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  متوسطه اول و دوم  بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی از دیدگاه دبیران

 )مطالعه موردی: شهرستان نقده(  

 3، مریم بیرام زاده 2فیروز محمودی، 1یوسف رضاپور
 29/10/1400پذیرش:                                    8/10/1400دریافت:

 چکیده

انجام شده بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی، از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه  ژوهش حاضر با هدف  پ

شهرستان  ی متوسطه  ی دبیران مرد و زن دورهکلیه شامل  جامعه آماری این پژوهش  .  است  پیمایشی   –توصیفی  از نوع   مطالعه است. این

بود  140نقده به تعداد   و علوم اجتماعی را در  که کتابنفر  متوسطه تدریس دوره اول و دوم  های درسی تاریخ، جغرافیا، ادبیات 

ابزار گرداوری اساس جدول مورگان انتخاب شده است.    به صورت تصادفی ساده و برنفر به عنوان نمونه    103ردند. از این تعداد،کمی 

های استفاده شد. به طور کلی یافتهای  تک نمونه  تی آزمون  ها از  برای تحلیل داده بود.  پرسشنامه محقق ساخته    ،های پژوهشداده

نشان داد که   برنامه درسی اجرا شده  پژوهش  ملی    میزان توجه  ابعاد هویت  و هر چهار عنصر)هدف، مدربه  حتوا، روش تدریس 

ارزشیابی( در سطح پایینی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که دبیران زن توجه بیشتری نسبت به دبیران مرد به ابعاد هویت ملی 

 دارند.

دبیران متوسطه؛ شهرستان نقده ؛برنامه درسی اجراشده ؛هویت ملی  واژگان کلیدی:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .دانشیارگروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران -1
 .استاد یارگروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران-2
 )maryam.bayramzade@gmail.com.، دبیر آموزش و پرورش نقده، ایران، نویسنده مسئول،  دانش آموخته کارشناسی ارشد -3



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

ای شد که ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار ورود به قرن بیست و یکم، جهان شاهد تحوالت متعدد و گستردهبا 

تر هویتی مردماان روزگاار دگرگونی در ابعااد شااانااختی و باه طوردقیق  ،داد و در این میاان، یکی از چاالش برانگیزترین تغییرات

 است  شده  ظاهر  آموزش  زمینه در  کلیدی  مفهوم عنوان به  1990  دهه از  عمده طور به  هویت  (.1  :1396  ماست)میر فردی و ولی نژاد،

 (. 275 :2019، 1)قاضی و شاه

گاه به عنوان مسااله مهمی به شاکل امروز مطرن نبود، زیرا زندگی افراد در مسایرهای  های نه چندان دور، هویت هیچدر گذشاته

سااز سانتی، م ل الگوهای  کرد، اما افول منابع هویتشاد، حرکت می های سانتی هدایت می تعیین شاده که توساا اعتقادات و ارزش

ها، تکنولوژی و به طور خانوادگی و ارزش های مذهبی از یک ساو و رشاد روز افزون و ساریع الگوهای هویت سااز جدید م ل رساانه

  ن دچار تغییر و دگرگونی شاده اسات )ربانی و رساتگار،کلی، فرآیند نوساازی و توساعه، هویت افراد از خردترین تا کتنترین ساطح آ

1392: 1.) 

کند، مردم ایران نیز دارای هویت ملی ها و هویت ملی خاص خود را دارند که آنها را از سایر ملل متمایز می ها ویژگی همه ملت

ی آنهاسااات.  و آرزوهای ویژه هاها، خواساااتخاص خود هساااتند که الهام گرفته از تاریخ، سااایاسااات، جغرافیا، اعتقادات، نگرش

 (.74: 1394برخورداری از این فرهنگ، به ملت ما شخصیت و هویتی متفاوت از سایر ملل  بخشیده است)نجار و همکاران، 

شااود) شااود؛ سااخس بخش مهم آن توسااا ساایسااتم آموزش و پروش منتقل می هویت ملی ابتدا در، درون خانواده بازتولید می  

مند سااازد، بیم آن وجود دارد که افراد وزش و پرورش نتواند افراد را نساابت به هویت ملی خودشااان عتقه(. اگر آم1391جنکینز، 

 (. 13: 1391ها روی آورند)رضایی و همکاران، نسبت به سرکوب هویت خویش اقدام کرده و به دیگر هویت

توانند به عنوان عامل تعادل بخش اینجا مدارس می ها باعث شوند که درک ما از هویت ملی مشوش باشد در فرهنگ اگر خرده

 (. 1: 1392عمل کنند) حسینی، 

آموزش و پرورش باه عنوان یکی از نهاادهاای مهم در هماه جوامع، نقشااای خطیر، در جهات شاااکوفاایی و پرورش اساااتعادادهاا، 

(. از سااوی دیگر 1373کند)عتقه بند،ل ایفا می ها به افرادی آگاه و مساائوهای افراد هر جامعه به منظور تبدیل آنها و قابلیتتوانایی 

هاا و اصاااول حااکم بر جاامعاه ترین نهاادهاایی اسااات کاه وظیفاه اصااالی آن درونی کردن ارزشآموزش و پرورش یکی از اصااالی 

 (.111: 1392است)منصوری و همکاران، 

ملی دارد. باه نظر    هویات  بر تماد  طوالنی   تاثثیر  درسااای  کتااب  مطاالا  کاه  داد  ( نشاااان2018)2یااناگ  و   لین  پژوهش چن،  نتاایج

های آموزشااای و به طور ویژه از طریق آموزش و تواند از طریق نظاامرساااد موثرترین راه برای تقویت و تحکیم هویت ملی، می می 

