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  چكيده
باشـد كـه مطالعـات و     مـي » برنامه درسي تجربه شده«هاي آموزشي  اميكي از برنامه هاي اجرا شده در نظ

كه  تحقيقات زيادي روي آن  صورت گرفته است. برنامه درسي تجربه شده داراي سطوح مختلفي است
در سطح اول آن قرار دارد. اين برنامه درسي متأثر از عوامل مختلفي است كه درايـن   برنامه درسي نهفته

جغرافيـايي تقسـيم    فـردي و  اجتمـاعي،  آموزشي، ار به چهار دسته كلي با عنوان،تحقيق براي سهولت ك
شده است. علي رغـم گسـتردگي تحقيقـات انجـام شـده در مـورد برنامـه درسـي تجربـه شـده، تـاكنون            
تحقيقات ميداني زيادي در زمينه عوامل مؤثر بر آن صورت نگرفته است. در مقاله حاضـر درس انديشـه   

                                                 
  ميادانشگاه علوم انتظ استاديار -1

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشيار -2
 دانشگاه تربيت معلم تهران استاد -3

  دانشگاه تربيت معلم تهران استاديار -4
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بر برنامه درسي نهفته اين درس مورد بررسي قرار گرفتـه   مؤثرناسي انتخاب و عوامل اسالمي دوره كارش
، برنامه درسـي نهفتـه انديشـه اسـالمي     . در اين تحقيق با استفاده از روش كمي و به وسيله پرسشنامهاست

تخـاب  بـراي ان  بر آن مورد سنجش قرار گرفت. مؤثردانشجويان در هنگام ورود به دانشگاه و نيز عوامل 
 نفربودنـد 650هـاي تهـران كـه    يكـي از دانشـگاه   1388-89جامعه نمونه از ميان دانشجويان ورودي سال 

دانشجو به طور تصادفي انتخـاب شـد. پـس از جمـع آوري پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آزمـون          210تعداد 
يشـه اسـالمي)   (برنامـه درسـي نهفتـه اند    آماري پيرسون متغيرهايي كه رابطه معني داري با متغيـر مـالك  

داشتند مشخص شد. سپس از آزمون آماري رگرسيون جهت تعيين سهم هر كدام از عوامل استفاده شد؛ 
پيرسـون همـه عوامـل آموزشـي، اجتمـاعي، انفـرادي و جغرافيـايي و زيـر         آزمون آماري بر اساس نتيجه 

رگرسيون كـل فقـط رابطـه     با برنامه درسي نهفته انديشه اسالمي رابطه دارشتند؛ اما در آنهاهاي  مجموعه
(خانواده، رسانه و  متغيرهاي عوامل اجتماعي با (مدرس، محتوا، ارزشيابي)، عوامل آموزشي با متغيرهاي

عوامـل   و رضـايت از آمـوزش دينـي)    (مطالعـه،  عوامل اجتماعي بـا متغيرهـاي   ها)، همكالسي و دوستان
 آمده متغيرهاي رضايت ازآموزش ديني، نتايج بدست . براساسمتغيرمحل زندگي ثابت شد جغرافيايي با

مطالعه ديني به ترتيب بيشترين رابطه را با برنامه  ها و رسانه ،ها دوستان وهمكالسي ،ان دروس دينيمدرس
  درسي نهفته درس انديشه اسالمي داشتند.

 .عوامل مؤثر برنامه درسي نهفته، برنامه درسي تجربه شده، برنامه درسي، :واژگان كليدي

  مقدمه
خداوند متعال در آيه يكصدوشصت چهارم سوره آل عمران به خاطر ارسال راهنما و مربي براي 

آيـه را شـروع نمـود    » لقـد مـنَّ ا... علـي المـومنين    « ت نهاده و با لفظتعليم و تزكيه، بر مومنين منّ
هـاي   رسـاند كـه خداونـد در ميـان نعمـت      مـي است. اين موضوع اهميت بسـيار بـاالي تربيـت را    

ار خود براي آن از لفظ  منّت استفاده كرده است؛ زيرا پس از خلقت ارزشمندترين چيزي شم بي
  باشد. ميكه انسان براي رسيدن به كمال و قرب الهي نياز دارد تعليم و تربيت 

تعليم و تربيـت بـه عنـوان مجموعـه اعمـالي كـه طـي آن شـرايط بـراي رشـد و شـكوفايي            
سـمت كمـال هـدايت و     شـود، تـا او بـه    مـي مـي مهيـا   انسان و شكوفايي فطـرت آد استعدادهاي 
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راهنمايي گردد، متأثر از عواملي است كه شـناخت آنهـا امكـان برنامـه ريـزي فراينـد تربيـت را        
انـد   سازد. اگر چه دست اندركاران تربيت در پي آن هستند كه آنچه آن ها قصد كرده ميفراهم 

آورند (پـيش زمينـه/    ميا خود به همراه از سوي مخاطب تجربه گردد، لكن آنچه يادگيرندگان ب
تواند بـه برنامـه ريـزي فراينـد تربيـت كمـك بسـيار         ميبر آن رنامه درسي نهفته) و عوامل مؤثر ب

  خوبي بكند.
انديشـه اسـالمي بـا     شود، درس ميها ارائه  دانشگاهدر ميان دروسي كه در دوره كارشناسي 

ه هاي فرهنگي خودي و ايجاد نگـرش مثبـت   نگرش مثبت به اعتقادات و نيز سرماي«هدف ايجاد 
به مباني اعتقادي و فرهنگي و تقويت روحيه پاسداري از استقالل كشـور و نفـي هـر گونـه سـتم      

