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ای دیداری و شنیداری بر بررسی نقش آموزش مبتنی بر چندرسانه پژوهش حاضر به منظور چکیده:

صورت  آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشتمیزان عالقمندی و شرکت در نماز جماعت دانش

در این روش  .بودگروه کنترل آزمون با آزمون و پسطرح پیشآزمایشی با . روش پژوهش شبهپذیرفت

 شد و پس از اجرای متغیر مستقلآزمون برای فراگیران اعمال پس از انتخاب گروه آزمودنی، پیش

ای به عنوان متغیر مستقل استفاده شد که تأثیر آن بر شد. از روش تدریس چندرسانهآزمون اجرا پس

ی آماری شامل تمامی جامعهشود. نماز جماعت بررسی  درآموزان شرکت دانشمیزان و  عالقمندی

. بودمشغول به تحصیل  59-59ی دوم شهر ماهیدشت که در سال تحصیلی دختران مقطع متوسطه

باشند و با روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. از این تعداد نفر می 59که شامل 

به عنوان گروه  نفر 99نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند و  99 گمارش تصادفیبه روش 

از چک لیست برای ثبت میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه و شدند.  گمارشکنترل 

برای اندازه گیری عالقمندی به نماز  پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامهاز 

گردید و باشد. که روایی آن توسط متخصصان تأیید سؤال در طیف لیکرت می11شامل  جماعت و

این نشان از پایایی پرسشنامه  /. به دست آمد و79برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که 

مورد ارزیابی آمار توصیفی و   spssافزار آوری شده با استفاده از نرمها و اطالعات جمعداده باشد.می

نتایج شد. تحلیل کوواریانس استفاده ها از در این پژوهش برای آزمودن فرضیه گرفتاستنباطی قرار 

نین عالقمندی به نماز ای بر میزان شرکت در نماز جماعت و همچآموزش چندرسانهنشان داد 

 آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشت تأثیر دارد.جماعت دانش

 ای، نماز جماعت، مقطع دوم متوسطه، شهر ماهیدشت.چندرسانه  :هاکلیدواژه
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:مقدمه  

روش های  پرورش انقالبی در زمینه تدریس و حاضر ورود رسانه ها و ارائه دروس به صورت الکترونیکی در آموزش و در حال

افزون بر این مزایای آموزش های مبتنی بر رسانه در (. 1159نوین مشارکت دانش آموزان ایجاد کرده است )زمانی وهمکاران)

تسهیل فرایند انفرادی از قضاوت های ذهنی و سوگرایانه، زخورد فوری پرهیزمقایسه با آموزش های سنتی)معلم محور( ارائه با

. هدف طراحان (1111همکاران، کردن آموزش، افزایش دامنه توجه وانگیزش یادگیرندگان می باشد)زارعی زاوارکی و

برای پردازش  چندرسانه ای، کاهش فعالیت های غیرضروری در فرایند یادگیری و افزایش میزان صرف کوشش های ذهنی

این است که فهم مطالب در  رسانه های دیداری وشنیداری.نکته جالب در آموزش (2919مواد یادگیری است)پالس وهمکاران،

نهایت هنگامی صورت می گیرد که فراگیران می توانند ارتباط معنی داری میان داده های چند حسی به وجود آورند و از این 

باتوجه به رویکرد  (.1151نوروزیغمین وبه نقل از 1557،اکسسهم ربط دهند)رادوانسکی و طریق نمادهای چند وجهی را به

، آن دسته از طرح های رسانه ای که باشیوه عملکرد ذهن بشری سازگارند مؤثرتر ازطرح هایی عمل می رسانه هامحور  -فراگیر

بر  رسانه های دیداری وشنیداریکنند که باشیوه عملکرد ذهن بشری سازگاری ندارند.به همین دلیل، تحقیق در مورد تأثیر 

نه ای های مؤثرتر و بهبود روش های آموزشی مفاهیم مختلف درسی و حیطه آموزشی  می تواند به تولید چندرسا

با بهره گیری از  شنیداری-رسانه های دیداریمحوری ترین نکته قابل بحث این است که  (.1159بینجامد)صفری وهمکاران،

حواس بیشتر و درگیر ساختن در فعالیت های یاگیری متناسبی با خصوصیات فرد می تواند کارایی فوق العاده ای در حل 

بسیاری از متخصصان بالینی، این مسأله را مطرح  (.1151ت دانش آموزان محسوب گردد)شیرمحمدی وهمکاران،مشکال

اند که عوامل مذهبی درونی اثرات اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، درون روانی و خانوادگی بر بهداشت و سالمت فیزیکی کرده

سالمت جسمی، روانی و اجتماعی، با نگرش توحیدی و توجه به معنویت در اندیشه دینی؛ ( 1515کند )لوین، وانی ایفا میو ر

ارتباط تنگاتنگی دارد. مطابق با این دیدگاه، نه تنها ذکر و یاد خداوند موجب آرامش روانی، معنادار نمودن حیات و غلبه بر 

باشد اجتماعی نیز می –رفتاری  گیری از انحرافاتناامیدی است؛ بلکه نماز که سمبل و پایه اندیشه دینی است، موجب پیش

نقش و جایگاه آموزش های مجازی باید در تحکیم ارزش های دینی و فرهنگ ملی به عنوان یکی از (.91)سوره عنکبوت، آیه 

اهداف راهبردی پیشرفت در نظر گرفته شود، چرا که تنها در صورت آگاهی از نقش و جایگاه آموزش های مجازیست که می 

 کرد. توان از فناوری های جدید آموزشی در جهت فرهنگ سازی مثبت بهره برداری 

در راستای چنین حرکتی رسانه باید در حوزه ی فلسفی و دینی و اخالقی تعریف شود. حوزه فلسفی، دینی و اخالقی، نظامی 

بر مبنای جهان بینی توحیدی و متکی بر باورها، ارزش ها و اعمال فردی و اجتماعی و همچنین هویت فرهنگی است که اسالم 

