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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (24 پیاپی) 15 شماره، دوم دوره، یازدهم سال

 111-141 صفحات، 1131 پاییز
 

 و پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین رابطه بررسی

 متوسطه آموزان دانش ملی هویت
 

 *مشاکاليه مريم ،فريدوني جنت طیبه ،*نوروزي علي رضا

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده استادیار1
 ،تنکابن اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد ارشد، کارشناس آموخته دانش 1و4

 ایران

 

 چکیده

 درسی برنامه های مؤلفه بین رابطه بررسی هدف با تحقیق این

. است شده انجام متوسطه آموزان دانش ملی هویت و پنهان

 این آماری جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی آن روش

 غرب های دبیرستان سوم و دوم سال آموزان دانش تحقیق

 نمونه حجم و هستند نفر 97171 تعداد به مازندران، استان

 روش به که شود می آموزان دانش از نفر 494 شامل

 محقق پرسشنامه. شدند انتخاب ای طبقه تصادفی گیری نمونه

 شامل که پنهان درسی برنامه های مؤلفه بررسی برای ساخته

 و معلم تعامل سازمانی، ساختار مدرسه، اجتماعی جو

 و درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار و آموز دانش

 و روایی تعیین از پس که ملی هویت ساخته محقق پرسشنامه

 به%59 ملی هویت و% 58 پنهان درسی برنامه پایایی پایایی،

 تکمیل گویان پاسخ توسط شد، محاسبه کرانباخ آلفای روش

 توصیفی آماری های شاخص از آماری تحلیل بخش در. گردید

 بین که داد نشان پژوهش نتایج. شد استفاده رگرسیون و

 با آموزان دانش ملی هویت و پنهان درسی برنامه های مؤلفه

 مدرسه، اجتماعی جو بین. دارد وجود رابطه اطمینان/. 18

 ساختار و آموزان دانش و معلم تعامل مدرسه، سازمانی ساختار

 با آموزان دانش ملی هویت و درس کالس و مدرسه فیزیکی

 دادند نشان ها یافته همچنین. دارد وجود رابطه اطمینان/. 18

 نیز لیم هویت میزان بر ها مؤلفه از یک هر در افزایش که

 و معلم تعامل متغیر به مربوط رابطه بیشترین و شود می افزوده

 . است آموز دانش

 های ،مؤلفه پنهان درسی برنامه درسی، برنامه :کلیدی واژگان

ملی هویت پنهان، درسی برنامه

 

 

 

 ضا علی نوروزی ر نویسنده مسؤول: *

 30/2/13پذیرش:    26/90/19 وصول:
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 111 / ...پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین رابطه بررسی

مقدمه
 غیر و رسمی محتوای به( ) درسی برنامه

 اطالق پنهانی و آشکار های آموزش محتوا، فرآیند، رسمی،

 مدرسه، هدایت تحت فراگیرنده آنها وسیله به که گردد می

 کند می کسب را ها مهارت و آورد می دست به را الزم دانش

 تغییر خود در را ها ارزش و ها قدرشناسی ها، گرایش و

 در آموزان دانش همچنین(. ) دهد می

 گیرند می فرا را ارزشمندی بسیار تجارب آموزشی های نظام

 شده، ریزی طرح درسی های برنامه در آنها اعظم بخش که

 که چیزی آن از بیش آموزان دانش واقع در. نیست مشخص

 به و مدارس طریق از یافته سازمان و مند نظام صورت به

 گیرند می یاد شود، می داده آموزش آنها به معلمان واسطه

 طور به دیگری عوامل(. )

 که دارند وجود رسمی درسی برنامه کنار در ناپذیر اجتناب

 در نافذتر، و پایدارتر گسترده طور به ها جنبه از بسیاری در

 اعمال و ها ارزش ها، نگرش افکار، انتقال تجارب، گیری شکل

 فرایند کل آنها نفوذ و گذارند می تأثیر آموز دانش رفتار و

 را تجاربی چنین. دهند می قرار تأثیر تحت را تربیت و تعلیم

 و آموخته درس کالس و مدرسه در تحصیل طی در که

 شده تعیین قبل از درسی برنامه جزو و شود می درک

 قصد یا( ) پنهان درسی برنامه نیست،

 بر فراوان مثبت و منفی آثار دارای که گویند نشده

 تواند می آثارمنفی از غفلت و توجهی کم.است آموزان دانش

) سازد مشکل دچار را وتربیت تعلیم واالی اهداف تحقق

.) 

