردار دارند)

 وجود ندارد.اقتصادی -وموزان بر حسب ط قه اجتماعینگرش دانش
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 )انساني و تجربي( رشته آموزان بر حسبدانش 1مقايسه ميانگين :9 جدول

نگرش به 

های مؤلفه

 سه گانه

 (n=163)رشته تمربی (n=164)رشته انسانی

 tمقدار

ارزش معنا 

داری خطا 
sig 

انحرا  

 معيار
 ارزیابی ميانگين

انحرا  

 معيار
 ارزیابی ميانگين

 /.11 91/7 + - 51/74 46/4 -+ 51/75 96/8 جذابيت

 /.95 /.97 -+ 6:/96 97/5 -+ 5:/11 78/6 اهميت

 /.:6 /.71 -+ 78/76 11/:: -+ 76/:4 44/11 فهم

 

 (Leven) هتا  ابتدا وزمون برابری واریتانس  ،برای بررسی مفروضه انمام وزمون تحليا واریانس

.در جتدول  (p>0.05) داللتت داشتت   هتا  برای هر سه مولفه انمام شد که نتيمه به برابری واریانس

ی انسانی و تمربی در نگرش ها رشته وموزانهای نمره دانشبرای مقایسه ميانگين tفوق نتایج وزمون

-طور که در این جدول م حظه متی گانه درس دین وزندگی اراهه شده است. همانهای سهبه مؤلفه

-./. معنادار استت و ميتانگين دانتش   9ازبه دست ومده در سطح کمتر tمقدار ،شود در مؤلفه جذابيت

تفاوم نمره ، های اهميت و فهموموزان رشته علوم انسانی باالتر از رشته علوم تمربی است. در مؤلفه

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

با نگرش  «معدل»و  «هویت دینی» ،«نگرش به معلم»3ویا متغيّرهای پاسخ به سؤال سوم تحقيق

 به درس دین وزندگی رابطه معناداری دارند؟
  

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

 فهم اهميت جذابيت معدل هویت نگرش به معلم 

      1 نگرش به معلم

     1 116/1* هویت

    1 -117/1 15/1 معدل

   1 18/1 74/1** 7/1:** جذابيت

  1 41/1** 18/1 74/1** 74/1** اهميت

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

     P<0/05 =* راهنما3

 ** =P<0/01     

 

هتای فهتم    لفهؤ( و ميانگين م77تا4لفه جذابيت بر اساس دامنه تغييرام ممكن)ؤميانگين م، با توجه به تعداد گویه ها -1

 (محاس ه شده است.97تا5و کاربرد بر اساس دامنه تغييرام ممكن)
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نگرش به » و «نگرش به معلم» شود رابطه بينم حظه می (5) طور که در جدول شمارههمان

/. معنتادار استت. بتر ایتن استاس      11کمتتراز های سه گانه با احتمال خطای در مؤلفه، «درس دینی

رابطته معنتادار   ، توان نتيمه گرفت که بين نگرش به معلم و نگرش به درس دینی)در سه مؤلفه( می

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

با نگترش   ن نتيمه گرفت که ميان هویت دینیتوا/. 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 نگترش بته درس   

تتوان  معنادار نيست. بر این اساس متی  ./.9 تر ازهای سه گانه با احتمال خطای بيشدر مؤلفه ،دینی

 معناداری وجود ندارد.ی  رابطه ،نتيمه گرفت که بين معدل و نگرش به درس دینی

 –ط قته اجتمتاعی   ، ستهم هریت  از متغيرهای)جنستيت    3پاسخ به سؤال چههارم تحقيهق  

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

 گانه درس دین وزندگی تا گه حداست؟

 

داري براي اخطاي معيار ضرايب و سطوح معن، برآورد ضرايب رگرسيون چندگانه: 19جدول 

 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:./ 44./ 11 /.61 /.19 /.11 /.95 /.14 جنسيت

-ط قه اقتصادی

 اجتماعی
 

17./ 77./ NS 17./ 95./ NS 16./- 96./ 11./ 

 رشته تحصيلی
 

19./- 86./ NS 11./ 5:./ NS 16./ 51./ NS 

 نگرش به معلم
 

74./ 17./ 11./ 71./ 17./ 11./ 71./ 17./ 11./ 

 هویت دینی
 

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

 معدل
 

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

 

همان طور که در جدول فوق مشاهده متی شتود از بتين شتش متغيتر وارد شتده در تحليتا        

 نگترش بته معلتم    ،(β=0.41 , P<0.01)هویتت دینتی  سته متغيتر    ،مؤلفه جذابيتدر ، رگرسيون

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

 Y=0/17 (X1) +0/27 (X2) +0/41که به صورم معادله رگرسيون زیر قابتا نمتایش استت3   

(X3)  در شرایطی که(y  معادل نمره جذابيت، X1 جنسيت، X2    نگترش بته معلتم وX3   هویتت
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 دینی است(.