ا مشخص می کند. از آن جا که حکومت در اسالم متعلق به خداست و حکام جامعه مکلف و ارزش های فرهنگی جامعه آن ها ر

رسانه ای نه تنها یک مسئولیت حکومتی بلکه  –به رعایت قانون اسالم در خدمتگزاری به مردم هستند، هم گرایی ارتباطی 

جایگاه نماز در دین اسالم و همچنین نقش (. با توجه به اهمیت و 1117وظیفه ای بر دوش آحاد مسلمانان تلقی می شود)باهنر

 -غیرقابل انکار چندرسانه ای ها در امر آموزش، در این پژوهش رابطه ی بین آموزش مبتنی بر چندرسانه ای های دیداری 

شنیداری بر عالقمندی و میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه مورد نظر قرار می گیرد.نماز جماعت به عنوان 

از مناسک جمعی مذهبی نقش مهمی در فرهنگ اسالمی ما دارد. به طوری که فرهنگ اسالمی بر اساس زدودن منیت ها  یکی

و رهایی انسان از تنهایی و حصار خود، نماز جماعت را حائز اهمیت فراوان دانسته است، نماز جماعت سند انسجام مسلمانان و 

(. یکی از عوامل رشد شخصیت 1117ماهنگی مسلمانان است)نصر و همکاران،تبلور انضباط آنهاست و نمونه ای ارزنده از ه
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گسترش جنبه های اجتماعی فرد است، توجه به رشد اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های رشد تضمین کننده یک ارتباط 

ه اینکه رشد اجتماعی سالم بین فردی در اولویت اساسی است. نظر به حساسیت و اهمیت نسل نوجوان جامعه و نیز با توجه ب

در این قشر می تواند نوید از یک جامعه سالم در بعد روابط بین فردی و اجرای دقیق نظم و قانون در آینده را بدهد بررسی 

این شاخه از رشد در نوجوانان بسیار مهم و اساسی است. رشد اجتماعی نوجوانان تا حد زیادی از چگونگی ارائه الگو از سوی 

فیت گروه همسال که نوجوان در آن عضویت دارد و در نهایت مذهب متأثر می باشد. لذاست که توجه به مذهب و خانواده و کی

ترین چهره از وحدت مذهبی و نقش آن در رشد اجتماعی نوجوانان بایسته یک  -در آن میان نماز جماعت به عنوان عالی

 کمک جامعه مسئولین و اندرکاران دست به زمینه این رد پژوهش انجام (.1151بررسی دقیق و همه جانبه است)تبریزی، 

جامعه  افراد استعداد و شخصیت رشد، شکوفایی، قوام جهت در مذهبی و تربیتی فرهنگی، و خدمات هابرنامه یارائه با تا کندمی

 کشور سست جوانان و سیاسی اجتماعی مذهبی، هایآگاهی افزایش با و بردارند گام کرده تحصیل و جوان قشر خصوص به

در  و جامعه بر حاکم اخالقی اصول نابودی و رسوم و آداب تبدیل و تغییر ، اندیشه انحراف ها،دگرگونی ارزش باورها، شدن

ها لحظات بسیاری از زندگی انسان را رسانه کنند. پیشگیری آنان اجتماعی هایناسازگاری و زدگی غرب ، باختگی هویت نتیجه

ای با های رسانهپر کرده و در ایجاد انگیزه و پذیرش یک عمل و شکل دادن به عادات خوب و بد مؤثر هستند، اگر برنامه و پیام

 .های معنوی و مذهبی جامعه انطباق نداشته باشد، القای پیام معنوی اثری نخواهد داشتتفکر و ارزش

ها معتقدند، پردازانی که به تدثیر رسانهشود لذا بیشتر نظریهها به مردم القاء میا و اطالعات متنوعی از طریق رسانههآموزه

سازی باشد، آموزش مؤثرترین وسیله دانند. اگر هدف آموزش آگاهیها میهای تأثیرگذاری رسانهترین حوزههویت را از اصلی

نباید بر روح و روان تحمیل کرد هدف باید پرورش انسانی باشد که با تکیه بر عقل و اراده و  تغییر دیدگاه افراد است. عبادت را

های بررسی قابلیت به( 1151آخوندی ) (.1119از سر تکلیف عمل کند نه بر حسب عادت و با اجبار )رحیمی و نصیرزاده، 

ها، با استفاده از روش مطالعه واسطه آن ارائه شده بههای تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی آموزشی رسانه

آثار  دریافت یک نمونه از کودکان از مفاهیم ارائه شده در خصوص چرایی، چگونگی و وی پرداخت.ای و آزمایشگاهی کتابخانه

اهدات مطالعه های ممتاز موجود در زمان انجام پژوهش(، بررسی شده است. مشاز نمونه« ) شکوفه»افزار نماز توسط نرم

شناسانه رشد تفکر دینی برای بندی روانهاست که عدم دقت تقسیمنمونه دهنده تمایزاتی در دریافتآزمایشگاهی، نشان

کند؛ چرا که کودکانی در یک مفاهیم ارائه شده در نمونه مورد بررسی را بیان می دستیابی به الگوی درک دینی کودکان از

توان گفت در درک دریافت نمایند. در نهایت میهای متفاوتی از متنی واحد ارائه میشاییمرحله رشد تفکر دینی، رمزگ

شناسی به تنهایی ناکافی بوده و نظریات رسانه نیز های رواناسالمی ارائه شده در قالب یک رسانه تعاملی، یافته کودکان از پیام

ای برای رسیدن به الگوی نظری در حوزه درک رشتهمیان -ندچندان راهگشا نیستند، و نیازمند مطالعاتی با رویکردهای چ

آموزان به نماز ( در بررسی متغیرهای مرتبط با جذب دانش1151رجبی و زاهد بابالن )ای دینی هستیم. کودکان از پیام رسانه

امل مدرسه، هفت عامل، ای در دورة تحصیلی متوسطه در استان اردبیل نشان دادند که از نظر عوجماعت از نظر عوامل مدرسه

بار عاملی معنادار داشته و به ترتیب اولویت، عامل حسن روابط معلمان و مربیان و سپس امکانات فیزیکی مدرسه و نمازخانه، 

