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  نقش پنهان عوامل آموزشگاهی برهویت اسالمی ـ ایرانی 
 1 دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

  * مهدي سبحانی نژاد
  ** امیريزهرا 

  ***محمد حسن میرزا محمدي 
  27/8/93: پذیرش نهایی   29/3/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

این پژوهش در راستاي بررسی چگونگی اثرگذاري پنهان عوامل آموزشی بر هویت اسالمی ـ ایرانی 
آموزان با رویکرد کیفی و با تلفیقی از روشهاي مصاحبه پژوهی و تحلیل محتواي کیفی انجام شده دانش
انتخاب شده، و ابزار ) اي شاخصبا معیار زنجیره(هدفمند  آموز به صورتپنج مدرسه و سی دانش. است

ها بر مبناي تحلیل تجزیه و تحلیل یافته. اندگرفته رمورد استفاده قرا) از نوع نیمه رهنمودي(مصاحبه 
ها در سه مرحله کدگذاري باز، گزینشی و محوري صورت محتواي کیفی انجام شده، و کدگذاري یافته

هاي کنترل اعضا، اجماع سه سویه، بازنگري ها از طریق شیوهاعتمادپذیري یافته اعتبار و. گرفته است
هاي پژوهش، حاکی از اثرگذاري پنهان یافته. ها توسط پژوهشگر، تأمین شده استناظران و مصاحبه

شناختی، عاطفی (آموزان در سطوح سه گانه عوامل آموزشیِ بررسی شده بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش
این اثرگذاري در قالب جدولهاي مقاله، ترسیم و الگوي . ، در دو وجه مثبت و منفی است)رفتاريو 

تعامل (، الزم )جو مدرسه آموز درحضور دانش(هاي پژوهش نیز با ارائه شروط مقدماتی برآمده از یافته
فی پنهان عوامل هاي مثبت و منبروز انواع مقوله( ، کافی)آموز با انواع عوامل پنهان مدرسهدانش

فهرست راهکارهاي کاهش تأثیرات (و مکمل ) آموزآموزشگاهی موثر بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش
، چگونگی )ایرانیـ  هاي مثبت پنهان مدرسه بر هویت اسالمیمقوله هاي منفی و نیز تقویت تأثیر مقوله

پیامد . ده استکرموزان را تبیین آاثرگذاري عوامل پنهان آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش
آموزان، حرکت دانش آموز در مسیر درك، مثبت تحقق شروط چهار گانه بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش

  .ایرانی است گرایش و عمل به رفتارهاي همسو با هویت اسالمی ـ
  .لیم و تربیتعوامل آموزشگاهی و برنامه درسی پنهان، هویت اسالمی ـ ایرانی در تع: هاکلید واژه

  

هاي برنامه ریزي درسی پنهان بر هویت اسالمی بررسی کیفی مؤلفه"این مقاله برگرفته از پایان نامه با عنوان ـ  1
  .است 90ـ  91ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال 

  sobhaninejad@shahed.ac.ir                                          برنامه ریزي درسی دانشگاه شاهد دانشیار *

 amiri.z2012@yahoo.comکارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه شاهددانشجوي : نویسنده مسئول **

  mirzamohammadi@shahed.ac.ir                    شاهد       انشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه د ***
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  مقدمه
پژوهشـگران عرصـه آمـوزش اسـت، مفهـوم      یکی از مفاهیمی که دهه هاي بسیاري مورد توجه 

است که با وجود قدمت این مفهوم در حوزه آموزش در ادبیات علوم مـرتبط   "برنامه درسی پنهان"
. شوددیده نمی "برنامه ریزي درسی پنهان"یا  "برنامه ریزي پنهان درسی"با آن، مفاهیمی با عناوین 

سی پنهان، مفهومی نیست که از قبل و بـا اهـداف   این امر، می تواند حاکی از این باشد که برنامه در
اگرچــه، آراي . اســت و از ایــن رو در برنامــه بــه آن، تصــریح شــود "برنامــه ریــزان"قبلــی، مــدنظر 

اندیشمندان در ارتباط با وجوه و میزان قصدشده بودن و قصدنشده بودن این برنامه، مختلف است و 
اه این افراد در نگریستن به یکی از سؤاالت مهم ایـن  یکی از دالیل آن را می توان تفاوت زاویه نگ

دانست، مسلّم و قطعی است کـه ایـن مفهـوم در     "پنهان بودن مفاهیم از دید چه کسی"عرصه یعنی 
  . برنامه درسی رسمی و آشکار مدرسه، تصریح نمی شود

کسـب   اغلب صاحبنظران و محققان بر این باورند که برنامه درسی پنهـان، مجموعـه پیامـدهاي   
هاي عوامل آموزشگاهی است که بـا قـرار گـرفتن در درون و فضـاي کـالس      شده و نتایج و تجربه

؛ علیخـانی و  164: 1390سـبحانی نـژاد و منـافی،    ( آیدبه دست می درس و مدرسه براي دانش آموز
 تواند از دو رویکرد مهم نسبت به برنامه درسـی پنهـان تـأثیر   و می) 130و  129: 1384مهرمحمدي، 

  .داندمی 2و کارکردگرا 1این دو رویکرد را نئومارکسیست) 1989( لینچ .پذیرد
؛ 4،1980؛ اپل1980، 3به عنوان مثال آنیون(مربیانی که به دیدگاه نئومارکسیست تأکید دارند 

بر ارتباط بین تحصیل و کار از طریق شناسایی هنجارهاي ) 2003، 6و مارتینسون 1983، 5جیرو
کنند که چگونه روابط آنها این نکته را بررسی می. کننددو محیط، تمرکز می ضمنی رفتار در هر

، نابرابري اجتماعی، نژادي، جنسی و ارتباط )ايزندگی مدرسه(اجتماعی حاکم بر محیط تحصیل 
به عنوان مثال، (از سوي دیگر، مربیان کارکردگرا  .کندبین تحصیل و اقتصاد را بازتولید می

    مدارس را، بستري در نظر می گیرند که از طریق آن، ) 1968، 8جکسونو  1968، 7دریبین
 

1 - Neo-Marxist perspective 
2 - The functionalist perspective 
3 - Anyon 
4 - Apple 
5 - Giroux 
6 - Martinson 
7 - Dreeben 
8 - Jackson 
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گیرند که براي عملکرد و کمک آموزان، هنجارهاي اجتماعی، ارزشها و مهارتهایی را یاد میدانش
) 1968( 3و دریبین) 1990( 2مطابق با نظر جکسون). 1997، 1اسکلتون(به جامعه خود نیاز دارند 

سازد تا هنجارها و ویژگیهایی را بیاموزند که س، دانش آموزان را قادر میتجارب اجتماعی مدار
  . )926: 2009، 4سري و دگناي(براي زندگی بزرگسالیشان، ضروري است 

برنامه درسی پنهانی، که حاصل از عوامل آموزشگاهی است از تعامل اجتماعی دانش آموزان با 
. مبتنـی اسـت  ) تعامـل (رویکرد کـنش متقابـل نمـادین   آید؛ از این رو بر عوامل یاد شده به دست می

افـراد بـا افـراد و    (، بر تعامل و کنش متقابل افراد بر یکـدیگر  )تعامل(نمادین  5رویکرد کنش متقابل
اعتقاد رویکرد کنش متقابل نمادین بر این است که آنچه در بخشـهاي  . ، مبتنی است)افراد با محیط

شـاگرد،  ـ   ي درسـی، نـوع امتحانـات، نـوع روابـط معلـم      هر نظام آموزشی، شـامل محتـواي کتابهـا   
انتظارات معلم، انتظارات شاگرد و قوانین و مقررات، قابل مشاهده است، حاصل تعامالت بین فردي 

) 143: 1390سبحانی نژاد و منافی، (هاي ذي نفع مدیر و سایر گروهـ   دانش آموز، معلمـ   چون معلم
شود، برقراري نـوعی اخالقیـات، ارزشـها، تعهـدات،     ا ایجاد میآنچه از این کنشها و واکنشه. نیست

در واقع، در خالل این دسته از تعامالت، افـراد نـوعی   . مسئولیتها، باورها، رفتارها و عملکردها است
کنند و نقشها، مسئولیتها و هنجارهـاي جدیـدي شـکل    جامعه پذیري و فرهنگ پذیري را تجربه می

  ). 142: 1390سبحانی نژاد و منافی،( گیردمی
چوکـده،   فتحی و واحد ؛453ـ   451: 1378سیلور، الکساندر و لوئیس، (بررسی پژوهشهاي قبل 

هـاي  ، نشان داد که زمینـه )58: 1389و بیان فر و همکاران،  3: 1385؛ مهرام و همکاران، 103: 1385
تـوا، قـوانین و مقـررات و مکـان     آموزشی چون معلم، دانـش آمـوز، روش تـدریس، ارزشـیابی، مح    

مـورد توجـه   ) 3: 1385مهـرام و همکـاران،   (توان به عنوان عوامل برنامه درسی پنهان فیزیکی را می
تـأثیر  ایرانـی در وجـود آنهـا    ـ   قرار دادکه بر زندگی دانش آموزان و از جمله تجلّی هویت اسالمی

  .داردبسیاري 
  شـناخت، درونـی کـردن و پایبنـدي عملـی بـه        ایرانـی، براینـدي اسـت کـه از     ـهویت اسالمی   

 
1 - Skelton 
2 - Jackson 
3 - Dreeben 
4 - Sari &Doganay 
5 - Interactionism 
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؛ یعنـی  )418: 1392سبحانی نـژاد و امیـري،   (آید به دست میایرانی براي افراد ـ   هاي اسالمیآموزه
احسـاس  (، عاطفه )ایرانی ـ  هاي اسالمیآگاهی ذهنی از آموزه(توان آن را در سه سطح شناخت می