 نگتترش بتته معلتتم ( و β=0.33, P<0.001)هویتتت دینتتیدو متغيتتر  ،در مؤلفتته اهميتتت 
(β=0.21, P<0.001پيش بينی کننده معنادار ) باشند که به صورم معادله رگرسيون زیر قابا  می

 نمایش است3

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

 هویت دینی است(. X2و 

 معلتتمبتته  نگتترش ،(β=0.23, P<0.001) جنستتيتگهتتار متغيتتر   ،در مؤلفتته فهتتم 
(β=0.21, P<0.001)، هویتتت دینتتی (β=0.2, P<0.001 و ط قتته ) اجتمتتاعی اقتصتتادی 
(β= -0.18 , P<0.001پيش بينی کننده معنادار می ) .معادلته رگرستيون    ،بر ایتن استاس   باشند

 لفه فهم به صورم زیر است3ؤبرای م

 Y=0.23(X1) + 0.21(X2) + 0.2(X3) – 0.18(X4)    در شترایطی کته(y   معتادل

 اجتمتاعی  -اقتصتادی  ط قته   x4هویت دینتی و   X3 ،نگرش به معلمX2 ،جنسيت X1 ،نمره فهم

 است(.

 

 بحث و نتيجه گيري

 «نس تا  مطلتوب »نگرش  ،نس ت به هر سه مؤلفهوموزان نتایج این پژوهش نشان داد که دانش

« کتام   مطلتوب  »نگترش   ،هتای سته گانته    اند و به بيان دیگر نس ت بته هتي  یت  از مؤلفته    داشته

 اند. نداشته

، اندداشته« نس تا  مطلوبی» نگرش، وموزان در هر سه مؤلفهباید توجه داشت که هر گند دانش

محتوای ون تمایا  از وجود و اهميت درس دینی دفاع کنند و بهتوانند رسد زمانی میاما به نظر می

ی  باشتد؛گرا کته در دنيتای پتيش رفتته      «کام   مطلتوب » ها درحدواقعی داشته باشندکه نگرش ون

 ،ی فكتری گونتاگون  هتا  ها و مشتغله 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

وموزان جایگتاه کتام   واالیتی داشتته     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

وموزان دختر و پسر از نظر نگرش بته درس  ن دانشتفاوم بي ،های پژوهش حاضراز دیگر یافته

نگرش مال ت تری به درس دینتی دارا   ،پسران ،دینی است؛به طوری که در دو مؤلفه جذابيت و فهم

 هستند.

 ،(1556)1نظرانتی گتون کتارول گيليگتان    هتای نگترش دو جتنس در دیتدگاه صتاحب     تفاوم
 

1. Karol giligan 
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( نيز مورد توجه قرار گرفته است. هتم گنتين بتر استاس دیتدگاه      :155) 7ف نگان ،(7111) 1کيم 

تفاوم نگرشِ دختران و پستران بته    ،شاید یكی از دالیا تفاوم در نگرش بر حسب جنسيت، ورنارم

ها به عنوان افراد مؤنث یا متذکر   است که منشي ون در گگونگی تعریفی است که ون «درس» مطالعه

خواندن و نوشتتن  ، پسران، 7براساس دیدگاه ورنام (.11431:67، :بنتهام)نقا در  از خودشان دارند

خواندن و نوشتن با حاالم بيانِ زنانه و به ویتژه بتا    ،پندارند؛زیرا در سنين پایين می ای زنانهرا تمربه

این ، از تحقيقام ورنارم و شعرها پيوند خورده است. ها بيان تمارب و احساسام شخصی در داستان

تر به خواندنِ مطالب غير خيتالی و غيتر داستتانی تمایتا     بيش، وید که پسرانيز به دست مییافته ن

 بر خ   دخترها که بيشتر به خواندن مطالب داستان گونه تمایا دارند. ،دارند

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

، حتداقا  ،درس دین وزندگی داشته باشند ولی نگرش ونها نس ت به درس مزبورتری نس ت به منفی

ی هتا  ای نخواهد بود؛ ولی با توجه به یافتهگندان موضوع نگران کننده ،در سطح نس تا  مطلوب باشد

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

بوده است. نظر به نقتشِ بستيار مهتم دختتران در      «نامطلوب نس تا »این درسان نس ت به نگرش ون

هتا ایفتا   نقتش مهمتی در تربيتت دینتی ب)ته      ،جا که این گروه به عنوان مادرانِ ویندهجامعه و از ون