ها و جنسیت و پایه تحصیلی در اجتماعی خانواده، تبلیغات رسانه –ساالن، وضعیت اقتصادی خانوادگی، هم –ایمان فردی 

های جذب بررسی راه»( به پژوهشی با عنوان 1159زان به نماز جماعت مدرسه اهمیت دارند.پاکدل )آموگرایش دانش

پرداخت و به این نتیجه رسید که اقامة نماز توسط پدر « آموزان به اقامه نماز جماعت در مقطع ابتدایی شهرستان قزویندانش

آموزان به ه، امکانات مدرسه و ... از عوامل مؤثر در جذب دانشو مادر، شرکت مدیران و مربیان و معلمان در نماز جماعت مدرس

آموزان در نماز جماعت مدارس، ( در بررسی فراتحلیلی عوامل مؤثر بر جذب و شرکت دانش1117نماز است.نصر و همکاران )
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ساالن و محیط را مؤثر ای، همای، سایر عوامل مدرسهمدرسهای، فیزیکی درونمدرسهعوامل فردی، خانوادگی، انسانی درون

آموزان ی نماز در بین دانشکارهای علمی و عملی جهت توسعه و ترویج فرهنگ اقامهراهبه بررسی  ( 1117هوشمند ) دانستند.

ی نماز در در این پژوهش محقق راهکارهای زیادی را برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه پرداخت. ی شهرستان نهاوندمتوسطه

ان مطرح می کند که یکی از این موارد تهیه و پخش برنامه ها و فیلم های سازنده توسط رسانه های جمعی آموزبین دانش

( طی پژوهشی دفاع از اجرای 2992) 1جهت تشویق و ترغیب بیش تر دانش آموزان به اقامه ی نماز می باشد.رومانوسکی

یده دارد که در این زمینه درک نظرات کلیسا، دولت و فهم عبادت روزانه در مدارس را نیازی مبرم و ضروری دانسته است و عق

(، اظهار داشته است گروهی که به صورت تیمی با هم عبادت می کنند، بهتر در کنار 2992) 2فرهنگی حایز اهمیت است. لی

ه ای که در تسهیل یکدیگر باقی می مانند. منظور این است که مسائل معنوی پیوند عمیق تر میان افراد ایجاد می کند، به گون

( مروری بر آینده ی تربیتی، 1551) 1هایس(.1117سایر فعالیت ها و موفقیت های بعدی تأثیر گذار است)نصر و همکاران، 

اخالقی و دینی داشته و ضرورت راه حل های کارآمد در این زمینه را مطرح نموده است. وی بر عرضه ی خدمات مؤثر برای 

( بر این امر تأکید نموده است که برای انجام دادن 1559) 9اجرای این برنامه ها تأکید کرده است. در همین راستا، پارتیج

ت های گروهی در مدارس الزم است خانواده ها، و سازمان های خصوصی و عمومی در اجرای این مسئولیت مشارکت عباد

یک »( بر اساس پژوهشی یک راهنمای معلم شامل نوار ویدیویی به نام 1559) 9داشته باشند و این مسئله تحمیلی نباشد.ساس

 تهیه نموده است. « ملت تحت نظر خداوند

 دانش آموزان کمک می کند تا: این راهنما به 

 . تاریخ آزادی مذهب و نخستین اصالحیه مربوط به آن را بشناسند؛ 1

 . بحث و مجادله پیرامون برقراری عبادت در مدرسه را تجربه کنند؛2

 . تضاد میان بسیاری از دیدگاه ها درباره مدارس فاقد عبادت را مقایسه کنند؛ 1 

 گسترش دهند و در مورد عبادت در مدارس بحث نمایند.  . عقاید خود را پیرامون این نظرات9

این فعالیت ها طیفی از تجارب گوناگون شامل بحث های کالسی، کار در گروه کوچک، تحقیق، نگارش و یادگیری فعال را 

ئله مورد برای دانش آموزان فراهم می کنند. مهمتر اینکه دانش آموزان را تشویق می کنند که به اطالعات خود درباره ی مس

بحث متکی باشند، تحلیل کنند، عقیده ی جدید بیان کنند و مفاهیم و نظراتی را که مطالعه می کنند، کامل کنند. نتیجه این 

در  فعالیت ها به این امر منجر می شود که دانش آموز با شناخت کامل در برنامه عبادات فردی یا جمعی شرکت داشته باشد.

آموزان در نماز ای به طور خاص بر عالقمندی و میزان شرکت دانشنقش آموزش چندرسانه های صورت گرفتهمیان پژوهش

ها در یادگیری ایها در امر آموزش و اینکه اثربخشی چندرسانهایشود. با توجه به اهمیت فراوان چندرسانهجماعت دیده نمی

ای و ایجاد میل به شرکت در نماز جماعت و رسانهرسد که بین آموزش چندمفاهیم مختلف به اثبات رسیده است، به نظر می

                                                           
1- Romanowski 
2-Lee 
1-Hayes 
2-Partige 
5-Sass 
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بنابراین با توجه به اهمیت نماز جماعت و  .ای وجود داشته باشدآموزان در نماز جماعت رابطهچنین میزان شرکت دانشهم

ها در ایانهچنین مشکالتی که در این زمینه در مدارس وجود دارد و با توجه به اثربخشی چندرسنقش آن در زندگی افراد و هم

ای برعالقمندی و میزان شرکت در نماز جماعت آموزش مباحث مختلف، پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش چندرسانه

 آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهر ماهیدشت می پردازد.  دانش

 روش پژوهش

ی جامعه .شودبا دو گروه استفاده میآزمون آزمون و پسباشد، که از طرح پیشهای شبه آزمایشی میاین پژوهش جزء طرح

باشند، مشغول به تحصیل می 59-59ی دوم شهر ماهیدشت که در سال تحصیلی آماری شامل تمامی دختران مقطع متوسطه

باشند و با روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. از نفر در دبیرستان دخترانه آزادگان می 59است. که شامل 

نفر به عنوان گروه کنترل گمارش  99نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند و  99تعداد به روش گمارش تصادفی این 

استفاده گردید. این پرسشنامه شامل  عالقمندی به نماز جماعت از پرسشنامه محقق ساختهبرای جمع آوری داده ها  شدند.