فرد شايستگي الزم را بـراي تقـرب بـه    « شود و حتي اميد آن است كه ميطراحي و اجرا  »پذيري
ريزي آموزش عـالي كشـور اسـت.     بنابراين مورد توجه جدي نظام برنامه ».درگاه الهي پيدا كند

آورند چيست و تحت تـأثير چـه    مياما اينكه پيش زمينه اين درس يعني آنچه دانشجويان با خود 
  تحقيق حاضر در صدد دستيابي به آن است. كه عواملي است، موضوعي است

هاي مختلفي در خصوص انواع يا سطوح برنامه درسـي   صاحب نظران برنامه درسي ديدگاه
كند؛ كه از  ميهفت سطح براي برنامه درسي معرفي  )1991 ( 1كالين موده اند. براي نمونهارائه ن

برنامه  )1997( 3گودلدگردد.  ميختم  2تجربه شدهبرنامه درسي ايده آل شروع و به برنامه درسي 
باشـد معرفـي نمـوده اسـت.      ميدرسي را در چهار سطح كه آخرين آن برنامه درسي تجربه شده 

) شش نوع برنامه درسي را بر شمرده كه برنامه درسي تجربه شده يكي از آنها 1385(موسي پور 
شود كه برنامه  مياست. با توجه به طبقه بندي ها و انواع برنامه درسي ذكرشده اين نكته دريافت 

  درسي تجربه شده يكي از انواع شناخته شده برنامه درسي است. 
ها، يكي از انواع طراحي  ع اطالعات در تصميم گيريدر نظر گرفتن يادگيرنده به عنوان منب

ها و تجارب گذشـته فراگيـران    دهد كه در آن نيازها، عاليق، توانمندي ميبرنامه درسي را شكل 
                                                 
1. Klien 
2. experienced  curriculum 
3. Goodlad 
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). 1973، 1مكدونالدشود ( ميگيري در خصوص عوامل برنامه درسي در نظر گرفته  مبناي تصميم
يادگيري يا مساله محور  –ل آنان در جريان ياددهياين الگو بر فعال بودن يادگيرندگان و استقال

برنامـه درسـي   خالصه در طراحي  ). به طور1374كند (مهر محمدي  ميبودن برنامه درسي تكيه 
شـود در حقيقـت يادگيرنـدگان تصـميم      ميكه از فراگيران به عنوان منبع و مرجع اصلي استفاده 

ترين  را در دست دارند. اين اساسي  انه برنامهگ كنترل عوامل نه اصلي هستند كه تا حدي ي گيرنده
  ). 1367 ،نكته در خصوص اين الگوي برنامه ريزي است (كالين ترجمه مهر محمدي

اهميــت ايــن الگــو از ايــن جهــت اســت كــه در تحليــل نهــايي، دانشــجويان از طريــق نــوع 
يـر نهـايي برنامـه    گ دهند، تصميم ميانجام هاي مثبت و يا منفي كه نسبت به برنامه درسي  واكنش

توان گفت برنامه درسي تجربه شده به نوعي از برنامه درسي  مي ).1381 ،باشند (مهر محمدي مي
) 2003(  2ويـن وبـروس  يابد و به اعتقاد  ميعنايت دارد كه در رفتار يادگيرنده (مخاطب) ظهور 

  برنامه درسي تجربه شده باالترين سطح برنامه درسي است.
منابع فقط به تعابير كلي در خصوص برنامه درسـي تجربـه شـده اكتفـا     اگر چه در برخي از 

اي برخوردار است كه براي فهم برنامـه درسـي تجربـه شـده      چنان گستره شده است، اما رفتار از
) از جمله كساني هستند كه به ايـن  2007تحليل آن مورد نياز است. فتحي واجارگاه و زيميتات (

اساس تأمالت خود برنامه درسي تجربـه شـده را داراي پـنج    و بروضوع توجه تحليلي داشته اند م
، برنامـه درسـي   4، برنامـه درسـي نهفتـه   3برنامه درسي مورد انتظار :اند؛ كه عبارتند از سطح دانسته

  .7و برنامه درسي نهادينه شده يا انتقالي 6، برنامه درسي يادگرفته شده5تعاملي
خواهد؛ برنامـه درسـي نهفتـه يعنـي آنچـه       مياگير يعني آنچه فر» مورد انتظار«برنامه درسي 

يعنـي آنچـه فراگيـر    » تعـاملي «داند؛ برنامه درسـي   ميدرباره موضوع  آنچهفراگير با خود دارد و 
                                                 
1. Makdonald 
2. Waine &Bruce 
3. expected  curriculum 
4. concealed  curriculum 
5. interactive  curriculum 
6. Lean ed curriculum 
7. transformation insitionalized curriculum 
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ها نشان  يعني آنچه فراگير در آزمون» دريافت شده«گويد؛ برنامه درسي  ميشنود و  ميبيند و  مي
يعنـي آنچـه فراگيـر از نظـر رفتـاري ظهـور       » شـده  نهادينـه «دهد؛ و در نهايـت برنامـه درسـي     مي
صورت  ميبخشد. بديهي است تحقق بخش زيادي از برنامه هاي ذكر شده ازطريق برنامه رس مي
  گيرد. مين

برخي صاحب نظران بر اين باورندكه برنامه درسي آشـكار بخـش كـوچكي از آن چيـزي     
، مهرمحمدي و عليخاني 1384ه دهند (فتحي واجارگا ميها آموزش  است كه مدارس و دانشگاه