تت ش  تتر   سازی نگرش دختران به درس دینتی بتيش   نظام وموزشی باید در جهت مال ت  ،کنند می

ی حاجی زاده و ها است که پژوهش ی ارزشی را فراهم وورد. شایان یادها پيامسرایت ی  کند تا زمينه

شمی و شریعتی ها (به نقا از عظيمی:156) 9مانز وسيدالسي ، (1:67) عزیزی، (1:65) ابراهيمی

( تفاوم ميان 1:68نور باال و همكاران)، (1:69دلخوش)، (1:61) ظهور و توکلی، (1:61) مزینانی

تری دارنتد را تيیيتد کردنتد؛ امتا بته نظتر        تقيد مذه ی قوی ،و این که زنان جنسداری بين دو دین

رسد غفلت از نقشِ دختران در جامعه و تحوالم خاص اجتماعی که از سویی دختتران و زنتان را    می

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

بترخ   ستواب     –موجب شده است که در شترایط فعلتی    ،فكری اندیشيده نشده ،نانهبه اصط ح ز

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

. شتاید یكتی از   8تحقي  حاضر تفاوم معناداری بين پسران و دختران در هویت دینی مشاهده نشتد 

اینترنت و فساد ناشی از ون به عنوان یكی از عمده تترین ابزارهتای   تر  شيوع بيش ،عواما این مسيله

( به این نتيمه 1:69هنروران و رفاهی) است. گنان)ه -نس ت به پسران  -اوقام فراغت در دختران 

 

1. Kim      2. Flanagan    3. Bentham 

4. Arnart      5. Manz & Sidlasik  

 -با توجه به فرعی بودن -دو جنس در هویت دینی های معناداروماری مربوط به عدم تفاوم های وماری . گزارش8

 درمقاله حاضر منعكس نشده است.
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ممرد شيرازی از اینترنت برای گت و امالال ون استت و بتر    دخترانی  ترین استفادهرسيدندکه بيش

باالترین استفاده از اینترنت در  ،( و به نقا ومارهای جهانی1:69گزارش محمدی و محمدی)اساس 

ایران مربوط به دختران است. ع وه بر ون متيسفانه به علت برخی باورهای غلط فرهنگی دختران از 

 ی متذه ی( هتا  ی مؤثر اجتماعی و مذه ی)نظير تشكيا و توسعه هيئتها مشارکت جدی در فعاليت

 (. 17531:65ند. )سعيدی و باغگلی3 محروم

مشخص شد که در نگترش بته    ،در مورد تيثير ط قه اجتماعی بر نگرش به درس دین وزندگی

کته در  جذابيت و فهم بين ط قام تفاوم وجتود دارد. بته طتوری   ی  درس دین وزندگی در دو مولفه

 ،ومتوزان منطقته برختوردار   شدانت  ،فهمی  وموزان غير برخوردار و در مؤلفهدانش ،های جذابيتمؤلفه

تری به ایتن درس داشتتند. فتفتاوم در نگترش دینتی بتر استاس ط قته اجتمتاعی را          نگرش مال ت

(تيیيتد  7115) ( ستينگز و ازکتال 1:49ملكی) ،(1:61رستمی) ،(1:69ی تحقيقام اختری)ها یافته

 [ کردند.

بته جتذابيت درس    نگترش بهتتری   ،در تفسير این یافته که دانش وموزان مناط  غيربرخوردار

بته   ،ومتوزان غيتر برختوردار   وموزان مناط  برخوردار بر خ   دانشتوان گفت دانش می دینی دارند

 ،های متفاوم و داشتن فضای بازتر هم گون امكان استفاده از اینترنتت سرگرمی ،علّت تنوع امكانام

رنتد تتا بته درس دیتن و     نياز به تمهيدام بيش تری از سوی نظتام وموزشتی دا   ،ماهواره و امالال ون

درس دینتی را نست ت    ،وموزان منطقه برخوردارزندگی جذب شوند. امّا در مورد مؤلفه فهم که دانش

وموزان برخوردار شود که دانش می گنين استن اط، کنندوموزان غير برخوردار بهتر درک میبه دانش

لحاظ امكانام اقتصادی نيز در به طور کلی دارای عما کرد تحصيلی باالتری هستند و هم گنين از 

استت . بيابتانگرد   تتر   ازاین رو درک و فهم این درس نيز برای ایشان وستان  ،سطح باالتری قرار دارند

دهد نابرخورداری اقتصادی با نمرام پایين درس ریاضتی   می مطالعام نشان» گوید3الف( می 1:67)

کنند کته از تحریكتام   خانوادگی زندگی میهای  زیرا این نوجوانان در محيط و خواندن ارت اط دارد.