؛ 17: 1384بهنـر،  ) (ها در رفتار فـرد مود آشکار این آموزهن(و رفتار ) هاعاطفه و عالقه به این آموزه
پـنج بعـد دینـی، اقتصـادي، اجتمـاعی،       این آموزه ها،. ، مورد بررسی قرار داد)48: 1390معماریان، 

توضیح که چنانچـه  این ایرانی است با  ـ  فرهنگی و سیاسی دارد و مبنایی براي هویت سازي اسالمی
پـذیرش در سـه سـطح    ( ایرانی در هر بعد، مورد پذیرش جامع فرد قـرار گیـرد    ـ  هاي اسالمیآموزه

شود و با پذیرش جـامع  می ایرانیـ   فرد در آن بعد، هویت یافته اسالمی) شناختی، عاطفی و رفتاري
سبحانی نژاد و امیري، ( ایرانی در تمام ابعاد در وجود وي تجلّی می یابدـ   تمام ابعاد، هویت اسالمی

  ).419و  418 :1392
      ایرانـی در وجـود افـراد بـا نظـر بـه رویکـرد سـاختگرا انجـام          ـ   چگونگی تجلّی هویت اسـالمی 

ساختگرایی بر این باور است که هویت، ساخته و پرداخته اوضاع اجتماعی انسانها اسـت و  . شودمی
انسانها در تعامل با  ).64تا  62:  1389زهیري،(اشاره دارد ) نمادین(به مکتب کنش متقابل اجتماعی 

  .سازندشناسند یا میایرانی، خویشتن خود را میـ  هاي اسالمیجامعه و از جمله ابعاد پنجگانه آموزه
هاي زمینه هـاي  این پژوهش براي بررسی سؤاالت پژوهشی خود در نظر دارد وجوهی از تجربه

ن و مقـررات و مکـان   آموزشی چون معلم، دانـش آمـوز، روش تـدریس، ارزشـیابی، محتـوا، قـوانی      
ایرانـی دانـش آمـوزان دختـر مـدارس       ـرا بر هویت اسـالمی   ) 3: 1385مهرام و همکاران، (فیزیکی 

  .بررسی کند) هر عامل در یک سؤال جدا(دوره متوسطه شهر تهران، 
  :هفت سؤال ذیل در پژوهش طرح و بررسی شده است

ایرانی دانش آموزان دختر ـ   اسالمی تأثیر پنهان عامل معلم از عوامل آموزشگاهی بر هویتـ   1
  دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟

ایرانی دانش آموزان  ـ تأثیر پنهان عامل دانش آموز از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ  2
  دختر دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟

ایرانـی دانـش    ـ  تأثیر پنهان عامل روش تدریس از عوامل آموزشـگاهی بـر هویـت اسـالمی    ـ   3
  آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟

ایرانی دانـش آمـوزان    ـ  تأثیر پنهان عامل ارزشیابی از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ   4
  دختر دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟
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آموزان دختر  ایرانی دانشـ   تأثیرپنهان عامل محتوا از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ   5
  دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟

ایرانـی دانـش    ـ  تأثیر پنهان عامل قوانین و مقررات از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ   6
  آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟

 ایرانی دانش ـ تأثیر پنهان عامل مکان فیزیکی از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ  7
  ؟استآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران چگونه 

  
  روش شناسی پژوهش

در مرحله اجراي پژوهش و (رویکرد پژوهش، کیفی، و با تلفیقی از روشهاي مصاحبه پژوهی 
و با نمونه گیري ) هادر مرحله تجزیه و تحلیل یافته(، تحلیل محتواي کیفی )گردآوري اطالعات

. در مورد پنج مدرسه و سی دانش آموز، انجام شده است) شاخصبا معیار زنجیره اي (هدفمند 
تجزیه و . گردآوري شد )از نوع نیمه رهنمودي(اطالعات مورد نیاز با استفاده از ابزار مصاحبه 

ها بر مبناي تحلیل محتواي کیفی انجام شده و کدگذاري یافته ها در سه مرحله تحلیل یافته
اعتبار و اعتمادپذیري یافته ها از طریق . صورت گرفته استکدگذاري باز، گزینشی و محوري 

هایی چون کنترل اعضا، اجماع سه سویه، بازنگري ناظرین و مصاحبه ها توسط پژوهشگر شیوه
  . تأمین شده است

ایرانی که مورد بررسی قرار گرفته است، پنج بعد دینی، اقتصادي، ـ  شاخصهاي هویت اسالمی
است و در قالب سؤاالت مصاحبه به شکل پرسش از دانش آموزان در  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

همانگونه که ذکر شد، این سه بعد در کنار همدیگر موجب (هر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاري 
برخی از سؤاالت مصاحبه، . مورد بررسی قرار گرفته است) شودایرانی میـ  تجلّی هویت اسالمی

  :عبارت ا ست از
مند شدن نسبت به آنها و رفتارهاي ایرانی، عالقه ـ هاي اسالمیآگاهی شما از آموزهآیا معلم بر 

 ایرانی نقشی دارد؟ اگر بله، چگونه؟ـ  اسالمی

مند شدن ایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیآیا دانش آموزان کالس و مدرسه بر آگاهی شما از آموزه
  اگر بله، چگونه؟ ؟ایرانی نقشی داردـ نسبت به آنها و رفتارهاي اسالمی 
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شما نسبت  شدن مندایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیآیا روش تدریس معلم بر آگاهی شما از آموزه
  اگر بله، چگونه؟ ایرانی نقشی دارد؟ـ به آنها و رفتارهاي اسالمی 

مند ایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیهاي شما بر آگاهی شما از آموزهآیا ارزیابی معلم از آموخته
  اگر بله، چگونه؟ ایرانی نقشی دارد؟ـ نسبت به آنها و رفتارهاي اسالمی  شدن

مند شدن نسبت به آنها ایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیآیا کتابهاي مدرسه بر آگاهی شما از آموزه
  اگر بله، چگونه؟ ایرانی نقشی دارد؟ـ و رفتارهاي اسالمی 

مند شدن ایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیآموزهآیا قوانین و مقررات مدرسه بر آگاهی شما از 
  اگر بله، چگونه؟ ایرانی نقشی دارد؟ـ نسبت به آنها و رفتارهاي اسالمی 

مند ایرانی، عالقهـ  هاي اسالمیآیا ساختمان مدرسه و محیط کالسها بر آگاهی شما از آموزه
  چگونه؟ اگر بله، ایرانی نقشی دارد؟ـ شدن نسبت به آنها و رفتارهاي اسالمی 

  .ذکر شده است 1جامعه مورد بررسی، نمونه و روشهاي نمونه گیري در قالب جدول شماره 
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  جامعه، نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیري مراحل گوناگون فرایند پژوهش  :1جدول 

جامعه مورد بررسی  
  پژوهش

  مرحله فرایند اجرا
  

  مدارس
  معیار شاخصزنجیره اي با   روش نمونه گیري
  مدرسه 5  حجم نمونه

  دانش آموزان
  

  روش نمونه گیري

  نفر 4  اي با معیار شاخصزنجیره  شمال
  نفر 2  )1(دسترسی آسان

  نفر 6  اي با معیار شاخصزنجیره  شرق
  نفر 6  اي با معیار شاخصزنجیره  مرکز
  نفر 6  اي با معیار شاخصزنجیره  غرب
  نفر 4  با معیار شاخص ايزنجیره  جنوب

  نفر 2  دسترسی آسان
  دانش آموز 30  حجم نمونه

جامعه مورد بررسی 
پس از فرایند اجرا  پژوهش

  )مرحله توصیف (

تمام مصاحبه هاي پیاده، 
  و مشاهدات ثبت شده

بر اساس داللت جامع  1نمونه گیري از اطالعات  روش نمونه گیري
  بر موضوع 

  حساس و برجستهموارد   حجم نمونه
جامعه مورد بررسی 

پس از فرایند اجرا  پژوهش
  )مرحله تحلیل(

تمام مصاحبه هاي پیاده، 
  و مشاهدات ثبت شده

نمونه گیري از اطالعات بر اساس گردآوري کامل   روش نمونه گیري
  موارد مرتبط

  تمام موارد  حجم نمونه
جامعه مورد بررسی 

پس از فرایند اجرا  پژوهش
  )تفسیرمرحله (

تمام مصاحبه هاي پیاده، 
  و مشاهدات ثبت شده

بر اساس موارد  2نمونه گیري از درون  اطالعات  روش نمونه گیري
  حساس و برجسته

  موارد حساس و برجسته  حجم نمونه
 جامعه مورد بررسی پژوهش

مرحله (پس از فرایند اجرا 
  )هاارائه یافته

تمام مصاحبه هاي پیاده، 
  شدهو مشاهدات ثبت 

بر اساس به اشباع رسیدن  3نمونه گیري بازنمودي  روش نمونه گیري
  توضیح موضوع به مخاطب

  تا حد اشباع درك مخاطب  حجم نمونه
  

  بررسی سؤالهاي پژوهش
ایرانی ـ از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی معلم تأثیر پنهان عامل  :بررسی سؤال اول

  شهر تهران چگونه است؟ دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه
  

 
1 - material sampling 
2 - sampling within the material 
3 - presentational sampling 
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  تأثیر مقوله هاي محوري اثر پنهان معلم بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان: 2جدول 
    مقوله محوري  اثر پنهان مثبت عامل معلم  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل معلم  شیوه

 مصاحبه ---------------------------  ----- 

اثر مثبت صحبت هاي غیررسمی معلم در ارتباط با 
 ایرانی بر تکمیل، ارتقا، تقویت وـ هویت اسالمی 

هویت اسالمی  آموز در زمینههاي دانش آگاهیي اعتال
 ایرانیـ 

/ مصاحبه   شناختی
 مشاهده

اثر منفی ناتوانی علمی معلم به منظور پاسخگویی به 
ـ ابهامات دانش آموزان در زمینه هویت اسالمی 

ادراك و فهم  ایرانی بر به ورطه خطا افتادن و انحراف
  ایرانیـ  دانش آموز در زمینه هویت اسالمی