). بنابراين، بخش بزرگتر يادگيري فراگيران حاصل تجربيـات قبلـي آنـان و    1989، 1آيزنر 1383
نيز تعامل پوياي آنان با فرهنگ، مجموعه روابط و مناسبات، قوانين و مقررات و جـو حـاكم بـر    

هـداف واالي تعلـيم و   باشد، كه بي توجهي بـه آن تحقـق ا   ميمحيط آموزشي، خانواده و جامعه 
  نمايد. ميتربيت را دچار اشكال 
همانطور كه رشد يـك   دانند. ميشناسان يادگيري را شكلي از اشكال رشد  بسياري از روان

يـادگيري نيـز    ،ارتبـاط دارد يتده است،يعني گذشته آن با حال ووضع فعلي آن با آ ميجريان دائ
پايه واساس وضـع فعلـي آن را تشـكيل     لي)مانند رشد جرياني است كه گذشته آن (تجربيات قب

 دانـد.  مـي جان ديويي يكي از اصول تعليم وتربيت را اصل ادامه  .)1382 ،(شريعتمداري دهد مي
تجربيـات آينـده    اي تحت تأثير تجربيات قبلي قرار دارد وبه نحوي در تجربههر  ن اصلبرطبق اي

در  يـادگيري اسـت.   ت ادراك حسي وتجربيات قبلي پايه واساس فهم وبصير كند. ميفرد تأثير 
گودلـد بـر   . (همـان)  شـتابد  ميسازگاري با آن تجربيات حسي به كمك فرد  محيط و برخورد با
كننـد را بـه عنـوان پـيش      مـي درصد آنچه تجربه  75است كه يادگيرندگان ممكن است  اين باور
 فتحي ).1997 ،2گودلد ( شود با خود به مدرسه بياورند مياي كه تدريس بر مبناي آن انجام  زمينه

آنچه فرد با خـود بـه    :ست ازا واجارگاه وزيميتات معتقدند، منظور از برنامه درسي نهفته عبارت
هـاي قبلـي نقـش بسـيار مهمـي در       آورد. ايـن تجربيـات و آموختـه    مـي مدرسه يـا كـالس درس   

                                                 
1. eisner 
2. Goodlad  
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هـاي قبلـي و    هاي يـادگيري فـرد، يـادگيري    تواند شامل روش مياي فرد دارد و  يادگيري مدرسه
 ،3سولداتنكو ،2مارگوليس ).2007، 1(فتحي واجارگاه و زيميتاتها و شرايط شخصي باشد  زمينه
به اهميت توجه بـه برنامـه درسـي پنهـان در      )1385، همكاران (به نقل از مهرام و ديگران و 4اكر

ان بـه برنامـه   ش نظام آموزش عالي تأكيد ورزيده وضمن انتقاد از نظريه پردازان انتقادي كه توجه
عرصـه آمـوزش عـالي را     انـد،  درسي پنهان را معطوف به تعليم وتربيت ابتدايي ومتوسطه نمـوده 

اند كه در آمـوزش   تغييرات اجتماعي دانسته اجتمايي شدن و صحنه اصلي براي مهارت آموزي،
  .عالي بايد صورت پذيرد

و آداب و رسـوم،  محققان عوامل مختلفي از قبيل جـو اجتمـاعي مدرسـه، معلـم، فرهنـگ      
را شـريعتمداري عوامـل مـورد نظـر      دانند. مي ثرؤبرنامه درسي م محيط فيزيكي را بر يادگيري و

عوامـل درونـي مثـل طـرز      محيط جغرافيايي و محيط خانوادگي، عوامل محيط اجتماعي، :شامل
 رغبت را ميل و جان ديويي تجربيات قبلي و داند. ميرغبت او  ميل و تمايل يادگيرنده و و تفكر

  ).1382 ،داند (به نقل از شريعتمداري مييادگيري  هاي اساسي در از محرك
هاي مدرسه  ) جو اجتماعي، فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش1997( 5اسميت و مونتگرمري

) به نقل از مهـر محمـدي و   1997( 7) وبرندا1980( 6روتردانند.  مي مؤثربرنامه درسي ديني  را بر
ين و مقررات آموزشي، نظم و انضباط، محـيط فيزيكـي و ظـاهري مدرسـه     ) قوان1383عليخاني (

) توجـه بـه   1380صـمدي (  بـه نقـل از  ) 1999.دورمن و همكاران ( اند دانسته مؤثررابر يادگيري 
هاي ديني دانش آموزان و جلب رضايت آنان در آموزش دينـي را از متغيرهـاي مهـم در بـه      نياز

هـا   انـد شـرايط موجـود كـالس     انـد و همچنـين اعـالم نمـوده     وجود آمدن ايمان يادگيران دانسته
كننده قوي براي نگرش مثبت به دين مسيحيت است. در زمينه عوامل مـؤثر   آموزش ديني، تعيين

                                                 
1. Zimitat  
2. Margolis 
3. Soldatenko 
4. Acker 
5. Smit& montegermeri 
6. Roter  
7. Brnda  
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هـاي زيـادي صـورت گرفتـه اسـت       برنامه درسي وآموزش دين در جوامـع مختلـف پـژوهش    بر
درسي مبتني بر عاليـق فراگيـران    رنامهنيازهاي يادگيرندگان در بتوجه به  )1993( 1فايازجمله: 

وجـود آمـدن ايمـان مـذهبي     ه ل جامعه را از متغيرهاي مهم در بـ ئ(رويكرد فراگير محور) و مسا
  داند. ميآموزان  دانش