 بر( ) جکسون فیلیپ بار نخستین

 کالس در زندگی» کتاب در پنهان درسی برنامه اصطالح

 این گذار بنیان کلی طور به او. است کرده تأکید «درس

 به جکسون(. ) شود می محسوب اصطالح

 که نتایجی از وسیعی دامنه و آموزشی نظام ثانوی پیامدهای

 اشاره شود، آن وقوع سبب تواند می رسمی درسی برنامه

 آشکار درسی برنامه از مؤثرتر را پنهان درسی برنامه او. دارد

 طریق از برنامه این شاگردان که دارد اعتقاد و داند می

  اجتماعی روابط  و  مدرسه  محیط  آکادمیک غیر های جنبه

 ضمنی طور به تشویق و جمعیت قدرت، عناصر از متأثر

 در بحث زمان، آن از(. ),  آموزند می

 و ها تحلیل تعاریف، و گرفت شدت پنهان درسی برنامه مورد

 درسی برنامه. شد ارائه زمینه این در گوناگونی های نظریه

 چوب چهار در که نماید می حکایت هایی یادگیری از پنهان

 در حضور دلیل به و است شده تصریح درسی برنامه اجرای

 آموزان دانش آموزشی نظام بر حاکم فرهنگ متن و بطن

 وسیله بدین که یادگیری های تجربه و کنند می تجربه

 و ها انتظار از ای مجموعه قالب در عمدتاً شود، می حاصل

 یا ها دانستنی حوزه به معطوف کمتر و یابد می تبلور ها ارزش

) است شده دانسته مربوط شناخت،

 و ها مشاوره یا قوانین ، انتظارات پنهان، درسی برنامه(. 

 مستقیماً که گیرد می بر در را ای مشاوره های دستورالعمل

 نیست شده شناخته عموم برای زیرا. دشو نمی داده آموزش

( .) 

 برنامه از متفاوتی ابعاد منظری از یک هر نظران صاحب

( ) آهوال. دارند قرار مدنظر را پنهان درسی

 یادگیری حرفه، یادگیری یادگرفتن، یادگیری بعد چهار

(. ) کرد مطرح را بازی یادگیری و تخصصی

 سازمانی ساختار مدرسه، افراد متقابل ارتباط علیخانی،

 مدنظر را درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار و مدرسه

) همکاران و سیلور(. ) است داده قرار

 و اجتماعی جو مدرسه، سازمانی ساختار( 

 پنهان درسی برنامه جزءو را آموز دانش و معلم تعامل

 زمینه در شده انجام تحقیقات طبق نیز گوردون. دانند می

 نتیجه» عناوین تحت رویکرد، سه و پنهان درسی برنامه

(« ) زمینه و( ) فرآیند ،()

 و مؤثرتر رسمی درسی برنامه از را پنهان درسی برنامه

 پژوهش در قورچیان(. ) داند می آَشکارتر

( ) لیندابین بندی دسته از استفاده با خود

 یا انتقادی انطباقی، کارکردی، نظری، غیر) نظریه چهار به

 نظریه کرده، اشاره پنهان درسی برنامه مورد در( مقاومت

 مطالعه برای نظریه ترین دفاع قابل عنوان به را مقاومت

) است کرده معرفی پنهان درسی برنامه

 .) 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1131 پاییزسال یازدهم،  (،21)پیاپی 11شمارهریزی درسی، دوره دوم،  در برنامه پژوهش /111

 گوناگونی عوامل که دهد می نشان تحقیقاتی های یافته

: جمله از. دارند دخالت پنهان درسی برنامه گیری شکل در

 غیر ساختار که مدرسه،( ) اجتماعی جو( الف

 پردازان نظریه از بسیاری دهد، می شکل را مدرسه رسمی

 غیر سازمانی اهمیت سازمان، فهم برای معتقدندکه سازمانی

) است رسمی ساختار از بیش مراتب به رسمی

 از کمتر و است مدرسه در نافذی عامل اجتماعی جو(. 

 میان ارتباطات شامل و شود می مشخص آشکار اعمال طریق

 فرهنگ همچنین و آموزشی هیأت و آموزان دانش بین فردی

 برنامه(. ) است همساالن بین موجود

 تأثیرگذار اجتماعی های العمل عکس روی پنهان درسی

 است متفاوت( ) فرهنگ به توجه با و است

) مدرسه سازمانی ساختار( ب(. )

( ) دیوانساالری ؛(

 قوانین، فشرده های مجموعه با همراه غالباً مدرسه، اداری

 پر عنصر یک آن مدیریت های نظام و ها روش مقررات،

. شود می محسوب( پنهان) مدون غیر درسی برنامه اهمیت

 آموزشگاهی فرآیند های جنبه این شناسان جامعه از بسیاری

 و کودک شدن اجتماعی در اولیه عامل یک عنوان به را

 ساختار(. ) کنند می تلقی نوجوان

. است مؤثر پنهان درسی برنامه ایجاد در رسهمد سازمانی

 بندی، کالس مانند مختلف امور اداره برای مدرسه در زیرا

 آزمون، انواع ارزشیابی های روش آموزان، دانش بندی گروه

 های روش انضباطی، مسائل...  و آزمون در موفقیت امتیازات،

 و آموزان دانش گروهی و فردی های فعالیت تنبیه، و تشویق

 عوامل و مدرسه اداره در آنان مشارکت عدم یا مشارکت

 این از یک هر که شود، می وضع مقرراتی و ضوابط مشابه،

 گذارد می تأثیر آموز دانش شخصیت در مقررات و قوانین

) آموز دانش و معلم تعامل( ج(. )