باشد. برای تهیه پرسشنامه با توجه به اهداف و ت، اغلب، همیشه( میاوقا ندرت، گاهی سؤال در طیف لیکرت )هیچوقت، به 11

چنین سه نفر روحانی مورد بررسی قرار داده های تحقیق پرسشنامه از مدیران و مسئوالن آموزشی و تربیتی منطقه و همویژگی

. که مورد استفاده قرار گرفت تهیه و نهائی پیشنهادی پرسشنامهاند و پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات و اعالم نظر داده

/. به دست آمد و این نشان از 79روایی آن توسط متخصصان تأیید گردید و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که 

 پایایی پرسشنامه می باشد.

 روش اجرا

های آموزان گروهی محقق ساخته عالقمندی دانشآزمون با استفاده از پرسشنامهاز طریق پیشقبل از اعمال متغیر مستقل،

آموزان هر دو گروه مورد شود و از طریق مشاهده و استفاده از چک لیست، میزان شرکت دانشآزمایش و کنترل بررسی می

ای( برای گروه آزمایش اجرا اعت چندرسانهجلسه متغیر مستقل )آموزش نماز جم 19گیرد. سپس به مدت مطالعه قرار می

آزمون با استفاده از جلسه از طریق پس 19شود، پس از پایان شود و برای گروه کنترل روش سنتی )سخنرانی( اجرا میمی

 شود و از طریق مشاهده و استفاده ازهای آزمایش و کنترل بررسی میآموزان گروهی محقق ساخته عالقمندی دانشپرسشنامه

افزار نرمگیرد.چند رسانه ای مورد استفاده، شامل  آموزان هر دو گروه مورد مطالعه قرار میچک لیست، میزان شرکت دانش

به وسیله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی تولید شده که   (ای رساله توضیح المسائلآموزش چندرسانه)« 1نور احکام»

همچنین فیلم های کوتاه و انیمیشن های ساخته شده توسط شبکه های تلویزیونی می باشد. جهت اجرای پژوهش قبل از و 

شروع آزمایش و اجرای متغیر مستقل، برنامه ریزی الزم جهت فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز مانند تهیه ی نرم 

زمان بندی تشکیل کالس ها انجام شد و پیش آزمون از دو گروه آزمایش و  افزارآموزشی، رایانه و دیتا پروژکتور و همچنین

کنترل به عمل آمد.مدت آزمایش یک ماهه و به صورت دو جلسه در هر هفته مشخص شد، شروع اجرای متغیر مستقل از 

سه مطابق طرح درس ( در نظر گرفته شد. در هر جل9/12/59( و پایان اجرا، هفته ی اول اسفند)9/11/59هفته ی اول بهمن)

روزانه ی از پیش تعیین شده، فعالیت های ایجاد انگیزه و آموزش مطالب مربوط به نماز جماعت به صورت چندرسانه ای و 

 تمرین و تکرار توسط دانش آموزان انجام شد و پس از پایان اعمال متغیر مستقل از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. 
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 یافته ها

آموزان دختر متوسطه دوم شهر ای بر عالقمندی به شرکت در نماز جماعت دانشآموزش چندرسانه: فرضیه اول پژوهش

 ماهیدشت تأثیر دارد. 

آزمون شود. در این تحلیل میانگین پسهای مربوط به این فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده میبرای تحلیل آماری داده

آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند البته های پیشه شده و نمرهگروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایس

 شود.  باشد که نتایج آن در جداول ذیل گزارش میهای رگرسیون الزم میرعایت شرط همگنی شیب

  

 میانگین و میانگین تعدیل یافته نمره عالقمندی دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت      1جدول 

 های آزمایشی گروه

 میانگین تعدیل یافته پس آزمون

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 911/1 91/112 219/1 19/119 گروه آزمایش   

 522/9 71/119 99/11 19/119 گروه کنترل 

     

عالقمندی به شرکت در نماز جماعت دانش ای بر های تعدیل یافته متغیر تأثیر آموزش چندرسانهدر جدول فوق میانگین

گویند که ها به ما مییعنی اثر متغیرهای تصادفی کمکی به صورت آماری حذف شده است. این میانگین بینمآموزان را می

ه میانگین گروه آزمایش در مقایسه با میانگین گروه کنترل در سطح باالتری قرار دارد . فرض تساوی واریانس نمرات با استفاد

 آمده است . 2آموزان در جدول از آزمون لوین برای میزان عالقمندی دانش

 

 ها در نمره عالقمندی به شرکت در نماز جماعتنتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس 2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر

 971/9 11 1 991/9 عالقمندی به شرکت در نماز جماعت      

 

( در دو گروه آزمایش و کنترل آزمونپسآموزان )های نمره عالقمندی دانشبر اساس جدول فوق پیش فرض تساوی واریانس

 . ( P=  971/9و  F= 991/9.  ) شودپذیرفته می
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های رگرسیون در پس آزمون عالقمندی به شرکت در نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیب 1جدول 

 نماز جماعت، در دو گروه آزمایش و کنترل 

 شاخص ها

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

 تأثیر

 929/9 999/9 119/51 911/2991 1 911/2991 عضویت گروهی

 127/9 999/9 151/911 595/19199 1 595/19199 پیش آزمون

 151/9 952/9 719/9 115/1919 1 115/1919 پیش آزمون× گروه 

    795/29 11 212/2219 خطا

     59 1111791 کل

 

دار نیست. آموزان معنیآزمون نمره میزان عالقمندی دانششود تعامل بین گروه و پیشمشاهده می 1طور که در جدول همان

و  F= 952/9کند.                                        ) های رگرسیون پشتیبانی میها از فرضیه همگنی شیبدیگر دادهبه عبارت 

719/9  =P  . ) 

 