اند كه آموزش ديني  در تحقيقات خود نتيجه گرفته )1989( 3) و فرانسيس1989( 2گيبسون
در   ميتواند نقش مه ميآموزان  ذهني دانش هاي ليمذهبي و دل مشغو از طريق توجه به رفتارهاي

) عوامـل  1373). اكرمـي ( 1380ايجاد نگرش مثبت آنان به اعتقادات مذهبي ايفا نمايد (صمدي،
هاي ضـمني يـا برنامـه درسـي پنهـان را، معمـاري و كيفيـت         ثر بر آموزشؤوجود آورنده و مه ب

اجتمـاعي مدرســه تعامـل معلــم و   جــو  -سـاختار اجتمــاعي و اداري مدرسـه   -سـاختمان مدرســه 
ثر بر برنامه درسي پنهان درس ديني را معلم، ؤايشان در ادامه عوامل م. داند ميشاگرد، مواد متن 

كتاب، ارزشيابي مديريت توسـعه (نقـش مـدير، معـاون و سـاير كاركنـان اداري مدرسـه) سـاير         
  كند.  ميمعرفي معلمان مدرسه، خانواده و جامعه 

ويـژه  ه بر برنامه درسي و ب مؤثرنديشمندان و محققان كه در زمينه عوامل با بررسي نظرات ا
توان براي سـهولت در پـژوهش عوامـل مـؤثر      مياند  برنامه درسي نهفته آموزش ديني كار كرده

  بربرنامه درسي نهفته درس انديشه اسالمي را به چهار دسته به شرح ذيل تقسيم نمود:
د از: مدرس، متن و محتوا، محيط آموزشي، ارشيابي و كه عبارتن ؛عوامل نظام آموزشي -1

سســه آموزشـي، رفتــار مـديران آموزشــي و سـاير معلمــان و    ؤجـو فرهنگــي تربيتـي حــاكم بـر م   
  ها. همكالسي

فرهنگي؛ شامل: خـانواده، دوسـتان، نهادهـاي فرهنگـي مـذهبي مثـل        -عوامل اجتماعي -2
هـا، اينترنـت، مـاهواره و     طي مثـل روزنامـه  هاي ارتبـا  هاي علمي و فرهنگي، رسانه بسيج و انجمن

  راديو و تلويزيون و همچنين تعامالت و ارتباطات اجتماعي.
                                                 
1. Fahy  
2. Gibson  
3. Francis  
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  گرايي. عوامل فردي؛ شامل: سن، جنس، مطالعه كتب مذهبي، رضايت از دوره، دوست -3
اي بودن و محل زندگي از  عوامل جغرافيايي؛ شامل: نوع مسكن از حيث ملكي يا اجاره -4

 باشد. ميدر روستا، شهرهاي كوچك يا شهرهاي بزرگ  لحاظ اينكه

هاي زير است كه متضـمن برخـي از مهمتـرين عوامـل      تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به سؤال
  باشد. ميبر برنامه درسي نهفته انديشه اسالمي  مؤثر

  سؤال اصلي -الف
  عوامل مؤثر بر برنامه درسي نهفته انديشه اسالمي كدامند ؟

  رعيهاي ف سؤال -ب
  نهفته انديشه اسالمي كدامند ؟ آموزشي مؤثر بر برنامه درسيعوامل  -1
  عوامل اجتماعي مؤثر بر برنامه درسي نهفته انديشه اسالمي كدامند ؟ -2
 عوامل فردي مؤثر بر برنامه درسي نهفته انديشه اسالمي كدامند ؟ -3

  كدامند ؟ انديشه اسالمي تهمؤثر بر برنامه درسي نهفعوامل جغرافيايي  -4

  روش
نفـر    600پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعـه   -پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي

هـاي مسـتقر در    يكـي از دانشـگاه   1389 -90دانشجويان دوره كارشناسي ورودي سال تحصيلي 
نفـر را   200) كه 1378تهران است كه با استفاده از فرمول حداكثري كوكران و نظرات ارقامي (

ــا  210داننــد، تعــداد  مــيبــراي تحقيقــات ميــداني كــافي  اســتفاده از روش نفــر از دانشــجويان ب
  پرسشنامه جمع آوري شد. 204نهايت  در تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند و گيري نمونه

. بـه  ه شـد پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاد     زدر ايـن پـژوهش ا   براي جمع آوري اطالعات
نفر از صاحب نظـران و اسـاتيد مـرتبط     10ار سنجش، پرسشنامه در اختيار منظور تأييد روايي ابز

ييد قرار گرفت. سپس بـراي  أقرار گرفت و با اعمال نظرات آنان، روايي محتوايي صوري مورد ت
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محاسـبه گرديـد كـه     %85سنجش پايايي آن از آلفاي كرونباخ استفاده شد، و ضريب آلفاي آن 
  . داشتآن  نشان از تأييد ضريب پايايي

  ها يافته
 نتـايج  گردنـد، سـپس   مـي هاي تحقيق حاضر ابتدا متغيـر هـاي مـورد نظـر توصـيف       در بيان يافته

ميزان ترابطه هر كدام از متغيرها بر برنامـه درسـي نهفتـه انديشـه      هاي آماري در خصوص آزمون
  گردد.  مياسالمي تشريح 

شاخص  77فردي از يي واجتما سنجش متغيرهاي آموزشي، براي :توصيف وضعيت متغيرها
استفاده شد. كه ميانگين نمرات بدست آمده هرمتغيراز نظر دانشـجويان، انحـراف معيـار وتعـداد     

  بيان شده است.  1 هاي هر كدام از متغيرها در جدول گويه

  هاي آموزشي متغير انحراف معيارميانگين نمرات بدست آمده و مقدار . 1جدول 
 ها تعداد گويه انحراف معيار 4هاز نمره كسب شدمتغيرها عوامل كلي