 آموزان دانش و معلمان تعامل ؛(

 سازمان و مدرسه ساختار وسیله به درس کالس در

 گونه این. گیرد می قرار تأثیر تحت آن بر غالب اجتماعی

 سازمانی بافت بر مستقیم اثر یک خود نوبه به ارتباطات

 طرز(. ) دارد یادگیری تکالیف ارائه نحوه

 طرز دهنده تشکیل مؤثر، عوامل از معلم رفتار و تلقی

 و معلم تعامل(.(. ) است آموز دانش های تلقی

 اگر. دارد نقش آموزان دانش نفس به اعتماد بر آموز دانش

 کند، طراحی آموز دانش یک توانایی از فراتر را کاری معلمی

(. ) عکس بر و کند می افت نفس به اعتماد

) درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار( د

 آموزشی، فضای فیزیکی بعد ؛(

 برای که آموزشی های ساختمان سبز، فضای محوطه، شامل

 است شده گرفته نظر در یادگیری و آموزش محیط

(  گتزلذ(. )

 نیز درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار که است معتقد

 به. کند القا آموزان دانش ذهن به را خاصی تصورات تواند می

 نیمکت و میز که شکل مستطیل درس کالس مثال، عنوان

 کف به و پیوسته هم به مستقیم های ردیف در آموزان دانش

 وسط در آنها روی به رو معلم میز و اند شده پیچ کالس

 که کند می القا ذهن به را تصور این گرفته، قرار کالس

 ـ معلم کنترل تحت و ذهن از خالی موجوداتی آموزان دانش

) هستند ـ است یادگیری محور و منبع تنها که

 . دارند دخالت پنهان درسی برنامه گیری شکل در و( 

 فردی کیستی از فرد آگاهی معنای به( ) هویت

 آگاهی این طبعاً. رود می کار به اش اجتماعی تعلقات و

 فرد برای که است معانی و ها ارزش از دسته آن به معطوف

 چه گر آگاهی این همچنین. برخوردارند بیشتری اولویت از

 صرفاً اما شود، می حاصل بخشیدن فردیت فرآیند طریق از

 طریق از بلکه ماند نمی باقی فردی و درونی احساس یک

 و افراد با فرد های ناهمگنی و ها همگنی دادن نشان

 بنیادی به و یابد می جمعی و بیرونی نمود دیگر های گروه

 شود می تبدیل سیاسی و اجتماعی کنش و ارتباط برای

 مختلفی مراتب و سطوح دارای هویت(. )

( اجتماعی) جمعی و فردی بعد دو از کلی طور به و است

 (. ) است تعریف قابل

 به هویت اصلی جنبه که معتقدند شناسان روان

 این از هستند، معطوف فرد احساس و شخصیتی های ویژگی

 شخصی، تمایز احساس از است عبارت هویت دیدگاه

 شخصی استقالل و احساس و شخصی تداوم احساس

 در. دارد مختلفی انواع هویت (.)
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 111 / ...پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین رابطه بررسی

 یکدیگر از را هویت نوع دو توان می کلی بندی دسته یک

) جمعی هویت و فردی هویت. کرد متمایز

 هویت جمعی، هویت های بخش ترین جامع از یکی(. 

 گرایش و وفاداری تعلق، احساس و آن به نیاز که است ملی

 ای جامعه هر در ناپذیر انکار های ضرورت از آن سمت به

 که است کرده پیدا اهمیت قدری به مفهوم این امروزه است

 انواع تمامی بنای زیر را ملی هویّت اندیشمندان، از برخی

 رهبر زعم به( ) دانند می ها هویت

 و ها فرهنگ مجموعه ملت، هر ملی هویت اسالمی، انقالب

 ملت یک. اوست رفتارهای و آرزوها و ها خواست و باورها

 به معتقد یک و مؤمن ملت یک موحد، ملت یک مذهبی،

) است( ص) پیغمبر بیت اهل و الهی درگاه پاکان

 تشکیل گوناگونی های مؤلفه و عناصر از ملی هویت(. 

 اجتماعی، علوم در ملی های مؤلفه مهمترین. است شده

 داشتن سیاسی، علوم در مشترک رسوم و آداب و دین زبان،

 و مرز داشتن جغرافیا، مشترک، سیاسی ساختار و نظام

 ) است مشترک گذشته و تاریخ مشترک، سرزمین

) عزیزی و اکبری(. 