 دانش آموزان  به شرکت در نماز جماعت  عالقمندی خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به  9-1جدول 

 شاخص ها

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح معنی 

 داری
 ضریب اتا

 192/9 999/9 199/199 995/1952 1 995/1952 عضویت گروهی

 795/9 999/9 991/271 215/11911 1 215/11911 پیش آزمون

    191/92 17 991/1119 خطا

     59 1111791 کل

 

 

میزان عالقمندی  دار بر آموزان دارای تأثیر معنیآزمون دانشها حاکی از آن است که نمرات پیشنتایج حاصل از تحلیل داده

(  P=  999/9و   F=  199/19براساس ضریب )  ترل اثر این متغیر،(. لذا با کن P=  999/9و  F=  991/271ها دارد. )آن

آموزان دانشمیزان عالقمندی میانگین تعدیل شدة گروه آزمایش و گروه کنترل در دار بین گردد تفاوت معنیمشاهده می

آموزان عالقمندی به شرکت در نماز جماعت دانشدار بر میزان ای  دارای تأثیر معنیآموزش چندرسانهوجود دارد به عبارتی 

 آموزان است. درصد  افزایش عالقمندی دانش2/19میزان تفاوت هم حاکی از اثربخشی و باشد. می
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آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشت ای بر میزان شرکت در نماز جماعت دانشآموزش چندرسانه فرضیه دوم پژوهش:

 تأثیر دارد. 

آزمون شود. در این تحلیل میانگین پساستفاده میهای مربوط به این فرضیه از تحلیل کوواریانس برای تحلیل آماری داده

آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند البته های پیشگروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایسه شده و نمره

 شود.  باشد که نتایج آن در جداول ذیل گزارش میهای رگرسیون الزم میرعایت شرط همگنی شیب

  

 میانگین و میانگین تعدیل یافته نمره میزان شرکت دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت      9جدول 

 گروه های آزمایشی

 میانگین تعدیل یافته پس آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 117/1 199/22 779/9 19/22 گروه آزمایش

 117/1 999/1 771/1 99/1 گروه کنترل

     

ای بر میزان شرکت به شرکت در نماز جماعت های تعدیل یافته متغیر تأثیر آموزش چندرسانه در جدول فوق میانگین

گویند ها به ما مییعنی اثر متغیرهای تصادفی کمکی به صورت آماری حذف شده است. این میانگین بینمآموزان را میدانش

گروه کنترل در سطح باالتری قرار دارد. فرض تساوی واریانس نمرات با که میانگین گروه آزمایش در مقایسه با میانگین 

 آمده است .9آموزان در جدول استفاده از آزمون لوین برای میزان میزان شرکت دانش

 

 

 

 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در نمره میزان شرکت به شرکت در نماز جماعت 9جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1آزادی درجه  Fمقدار  متغیر

میزان شرکت به شرکت در نماز 

 جماعت
977/2 1 11 127/9 

 

( در دو گروه آزمایش و آزمونپسآموزان )های نمره میزان شرکت دانشبر اساس جدول فوق پیش فرض تساوی واریانس

 . ( P=  127/9و  F= 977/2.  ) شودکنترل پذیرفته می
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های رگرسیون در پس آزمون میزان شرکت به شرکت نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیب 1جدول 

 در نماز جماعت، در دوگروه آزمایش و کنترل 

 شاخص ها

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

 تأثیر

 151/9 979/9 772/1 919/71 1 919/71 پیش آزمون

 991/9 791/9 955/9 511/1 1 511/1 عضویت گروهی

 919/9 117/9 211/9 119/9 1 119/9 پیش آزمون× گروه 

    191/29 11 995/122 خطا

     29 9511 کل

 

دار آموزان معنیآزمون نمره میزان میزان شرکت دانششود تعامل بین گروه و پیشمشاهده می 1طور که در جدول همان

کند.                                        ) های رگرسیون پشتیبانی میها از فرضیه همگنی شیبنیست. به عبارت دیگر داده

211/9 =F  117/9و  =P  . ) 

 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به میزان شرکت دانش آموزان  به شرکت در نماز جماعت   9-1جدول 

 شاخص ها

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح معنی 

 داری
 ضریب اتا

 991/9 112/9 991/9 151/9 1 151/9 پیش آزمون

 199/9 999/9 159/15 199/1199 1 199/1199 عضویت گروهی

    292/15 17 195/127 خطا

     29 9511 کل

 

میزان میزان شرکت دار بر آموزان دارای تأثیر معنیآزمون دانشها حاکی از آن است که نمرات پیشنتایج حاصل از تحلیل داده

( مشاهده  P=  999/9و   F=  159/15چنین بر اساس ضریب ) (. هم P=  112/9و  F=  991/9ها ندارد. )آنآموزان دانش

آموزان وجود دارد به دانشمیزان شرکت دار بین میانگین تعدیل شدة گروه آزمایش و گروه کنترل در گردد تفاوت معنیمی

و باشد. میآموزان ت دانشمیزان شرکت به شرکت در نماز جماعدار بر میزان ای  دارای تأثیر معنیآموزش چندرسانهعبارتی 

  آموزان است.درصد افزایش میزان شرکت دانش 9/19میزان تفاوت هم حاکی از اثربخشی 

 

 :نتیجه گیریبحث و 

ای دیداری و شنیداری بر میزان عالقمندی و شرکت در نماز پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش مبتنی بر چندرسانه

ای دیداری و آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع مداخله چندرسانهجماعت دانش

آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشت مؤثر است.مقایسه ی انششنیداری بر میزان عالقمندی و شرکت در نماز جماعت د
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نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه حاکی از این بود که استفاده از چندرسانه ای ها نقش قابل توجهی در 

آموزش مبتنی بر  وهش:فرضیه اول پژعالقمندی به نماز جماعت و همچنین میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت دارد. 

آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشت ای دیداری و شنیداری بر عالقمندی به شرکت در نماز جماعت دانشچندرسانه

دار بر میزان آموزان دارای تأثیر معنیآزمون دانشها حاکی از آن است که نمرات پیشنتایج حاصل از تحلیل دادهتأثیر دارد. 