 آموزشي

 17 / ..75/253مدرس
 9 / .64/262محتواي منابع
 5 / .43/263محيط فيزكي
 4 / .8/265زمان آموزش

 5 / .39/254فضاي فرهنگي تربيتي
 5 / . 9/246ارزشيابي

 اجتماعي

 6 / .8/220خانواده
 3 / .1/342ارتباط و تعامل احتماعي
 8 / .9/264ها دوستان و همكالسي
 4 / .5/250ها ميزان استفاده از رسانه
هاي علمي  عضويت در نهادهاوكانون

 مذهبي 
 5 / .37 5از 4/ 3

 فردي

 1 / .92/285رضايت مندي
 2 / .42/277دوست گرايي

 1 / .83/270مطالعه كتب مذهبي
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جغرافيـايي كـه دو متغيـر محـل زنـدگي و نـوع منـزل         غيرهـاي مت وضعيت متغيرهاي جغرافيـايي: 
شوند هر كدام با شاخص خاص خود مورد سنجش قرار گرفتند؛ كه نتـايج   ميمسكوني را شامل 

  آمده است.  3و 2آن در جداول 

  توزيع نظرات پاسخگويان در مورد متغير محل زندگي .2جدول 
 درصد فراواني محل زندگي

 1/43 88 روستا

 4/30 62 چكشهر كو

 9/4 10 شهر بزرگ

 1/20 41 مركز استان

 5/1 3 تهران

 100 204 جمع

  توزيع نظرات دانشجويان در مورد نوع منزل مسكوني. 3جدول 
 درصد فراواني نوع مسكن

 9/6 14 استيجاري

 7/90 185 ملكي

 /.5 1 سازماني

 2 4 بي جواب

 100 204 جمع

 15 از ير مالك (برنامه درسي نهفته درس انديشه اسالمي)براي سنجش متغ :توصيف متغير مالك
وسيله آن ميزان دانش، منش و توان ديني دانشجويان هنگـام ورود بـه   ه شاخص استفاده شد كه ب

نمـره از   25/3عمل آمده حاكي اسـت دانشـجويان بطـور متوسـط     ه دانشگاه سنجيده شد. نتايج ب
  آمده است). 4وزيع نمرات بدست آمده در جدول اند (ت ) را بدست آورده4نمره قابل اكتساب (
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  نمرات بدست آمده از متغير مالك. 4جدول 
 درصد فراواني نمرات

 4/3 7 درصد)25ضعيف (نمره كمتر از

 8/8 18 ) 25 -50متوسط (نمر

 1/46 94 )50-75خوب (نمره 

 7/40 83 ) 75خيلي خوب (نمره بيش از 

 1 2 بي جواب

 100 204 جمع

ثر بـر برنامـه درسـي نهفتـه     ؤباط با برنامه درسي نهفته اين پرسش مطرح شد كـه عوامـل مـ   در ارت
باشد. بـراي پاسـخگويي بـه ايـن      ميانديشه اسالمي كدامند و ميزان تأثير آنها بر برنامه چه اندازه 

ال ابتدا عوامل به چهار دسته كلي به شرح زير طبقه بنـدي شـدند: عوامـل آموزشـي، عوامـل      ؤس
 عوامل انفرادي و عوامل جغرافياي. سپس زير مجموعه هر كـدام از عوامـل بـه عنـوان     اجتماعي،

  باشد. ميمتغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار گرفتند كه متغيرها و نتايج بررسي به شرح زير 
متغيرهاي آموزشـي مـورد بررسـي در تحقيـق حاضـر عبارتنـد از: مـدرس، محتـوا، مكـان          

مـورد   ارزشـيابي. متغيرهـاي اجتمـاعي   گـي تربيتـي و نحـوه    آموزش، زمان آموزش، فضاي فرهن
ها و  بررسي در تحقيق حاضر عبارتند از: خانواده، ارتباطات و تعامالت اجتماعي، دوستان، رسانه

نهادهاي علمي، فرهنگي و مذهبي .متغيرهاي عوامل انفرادي مورد بررسي در تحقيق عبارتند از: 
. با توجه به اينكه تمام متغيرهاي فـوق غيـر از متغيـر    سن، جنس، رضايت، مطالعه، دوست گرايي

دوست گرايي ونوع منزل مسكوني رابطه معني داري با متغير مالك داشتند، در مدل رگرسيوني 
هركدام از عوامل ومتغيرهاي مربوطه بصورت جداگانه مورد بررسـي قـرار    و شركت داده شدند

  گرفتند.
ي آموزشـي بــا متغيـر مــالك داراي   هــاغيربدسـت آمــده حـاكي از آن اســت كـه مت    نتـايج 
ي اجتمـاعي  متغيرهـا / اسـت. همبسـتگي   42هستند و ضريب تبيـين آنهـا حـدود     /.64همبستگي 

متغيرهــاي فــردي نيــزداراي  /. اســت. 33. و ضــريب تبيــين آنهــا هــم در حــدود /58نزديــك بــه 
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 اسـت.  /.39/ با متغير مالك بـوده انـد و ضـريب تبيـين آنهـا هـم در حـدود        62همبستگي حدود
با برنامـه درسـي نهفتـه درس انديشـه اسـالمي       را /.)15( متغيرهاي جغرافيايي كمترين همبستگي

در  Fدهد كـه آزمـون    / .است. تحليل واريانس هم نشان مي23ضريب تبيين آنها هم  اند و داشته
  .)6و 5(جداول  درصد معنا دار است 99سطح بيش از 