 نشان ملی هویت گیری اندازه مدل بررسی در( 

 به آموزان دانش ملی هویت سازنده ابعاد مهمترین که دادند

 فرهنگی بعد ،()  سرزمین جغرافیایی بُعد ترتیب

 سرزمین بُعد. است( ) تاریخی بعد و()

 عینی، فیزیکی، تبلور جغرافیایی محیط: از است عبارت

 برای. آید می شمار به ملی هویت مشهور، و ملموس

 یک قلمرو و محدود تعیین ملی، واحد هویت گیری شکل

 این در هویت تعریف. دارد تام ضرورت مشخص سرزمین

 این به خاک و آب به مثبت نگرش: از است عبارت بُعد

 هستیم معین سرزمین یک و کشور یک ساکن ما که جهت

 برخورداریم هستی نظام در مشخصی جایگاه از و

 رسوم، و آداب مجموعه. فرهنگی بعد(. )

 و ها مجموعه بر حاکم روابط چگونگی و ها خصلت ها، خوی

 زندگی زاییده خود که آن ضمن. است انسانی های گروه

 بر تردیدی غیرقابل و شگرف تأثیر هاست، انسان اجتماعی

 بعد(. ) دارد ها ملت ملی و اجتماعی هویت

 یک افراد مشترک آگاهی: از است عبارت ملی هویت تاریخی

 و آن به دلبستگی احساس و تاریخی گذشته از جامعه

 دهنده پیوند پنداری تاریخ هم و تاریخی هویت احساس

 از نسل یک شدن جدا مانع که یکدیگر به مختلف های نسل

 اثرگذار تاریخی مشترک تفسیر و احساس. شود می تاریخش

 تفسیری باید خود گذشته به نسبت ملت یک اعضای. است

 تعهد و مشترک تعلق و مشابه گذاری ارزش و همانند

 مبانی به توجه با(. .)باشد داشته مناسب

 در که است جمعی هویت از ای جنبه ملی هویت فوق نظری

 به را خود های وفاداری و احساسات از بسیاری فرد قالب

 اهمیت به توجه با و کند می ابراز خود اعتقادات و سرزمین

 طریق از که اند تالش در همه ملی هویت احساس وجود

 آموزان دانش ویژه به افراد بین در را احساس این مختلف

 در پرورش و آموزش نقش و دهند توسعه کرده، تقویت

 انکار قابل غیر بخشی هویت و اجتماعی همبستگی تقویت

 است تر پررنگ درسی های برنامه طریق از نقش واین است

 که تجاربی و محتواها ومؤثرترین مهمترین که آن وجود وبا

 طور به مدرسه در زندگی و آموزش فرآیند در آموزان دانش

 مدون غیر های آموخته ازسنخ آموزند، می طبیعی

 غیر ،() نامشهود و( )

 درسی برنامه) نشده بینی پیش و( )تعمدی

 و پایداری گستردگی، نظران، صاحب اکثر و است( پنهان

 را پنهان و شده فراموش خاموش، ظاهر به تجارب این نفوذ

 معلمان آموزان، دانش شخصیت گوناگون ابعاد گیری شکل در

 درسی های برنامه از بیشتر تربیت و تعلیم فرآیند کل و

 برنامه که این جهت از و( ) دانند می آشکار

 هم ملی هویت و دارد نقش شدن اجتماعی در پنهان درسی

 ضرورت و اهمیت دارای است اجتماعی هویت ابعاد از یکی

 شده انجام چندی تحقیقات موضوع، این با رابطه در. است

 نمود اشاره زیر موارد به توان می جمله از که است

 برنامه نقش بررسی عنوان با خود پژوهش در(( 

 و ملی هویت تقویت اقتدار، به نگرش ایجاد در پنهان درسی

 عنوان مازندران، متوسطه های دبیرستان در شدن جهانی

 و ملی هویت تقویت در پنهان درسی های برنامه که کنند می

) مهرام. دارند نقش شدن جهانی نگرش ایجاد

 برنامه های مؤلفه نقش عنوان با خود تحقیق در( 
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 دانشگاه در دانشجویان علمی هویت در پنهان درسی

 درسی برنامه های مؤلفه که کند می عنوان مشهد، فردوسی

 تدریس، روش فیزیکی، مکان دانشجو، یا استاد شامل پنهان

 علمی هویت کاهش در مقررات و قوانین و محتوا ارزشیابی،

 چوکده واحد و واجارگاه فتحی. دارند نقش دانشجویان

 تحقیق در( )

 در شهروندی تربیت های آسیب شناسایی عنوان تحت خود

 عنوان نظری متوسطه آموزش نظام در پنهان درسی برنامه

 اجتماعی جو پنهان درسی برنامه های مؤلفه که کنند می

 بر آموز دانش و معلم تعامل و سازمانی ساختار مدرسه،

 رضوانی سعیدی. دارد نقش آموزان دانش شهروندی تربیت

 برنامه عنوان تحت خود پژوهش در( )