/ مصاحبه 
 اسناد و
  مدارك

اثر مثبت توانمندي علمی معلم در بحث و 
ـ  وستانه در زمینه هویت اسالمیگفتگوهاي علمی د

 اصالح فهم ادراك و  ایرانی بر اعتال و هدایت
  ایرانیـ  اسالمیهویت آموز در زمینه دانش

/  مصاحبه 
 اسناد و
  مدارك

در  دانش آموزان اثر منفی بیان مطالب نامتناسب با سن
ادراك  ایرانی بر تضعیفـ ارتباط با هویت اسالمی 

  ایرانیـ  هویت اسالمیدانش آموز در زمینه 
 -----   ---------------------------  

 مصاحبه

اثر منفی اجاد فضاي منفی غیردوستانه از طریق بیان 
ایرانی  ـ بد و نامناسب نکات مرتبط با هویت اسالمی 

 بر تضعیف گرایش، ایجاد حس منفی، کاهش اشتیاق
 ایرانیـ دانش آموز به سمت هویت اسالمی  و رغبت

 مصاحبه

اثر مثبت ایجاد فضاي مثبت دوستانه از طریق دلنشین 
ـ و جذاب بیان کردن مسائل مرتبط با هویت اسالمی 

 وگرایش، افزایش انگیزه  افزایش و ایرانی بر تثبیت
 ایرانیـ اسالمی  دانش آموز در زمینه هویت اشتیاق

  عاطفی

 -----  --------------------------- 

/ مصاحبه
 اسناد و
 مدارك

اثر مثبت ایجاد جو دوستانه علمی قابل اعتماد از 
ایرانی بر ـ سوي معلم در حیطه هویت اسالمی 

هاي  آموز به سمت زمینهدانش تشویقو  برانگیختگی
 ایرانیـ هویت اسالمی  مرتبط با

/ مصاحبه 
 مشاهده

اثر منفی انگیزه کافی نداشتن در زمینه فعالیتهاي 
ایرانی بر کاهش رغبت و ـ با هویت اسالمی مرتبط 

ا یرانی ـ  اشتیاق دانش آموز به سمت هویت اسالمی
 و تردید و تزلزل به ارزشهاي آن

 مصاحبه
اسناد و /

 مدارك

هاي همسو اثر مثبت با انگیزه بودن معلم در عرصه
به دانش آموز  ایرانی بر ترغیب ـبا هویت اسالمی 

 ایرانیـ سمت زمینه هاي مرتبط با هویت اسالمی 

 -----  --------------------------- 

/ مصاحبه
 اسناد و
 مدارك

ـ اثر مثبت ایجاد سؤالهاي مرتبط با هویت اسالمی 
  ایرانی در ذهن دانش آموزان بر تقویت گرایش

 ایرانیـ به سمت هویت اسالمی  آموزدانش

/ مصاحبه 
 مشاهده

اثر منفی تشویق رفتارها و فعالیتهاي نادرست دانش 
ایرانی بر کاهش  ـآموزان در زمینه  هویت اسالمی 

رفتارهاي صحیح مرتبط با هویت  آموز بهرغیت دانش
  ایرانی ـاسالمی 

 -----   ---------------------------  
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  اسالمی ـ ایرانی دانش آموزانتأثیر مقوله هاي محوري اثر پنهان معلم بر هویت : 2ادامه جدول 
    مقوله محوري  اثر پنهان مثبت عامل معلم  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل معلم  شیوه

 مصاحبه

اثر منفی شاخصهاي نامطلوب رفتاري معلم بیان کننده 
 ایرانی بر تضعیف و ـنکات مرتبط با هویت اسالمی 

ایرانی در  ـهویت اسالمی  تخریب رفتارهاي مرتبط با
 دانش آموز

 مصاحبه

خصهاي مطلوب رفتاري معلم بیان کننده شااثر مثبت 
 ایرانی بر تعالی، ـ  نکات مرتبط با هویت اسالمی

مرتبط با هویت  رفتارهاياصالح  و ، تحکیمبهبود
 ایرانی دانش آموزانـ اسالمی 

  رفتاري

 -----  --------------------------- 
/ مصاحبه
و  اسناد
 مدارك

اثر مثبت اقدام عملی معلم بیان کننده نکات مرتبط با 
ایرانی در خصوص آراستگی ـ هویت اسالمی 
مرتبط با  هویت  و تحکیم رفتارهاي ظاهري بر بهبود

 ایرانی دانش آموزانـ  اسالمی 

 مصاحبه

اثر منفی عدم پایبندي معلم به هنجارهاي مرتبط با 
افزایش رفتار،  ایرانی بر تزلزل ـهویت اسالمی 

مرتبط با تحکیم رفتارهاي ضد   رفتارهاي ناصحیح و
 ایرانی ـهویت اسالمی 

/ مصاحبه
 اسناد و
 مدارك

اثر مثبت پایبندي عملی معلم به هنجارهاي مرتبط با 
 ، تکمیلارتقا ایرانی بر تکوین،ـ  هویت اسالمی

ایرانی دانش ـ  رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی
 آموزان

/ مصاحبه 
  مشاهده

اثر منفی عدم پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده از 
 ـسوي دانش آموزان در ارتباط با هویت اسالمی 

کجروي رفتارها و تثبیت  ایرانی بر انحراف و
  ایرانی در دانش آموز ـرفتارهاي ضد هویت اسالمی 

 -----   ---------------------------  

/ مصاحبه 
  مشاهده

رفتارها از سوي معلم در اثر منفی مدیریت نامطلوب 
ایرانی بر  ـمرتبط با هویت اسالمی  بحثهاي کالسی

 و افزایش رفتارهاي ضد رفتارها کاهش و تخریب
  ایرانی دانش آموزـ  هویت اسالمی

 -----   ---------------------------  

  مصاحبه

اثر منفی اظهارات بیش از حد معلم در ارتباط با 
و  کاهش و تضعیف رفتارهاایرانی بر ـ  هویت اسالمی
ـ  رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی فعالیتها و تنزّل

  ایرانی دانش آموز

 -----   ---------------------------  

  

  
ایرانی دانش آموزان است ـ  ، نشاندهنده تأثیر پنهان عامل معلم بر هویت اسالمی2جدول شماره 

ایرانی و  ـ  معلم در ارتباط با هویت اسالمیبه طوري که در سطح شناختی صحبت هاي غیررسمی 
اعتالي  ایرانیـ توانمندي علمی معلم در بحث و گفتگوهاي علمی دوستانه در زمینه هویت اسالمی 

این در حالی  .ایرانی را به همراه داردـ  ادراك دانش آموزان در زمینه عرصه هاي هویت اسالمی
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 یی به ابهامات دانش آموزان در زمینه هویت اسالمیاست که ناتوانی علمی معلم به منظور پاسخگو
بر هویت  ایرانیـ  در ارتباط با هویت اسالمی  آموزاندانش ایرانی، بیان مطالب نامتناسب با سنـ 

در سطح عاطفی، ایجاد فضاي مثبت . ایرانی دانش آموزان اثر منفی و تضعیف کننده داردـ  اسالمی
ایرانی، ایجاد جو ـ  یان کردن مسائل مرتبط با هویت اسالمیدوستانه از طریق دلنشین و جذاب ب

ایرانی، با انگیزه بودن معلم در ـ  دوستانه علمی قابل اعتماد از سوي معلم در حیطه هویت اسالمی
ایرانی در ـ  ایرانی و ایجاد سؤالهاي مرتبط با هویت اسالمیـ  عرصه هاي همسو با هویت اسالمی

ایرانی را ـ  و تحکیم گرایش دانش آموزان به سمت هویت اسالمیذهن دانش آموزان، تقویت 
نوید می دهد؛ اما ایجاد فضاي منفی غیردوستانه از طریق بیان بد و نامناسب نکات مرتبط با هویت 

ایرانی و تشویق ـ با هویت اسالمی ایرانی، انگیزه کافی نداشتن در زمینه فعالیتهاي مرتبط ـ  اسالمی
کاهش رغبت دانش  ایرانیـ اي نادرست دانش آموزان در زمینه هویت اسالمی رفتارها و فعالیته

در سطح رفتاري، شاخصهاي مطلوب رفتاري معلم بیان کننده نکات مرتبط . آموزان را به دنبال دارد
ایرانی در ـ ایرانی، اقدام عملی معلم بیان کننده نکات مرتبط با هویت اسالمی ـ با هویت اسالمی 
ایرانی، ـ ی ظاهري و  پایبندي عملی معلم به هنجارهاي مرتبط با هویت اسالمی خصوص آراستگ

شود و ایرانی دانش آموزان میـ  موجب تکوین و اصالح رفتارهاي همسو با هویت اسالمی
ایرانی، عدم پایبندي ـ شاخصهاي نامطلوب رفتاري معلم بیان کننده نکات مرتبط با هویت اسالمی 

ایرانی، عدم پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده از  ـمعلم به هنجارهاي مرتبط با هویت اسالمی 
ایرانی،  مدیریت نامطلوب رفتارها از سوي معلم  ـسوي دانش آموزان در ارتباط با هویت اسالمی 

معلم در ارتباط با  ایرانی و اظهارات بیش از حد ـدر بحثهاي کالسی مرتبط با  هویت اسالمی 
ایرانی ـ  هویت اسالمی تخریب رفتارهاي صحیح و افزایش رفتارهاي ضد ایرانی ـهویت اسالمی 

  . دهددانش آموزان را هشدار می
ـ  بررسی سؤال دوم، تأثیر پنهان عامل دانش آموز از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیـ  2

  شهر تهران چگونه است؟ ایرانی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 43/  نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان

 

  هاي محوري اثر پنهان دانش آموز بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزانتأثیر مقوله ـ 3جدول