  نمدل خالصه شده نتيجه رگرسيو. 5جدول 
 خطاي معيار درصد سازگاري ضريبضريب تبيينهمبستگي كل عوامل

 76346/6 / .94/ . 415/ .64 آموزشي
 /. 63741 / .309/ . 330/. 574  اجتماعي

 79612/6 / .378/ . 382/. 622  فردي
 51909/8 / .18/ . 23/. 151  جغرافيايي

  اسالمي ي با برنامه درسي انديشهررسضريب رابطه هر كدام از متغيرهاي مورد ب .6جدول 

 متغيرها عوامل
 ها استاندارد ضريبها ضريب

t انحراف معيار 
BSt. ErrorBeta(β) 

 آموزشي

 / .764/3 000  / .334/ .086/ . 324مدرس

 / .313/3 001 / .277/ .134/. 443محتوا

 / .646 / .460 / .035/ .181/. 083محيط فيزيكي

 / .974 -/ . 033 / .003/ .253-/. 008مانز

 /. 792 -/ .265 / . 023/ .227-/ .060فضاي تربيتي

 / .415/2 017 %161/. 250/ .603ارزشيابي

 اجتماعي

 / .746/3 000 / .249/ .115/.430خانواده

 /537 /619 -/042/ .083-/ .51ارتباطات
 / .753/4 000 /320/ .065/. 310دوستان

 / . 391/4 000 /73/296/ . 322ها رسانه

 / . 167 867 / . 045/011/ . 007نهادها

 فردي

  / . 001  426/3  -/ .493/1193  -116/5  جنس
  / . 000  339/7  /. 427  / .542  981/3  رضايت

  / . 000  881/4  / .282  /. 616  008/3  مطالعه مذهبي
 / . 031 -7  2016 -/ . 151/ . 097/01506محل زندگي جغرافيايي
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 هـر يـك از متغيرهـاي پـيش بـين،      )β(دهـد كـه از ضـرايب بتـاي      نتايج جـدول نشـان مـي   
 ، جنسيت، مطالعه كتـب مـذهبي،  ها متغيرهاي: مدرس، محتوا، ارزشيابي، خانواده، دوستان، رسانه

 سالمي تأثير مثبت دارنـد. ومحل زندگي در برنامه درسي نهفته انديشه ا رضايت از آموزش ديني
  .است ميمتغيرهاي مؤثر بر برنامه درسي نهفته درس انديشه اسال و املنشانگر عو 2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  عوامل مؤثر بر برنامه درسي نهفته درس انديشه اسالمي .2شكل 

  گيري بحث و نتيجه
گوبـودن از نظـر   ال خوش بيان بودن، آراستگي، يي همچون،ها مدرس با مؤلفه پژوهش حاضر در

ارتبـاط وتعامـل بـا شـاگردان اسـتفاده از       تسلط برمحتواي درسـي، بـا برانگيزاننـده بـودن،     رفتار،
نتـايج حـاكي    انتقاد پذير بودن مورد سنجش قـرار گرفـت.   نيز نو و هاي تدريس جذاب و روش

اين ته است. داش ه درس انديشه اسالمينهفت  تأثير بااليي بر برنامه درسي است كه اين متغير ضريب
انديشه ديني   محوري در پرورش اسالمي نقش مطلب نشانگر اين است كه مدرسان دروس انديشه

 خانواده

 ها رسانه

 دوســــتان و
 همساالن

  مدرس
 محتوا

  ارزشيابي

برنامه درسي نهفته درس 
 انديشه اسالمي

  عوامل فردي

 مطالعه

 رضايت

 جنسيت

 محل زندگي

عي
تما
 اج
مل
عوا

شي 
موز

ل آ
وام
ع

 

  جغرافياييعوامل 
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نيـز بـا بـه     عناصـر ديگـر برنامـه را    هـاي  توانند تا حدود زيادي كاستي مي دانشجويان دارند حتي
رتباط مدل ا تدريس جذّاب و ايجاد رابطه صحيح با فراگيران جبران نمايند. هاي كارگيري روش

 بـه نقـل از پارسـا   1985) مـدل علـي عمـومي پاسـكارال (    1980ت علمي (پاسكارال أيه -دانشجو
 ثر بر برنامه درسي اجرا شده و طرح سه عـاملي ؤ) در مورد عوامل م1385)، تحقيق پارسا (1385

) كــه روش تــدريس اســتاد را مــؤثر 1989-1985-1984محصــول) بيگــز ( و فراگــرد (نشــانگر،
هاي استاد و زمينـه   ) كه با عنوان ويژگي1989-1993-2001( چنين تحقيقات بيگزدانند و هم مي

) كه عوامل مؤثر بر كيفيـت  1387( معروفي س را به اثبات رسانده است، تحقيقتدريس اثر مدر
 انـد  داده  اي مدرس را مـورد بررسـي و تأئيـد قـرار     هاي فردي و حرفه ها ويژگي آموزش دانشگاه

  اند. برنامه درسي را تأييد كردههمگي تأثير مدرس بر 
بر برنامه درسي نهفته، مؤثر بـوده  باشد كه  مييكي ديگر عوامل آموزشي متغير ارزشيابي  -
بر برنامه  گذارتوان گفت ارزشيابي هم از عناصر مهم تأثير مي باتوجه به نتايج بدست آمده است.