 ارائه و متوسطه دوره اسالمی بینش درس در پنهان درسی

 درسی برنامه که کند می عنوان استفاده برای راهبردهایی

 پیلتن و مهدوی. دارد نقش اسالمی بینش درس در پنهان

 عنوان تحت خود تحقیق در( )

 هویت گیری شکل در مدارس نقش شناختی جامعه بررسی

 شیراز شهر دانشگاهی پیش سوم سال آموزان دانش ملی

 اجتماعی تعامالت ملی هویت تکوین در که کنند می عنوان

 اثر دارای ترتیب به گفتمانی و( صمیمی) عاطفی ای مبادله

 هویت بر قدرت به معطوف تعامالت ولی هستند؛ مثبت

 تعامالت میزان چه هر نهایت در و گذارند می منفی اثر ملی،

 مدرسه اولیای بین گفتمانی و ای مبادله ،(عاطفی) صمیمانه

. گردد می تقویت ملی هویت شود، بیشتر آموزان دانش و

( ) همکاران و اقدام علیزاده

 ارتقای در آموزش نقش عنوان تحت خود تحقیق در

 عنوان زنجان شهر آموزان دانش ملی هویت های شاخص

 ملی هویت های شاخص ارتقای در آموزش که کنند می

 و( ) ساری مدیها. دارد تأثیر آموزان دانش

 خود تحقیق در( ) داکانی احمت

 توجه ارزش به دستیابی بر پنهان درسی برنامه عنوان تحت

 راهنمایی مدرسه دو در کیفی مطالعه یک انسانی مقام به

 و احترام روی پنهان درسی برنامه که کنند می عنوان آدانا

 میتچل و لنگوت. دارد نقش انسانی مقام به توجه

 تحت خود تحقیق در( )

 در آموزان دانش و معلم تجربیات میان رابطه بررسی عنوان

 و معلم میان تعامل که کنند می عنوان پنهان درسی برنامه

) ویز. کند می ایجاد را پنهان درسی برنامه آموز دانش

 ساختار از معلم ادراکات عنوان تحت خود تحقیق در( 

 مدرسه اجتماعی مطالعات درسی برنامه طریق از ملی هویت

 مطالعات درسی برنامه که کند می عنوان ماالوی در ابتدایی

 مصاحبه و است ملی هویت کننده تقویت ماالوی اجتماعی

 تکمیل که دانند می دخیل نیز را ضمنی عوامل شوندگان

 به توجه با بنابراین. دارد همراه به را جدید درسی برنامه

 های مؤلفه شده، مطرح های دیدگاه و شده انجام تحقیقات

 بر تر عمیق مراتب به تأثیری پنهان درسی برنامه

 آیا که بود رو روبه مسأله این با محقق لذا. دارد آموزان دانش

 ملی هویت و پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین

 .خیر یا دارد وجود رابطه متوسطه دوره آموزان دانش

 پژوهش روش

. است همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش

 دوم سال آموزان دانش کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

 نفر 97171 آنها تعداد که مازندران استان غرب سوم و

 تصادفی گیری نمونه روش به آموزان دانش از نفر 494. بودند

 گردآوری ابزار و شدند انتخاب نمونه عنوان به ای طبقه

 بررسی جهت که بود ساخته محقق پرسشنامه دو اطالعات

 اصالحات تعدیل و جرح از پس و ها پرسشنامه روایی

 تاأیید ساخته محقق های پرسشنامه روایی پیشنهادی،

 پنهان درسی برنامه متغیر سنجش برای همچنین و گردید

 اجتماعی جو ابعاد از یک هر برای ای گویه 37 پرسشنامه از

 آموز دانش و معلم تعامل گویه، 1 سازمانی گویه،ساختار 1

 گویه 5 درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار و گویه 90

 از ملی هویت متغیر سنجش برای 58/0 آن پایایی که

 گردید، محاسبه 59/0 آن پایایی که ای گویه 26 پرسشنامه

 آمار از ها داده تحلیل و تجزیه برای همچنین و شد استفاده

 .است شده استفاده رگرسیون تحلیل و استنباطی

 پژوهش های یافته

 ملی هویت و پنهان درسی برنامه بین.کلی فرضیه

 ن .دارد وجود رابطه آموزان دانش

 برنامه شاخص که دهد می نشان 9 شماره جدول تایج

 واریانس از میزانی است توانسته تنهایی به پنهان درسی

 برای شده محاسبه تعیین ضریب. دهد توضیح را ملی هویت
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 تغییرات از درصد 91 گفت توان می. است/. 910 متغیر، این

 جدول این. است پنهان درسی برنامه به مربوط ملی هویت

 بین همبستگی ضریب که است مورد این گویای همچنین

 .است 438/0 متغیر دو این

 2 شماره جدول در رگرسیونی مدل واریانس تحلیل

 است معنادار مدل که دهد می نشان نتایج. است شده ارائه

 برنامه شاخص یعنی  ( 9 و </. 009)