  مقوله محوري اثر پنهان مثبت عامل دانش آموز  

شیوه
  

  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل دانش آموز

شیوه
  

شناختی
  

دوستان در زمینه ها و بحث و گفتگوهاي مستدل  اثر مثبت صحبت
مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی بر رشد  هنجارها، رفتارها و مسائل

آموز در زمینه هویت آگاهی و اصالح درك و اعتالي فهم دانش
  اسالمی ـ ایرانی

مصاحبه
  

آگاهانه و  ها و بحثهاي غیرمستدل، نااثر منفی صحبت
نادرست دوستان در زمینه هویت اسالمی ـ ایرانی بر 

و کجروي فهم دانش آموز در انحراف ادراك  تضعیف و
  زمینه هویت اسالمی ـ ایرانی

مصاحبه
 /

مشاهده
  

عاطفی
  

اثر مثبت مشتاقانه و مشوقانه حرف زدن دوستان در زمینه فعالیتها، 
منابع و رفتارهاي مرتبط با  هویت اسالمی ـ ایرانی بر افزایش رغبت 

  ایرانیـ  اسالمی هویتو  اشتیاق و گرایش دانش آموز به سمت 
مصاحبه  
مشاهده

اثر منفی مشوقانه حرف زدن دوستان در زمینه رفتارهاي   
 ضدهنجارهاي مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی بر تشویق

  به هنجارهاي ضد هویت اسالمی ـ ایرانیآموز دانش

مصاحبه
مشاهده/ 
  

و  اثر مثبت گرایش آگاهانه دوستان به ارزشها، فعالیتها، منابع
رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی بر تقویت رغبت و 

  انگیزه و افزایش عالقه دانش آموز به هویت اسالمی ـ ایرانی

مصاحبه
مند نبودن دوستان به ارزشها، فعالیتها و اثر منفی عالقه  

ایرانی بر تزلزل و کاهش  ـ با هویت اسالمی رفتارهاي مرتبط
  ایرانی ـ دانش آموز به هویت اسالمی گرایش و رغبت

مصاحبه
  

 ---------------------------   ---  

اثر منفی بی ادبانه، تمسخرانه و جانبدارانه حرف 
زدندوستان در زمینه رفتارها و مسائل مرتبط با هویت 
 اسالمی ـ ایرانی بر گرایش بیشتر دانش آموز به هنجارهاي

تزلزل گرایش به هویت ، تردید نسبت به هنجارها و ضد
  اسالمی ـ ایرانی

مصاحبه
 /

مشاهده
  

 ---------------------------   ---  
اثر منفی بی انگیزگی دوستان به منظور فعالیتهاي مرتبط با 

آموز به  هویت اسالمی ـ ایرانی بر تضعیف گرایش دانش
  ایرانیـ  سمت هویت اسالمی

مصاحبه
مشاهده/ 
  

رفتاري
  

دوستان به هنجارها و رفتارهاي مرتبط با  هویت اثر مثبت پایبندي 
تثبیت و  اسالمی ـ ایرانی بر اصالح رفتارهاي نادرست و تکوین

  ایرانیـ هویت اسالمی رفتارهاي صحیح مرتبط با 

مصاحبه
 /

مشاهده
ها و رفتارهاي اثر منفی پایبند نبودن دوستان به فعالیت  

ارهاي ضد، مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی بر افزایش رفت
انحراف رفتارهاي مرتبط با  وخطا افتادن  تخریب، به ورطه

  هویت اسالمی ـ ایرانی در دانش آموز

مصاحبه
  

هاي هویت اسالمی ـ ایرانی بر اثر مثبت فعالیتهاي دوستان در زمینه
  ایرانیـ  هویت اسالمیتکوین و تحکیم رفتارهاي مرتبط با 

مصاحبه
مشاهده/ 
  

 ---------------------------  

 -----
  

اثر مثبت شاخصهاي مطلوب رفتاري دوستانِ در مسیر هویت 
مرتبط با  یافتگی اسالمی ـ ایرانی بر تقویت و تعالی رفتارهاي

  ایرانیـ  هویت اسالمی

مصاحبه
مشاهده/ 
اثر منفی شاخصهاي نامطلوب رفتاري دوستان بر افزایش   

  آموز ایرانی در دانشرفتارهاي ضد هویت اسالمی ـ 

مصاحبه 
مشاهده/ 
  

 اثر مثبت برقراري امکان بحثهاي مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی
  ایرانیـ  اسالمی توسط دوستان بر تقویت رفتارهاي مرتبط با هویت

مصاحبه
مشاهده/ 
در بحثهاي دوستان اثر منفی رفتارهاي حاکی از کم ظرفیتی   

ي رفتارها بر تضعیفمرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی 
  مرتبط با هویت اسالمی ایرانی

مصاحبه 
مشاهده/ 
  

 ---------------------------   ---  
- دانش اثر منفی رفتارهاي ناپسند دوستان در برابر پایبندي

به هویت اسالمی ـ ایرانی بر تضعیف رفتارهاي صحیح آموز 
  آموزمرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی در دانش

مصاحبه 
مشاهده/ 
  

 ---------------------------   ---  
اثر منفی تکرار بیش از حد اظهارات دوستان در ارتباط با 
با  هویت اسالمی ـ ایرانی بر تضعیف رفتارهاي مرتبط

  آموزیرانی دانشـ ا هویت اسالمی

مصاحبه 
مشاهده/ 
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ایرانی دانش آموزان ـ  دهنده تأثیر پنهان عامل دانش آموز بر هویت اسالمی ، نشان3جدول 
مرتبط  هاي دوستان در زمینه هنجارها، رفتارها و مسائلاست به طوري که در سطح شناختی صحبت

ایرانی، ـ ایرانی و بحث و گفتگوي مستدل دوستان در زمینه هویت اسالمی ـ با هویت اسالمی 
در  .شودانی میایرـ  هاي همسو با هویت اسالمیموجب رشد و اصالح فهم دانش آموز در زمینه

ـ  ها و بحثهاي غیرمستدل، ناآگاهانه و نادرست دوستان در زمینه هویت اسالمیهمین سطح، صحبت
ایرانی را ـ  موجبات انحراف ادراك دانش آموز در زمینه مسائل همسو با هویت اسالمی ایرانی

فعالیتها، منابع و  در زمینه مشتاقانه و مشوقانه حرف زدن دوستان ،در سطح عاطفی. کندفراهم می
ایرانی و گرایش آگاهانه دوستان به ارزشها، فعالیتها، منابع و ـ  رفتارهاي مرتبط با  هویت اسالمی
تأثیر مثبتی بر تحکیم و تقویت گرایش دانش آموزان به  ایرانیـ رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی 

ن دوستان در زمینه رفتارهاي ایرانی دارد در حالی که مشوقانه حرف زدـ  سمت هویت اسالمی
مند نبودن دوستان به ارزشها، فعالیتها و ایرانی، عالقهـ ضدهنجارهاي مرتبط با هویت اسالمی 

دوستان در  ایرانی، بی ادبانه، تمسخرانه و جانبدارانه حرف زدنـ با هویت اسالمی  رفتارهاي مرتبط
و بی انگیزگی دوستان به منظور فعالیتهاي  ایرانیـ زمینه رفتارها و مسائل مرتبط با هویت اسالمی 

ایرانی را در ـ  تضعیف عالقه دانش آموز نسبت به هویت اسالمی ایرانی،ـ مرتبط با هویت اسالمی 
ایرانی، ـ در سطح رفتاري، پایبندي دوستان به هنجارها و رفتارهاي مرتبط با  هویت اسالمی . بر دارد

ایرانی، شاخصهاي مطلوب رفتاري دوستانِ در مسیر ـ اسالمی هاي هویت فعالیتهاي دوستان در زمینه
ایرانی توسط ـ ایرانی و برقراري امکان بحثهاي مرتبط با هویت اسالمی ـ هویت یافتگی اسالمی 

ایرانی را براي دانش آموزان ـ  دوستان، تکوین و تحکیم رفتارهاي صحیح همسو با هویت اسالمی
ایرانی، ـ به ارمغان می آورد اما پایبند نبودن دوستان به فعالیتها و رفتارهاي مرتبط با  هویت اسالمی 

در بحثهاي مرتبط با دوستان شاخصهاي نامطلوب رفتاري دوستان، رفتارهاي حاکی از کم ظرفیتی 
ـ به هویت اسالمی دانش آموز  برابر پایبنديایرانی، رفتارهاي ناپسند دوستان در ـ هویت اسالمی 

ایرانی، انحراف رفتارهاي ـ ایرانی و تکرار بیش از حد اظهارات دوستان در ارتباط با هویت اسالمی 
  . ایرانی دانش آموزان را به دنبال داردـ  همسو با هویت اسالمی صحیح و افزایش رفتارهاي ضد

وش تدریس از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی بررسی سؤال سوم، تأثیر پنهان عامل رـ  3
  ایرانی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟ ـ
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 45/  نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان

 

  ایرانی دانش آموزان –هاي محوري اثر پنهان روش تدریس بر هویت اسالمی ـ نشاندهنده تأثیر مقوله 4جدول 
  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل روش تدریس  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان مثبت عامل روش تدریس  

  شناختی

ان مشاهده کاثر مثبت تدریس مفاهیم با استفاده از ام
ایرانی  ـاسالمی  هنجارها و رفتارهاي مرتبط با هویت

هم راستا با آن بر  علمی به مراکز و اماکن سفردر 
دانش آگاهی  ارتقاء و رشد فهم، تکمیل اعتالي ادراك،

  ایرانیـ  زمینه هویت اسالمی آموز در

  مصاحبه

  .دانش آموزان نظري نداشتند

  مصاحبه

  عاطفی

 ـ اثر مثبت تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
ایرانی با استفاده از نمایش، فیلم، تصاویر، داستان و 
تمثیل بر افزایش رغبت، اشتیاق و عالقه دانش آموز در 