 ان و مدرسـان قـرار گيـرد.   است كـه بايـد مـورد توجـه جـدي برنامـه ريـز        ميدرسي انديشه اسال
هاي ارزشيابي، مورد نظراين پژوهش عبارت بودند از توجـه بـه رفتارمـذهبي شـاگردان در      مؤلفه

قبول داشتن استدالل دانشجويان بيش از متن كتاب وتوجـه صـرف بـه مـتن كتـاب و       ارزشيابي،
گي دارد: عملكرد شاگردان در برگه امتحان. نتيجه بدست آمده فـوق بـا تحقيقـات ذيـل همـاهن     

) راهبردهـاي  2001 ،1993 ،1984،1989بيگـز (  محصـول)  و فراگـرد  طرح سه عاملي (نشـانگر، 
رسـد در   مـي با توجه به نتايج پزوهش حاضربه نظـر   ).1387 ،ارزشيابي كيفيت آموزش (معروفي

بيشـتر بـه مطالـب     جاي تكيه بر رفتار مذهبي واسـتدالل، ه زمينه ارزشيابي درس انديشه اسالمي ب
  .درسي وحفظ كردن آن تأكيد شده است كتاب

تحقيقـات   متغير محتوا نيز بر برنامه درسي نهفته درس انديشه اسـالمي مـؤثر بـوده اسـت.     -
  نمايد.  مي) نيز اين بخش از نتيجه را تأييد 1373) اكرمي (1984( بيگز

هـاد  از عوامل اجتماعي، متغير خانواده بر برنامـه درسـي نهفتـه، مـؤثر بـوده كـه اهميـت ن        -
 رساند تحقيقـات بيگـز  ميخانواده و اثرگذاري زياد آن بر برنامه درسي درس انديشه اسالمي را 
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هـاي زمينـه اي    ) بخـش ويژگـي  1985پاسـكارال (  ت علمـيأهي –)، مـدل ارتباط دانشجو1987(
  نمايد.  مي(زمينه خانوادگي) نيز اين مطلب را تأييد 

 هاي درسي مؤثربوده است متغيرهـاي؛  ها بر برنامهاز ديگر متغيرهاي اجتماعي كه تأثير آن -
هاي ارتباطي و نيز تعامالت اجتمـاعي   يعني نقش رسانهها بوده است.  دوستان وهمكالسي رسانه،

 باشـد. تحقيقـات؛   مـي ها بر برنامه درسي نهفنه انديشـه اسـالمي بسـيار مهـم      دوستان و همكالسي
) بخـش شـرايط مدرسـه و    1385پارسـا   ،1371ماهيت سيستمي تدريس شولمن (نصر اصـفهاني  

جامعــه پــذيري،  ) بخــش تعامــل بــا نماينــدگان،1985اجتمــاع، مــدل علّــي عمــومي پاســكارال (
اي (فرهنــگ  ت علمــي بخــش ديگــر تجــارب دانشــكدهأهيــ -همســاالن، مــدل ارتبــاط دانشــجو

  نمايد. مينيز نتايج بدست آمده را تأييد  همساالن)
مـؤثر بـوده اسـت يعنـي ميـزان مطالعـه        از عواملمذهبي از متغيرهاي فردي مطالعه كتب  -
هاي مذهبي بر برنامه درسي انديشه اسالمي تأثير مسـتقيم و بـااليي را دارد. نتـايج فـوق بـا       كتاب

) طـرح  1984بيگز ( محصول) و فراگرد تحقيقات ذيل هماهنگي دارد؛ طرح سه عاملي (نشانگر،
  محصول). و فراگرد عاملي (نشانگر،محصول) طرح سه  و فراگرد سه عاملي (نشانگر،

باشـد كـه بـر برنامـه درسـي       از ديگر متغيرهاي فردي متغير رضايت از دوره آموزشي مي -
نماينـد كـه    مـي نهفته مؤثر بوده است. نتيجه بدست آمده در اين زمينه را تحقيقات زيـادي تأييـد   

) و 2001) ويلسـون ( 2000) كـوئين( 1989گردد: تحقيـق فرانسـيس(   ميبعضي از آنها ياد آوري 
) در خصوص تأثير رضايت از محيط آموزشي بر مؤفقيت دانشجو، تعامل دانشـجو  1985آستين(

) سـاختار اجتمــاعي و اداري  1387 ،(معروفـي  بـا اسـاتيد وكاركنـان (كيفيـت محـيط آموزشـي)      
  ).1373 ،مدرسه (اكرمي

د و فقـط در سـنجش   انـ  متغيرهاي جغرافيايي تأثير چنداني بر برنامـه هـاي درسـي نداشـته     -
برنامه درسي نهفته مشخص شد كه متغيرمحل زندگي بر اين برنامـه مـؤثر اسـت البتـه تأثيــر آن     

  خيلي كـم بوده است. 
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  گردد مي پيشنهاد
توجه به اينكه براساس نتايج بدست آمده از بين متغيرهاي آموزشي متغير مـدرس بيشـترين    با -1

بكـارگيري مدرسـان ايـن درس     داشته است، در جـذب و  ميتأثير را بر برنامه درسي انديشه اسال
هـاي آموزشـي شـيوه تـدريس اسـاتيد       ارگاهك ها و با برگزاري دوره عمل آيد وه دقت بيشتري ب

  هاي نوين وجذاب سوق داده شود.  معارف به سمت روش
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه محتواي درس ديني داراي تأثير زيـادي  از آنجا كه  -2

با رويكرد مسأله محوري و مبتنـي بـر    محتواي كتاب انديشه اسالمي  است باشد، بنابراين الزم مي
  در راستاي پاسخ به مسائل و مشكالت دانشجويان تدوين گردد. نيازسنجي علمي 