 .دارد رابطه ملی هویت با پنهان درسی

 برنامه بین که دهد می نشان 3 شماره جدول نتایج

 مثبت رابطه آموزان دانش ملی هویت و پنهان درسی

 . دارد وجود معناداری

 زاویه ضریب و 914/89 با است برابر  ثابت ضریب

 معادله. است آمده دست به 257/9 رگرسیون خط

 :است گونه این متغیر این برای خطی رگرسیون

 ملی هویت=  914/89+  9/ 257( پنهان درسی برنامه)

 به که واحد 9 ازای به که دهد می نشان باال معادله

 257/9 میزان شود، می اضافه فرد پنهان درسی برنامه متغیر

 . گردد می افزوده او ملی هویت به واحد

 ملی هویت و مدرسه اجتماعی جو بین: اول ویژه فرضیه

 .دارد وجود رابطه آموزان دانش

  
خالصه مشخصات تحلیل رگرسیونی برنامه درسی پنهان روی هویت ملیـ  9جدول 

R 2 مدل
R 2

R خطای معیار تصحیح شده 

 56/9 /.188 /.190 /.435 شاخص برنامه درسی پنهان

 

 تحلیل واریانس برنامه درسی پنهان روی هویت ملیـ  2جدول 

 Df مربعات مجموع بینپیش
  میانگین

 مربعات
F Sig 

 

 برنامه درسی پنهان

 06/8821 1 8821/ 06 رگرسیون

 412 995/37705 باقی مانده /.000 385/96
519/91 

 413 056/46527 کل

 

ضرایب رگرسیونی متغیر مستقل روی هویت ملیـ  3جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

  شده

t 

 

sig 
B خطای معیار Beta 

    
  

  201/3 194/51 مقدار ثابت

435./ 

993/15 000./ 

 /.000 818/9 /.131 287/1 برنامه درسی پنهان
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 جو بین که دهد می نشان 4 شماره جدول نتایج

 دارد وجود مثبت رابطه ملی هویت و مدرسه اجتماعی

 ضریب 69/ 873 با است برابرثابت ضریب.( </. 009)

 معادله. است آمده دست به/. 545 رگرسیون خط زاویه

 است گونه این متغیر این برای خطی رگرسیون

 ملی هویت=  873/69/. + 545( مدرسه اجتماعی جو)

 به که واحد 9 ازای به که دهد می نشان باال معادله

 به واحد/. 545 میزان شود، می اضافه اجتماعی جو متغیر

 گردد می افزوده ملی هویت

 هویت و مدرسه سازمانی ساختار بین: دوم ویژه فرضیه

 .دارد وجود رابطه آموزان دانش ملی

 فرض رد با که دهد می نشان 8 شماره جدول نتایج

 دارد وجود رابطه ملی هویت و سازمانی ساختار بین صفر،

 ضریب و 527/63 ثابت مقدار مقادیر با.(.  </. 009)

 /. 529 رگرسیون زاویه

 : است زیر صورت به خطی رگرسیون معادله شکل

 ملی هویت= 63/ 527/. +529( سازمانی ساختار)

 به که واحد 9 ازای به که دهد می نشان باال معادله

 به واحد/. 529 میزان شود، می اضافه سازمانی ساختار متغیر

 .گردد می افزوده ملی هویت

 هویت و آموز دانش و معلم تعامل بین: سوم ویژه فرضیه

 .دارد وجود رابطه آموزان دانش ملی

  

ضرایب رگرسیونی جو اجتماعی روی هویت ملیـ  4جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

  شده

t 

 

Sig 
B خطای معیار Beta 

    
  

  524/3 573/61 مقدار ثابت

281./ 

474/17 000./ 

 /.000 936/5 /.143 /.848 جو اجتماعی

 

ضرایب رگرسیونی ساختار سازمانی روی هویت ملیـ  8جدول 

 مدل

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

 شده

Beta 

T sig 
B خطای معیار 

    
  

  518/2 827/63 ثابتمقدار 

345./ 

474/17 000./ 

 /.000 469/7 /.110 /.821 ساختار سازمانی
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 فرض رد با که دهد می نشان 6 شماره جدول نتایج

 ملی هویت و آموز دانش و معلم تعامل بین صفر،

 ثابت مقادیر با.(.  /.000) دارد وجود رابطه آموزان دانش

 معادله شکل/. 741 رگرسیون زاویه ضریب و 373/69

 : است زیر صورت به خطی رگرسیون

 ملی هویت= 63/ 373/.  + 741( آموز دانش و معلم تعامل)