  ایرانیـ  زمینه هویت اسالمی

  -----   ---------------------------   مصاحبه

 ـ اثر مثبت تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
با استفاده از امکان برقراري فضاي دوستانه و  ایرانی
گرایش  گفتگوي معلم با دانش آموز بر افزایش صمیمی

دانش آموز مشتاقانه، تقویت و تحکیم رغبت و گرایش 
  ایرانی  ـ  به سمت هویت اسالمی

  -----   ---------------------------   مصاحبه

ـ  اثر مثبت تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
ایرانی با استفاده از امکان برقراري جو دوستانه مباحثه 
و  بین دانش آموزان همراه با نظارت معلم بر تقویت

هویت  شد اشتیاق و ترغیب دانش آموز به سمتر
  ایرانی  ـ  اسالمی

  مصاحبه

اثر منفی ایجاد فضاي غیردوستانه در تدریس 
ایرانی از طریق ـ  مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی

مباحثه دانش آموزان همراه با نظارت معلم بر 
دانش آموز گرایش و رغبت و تردید  تضعیف

  ایرانیـ  نسبت به هویت اسالمی

  
  مصاحبه

  

ـ  اثر مثبت تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
در این حیطه  با استفاده از تنوع روشهاي تدریسایرانی 

تقویت عالقه  یشتر، برانگیختگی وگرایش ب بر اشتیاق و
  ایرانیـ  دانش آموز به سمت هویت اسالمی

  مصاحبه

ـ  اثر منفی تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
ایرانی صرفاً از طریق سخنرانی بر تضعیف گرایش 

هویت  و کاهش رغبت دانش آموز به سمت
  ایرانیـ  اسالمی

  
  مصاحبه

 ---------------------------   -----  

واضح کلمات در  اثر منفی اداي سریع و غیر
ایرانی ـ  تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی

 بر کاهش گرایش و رغبت دانش آموز به سمت
  ایرانیـ  هویت اسالمی

/ مصاحبه
  مشاهده

  رفتاري

عملی رفتارهاي مرتبط با  الگوهاي  اثر مثبت تدریس
ایرانی با استفاده از نمایش، فیلم، ـ  هویت اسالمی

داستان و تمثیل بر هدایت، اصالح و ارتقاي  تصویر،
     ایرانی در ـ  رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی

  دانش آموز

  مصاحبه

  .دانش آموزان نظري نداشتند

  مصاحبه
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ایرانی دانش آموزان ـ  تدریس بر هویت اسالمیتأثیر پنهان عامل روش  نشاندهنده 4جدول 
شناختی تدریس مفاهیم با استفاده از امکان مشاهده هنجارها و  است به طوري که در سطح

شرایط  همراستا با آن، سفرعلمی به مراکز و اماکنایرانی در ـ اسالمی  رفتارهاي مرتبط با هویت
در سطح عاطفی، تدریس مفاهیم . می کندالزم به منظور رشد اطالعات دانش آموزان را فراهم 

ایرانی با استفاده از نمایش، فیلم، تصاویر، داستان و تمثیل، تدریس مفاهیم ـ  مرتبط با هویت اسالمی
گفتگوي  با استفاده از امکان برقراري فضاي دوستانه و صمیمی ایرانیـ  مرتبط با هویت اسالمی

ایرانی با استفاده از امکان برقراري جو  ـ هویت اسالمیمعلم با دانش آموز، تدریس مفاهیم مرتبط با 
ـ  دوستانه مباحثه بین دانش آموزان همراه با نظارت معلم و تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی

در این حیطه، زمینه ساز  ایرانی با استفاده از برانگیختگی دانش آموز از تنوع روشهاي تدریس
در حالی که . شودایرانی میـ  وزان به سمت هویت اسالمیتحکیم گرایش و انگیزش دانش آم

ایرانی از طریق مباحثه دانش  ـ ایجاد فضاي غیردوستانه در تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی
ایرانی صرفاً از طریق ـ  آموزان همراه با نظارت معلم، تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمی

ایرانی، ـ  کلمات در تدریس مفاهیم مرتبط با هویت اسالمیواضح  سخنرانی و اداي سریع و غیر
الگوهاي عملی  در سطح رفتاري، تدریس. کندبستر مخرّبی براي انگیزش دانش آموزان مهیا می

امکان  داستان و تمثیل، ایرانی با استفاده از نمایش، فیلم، تصویر، ـ رفتارهاي مرتبط با هویت اسالمی
ـ  وین و اصالح رفتارهاي دانش آموزان را در راستاي هویت اسالمیالگوسازي عملی به منظور تک

  . سازدایرانی فراهم می
ـ  از عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمیارزشیابی بررسی سؤال چهارم، تأثیر پنهان عامل ـ  4

  ایرانی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟
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  ایرانی دانش آموزانـ هاي محوري اثر پنهان ارزشیابی بر هویت اسالمی تأثیر مثبت مقوله ـ 5جدول 
  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل ارزشیابی  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان مثبت عامل ارزشیابی  

  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  شناختی
  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  عاطفی

  رفتاري

اثر مثبت احتساب عادالنه فعالیتهاي مرتبط با 
ایرانی دانش آموز در ارزشیابی  ـهویت اسالمی 

نهایی دروس همراستا با ابعاد مذکور بر تقویت، 
الش عملی دانش آموز تثبیت ت ارتقا و تحکیم و

  ایرانیـ  هویت اسالمیدر زمینه 

  مصاحبه

اثر منفی عدم احتساب فعالیتهاي دانش آموز 
ایرانی در ارزشیابی ـ  درارتباط با هویت اسالمی

نهایی دروس همراستا با آن بر تخریب تالش 
ـ  عملی دانش آموز در زمینه هویت اسالمی

  یرانیا

  مصاحبه
  

اثر مثبت مبنا قرار دادن کیفیت فعالیتهاي دانش 
ایرانی به ـ  در ارتباط با هویت اسالمی آموز

عنوان شاخص ارزشیابی نهایی دروس همراستا 
با آن بر اعتال و ارتقاي فعالیتهاي دانش آموز در 

  یرانیـ ا زمینه هویت اسالمی

  مصاحبه

 اثر منفی مبنا قرار ندادن کیفیت فهم دانش آموز
در زمینه هویت ) مبنا قرار دادن حافظه محوري(

یرانی به عنوان شاخص ارزشیابی اـ اسالمی 
و به  نهایی دروس همراستا با آن بر تضعیف

دانش اموز در ورطه خطا افتادن تالش عملی 
  ایرانیـ  زمینه هویت اسالمی

  /مصاحبه 
اسناد و 
  مدارك

اثر مثبت استفاده معلم از امکان برقراري 
آزمونهاي متعدد و متنوع اصلی و جبرانی در 

صول نتیجه ارزشیابی نهایی طول ترم به منظور ح
ایرانی بر ـ دروس همراستا با  هویت اسالمی 

شد و تکمیل تالشهاي دانش تکوین، ر اصالح،
  ایرانیـ  آموز در زمینه هویت اسالمی

/ مصاحبه 
  مشاهده

اثر منفی اکتفاي صرف به نتیجه آزمون پایانی به 
عنوان نتیجه ارزشیابی نهایی دروس همراستا با 

ایرانی بر تخریب و کاهش ـ هویت اسالمی 
 تالش عملی دانش آموز در زمینه هویت اسالمی

  ایرانی ـ 

  مصاحبه

  
آموزان است به ایرانی دانشـ  ، نشاندهنده تأثیر پنهان عامل ارزشیابی بر هویت اسالمی5جدول 

آموز ایرانی دانشـ احتساب عادالنه فعالیتهاي مرتبط با هویت اسالمی  طوري که در سطح رفتاري،
آموز در در ارزشیابی نهایی دروس همراستا با آن ابعاد، مبنا قرار دادن کیفیت فعالیتهاي دانش

ایرانی به عنوان شاخص ارزشیابی نهایی دروس همراستا با آن و استفاده  ـ ارتباط با هویت اسالمی
نظور حصول معلم از امکان برقراري آزمونهاي متعدد و متنوع اصلی و جبرانی در طول ترم به م

ایرانی، رشددهنده رفتارها و فعالیتهاي ـ نتیجه ارزشیابی نهایی دروس همراستا با هویت اسالمی 
 آموز درآموزان است؛ اما عدم احتساب فعالیتهاي دانشایرانی در دانشـ  همسو با هویت اسالمی
نا قرار ندادن کیفیت ایرانی در ارزشیابی نهایی دروس همراستا با آن، مبـ  ارتباط با هویت اسالمی
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ایرانی به عنوان شاخص ـ  در زمینه هویت اسالمی) مبنا قرار دادن حافظه محوري( فهم دانش آموز
ارزشیابی نهایی دروس همراستا با آن و اکتفاي صرف به نتیجه آزمون پایانی به عنوان نتیجه 

یرانی ـ ا سو با هویت اسالمیایرانی، فعالیتهاي همـ ارزشیابی نهایی دروس همراستا با هویت اسالمی 
  . دهددانش آموزان را کاهش می

ـ  بر هویت اسالمی آموزشگاهی عواملاز  بررسی سؤال پنجم، تأثیر پنهان عامل محتواـ  5
  است؟ ایرانی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شهر تهران چگونه
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  اسالمی ـ ایرانی دانش آموزانهاي محوري اثر پنهان محتوا بر هویت مقوله ـ تأثیر 6جدول 
  شیوه  پنهان منفی عامل محتوا مقوله محوري اثر  روش  پنهان مثبت عامل محتوا مقوله محوري اثر  

  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  دانش آموزان نظري نداشتند  شناختی

  عاطفی

اثر مثبت کاهی نبودن ورقهاي کتابهاي درسی همراستا با 
ـ ایرانی بر گرایش بیشتر دانش آموز به  هویت اسالمی

  سمت هویت اسالمی ـ ایرانی
  -----   ---------------------------   مصاحبه

کارگیري رنگهاي زیبا، شاد و جذاب در کتابهاي اثر مثبت به
درسی همراستا با هویت اسالمی ـ ایرانی بر برانگیخته 