نتايج بدست آمده از نظرات دانشجويان حاكي از آن است كـه نـوع ارزشـيابي دروس     -3
ارگـاه آموزشـي   كبنـابراين الزم اسـت بـا تشـكيل      باشد، درسي مي بر برنامه ديني از عوامل مؤثر

هاي ارزشيابي با تمركز بر تحول آفريني بر رفتار در طـول آمـوزش اقـدام     نسبت به ارتقاي روش
  گردد.
آمـوزش و پـرورش و آمـوزش     ،با توجه به تأثير باالي خانواده بر ارتقاي انديشـه دينـي   -4

  ها اقدام نمايند. گر نسبت به آموزش خانوادهعالي با همكاري نهادهاي ذيربط دي
درسي نهفته انديشه  مذهبي نقش مستقيم و زيادي بر برنامه  با توجه به اينكه مطالعه كتب -5
 آموزان عالقـه منـد گردنـد    الزم است برنامه ريزي گردد دانشجويان و دانش داشته است اسالمي

هـا   هـاي مـدارس و دانشـگاه    ينكـه كتابخانـه  ضمن ا هاي مذهبي مطالعه نمايند هر چه بيشتر كتاب
  هاي مذهبي جذاب را تهيه و در دسترس دانشجويان قرار دهند. كتاب
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  فارسيمنابع 
  قرآن كريم
، تهران، پژوهشكده تعليم و در آموزش ، پژوهشنمونه گيري در تحقيقات آموزشي .)1378ارقامي. (

 تربيت.

رسـاله دكتـري تخصصـي،     ينش اسالمي مقطع متوسطه،الگوي برنامه درسي ب .)1373( .اكرمي، رضا
  .تهراندانشگاه تربيت معلم 

بررسي عوامل مؤثر بر برنامه درسي اجرا شده و برنامه درسي آموخته شـده   .)1385پارسا، محمد. (
پايـان نامـه دكتـري     ،در دوره ي كارشناسي دانشگاه شـيراز براسـاس الگـوي سـه عـاملي بيگـز      

  .، دانشگاه شيرازدرسي تخصصي رشته برنامه ريزي
تبيين برنامه درسي پنهان درس بينش اسـالمي دوره متوسـطه و   . )1380.( سعيدي رضواني، محمود

 .پايان نامه دوره دكتري ارائه راهبردهايي در آموزش اثر بخش ديني،

 .انتشارات اميركبير تهران: چاپ شانزدهم، ،روان شناسي تربيتي. )1382.(  علي شريعتمداري،

طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي ديني براي دوره متوسطه تحصـيلي و  . )1380.( پروين ،صمدي
پايان نامه دكتري برنامـه ريـزي درسـي دانشـگاه تربيـت       ميزان توافق برنامه درسي رسمي با آن،

  .مدرس
مجموعـه مقـاالت    ه،كالبـد شـكافي برنامـه درسـي تجربـه شـد      . )1384كورش. (فتحي واجارگاه، 
 سمت : تهران )،ايش انجمن برنامه ريزي درسي ايران ( قلمرو برنامه درسي در ايرانچهارمين هم

هاي تربيت شـهروندي در   شناسايي آسيب. )1385.( واحد جوكده،سكينه كورش و فتحي واجارگاه،
 .سال پنجم 17هاي آموزشي شماره  فصلنامه نوآوري برنامه درسي پنهان،

بررسي پيامدهاي قصدنشـده برنامـه درسـي     ).1384.(عليخاني، محمدحسين ومهرمحمدي،محمود 
 پنهان ناشي ازجو اجتماعي مدارس متوسطه شهر اصفهان وارائه راه كارهـايي بـراي كـاهش آن،   

 .دوماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد

استفاده از يك مدل تحقيقاتي به عنـوان راهنمـاي فراينـد برنامـه ريـزي      . )1367كالين، فرانسيس. (
 .21فصلنامه تعليم وتربيت، شماره ، جمه محمود مهر محمديدرسي، تر
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ترجمـه   روش تحقيق كمي و كيفي در علـوم تربيتـي و روان شناسـي،   . )1387 گال، بورك و گال. (
 . سمت نصر اصفهاني و همكاران، تهران:

بررسي تأثير برنامه درسي تجربه شده بر رضايت و موفقيت دانشـجويان   .)1385محمدي، مهدي. ( 
  رساله دكتري دانشگاه شيراز. شته هاي مهندسي و علوم پايه، ارائه مدلهاي توضيحي،ر

نقش مؤلفه هاي برنامه درسي پنهان در هويت علمي دانشـجويان  . )1385.( بهروز وهمكاران مهرام،
  .29-3:3فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره  (مطالعه موردي دانشگاه فردوسي مشهد)،

هـا بـه منظـور ارائـه مـدلي بـراي        عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش دانشـگاه  .)1387معروفي، يحيي. (
  تهران: دانشگاه تربيت معلم. ،رساله دكتري ارزشيابي،

  .آستان قدس رضوي :مشهد مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه، .)1385(. ..موسي پور، نعمت ا.
، فصلنامه تعليم و تربيتتهران:  درسي، تأملي در نظام متمركز برنامه. )1374مهر محمدي، محمود. (
 .1-2سال يازدهم، شماره 

مشـهد: آسـتان    ها، رويكردها و چشم انـدازها،  برنامه درسي، نظرگاه. )1381مهر محمدي، محمود. (
 .قدس رضوي

فصـلنامه تعلـيم و تربيـت،     عوامل مؤثر بـر بهبـود كيفيـت تـدريس،     .)1371(. اصفهاني، احمد نصر
  .29شماره
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