 به که واحد 9 ازای به که دهد می نشان باال معادله

 ملی هویت به واحد/. 741 میزان شود، می اضافه متغیرتعامل

 .گردد می افزوده

 و مدرسه فیزیکی ساختار بین: چهارم ویژه فرضیه

.دارد وجود رابطه آموزان دانش ملی هویت و درس کالس

 فرض رد با که دهد می نشان 7 شماره جدول نتایج

 هویت و درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار بین صفر،

 ثابت  مقادیر با.(.  </. 009) دارد وجود رابطه ملی

 معادله شکل/.  625 رگرسیون زاویه ضریب و 603/65

 : است زیر صورت به خطی رگرسیون

 ملی هویت= 65/ 603/.  + 625( فیزیکی ساختار)

 به که واحد 9 ازای به که دهد می نشان باال معادله

 به واحد/. 625 میزان شود، می اضافه فیزیکی متغیرساختار

 .گردد می افزوده ملی هویت

  

آموز روی هویت ملیضرایب رگرسیونی تعامل معلم و دانشـ  6جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضریب 

  استاندارد شده

T 

 

sig 
B خطای معیار Beta 

    
  

  475/2 373/61 مقدار ثابت

391./ 

797/24 000./ 

 /.000 61/8 /.087 /.749 آموزتعامل معلم و دانش

 

 ضرایب رگرسیونی ساختار فیزیکی مدرسه و کالس درس روی هویت ملیـ  7جدول 

 مدل
ضریب  استاندارد نشده ضرایب

 استاندارد شده

Beta 

 

t 

 

sig 

B خطای معیار  

     

 169/2 603/68 مقدار ثابت
 

304./ 

632/31 000./ 

ساختار فیزیکی مدرسه و 

 کالس درس
628./ 097./ 478/6 000./ 
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 3 مدل در که شود می مشاهده 5 شماره جدول در

 مدل وارد ای پیشینه متغیرهای کنترل با مستقل متغیرهای

 را ملی هویت واریانس کل از درصد 91 اند توانسته و اند شده

 . دهند توضیح

 هر در افزایش با یعنی. است مثبت ها متغیر تمام جهت

. شود می افزوده نیز ملی هویت میزان عوامل، این از یک

 آموز دانش و معلم تعامل متغیر به مربوط رابطه بیشترین

 .است

 گیری نتیجه و بحث

 تحلیل و تجزیه از آمده دست به نتایج به توجه با

 که؛ کنیم قضاوت توانیم می ها داده

 ملی هویت و پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین ـ 9

 تحقیقات در موضوع این. دارد وجود رابطه آموزان دانش

) همکاران و ایزدی جمله از است تأیید مورد نیز دیگر

 تقویت بر پنهان درسی برنامه که معتقدند( 

) مهرام. دارد نقش آموزان دانش در ملی هویت

 در پنهان درسی برنامه های مؤلفه که داد نشان( 

 و واجارگاه فتحی. دارد نقش دانشجویان علمی هویت کاهش

( ) چوکده واحد

 درسی برنامه های مؤلفه که دادند نشان خود تحقیق در

 سعیدی. دارد نقش آموزان دانش شهروندی تربیت بر پنهان

 داد نشان خود تحقیق در( ) رضوانی

 دوره اسالمی بینش درس در پنهان درسی برنامه که

) همکاران و اقدام علیزاده. دارد نقش متوسطه

 که دادند نشان خود تحقیق در( 

 آموزان دانش ملی هویت های شاخص ارتقای در آموزش

 تحقیق در( ) داگانی و ساری. دارد نقش

 توجه و احترام بر پنهان درسی برنامه که دادند نشان خود

 که داد نشان( ) ویز. دارد نقش انسانی مقام به

 گذار تأثیر آموزان دانش ملی هویت بر مدرسه ضمنی عوامل

 . است

 آموزان دانش ملی هویت و مدرسه اجتماعی جو بین ـ 2

 مورد نیز دیگر تحقیقات در موضوع این. دارد وجود رابطه

( ) همکاران و ایزدی جمله از است تأیید

 تأکید با) پنهان درسی برنامه که دادند نشان خود تحقیق در

 ملی هویت تقویت بر( مدرسه اجتماعی ساختار بر

 چوکده واحد و واجارگاه فتحی دارد، نقش آموزان دانش

 تحقیق در( )

 ای( متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی روی هویت ملی با کنترل متغیرهای پیشینهـ ضرایب استاندارد ) 5جدول 

 3مدل  2مدل  1مدل  بینمتغیر پیش

تعامل معلم و 

 آموزدانش
**391(          ./61/8) **321(         ./61/6) **263(         ./82/4) 

 (69/2/.         )138** (68/3/.        )179**  ساختار فیزیکی

 (26/2/.         )130*   ساختار سازمانی

Rضریب تعیین)
2) 153./ 180./ 190./ 

ضریب تعیین تعدیل 

 شده
150./ 176./ 184./ 

 414 414 414 مشاهداتتعداد 

 هستند.  "t"های توجه: اعداد داخل پرانتز نسبت          

01./ **p<                          05./p<
* 
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 تربیت بر مدرسه اجتماعی جو که دادند نشان خود