ترغیب دانش آموز به سمت هویت اسالمی ـ و  شدن
  ایرانی

/مصاحبه
اسناد و 
  مدارك

اثر منفی رنگ آمیزي نامناسب کتابهاي درسی همراستا با 
هویت اسالمی ـ ایرانی بر کاهش گرایش دانش آموز به 

  سمت هویت اسالمی ـ ایرانی

مصاحبه 
اسناد و /

  مدارك

کارگیري تصاویر زیباي متناسب با سنّ، عالیق اثر مثبت به
ایرانی در کتاب درسی بر تعالی و مرتبط با هویت اسالمی ـ 
  ایرانیـ  هویت اسالمی گرایش دانش آموز به سمت

  مصاحبه
در کتابهاي  اثر منفی عدم وجود تصاویر مرتبط، زیبا و جذاب

 درسی همراستا با هویت اسالمی ـ ایرانی بر کاهش تمایل،
  شتیاق و رغبت دانش آموز به سمت هویت اسالمی ـ ایرانیا

  مصاحبه

چیدمان منظم و منطقی و رعایت فاصله مناسب  اثر مثبت
بین مطالب و سطرها در کتابهاي درسی همراستا با هویت 
اسالمی ـ ایرانی بر افزایش و ارتقاي گرایش و اشتیاق 

  دانش آموز به سمت هویت اسالمی ـ ایرانی

/مصاحبه
اسناد و 
  مدارك

اثر منفی چیدمان غیرمنطقی و نامنظم و عدم رعایت فاصله 
مناسب بین مطالب و سطرها در کتابهاي درسی همراستا با 
هویت اسالمی ـ ایرانی بر تضعیف گرایش و اشتیاق و 
  کاهش رغبت دانش آموز به سمت هویت اسالمی ـ ایرانی

  مصاحبه

اثر مثبت مختصر و مفید نوشته شدن مطالب در کتابهاي 
درسی همراستا با هویت اسالمی ـ ایرانی بر تثبیت گرایش 

  ایرانیـ  هویت اسالمی و رغبت دانش آموز به سمت

/مصاحبه
اسناد و 
  مدارك

اثر منفی توضیحات بیش از حد کتابهاي درسی همراستا با 
هویت اسالمی ـ ایرانی در مورد مطالب ذکر شده در آن بر 
تضعیف گرایش و تردید دانش آموز نسبت به هویت 

  اسالمی ـ ایرانی  

  مصاحبه

بندي عبارات در کتابهاي درسی همراستا با اثر مثبت جمله 
هویت اسالمی ـ ایرانی متناسب با ویژگیهاي سنی، ادراکی 
و عالیق دانش آموز بر تقویت گرایش دانش آموز به سمت 

  هویت اسالمی ـ ایرانی

/مصاحبه
اسناد و 
  مدارك

اثر منفی جمله بندي عبارات کتابهاي درسی همراستا با 
صورت نا متناسب با ویژگیهاي  هویت اسالمی ـ ایرانی به

و  سنی، ادراکی و عالیق دانش آموز بر کاهش، تضعیف
دانش آموز نسبت به هویت اسالمی ـ و تردید  زلزل گرایشت

  ایرانی  

  مصاحبه

اثر مثبت ارائه مطالب کاربردي مرتبط با هویت اسالمی ـ 
ایرانی متناسب با نیازهاي روز و عالیق دانش آموز در 

دانش آموز به سمت هویت  درسی بر گرایش بیشترکتابهاي 
  ایرانیـ  اسالمی

/مصاحبه
اسناد و 
  مدارك

کتابهاي درسی همراستا با  اثر منفی مرتبط نبودن مطالب
با نیازهاي روز و عالیق دانش آموز ایرانی ـ هویت اسالمی 

دانش آموز به سمت هویت اسالمی ـ رغبت  بر کاهش
  ایرانی

مصاحبه 
اسناد و /

  مدارك

اثر مثبت ارائه مطالب مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی در 
و ) ع(قالب داستانهاي بلند و کوتاه و زندگینامه ائمه 

بزرگان دینی دوران قدیم و معاصر بر تحکیم گرایش دانش 
  آموز به سمت هویت اسالمی ـ ایرانی

  -----   ---------------------------   مصاحبه

  مصاحبه  .دنش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  .نداشتند دنش آموزان نظري  رفتاري
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       ایرانی دانش آموزان است ـ  ، نشاندهنده تأثیر پنهان عامل محتوا بر هویت اسالمی6جدول 
ـ به طوري که در سطح عاطفی، کاهی نبودن ورقهاي کتابهاي درسی همراستا با هویت اسالمی 

ـ  و جذاب در کتابهاي درسی همراستا با هویت اسالمیکارگیري رنگهاي زیبا، شاد ایرانی، به
ایرانی در ـ کارگیري تصاویر زیباي متناسب با سنّ، عالیق و مرتبط با هویت اسالمی ایرانی، به

کتاب درسی، چیدمان منظم و منطقی و رعایت فاصله مناسب بین مطالب و سطرها در کتابهاي 
تصر و مفید نوشته شدن مطالب در کتابهاي درسی ایرانی، مخـ درسی همراستا با هویت اسالمی 

 ایرانی، جمله بندي عبارات در کتابهاي درسی همراستا با هویت اسالمیـ همراستا با هویت اسالمی 
ایرانی متناسب با ویژگیهاي سنی، ادراکی و عالیق دانش آموز، ارائه مطالب کاربردي مرتبط با ـ 

اي روز و عالیق دانش آموز در کتابهاي درسی و ارائه ایرانی متناسب با نیازهـ  هویت اسالمی
و ) ع(ایرانی در قالب داستانهاي بلند و کوتاه و زندگینامه ائمه ـ مطالب مرتبط با هویت اسالمی 

بزرگان دینی دوران قدیم و معاصر، نوید بخش افزایش ترغیب دانش آموزان به سمت هویت 
 زي نامناسب کتابهاي درسی همراستا با هویت اسالمیرنگ آمی در حالی که. ایرانی استـ  اسالمی

ـ  در کتابهاي درسی همراستا با هویت اسالمی ایرانی، نبودن وجود تصاویر مرتبط، زیبا و جذابـ 
ایرانی، چیدمان غیرمنطقی و نامنظم و عدم رعایت فاصله مناسب بین مطالب و سطرها در کتابهاي 

ی، توضیحات بیش از حد کتابهاي درسی همراستا با هویت ایرانـ درسی همراستا با هویت اسالمی 
ایرانی در مورد مطالب ذکر شده در آن، جمله بندي عبارات کتابهاي درسی همراستا با ـ اسالمی 

ایرانی به صورت نا متناسب با ویژگیهاي سنی، ادراکی و عالیق دانش آموز و ـ هویت اسالمی 
با نیازهاي روز و عالیق ایرانی ـ ا با هویت اسالمی کتابهاي درسی همراست مرتبط نبودن مطالب

ایرانی را به دنبال ـ  دانش آموز، کاهش عالقه و گرایش دانش آموزان به سمت هویت اسالمی
  . دارد

بررسی سؤال ششم، تأثیر پنهان عامل قوانین و مقررات از عوامل آموزشگاهی بر هویت ـ  6
  دوره متوسطه شهر تهران چگونه است؟ ایرانی دانش آموزان دختر مدارسـ اسالمی 
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  آموزانایرانی دانشـ  هاي محوري اثر پنهان قوانین و مقررات بر هویت اسالمیتأثیر مقولهـ  7جدول 

  
مقوله محوري اثر پنهان مثبت عامل قوانین و 

  مقررات
  شیوه

مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل قوانین و 
  مقررات

  شیوه

  مصاحبه  .دنش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  .آموزان نظري نداشتنددانش   شناختی
  مصاحبه  .دنش آموزان نظري نداشتند  مصاحبه  .دانش آموزان نظري نداشتند  عاطفی

  رفتاري

اثر مثبت رفتار مهربانانه مسئوالنِ توصیه 
کننده به رعایت هنجارهاي مرتبط با هویت 

اجراي ایرانی با دانش آموز هنگام ـ اسالمی 
قوانین مدرسه بر اصالح و بهبود رفتارهاي 

  ایرانی دانش آموزـ  همسو با هویت اسالمی

  
  مصاحبه

  

مهربانانه و غیردوستانه  اثر منفی رفتار غیر
مسئولینِ توصیه کننده به رعایت هنجارهاي 

ایرانی هنگام ـ مرتبط با هویت اسالمی 
اجراي قوانین مدرسه بر تخریب رفتارهاي 

ایرانی ـ  با هویت اسالمی صحیح همسو
  دانش آموز

  
  مصاحبه

اثر مثبت پایبندي مسئوالن مدرسه به قوانین 
همسو با  صحیح  مدرسه بر تکوین رفتارهاي

  ایرانی دانش آموزـ  هویت اسالمی
  مصاحبه

اثر منفی عدم پایبندي جامع مسئوالن مدرسه 
صحیح  رفتارهاي به قوانین مدرسه بر تضعیف

  ایرانی دانش آموزـ  المیهمسو با هویت اس
  مصاحبه

اثر مثبت پایبندي دانش آموزان موفق مدرسه 
 به قوانین مدرسه بر تحکیم رفتارهاي صحیح

  ایرانی دانش آموزـ  همسو با هویت اسالمی
  -----   ---------------------------   مصاحبه

  

اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان ، نشاندهنده تأثیر پنهان عامل قوانین و مقررات بر هویت 7جدول 
رفتار مهربانانه مسئوالنِ توصیه کننده به رعایت هنجارهاي  طوري کهدر سطح رفتاري است به
ایرانی با دانش آموز هنگام اجراي قوانین مدرسه، پایبندي مسئوالن ـ مرتبط با هویت اسالمی 