 999/9و   F=  199/19(. لذا با کنترل اثر این متغیر،  بر اساس ضریب )  P=  999/9و  F=  991/271ارد. )ها دعالقمندی  آن

 =Pآموزان دار بین میانگین تعدیل شدة گروه آزمایش و گروه کنترل در میزان عالقمندی دانشگردد تفاوت معنی( مشاهده می

آموزان عالقمندی به شرکت در نماز جماعت دانشدار بر میزان یر معنیای دارای تأثآموزش چندرسانهوجود دارد به عبارتی 

 آموزان است. نتایج این فرضیه با پژوهشدرصد افزایش عالقمندی دانش 2/19و میزان تفاوت هم حاکی از اثربخشی باشد. می

انجام شده است همخوانی دارد،  آموزان به نماز جماعت مدارس،( که با هدف عوامل جذب دانش1152الهی و ملکی توانا )فضل

آموزان از فواید نماز و نماز جماعت و همچنین امکانات و شرایط بین شناخت دانش در نتایج این پژوهش بیان می شود

های نصر همچنین نتایج این فرضیه با پژوهش داری وجود دارد.آموزان به نماز جماعت رابطة معنیها وعالقه ی دانشنمازخانه

های مذکور نشان داد که عوامل مدرسه خوانی دارد. نتایج پژوهش( هم1151( و رجبی و زاهد بابالن )1117همکاران )و 

تواند در گرایش جوانان به نماز مؤثر شود، میهای آموزشی هم میبخصوص امکانات آموزشی مدرسه که شامل استفاده از رسانه

آموزان به شرکت در نماز مند نمودن دانششاعه مفاهیم و باورهای دینی و عالقهدهد که برای اهای فوق نشان مییافته باشد

 نظام درهای اساسی مانند: مدرسه، امکانات محیط آموزشی و امکانات مدرسه را  مورد توجه قرار داد. جماعت باید زیرساخت

 صورت مناسب و الزم هایفعالیت دینی ورهایبا اشاعه و حفظ در باید است استوار دینی اعتقادات بر آن مبنای که ما اسالمی

چنین در پژوهش دیگری تقیان فینی و هم  شد. خواهد آفت و آسیب دچار آینده نسل صورت این غیر در گیرد،

بررسی عوامل موثر در جذب دانش آموزان دختر به نماز جماعت در مدارس راهنمایی شهرستان که در مورد  (1151عطارزاده)

در جذب دانش آموزان به نماز جماعت، امکانات مطلوب در مدارس برای برگزاری و جذاب تبلیغات مناسب  پردازدکاشان می 

را مؤثر  نماز جماعت، آگاهی بیشتر دانش آموزان از فواید نماز جماعت، گرایش مذهبی، اهمیت دادن والدین به نماز جماعت

توان به پژوهش آخوندی ها در آموزش میایورد استفاده از چندرسانهنتایج این فرضیه در مچنین، در تأیید هم می دانند.

های های آموزشی رسانهبا هدف بررسی قابلیت آخوندی نامهپایانخوانی دارد. ( اشاره کرد که با نتایج این فرضیه هم1151)

ای و ه از روش مطالعه کتابخانهها، با استفادواسطه آن تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی ارائه شده به

آزمایشگاهی انجام شده است. در مطالعه آزمایشگاهی دریافت یک نمونه از کودکان از مفاهیم ارائه شده در خصوص چرایی، 

های ممتاز موجود در زمان انجام پژوهش(، بررسی شده است. مشاهدات )از نمونه« شکوفه»افزار آثار نماز توسط نرم چگونگی و

شناسانه رشد تفکر دینی بندی روانهاست که عدم دقت تقسیمنمونه دهنده تمایزاتی در دریافته آزمایشگاهی، نشانمطالع

کند؛ چرا که کودکانی در مفاهیم ارائه شده در نمونه مورد بررسی را بیان می برای دستیابی به الگوی درک دینی کودکان از

توان گفت در درک دریافت نمایند. در نهایت میفاوتی از متنی واحد ارائه میهای متیک مرحله رشد تفکر دینی، رمزگشایی

شناسی به تنهایی ناکافی بوده و نظریات رسانه نیز های رواناسالمی ارائه شده در قالب یک رسانه تعاملی، یافته کودکان از پیام

ای برای رسیدن به الگوی نظری در حوزه درک تهرشمیان -چندان راهگشا نیستند، و نیازمند مطالعاتی با رویکردهای چند

روی سازندگان ای دینی هستیم. نگارنده در انتها با ارائه پیشنهاداتی، امیدوار است نکاتی راهگشا پیشکودکان از پیام رسانه

که نیازمند  چنین تالش شده است تا برخی موضوعات حوزه سرگرمی آموزشیهای تعاملی، قرار دهد. همهای دینی رسانهپیام

-ها میترین رسانهای یکی از تعاملیهای رایانهکه بازیتحقیق بیشتر هستند، برای تحقیقات آتی پیشنهاد شود. با توجه به این
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.از بررسی تواند باشدها در آموزش اسالمی به کودکان، موضوعی جدی برای تحقیقات آینده میمندی از این رسانهباشند، بهره

این پژوهش و مقایسه ی آن با نتایج سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، می توان به نقش و اهمیت نتایج حاصل از 

فراوان چندرسانه ای های دیداری و شنیداری در عالقمند کردن دانش آموزان به نماز جماعت پی برد و این می تواند برای 

مند کردن نسل نوجوان و آینده ساز این جامعه به مسائل دینی معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش که دغدغه ی عالق

ای دیداری و شنیداری بر میزان آموزش مبتنی بر چندرسانه فرضیه دوم پژوهش:بویژه نماز جماعت را دارند راهگشا باشد. 