 پیلتن و مهدوی. دارد نقش آموزان دانش شهروندی

 که دادند نشان خود تحقیق در( )

 آموزان دانش ملی هویت بر مدرسه اجتماعی تعامالت نوع

 ضمنی عوامل که داد نشان( ) ویز. دارد تأثیر

 آموزان دانش ملی هویت بر شناسی جامعه درس و اجتماعی

 . دارد تأثیر

 ملی هویت و مدرسه سازمانی ساختار بین ـ 3

 تحقیقات در موضوع این. دارد وجود رابطه آموزان دانش

 واحد و واجارگاه فتحی جمله؛ از است تأیید مورد نیز دیگر

 در( ) چوکده

 بر مدرسه سازمانی ساختار که دادند نشان خود تحقیق

) حاجی. دارد تأثیر آموزان دانش شهروندی تربیت

 بر سازمانی ساختار که داد نشان خود پژوهش در( 

) مهرام. دارد تأثیر آموزان دانش ساختن منضبط

 دانشجویان علمی هویت کاهش در سازمانی ساختار( 

 جو(  ) وسئال لمپ. دارد نقش

 . دارد منفی تأثیر دانشگاه برای رقابتی و مراتبی سلسله

 ملی هویت و آموز دانش و معلم تعامل بین ـ 4

 تحقیقات در موضوع این. دارد وجود رابطه آموزان دانش

 واحد و واجارگاه فتحی جمله از. است تأیید مورد نیز دیگر

 در( ) چوکده

 بر آموز دانش و معلم تعامل که دادند نشان خود پژوهش

 نشان( ) مهرام. دارد نقش شهروندی تربیت

 کالس در تدریس روش و دانشجو و استاد های مؤلفه که داد

 و لنگوت. دارد نقش دانشجویان علمی هویت کاهش در

 و معلم تعامل( ) میتچل

 میان و دارد نقش آموزان دانش یادگیری بر آموز دانش

 سئال و لمپ. دارد وجود رابطه آموز دانش و معلم تجربیات

 آموزش کیفیت در ماهر استادان ( )

 . دارند مؤثری و مثبت نقش

 هویت و درس کالس و مدرسه فیزیکی ساختار بین ـ 8

 تحقیقات در موضوع این. دارد وجود رابطه آموزان دانش ملی

( ) مهرام جمله از. است تأیید مورد نیز دیگر

 هویت کاهش در فیزیکی مکان که داد نشان خود تحقیق در

 در( ) حاجی. دارد نقش دانشجویان علمی

 بر مدرسه فیزیکی ساختار که داد نشان خود پژوهش

 آبرنوت و کونیداری. دارد تأثیر آموزان دانش ساختن منضبط

 بر درس کالس محیط( )

 . دارد نقش آموزان دانش یادگیری

 و پنهان درسی برنامه های مؤلفه بین که آنجایی از

 شود می پیشنهاد دارد؛ وجود رابطه آموزان دانش ملی هویت

 اندرکاران دست و مسؤوالن از اعم آموزش امر متولیان تا

 درس برنامه مفهوم مدارس کارکنان و مدیران تا گرفته

 طریق از کار این و بدانند را آن اهمیت و ضرورت و پنهان

 همچنین. شود می فراهم...  و خدمت ضمن های آموزش

 تمامی به درسی برنامه طراحی در ریزان برنامه و طراحان

 در تا نمایند توجه پنهان درسی برنامه های مؤلفه

 فرهنگی میراث به مدارس، تربیتی و فرهنگی های فعالیت

 یجد توجه ملی های اسطوره و نماد و ایران جغرافیای ایران،

 شناسایی را مدرسه اجتماعی جو مدرسه مسؤوالن. شود 

 متعامل و باز جو ایجاد و فرهنگ سازی غنی جهت در کرده،

 مدرسه سازمانی ساختار به همچنین. کنند تالش مدرسه در

 توصیه نیز. نمایند جلوگیری آن سوء آثار از نموده، توجه

 داده، اهمیت مدرسه در آموزشی فضای امر به که شود می

 معلمان و آورند عمل به آن بهبود جهت در را الزم اقدامات

 ریزی برنامه حوزه ویژه به ـ تربیت و تعلیم اساسی مسائل با

 ها، الگوی و ها روش اصول، با و آموزشی نظام در ـ درسی

 آشنا پنهان، درسی ی برنامه ویژه به درسی برنامه موضوعات

 برای را زمینه بخشیده، ارتقا را خود ای حرفه رشد و شوند

 و کمی های پیشرفت و آموزشی های محیط در تحول ایجاد

 مناسب رفتاری تعامل گیری شکل و آموزشی نظام کیفی

 . سازند فراهم
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