 .«شوند می شناختی و حمایتی کمی برخوردار

شد که بتين   این نتيمه حاصا، زندگی در مورد تيثير رشته تحصيلی بر نگرش به درس دین و

های علوم انسانی و علتوم تمربتی تنهتا در مؤلفته جتذابيت تفتاوم وجتود        وموزان رشتهنگرش دانش

ومتوزان  های علوم انسانی در مقایسته بتا دانتش   وموزان رشتهاز دالیلی که دانش احتماال  یكی داشت.

مربتوط استت. دروسِ    هتا  به تفاوم ماهيت رشته، تر می دانندهای تمربی درس دینی را جذابرشته

تتری را در مقایسته بتا علتوم     نگرشی )بعد عاطفی( بيش احساسی و روابط بين فردی و، علوم انسانی

نگرش بهتری را نس ت به دروس مرت ط با امور دینی از جمله دیتن   ،گيرد و به ت  میتمربی در بر 

 زندگی در پی دارد.   و

این یافته  ،بين نگرش به معلم و نگرش به درس دین وزندگیی  در این پژوهش در مورد رابطه
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ی  رابطته  ،حاصا شد که بين نگرش به معلم و نگترش بته درس دیتن وزنتدگی در هتر سته مؤلفته       

های ق لتی هتم گتون پتژوهش ط اط تایی و      مستقيم معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

ختوانی دارد و مؤیتد اهميتت     هتم  (7111) گتودی کتونتز   ،(7115ستينگز وازکال ) ،(1:69) عليين

ترین عاما در تربيتت   نيز این عاما را مهم ،خاص معلم امور دینی است که بسياری از صاحب نظران

پژوهش حاضر نشان دادکه بين هویت دینی و نگرش به درس دین ، گنين هم. نمایند می تلقی دینی

ومتوزان دارای  در تمام موارد بته نفت  دانتش    ،معنادار وجود داشتهی  رابطه ،وزندگی در هر سه مؤلفه

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

ی مذه ی و هویتت دینتی بتاال از    ها گرا که افراد دارای خانواده -پایينی دارند که هویت دینی نس تا 

بایتد اذعتان    -گيرنتد طری  خانواده و جلسام غير رسمی دینی و... در معرض تربيت دینی قرار متی 

کردهای غيتر   استفاده از روی، داشت که برنامه ریزان این درس به رغم ت ش وافر در ایماد جذابيت

بترای اثتر بخشتی ایتن      -اند در پدید ووردن نگترش الزم  ای نتوانسته و زبانِ هنری استعاره ،مستقيم

 موف  باشند.  تر  درس در گروه دارای هویت دینی پایين

نس ت بته   ،وموزان نشان داد اگرگه به طور کلی نگرش دانش ،نتيمه نهایی ون که این پژوهش

مطلوب و متوستطی استت؛    در وضعيت نس تا  فهم درس دین و زندگی کاربرد و، های جذابيتمؤلفه

دیگر این ميتزانِ محتدود از    اما با توجه به شرایط کنونی فرهنگی در حد مورد انتظار نيست. به بيان

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

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

وموزان به همكاری برای پرکتردن  برخی دانش یی مانند عدم تمایاها این پژوهش با محدودیت

هتای درستی بترای    برخی معلمان به همكاری در جهت اختصاص کت س  ها و عدم تمایانامه پرسش

و هتا   ی انمتام شتده توانستت حتاوی پيتام     هتا  ولی با توجه به ت ش ،شد مواجهها  نامه پرسشاجرای 

 و پژوهشگران باشد3 پيشنهادام زیر برای دست اندرکاران وزارم وموزش و پرورش

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

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

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

فرهن  و تربيت به اثر بخشی ایتن درس در  ی  و اميد وافری که از سوی دل سوزان عرصه ،متوسطه

ی هتا  در اص ح مؤلفته  لزوم پایش و بهره گيری از بازخوردهای متعدد ،رود می تربيت دینی و اخ قی

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

-دانشی  به روز ومد بودن محتوای درس دین وزندگی و تناسب با نيازهای روزمره توجه -:

در  هتا  انمام پژوهش در خصوص نگرش دانش وموزانِ دیگر پایه ،وموزان ) انمام نياز سنمی مستمر(

ی کيفتی در خصتوص تيثيرگتذاری    هتا  خصوص ميزان مطلوبيت درس دین وزندگی و انمام پژوهش
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افزایش اثربخشی  الزم برایی  دانش وموزان از جمله مطالعاتی است که زمينه درس یادشده بر رفتار

 این درس را فراهم خواهد وورد.
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