ها حاکی از آن دادهنتایج حاصل از تحلیل آموزان دختر متوسطه دوم شهر ماهیدشت تأثیر دارد. شرکت در نماز جماعت دانش

(.  P=  112/9و  F=  991/9ها ندارد. )آنمیزان شرکت   دار بر آموزان دارای تأثیر معنیآزمون دانشاست که نمرات پیش

دار بین میانگین تعدیل شدة گروه گردد تفاوت معنی( مشاهده می P=  999/9و   F=  159/15چنین بر اساس ضریب ) هم

دار بر میزان ای  دارای تأثیر معنیآموزش چندرسانهآموزان وجود دارد به عبارتی دانشمیزان شرکت آزمایش و گروه کنترل در 

د افزایش میزان شرکت درص 9/19میزان تفاوت هم حاکی از اثربخشی و باشد. میآموزان شرکت در نماز جماعت دانش

آموزان به نماز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر جذب دانش( که 1152آموزان است.نتایج این فرضیه با پژوهش میرزابیگی)دانش

های بررسی انجام گرفته یافته همخوانی دارد به این صورت که آموزان دوره متوسطه استان ایالم انجام گرفته استاز نظر دانش

ت آموزشی مناسب، امکانابودن وجود  مای از جمله آموزان در مورد تأثیر عوامل فیزیکی درون مدرسهظر دانشدر زمینه ن

.همچنین نتایج این فرضیه با پژوهشی که اندآموزان این متغیر را در جذب به نماز مؤثر ارزیابی نمودهگویای این است که دانش

ایش و عدم گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در اقامه بررسی عوامل مؤثر در گر( با هدف 1111رحمانی)

به تاثیر امکانات مناسب در شرکت درصد دانشجویان  5/97انجام داد همخوانی دارد، رحمانی بیان می کند که  نماز جماعت

( با عنوان 1117وهش هوشمند ).پژوهش دیگری که با این نتایج همخوانی دارد، پژفعال آنان در نماز جماعت اعتقاد دارند

ی شهرستان نهاوند می باشد، آموزان متوسطهی نماز در بین دانشکارهای علمی و عملی جهت توسعه و ترویج فرهنگ اقامهراه

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش تهیه و پخش برنامه ها و فیلم های سازنده توسط رسانه های جمعی جهت تشویق و 

، با عنوان (1159پاکدل )همچنین نتایج این فرضیه با پژوهشانش آموزان به اقامه ی نماز مؤثر می باشد. ترغیب بیش تر د

همخوانی دارد، پاکدل به این « آموزان به اقامه نماز جماعت در مقطع ابتدایی شهرستان قزوینهای جذب دانشبررسی راه»

همچنین نتایج این فرضیه با به نماز جماعت، امکانات مدرسه است. نتیجه رسید که یکی از عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان 

ها بین امکانات مدرسه و رشد خوانی دارد. در این پژوهش( هم1151الهی )( و خطیب زنجانی و فرج1111پژوهشهای شجاعی )

عناداری رابطه بین عوامل ی معنادار وجود دارد. یعنی با توجه به نتایج بدست آمده و مآموزان رابطهباورهای دینی دانش

هایی جهت رسد که توجه به  عوامل آموزشی و در نظر گرفتن برنامهای و رشد باورهای دینی شاگردان به نظر میمدرسه

های تبلیغ مناسب های نوین آموزشی در مدارس مثل ایجاد امکانات بیشتر برای مدارس و روشتقویت عوامل فوق مانند شیوه

ها ایتواند، اثرگذار باشد.از سوی دیگر نتایج این فرضیه نشان داد که استفاده از چندرسانهها میطریق رسانهباورهای مذهبی از 

 1ساستوان به پژوهش آموزان در نماز جماعت مؤثر است. در راستای نتیجه یاد شده میدر افزایش میزان شرکت دانش

تهیه « یک ملت تحت نظر خداوند»( اشاره کرد، در این پژوهش ساس یک راهنمای معلم شامل نوار ویدیویی به نام 1559)

نموده است. این راهنما به دانش آموزان کمک می کند به اطالعات خود درباره ی مسئله مورد بحث متکی باشند، تحلیل 

را که مطالعه می کنند، کامل کنند. نتیجه این فعالیت ها به این امر منجر  کنند، عقیده ی جدید بیان کنند و مفاهیم و نظراتی

                                                           
6-Sass 
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 زندگی آن در ما که ایجامعهمی شود که دانش آموز با شناخت کامل در برنامه عبادات فردی یا جمعی شرکت داشته باشد.

 آموزش هایدستگاه تمام دلیل مینه به .است اسالم دین از متأثر اشفرهنگی و اجتماعی رفتارهای و اعمال تمام کنیم،می

 انتقال در کوتاهی که صورتی در کنند، ریزیبرنامه اسالم زیربنایی یفلسفه با نمودن همسو جهت در را خود تالش باید دهنده

 آینده در شود بسنده مدارس در صرف آموزش به تنها و گیرد صورت نوجوانان و کودکان نسل به دینی باورهای و مفاهیم

در .داشت خواهیم اسالمی فرهنگ به نسبت صحیح بینش و تعصب بدون ایآینده نسل و شده کمتر مذهبی و متعهد جوانان

 هایروش ویژگی روش ترینمهم داشت اذعان  توانها میبا توجه به نتایج پژوهشتوان گفت، تبیین نتیجه این پژوهش می

آموزان و یادگیری در دانش به فرایض دینی از جمله نماز جماعت شرکت و عالقهکمک به ایجاد و توسعه  ایتدریس چندرسانه

رفع  رسد تا حدود زیادی این مشکالت از طریق تدریس با روش فعال قابلبه نظر می کشور ماست، است که مشکل آموزشی

یادگیری به مرور  هایها و مهارتکسب دانش آموزان در کنارشود دانشها این است که باعث میویژگی دیگر این روش است.