قوانین مدرسه، رفتارهاي صحیح مدرسه به قوانین مدرسه و پایبندي دانش آموزان موفق مدرسه به 
دهد؛ اما رفتار غیرمهربانانه و همسو با هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان را افزایش می

ایرانی هنگام ـ غیردوستانه مسئوالنِ توصیه کننده به رعایت هنجارهاي مرتبط با هویت اسالمی 
نین مدرسه، موجب تزلزل دانش اجراي قوانین مدرسه و عدم پایبندي جامع مسئوالن مدرسه به قوا

 شود و کجروي رفتاري آنها را هشدار آموزان در رفتارهاي همسو با هویت اسالمی ـ ایرانی می
  . دهدمی

بررسی سؤال هفتم، تأثیر پنهان عامل مکان فیزیکی مدرسه از عوامل آموزشگاهی بر هویت ـ  7
  هر تهران چگونه است؟ایرانی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شـ  اسالمی
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  ایرانی دانش آموزانـ تأثیر مثبت مقوله هاي محوري اثر پنهان مکان فیزیکی بر هویت اسالمی : 8جدول 
  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان منفی عامل مکان فیزیکی  شیوه  مقوله محوري اثر پنهان مثبت عامل مکان فیزیکی  

  شناختی

بر  اثر مثبت معماري اسالمی ـ سنتی مدرسه
تعالی، رشد و تکمیل ادراك دانش آموز در زمینه 

  هویت اسالمی ـ ایرانی

  /مصاحبه 
اسناد و 
  مدارك

 ---------------------------   -----  

با توجه به  اثر مثبت طراحی دکوراسیون کالس
مضامین مرتبط با هویت اسالمی ـ ایرانی بر 
ارتقاي و تحکیم ادراك دانش آموز در زمینه 

  اسالمی ـ ایرانیهویت 

  -----   ---------------------------   مصاحبه

  عاطفی

سنتی  ـ  اثر مثبت تلفیق معماري مدرن و اسالمی
در ساخت بناي مدرسه بر تقویت گرایش و 
ـ  عالقه دانش آموز در زمینه هویت اسالمی

  ایرانی

  /مصاحبه 
اسناد و 
  مدارك

 ---------------------------   -----  

اثر مثبت استفاده از بنر رنگی بزرگ با رنگهاي 
متناسب و بیان دوستانه و غیردستوريِ یک مفهوم 

ایرانی بر تقویت ـ مرتبط با هویت اسالمی 
دانش آموز به سمت هویت و رغبت  اشتیاق
  ایرانیـ  اسالمی

  مصاحبه

بیش از حد نوشته شدن پیامهاي مرتبط با هویت 
ایرانی روي دیوارهاي مدرسه بر کاهش  ـاسالمی 

رغبت و تضعیف گرایش دانش آموز به سمت 
  یرانیـ ا هویت اسالمی

  مصاحبه

 بیان مسائل "اثر مثبت رنگ آمیزي جذاب محیط
 “ایرانی از سوي معلمـ مرتبط با هویت اسالمی 

بر ترغیب و افزایش گرایش دانش آموز به سمت 
  ایرانیـ  هویت اسالمی

  -----   ---------------------------   مصاحبه

اثر مثبت ایجاد تنوع و تغییر در مضامین مرتبط با 
ایرانی در دکوراسیون مدرسه بر ـ هویت اسالمی 

افزایش عالقه دانش آموز به سمت هویت 
  ایرانیـ  اسالمی

  /مصاحبه 
اسناد و 
  مدارك

 ---------------------------   -----  

 ---------------------------   -----  

امکانات نامطلوب مدرسه در حوزه نیازمندیهاي 
ایرانی بر تضعیف گرایش ـ رشد هویت اسالمی 

و کاهش رغبت دانش آموز به سمت هویت 
  ایرانی  ـ  اسالمی

  مصاحبه

  رفتاري

اثر مثبت چیدمان یک و چند گروهی صندلیها در 
کالس هنگام بیان مسائل مرتبط با هویت اسالمی 

 ایرانی از سوي معلم بر افزایش و تعالی رفتارهاـ 
ایرانی در ـ  مرتبط با هویت اسالمیو فعالیتهاي 
  دانش آموز

  مصاحبه

چیدمان سمیناري صندلیها در کالس هنگام بیان 
ایرانی از سوي ـ  اسالمیمسائل مرتبط با هویت 

ي مرتبط با )فعالیت(معلم بر تضعیف مشارکت 
  ایرانی در دانش آموزـ  هویت اسالمی

  مصاحبه
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ایرانی دانش آموزان ـ  ، نشاندهنده تأثیر پنهان عامل مکان فیزیکی بر هویت اسالمی8جدول 
 دکوراسیون کالسسنتی مدرسه و طراحی ـ است به طوري که در سطح شناختی، معماري اسالمی 

هاي ایرانی، رشد ادراك دانش آموزان در عرصهـ با توجه به مضامین مرتبط با هویت اسالمی 
در سطح عاطفی، تلفیق معماري مدرن و . ایرانی را به ارمغان می آوردـ  همسو با هویت اسالمی

سب و بیان سنتی در ساخت بناي مدرسه، استفاده از بنر رنگی بزرگ با رنگهاي متناـ  اسالمی
ایرانی، رنگ آمیزي جذاب محیط ـ دوستانه و غیردستوريِ یک مفهوم مرتبط با هویت اسالمی 

و ایجاد تنوع و تغییر در مضامین مرتبط  "ایرانی از سوي معلمـ بیان مسائل مرتبط با هویت اسالمی "
ـ  ویت اسالمیایرانی در دکوراسیون مدرسه، تثبیت گرایش دانش آموزان به هـ با هویت اسالمی 

ایرانی ـ ایرانی را به دنبال دارد در حالی که بیش از حد نوشته شدن پیامهاي مرتبط با هویت اسالمی 
روي دیوارهاي مدرسه و امکانات نامطلوب مدرسه در حوزه نیازمندیهاي رشد هویت اسالمی ـ 

در سطح . کندایرانی خلل وارد میـ  ایرانی در انگیزش دانش آموزان نسبت به هویت اسالمی
رفتاري، چیدمان یک و چند گروهی صندلیها در کالس هنگام بیان مسائل مرتبط با هویت اسالمی 

       ایرانی از سوي معلم، مشارکت دانش آموزان در بحثهاي همسو با هویت اسالمی ـ ایرانی را آسان ـ 
یرانی ـ ا بط با هویت اسالمیسازد؛ اما چیدمان سمیناري صندلیها در کالس هنگام بیان مسائل مرتمی

از سوي معلم، مشارکت و تالش دانش آموزان در بحثها و فعالیتهاي کالسی همسو با هویت 
  .ایرانی را کاهش می دهدـ  اسالمی

  
  بحث و نتیجه گیري

نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان را می توان در نگاهی 
آموزشگاهی بر هویت  عواملاین الگو بیانگر تبیین تأثیر پنهان . نشان داد کلی، در قالب الگو،

  .اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان است
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  ی دانش آموزانایران –الگوي تبیین چگونگی اثرگذاري پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی : 1شکل 
  

ـ دهد شرط مقدماتی تأثیر گذاري پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی الگو نشان می
سیلور، الکساندر . ایرانی دانش آموزان، حضور آنها در مدرسه و قرار گرفتنشان در جو مدرسه است

 .دست یافته اندنیز به این نتیجه ) 103: 1385(و فتحی و واحدچوکده ) 453-451: 1378(و لوئیس 
ایرانی ـ شرط الزم به منظور اثرگذاري مثبت و منفی پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی 

  : پدیده
تأثیرگذاري پنهان مثبت و منفی عوامل 

ایرانی دانش  ـآموزشگاهی بر ابعاد هویت اسالمی 
آموز

 آموزاندانشکاهشی ابعاد هویت اسالمی ـ ایرانی / اشکال افزایشی

  شروط مکمل
  در حالت تحقق مقوله هاي منفی

  شناخت آن توسط اولیاي مدارس و سعی در کنترل، خنثی سازي، حذف و ترمیم آنها
  در حالت تحقق مقوله هاي مثبت

مخاطب شناسی، حفظ کرامت دانش آموز،  تعامل مطلوب و بهره گیري بهینه از قدرت پنهان عوامل 
 تقویت هویت اسالمی ایرانی دانش آموزانآموزشگاهی به منظور 

 پیامد

  خنثی سازي تأثیر پنهان منفی عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی
  نهادینه شدن واقعی ابعاد سه گانه هویت اسالمی ـ ایرانی در دانش آموزان 

       حرکت شخصی دانش آموز  در مسیر شناخت، درك، گرایش و تحقق رفتارهاي عملی ناشی از  
 هویت یافتگی اسالمی ـ ایرانی نهادینه شده

 شرط مقدماتی، حضور دانش آموز در مدرسه

  :شرط الزم
تعامل دانش آموز 

با انواع عوامل 
برنامه درسی پنهان 

 در مدرسه

  :شروط کافی
هاي انواع مقولهوقوع 

مثبت و منفی پنهان 
عوامل آموزشگاهی 
ـ  بر هویت اسالمی

ایرانی دنش آموز به 
شرح مستخرج در  

 این پژوهش 
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دانش آموزان، تعامل دانش آموز با انواع عوامل مدرسه است که الیته وقوع چنین شرطی در 
تان مدارس حتمی است؛ چرا که تمام دانش آموزان در مدرسه در معرض تعامل با معلم، دوس

همکالسی و هم مدرسه اي، مکان مدرسه، روش تدریس معلم، چگونگی ارزشیابی او، محتواي 
نیز ) 3: 1385(مدرسه و سیستم قوانین و مقررات مدرسه قرار می گیرند؛ چنانکه مهرام و همکاران 

شروط کافی که اثرگذاري پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت . به این موضوع اشاره کرده اند
ی ـ ایرانی دانش آموزان را افزایش یا کاهش می دهد، وقوع انواع مقوله هاي مثبت و منفی اسالم