با توجه به پژوهش هایی که در خصوص جذب دانش آموزان به کنند.  های مثبتی پیدانگرش موضوع مورد تدریسنسبت به 

نماز جماعت و تقویت و نهادینه کردن باورهای دینی از جمله نماز جماعت در ایشان صورت گرفته، مشخص می شود که در 

ها )که تعدادی از آن ها در مبحث قبل آورده شد( نقش امکاناتی مانند سی دی های اکثریت قریب به اتفاق این پژوهش 

آموزشی، آموزش از طریق رسانه های جمعی مانند رادیو و تلویزیون و تبلیغات جذاب رسانه ای مطرح شده است، شایان ذکر 

ار چندرسانه ای ها در ایجاد عالقه و رغبت است که موارد مذکور از گروه چندرسانه ای ها هستند و همین امر نقش غیرقابل انک

با توجه به چنین، هم به انجام فرائض دینی مانند نماز جماعت و همچنین شرکت فعال در این فریضه را مشخص می کند.

اهمیت و تأثیر نماز جماعت در بهداشت روانی روحی فردی و اجتماعی و تأثیر تشویق در برانگیختن افراد به فضایل اخالقی 

این شیوه به کار گرفته  و ائمه اطهار )ع( خصوص اقامه نماز به صورت جماعت و اینکه در احادیث و سیره پیامبر اکرم )ص(ب

تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان و جوانان به نماز ها در ایاستفاده از چندرسانهشده است الزم است تا پژوهشی در زمینه 

های جمعی، مسئوالن آموزش ریزان آموزش و پرورش، رسانهش مورد استفاده برنامهو نتایج این پژوه ودجماعت انجام ش

 .خانواده، و انجمن اولیاء و مربیان، مربیان پرورشی و مجریان نمازهای جماعت خواهد بود
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 ( .نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در روابط دولت1117پورمحمدباقر، لطیفه؛ پورمحمدباقر، الهه .)-  دانشگاه– 

 .991-929صنعت. دوازدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، ص ص

  آموزان ثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش(. عوامل مؤ1151الهی، مهران. )فرجخطیب زنجانی، نازیال؛

شناسی تربیتی شماره بیست و پنجم، سال هشتم، پاییز نامه روانتهران(. فصل 2ی )دوره راهنمایی و متوسطه منطقه

 .1 – 17، صص 1151
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 ( .متغیرهای مرتبط با جذب دانش1151رجبی، سوران؛ زاهد بابالن، عادل .) آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل

 .191 – 112، صص 17شناسی و دین، شماره مدرسه. روان

 ( .1111رحمانی، محمدجواد .)بررسی عوامل مؤثر در گرایش و عدم گرایش دانشجویان در اقامه نماز جماعت .

 155-171.صص (91)پیاپی  1فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ، سال سیزدهم، شماره 

 ( .بررسی عوامل مؤثر بر انگی1151رحمتی،یحیی؛ سراجی،فرهاد .)دوره متوسطه. زان زش باورهای دینی در دانش آمو

 .291-211کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. صص 

 ( .انگیزه1119رحیمی، چنگیز؛ نصیرزاده، راضیه .)نامه های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز. فصل

 .121 – 119، صص 1.2شناسان ایرانی، سال روان

 ها و تهدیدهای فراروی فرصتو (. بررسی نقاط قوت1115ملی، جالل )عاپور، بیتا؛ جبلبی عشرت؛ قصابزمانی، بی

 .75 -191، 11، پیاپی 5های آموزشی، سال مدارس هوشمند، نوآوری

 ،(.چندرسانه ای آموزشی ونقش آن در آموزش ویژه،مجله تعلیم 1111اسماعیل،جعفرخانی،فاطمه) زارعی زوارکی

 .19-22،صص55و51وتربیت استثنایی،شماره

 ،(.اثربخشی وپایداری تأثیر استفاده از چند رسانه ای ها بر 1159بی بی عشرت،سعیدی،ذوالفقار،عابدی،احمد)زمانی

خود تنظیمی وعملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان،فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی،سال 

 .22-1، صص19،شماره پیاپی2ششم،شماره

 (تأثیر چن1151غمین،خجسته،نوروزی،داریوش.) درسانه ای برمیزان یادگیری ویادداری درس لوحه نویسی

 .191-115،صص1،سال 29فارسی،فصلنامه روان شناسی تربیتی ،شماره

 (1159صفری،یحیی،عزیزی،کیوان،محمدی گلینی،اسالم ویوسف پور،نسرین.)  ارتقاء سطح انگیزش پیشرفت دروس

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی  ،ایزبان انگلیسی و عربی با استفاده از روش آموزش چندرسانه

 .119-121، صفحه 1159، بهار 11ماره ، ش5دوره )فصلنامه(

 -(تعلیم وتربیت 1117(.کاربرد رایانه در آموزش وپرورش،)ترجمه علی منوچهر یارزنجانی2991شارپ وی.)

 .71-11،صص19استثنائی،شماره

 -(مقدمه ای بر چندرسانه ای،همدان:نشر دانشجو،ص1159شیرمحمدی،م،چهاردولی،م وزرگری،ح.)99-29. 

 های مورد نیاز معلمان جهت کاربست فناوری اطالعات و (. بررسی مؤلفه1151دی؛ مالزهی، اسماء. )نژاد، مهسبحانی

ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره نامه پژوهش در برنامهریزی درسی مدارس. فصلارتباطات در فرآیند برنامه

7. 

 ( بررسی فراتحلیلی عوامل مؤثر بر 1117نصر، احمدرضا و همکاران .)آموزان در نماز جماعت جذب و شرکت دانش

 .11 – 11، صص 21های آموزشی، شماره مدارس. نوآوری

 بندی به نماز و ادراک های جنسیتی و تأهل بر نگرش و پای(. تفاوت1115منش، ن. )نصیرزاده، ر؛ عرفان

 .95 – 17، صص 2.2های اقامه آن در بین دانشجویان. مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره محدودیت

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1235&Number=43&Appendix=0&lanf=Fa
http://journals.iau.ir/issue_112605_112606_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+33%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-202.html
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 ( .رتبه1117نوروزی، معصومه؛ زندی، فرامک؛ موسی مدنی، فریبرز .)های کاربرد فناوری اطالعات در بندی روش

 21تم، شماره های آموزشی، سال هفنامه نوآورییادگیری مدارس. فصل –فرآیند یاددهی 
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