ایرانی دانش آموز به شرح مستخرج در این پژوهش  ـ پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی
وجوه مثبت این یافته ها، وضعیتی است که در فرایند تعامل . است که در جدولها، ذکر شده است

موز با عوامل مدرسه، مداخله مثبت به عمل می آورد و اثرگذاري مثبت این عوامل بر دانش آ
وجوه منفی یافته هاي این پژوهش، که در . هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموزان را تعالی می بخشد

تعامل دانش آموز با عوامل مدرسه، مداخله گري منفی است، تأثیر منفی این عوامل را بر هویت 
نیز بر این باور هستند که ) 1388(یمانی و همکاران . کندـ ایرانی دانش آموزان تشدید میاسالمی 
  .منفی محیط تحصیل، موجب بروز رفتارهاي غیراخالقی می شود تجربه

دهد که از آن به سه شرط بیان شده در تعامل و ارتباط با یکدیگر، پدیده اي را به دست می
تعبیر  "عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی ـ ایرانی دانش آموز تأثیرگذاري پنهان مثبت و منفی"

واضح است که اثرگذاري مثبت، نتیجه مثبت دارد و میزان هویت یافتگی اسالمی ـ ایرانی . می شود
هاي منفی این یافته(دانش آموزان را ارتقا می بخشد؛ اما از آنجا که شرایط مداخله گر منفی 

نش آموز در مسیر هویت یافتگی اسالمی ـ ایرانی است، پژوهش، مانعی براي حرکت دا) پژوهش
هاي منفی و نیز تقویت شروط مکملی را به عنوان راهکارهاي مؤثر به منظور کاهش تأثیرات مقوله
هاي منفی، شناخت آن تأثیر مقوله هاي مثبت ارائه کرده است؛ بدین معنا که در حالت تحقق مقوله

ر کنترل، خنثی سازي، حذف و ترمیم آنها، موجبات تضعیف توسط اولیاي مدارس و سعی د
هاي مثبت؛ مخاطب شناسی، حفظ کرامت تأثیرات منفی را فراهم می سازد و در حالت تحقق مقوله

گیري بهینه از قدرت پنهان عوامل آموزشگاهی از جمله  آموز، تعامل مطلوب و بهرهدانش
نیز بر ) 928: 2009(سري و دگناي . آموزان است ایرانی دانش ـ راهکارهاي تقویت هویت اسالمی

نیز خاطر نشان ) 1388(مهدوي و پیلتن  .اهمیت حفظ کرامت انسانی دانش آموزان تأکید کرده اند
هویت ملی آنها  ،مدرسه و دانش آموزان بیشتر شود ياند که هر چه تعاملهاي مثبت بین اولیاکرده
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یز در پژوهش خود نشان داد که مذاکرات هویتی در بستر ن) 2011( 1لتیسا ویالریل .گرددتقویت می
گیري بهینه از قدرت پنهان عوامل آموزشگاهی به کند که این امر اشاره بر بهرهگروهی رشد می

توان، مؤیدي بر این شروط مکمل دانست؛ آموزان را نیز میدانش نظر. منظور تقویت هویت است
آموزان دانش       نباید در مدرسه به: گویدآموز، زهرا میچنانکه در ارتباط با حفظ کرامت دانش

در مدرسه، نباید شخصیت ما را خرد : گویدآوا نیز در همین راستا می. توهین و بی احترامی شود
هایی از اهمیت تعامل مطلوب و بهره گیري بهینه از قدرت پنهان عوامل آموزشگاهی نشانه ...کنند

مجموع بخشهاي مدرسه، دست به دست هم، : او می گوید. ستنباط نمودرا می توان از سخن یگانه ا
 ...اي به من توجه، و کاري کنند که من از فکر زندگی در خارج از ایران، منصرف شومگونهباید به

سازد که هر می      نگاهی کلی به یادداشتهاي نوشته شده در میدان تحقیق این پژوهش، روشن 
، سبک یادگیري متفاوت، سبک رفتاري و شخصیتی مختص خود را دارد که فرد، ویژگیها، تفاوتها

اگر تمام عوامل آموزشگاهی، همراستا با هویت اسالمی ـ ایرانی مدارس به این تفاوتهاي فردي 
توجه کنند و کرامت انسانی دانش آموزان در تمام اوضاع مدرسه، حفظ شود، اثرگذاري مثبتی بر 

  . ش آموزان خواهد کردایرانی دانـ هویت اسالمی 
پیامد شروط مقدماتی، الزم، کافی و مکمل را می توان خنثی سازي تأثیرات پنهان منفی عوامل 

ایرانی در ـ  ایرانی، نهادینه شدن واقعی ابعاد سه گانه هویت اسالمیـ  آموزشگاهی بر هویت اسالمی
و تحقق رفتارهاي  دانش آموزان و حرکت شخصی دانش آموز در مسیر شناخت، درك، گرایش

گونه که سند تحول ایرانی نهادینه شده دانست که همانـ عملی ناشی از هویت یافتگی اسالمی 
در راستاي اهداف آموزش و پرورش قرار )  19و  5ص (بنیادین آموزش و پرورش نشان می دهد

  .دارد
تأثیرات منفی از این رو، توجه ویژه متولیان آموزش کشور به شروط مکمل ذکر شده، شناخت 

عوامل آموزشگاهی توسط اولیاي مدارس و سعی در کنترل، خنثی سازي، حذف و ترمیم آنها و 
آموز، تعامل مطلوب و بهره گیري اتخاذ تدابیري به منظور مخاطب شناسی، حفظ کرامت دانش

نهاد بهینه از قدرت پنهان عوامل آموزشگاهی براي تقویت هویت اسالمی ایرانی دانش آموزان، پیش
 .شودمی

  
 

1 - Villarreal Sosa, leticia 
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  یادداشت
نمونه گیري در این پژوهش به شیوه زنجیره اي بود ولی در دو منطقه جغرافیایی یعنی شمال و جنوب تهران ـ  1

، که از سوي مسئوالن )مصاحبه(به دلیل عدم تمایل برخی از دانش آموزان مناسب این پژوهش براي همکاري 
دلیل اینکه وقت کافی براي بررسی دوباره دیگر دانش آموزان مدرسه معرفی شده بودند، مسئوالن مدرسه به 

تعداد . دسترسشان باشند مناسب براي این پژوهش را نداشتند از این رو، افرادي را انتخاب می کردند که در
  .هستند) دو نفر در شمال و دو نفر در جنوب تهران(این افراد چهار نفر 

  
  منابع فارسی 

  .انشارات جنگل: تهران .ترجمه علی مهداد .هاها و تغییر آننگرش). 1384( لوانک، میکائی ؛ بهنر، جرد
- تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر بازده). 1389(بیانفر، فاطمه؛ ملکی، حسن؛ سیف، علی اکبر؛ دالور، علی 

 .برنامه درسی فصلنامه مطالعات. آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدلهاي عاطفی یادگیري در دانش
  . 85تا  57: 17ش . س پنجم

  .انتشارات پژوهشکده علوم و فرهنگ اسالمی :قم .جمهوري اسالمی و هویت ملی). 1389( زهیري، علی رضا
ایرانی و مالحظات عملی تعمیق ـ  چارچوب مفهومی هویت اسالمی). 1392(امیري، زهرا  ؛سبحانی نژاد، مهدي

  .436تا  413: 3ش . س سوم. دانشگاه اسالمیفرهنگ در . آن در نظام دانشگاهی
 مبانی، رویکردها، سیر(جامعه شناسی آموزش و پرورش ). 1390(منافی شرف آباد، کاظم ؛ بحانی نژاد، مهديس

  .یسطرون :تهران). هاي شاخصها و حوزهجامع نظریه
درسی براي تدریس و یادگیري برنامه ریزي ). 1378(لوئیس، آرتور جی  ؛الکساندر، ویلیام ام ؛سیلور، جی گان

  .انتشارات آستان قدس رضوي و سمت. ترجمه غالمرضا خوئی نژاد .بهتر
ناشی از  "برنامه درسی پنهان"بررسی پیامدهاي قصد نشده  ).1384( مهرمحمدي، محمود ؛علیخانی، محمد حسین

  .146تا  121: 4ش  .مجله علوم تربیتی و روانشناسی. جو اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان
شناسایی آسیب هاي تربیت شهروندي در برنامه درسی ). 1385(واحدچوکده، سکینه  ؛فتحی واجارگاه، کورش

نظام آموزش متوسطه نظري از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهایی براي بهبود وضعیت : پنهان
  .132 تا 93: 17ش . س پنجم .فصلنامه نوآوري هاي آموزشی. آن

 س .فصلنامه آموزش مهندسی ایران. تدارك هدفها و دستاوردهاي آموزش مهندسی). 1390(معماریان، حسین 
  .69تا 43: 49ش . 13

بررسی جامعه شناختی نقش مدارس در شکل گیري  ).1388(پیلتن، فخر السادات  ؛مهدوي، سید محمدصادق
مطالعات ). ل سوم و پیش دانشگاهی شهر شیرازمطالعه موردي دانش آموزان سا: (هویت ملی دانش آموزان

  .116تا  89: 40ش. ملی
نقش مؤلفه هاي برنامه درسی پنهان در ). 1385(ود ممهرمحمدي، مح؛ مسعودي، اکبر؛ ساکتی، پرویز؛ مهرام، بهروز
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. 1دوره  .فصلنامه مطالعات برنامه درسی). دانشگاه فردوسی مشهد: مطالعه موردي( هویت علمی دانشجویان 
  .29تا  3: 3 ش

چگونه دانشجویان پزشکی حرفه اي ). 1388( ادیبی، پیمان ؛ چنگیز، طاهره؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ یمانی، نیکو
مجله ایرانی آموزش در علوم . و کارورزانتجربه استادان طالعه کیفی از : گري را در بالین می آموزند

  .396تا  383: 24 ش. پزشکی
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