درسای به عنوان اصالی ترین رکن نظام آموزش و پرورش در شاکل گرفتن هویت ملی، پرورش انجام گیرد؛ که در این راساتا برنامه

 (.1: 1393تواند نقش کلیدی داشته باشد)منصوری و همکاران، می 

(. از 1391های درسای اسات که در شاکل گرفتن هویت ملی نقش اسااسای دارد)احمدی،  رکن اصالی نظام تعلیم و تربیت، برنامه 

تعریف برنامه درسای  گیرد، چگونگی  برنامه درسای تعاریف متعددی اراهه شاده اسات که هر کدام یک جنبه خاص از آن را در بر می 

 (. 555: 1394، همسو با نگاه افراد به ماهیت تربیت است) آدلمان و روگی، 

از نظر پورتر  .شودسخن گفته می  5و کس  شده  4، اجرا شده3معموال هنگام صحبت از برنامه درسی، از سه نوع برنامه قصد شده

(. در 73:  1398شاود)فارسای و همکاران،  اجرا شاده نامیده می   شاود برنامه درسای ( آن چیزی که در کتس درس تدریس می 1988)

 این پژوهش منظور ما از برنامه درسی اجرا شده این تعریف است. 

 
1 .Qazi, M. H., & Shah, S. 

2 .Chen, W. L., Lin, M. J., & Yang, T. T 

3 -Intended Curriculum 

4 - Implemented Curriculum 

5 - Attained curriculum 



 ... بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به __________________________________________________________________

 

ترین مفلفه در نظام آموزش و پرورش ی یاددهی یادگیری در جریان تدریس، مهممتخصاصاان تعلیم و تربیت معتقدند که مفلفه

آموزان شاود، نقش بسایار مهمی در تجربیات یادگیری دانشسای و در ختل آموزش اجرا می اسات؛ بنابراین آنچه که در محیا کت

 (.99: 1396دارد)صادقی اول و همکاران، 

یااادگیری است   -یاددهی   هایفعالیت  و  اقدامات ( بیان کردند که برنامه درسی اجرا شده، مجموعه1987اسکیمدت و دیگران) 

 سطح  در  برنامه این  کنند.کنند و آن را در کتس اجرا می ا مدرسه و کتس درس برداشت می که معلمان بر اساس آنچه که از محی

 اعتقاااد و  تجربااه  بااه  توجااه  با  که است  معلمان توسا  شده قصد  درسی   برنامه از  برداشتی  و  تفساایر واقااع در  و   اساات درس  کتس

برنامه درسی اجرا شده آن چیزی است به عبارت دیگر، (.  207:  2020آیاد) کالیسکان و باتی، مای  در  اجرا به درس  در کتس  آنهاا

 (.2014شود)بورکهات، که در کتس درس تدریس می 

یادگیری،   -های معلم در موقعیت یاددهی گیریشاود که با تصامیمبرنامه درسای اجرا شاده در این پژوهش به اقداماتی گفته می 

درسای این جهت یکی از منابع قابل اعتماد برای به دسات آوردن اطتع از اتفاقاتی که منجر به شاکل گرفتن برنامهشاود. از ظاهر می 

گیری توان از مشااهده نیز اساتفاده کرد، اما بهرهشاود، معلم اسات. اگر چه برای گردآوری اطتع در این خصاوص، می اجرا شاده می 

تواند با ساارعت بیشااتری انجام شااود. با توجه به این موضااوع، در این بررساای، ان، می از اظهارات معلمان، با توجه به صااتحیت آن

 اند.آوری اطتعات در خصوص برنامه درسی اجرا شده مورد استفاده قرار گرفتهمعلمان، به عنوان منبع جمع

نند فرانسیس کتین نه عنصر در خصوص عناصر برنامه درسی نیز، همانند سطون آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد؛ برخی هما 

(.  11:  1398گیرند و بعضای دیگر چهار عنصار هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشایابی)معروفی و همکاران،  را برای آن در نظر می 

 به دلیل اینکه این عناصر بیش از سایر عناصر به کار برده شده است در این پژوهش نیز این چهار عنصر مد نظر قرار گرفته است.

گیری از نظام آموزشای خود، اقداماتی را در جهت تحکیم و ها، با بهرهدهد که برخی کشاورهای انجام شاده نشاان می وهشپژ 

( در هنگ کنگ و قاضای و 2020وونگ، هاساتی، لی، کندی و چان)  به تحقیقات  توانکه می  اند.شاان انجام دادهتقویت هویت ملی 

  اشاره کرد.( در پاکستان 2019شاه)

  مختلف   هایزمینه در مداوم طور به ملی  درساای  برنامه.  اساات  برخوردار  ملی   درساای  برنامه یک  از  که  سااالهاساات نوبی ج کره

 (.165: 2020کند) سو، می  حفظ معلمان و  مدارس بر را خود قدرت تثثیر و  ، شودمی  نظر تجدید  اجتماعی  و   تاریخی 

کناد کاه از نیماه دوم قرن بیساااتم، هویات ملی در کتااب ( باا نقاد و بررسااای برنااماه درسااای کره جنوبی، بیاان می 2004نیز کیم) 

مطالعات اجتماعی کره مورد توجه قرار گرفته اسات. همچنین از آن زمان به بعد برنامه درسای کره هفت بار مورد بازبینی قرار گرفته 

 رات کشور کره و جهان، مفهوم هویت ملی نیز اصتن و بازنگری شده است. که در هر مورد، متناس  با تغیی

های  آموزان با توجه به نقش سازنده آنان در آینده کشور، دارای اهمیت بسزایی است و تقویت آن از ضرورتهویت ملی دانش

را در اختیار دارد و هم در تعیین اهداف   انکارناپذیر جامعه اسات. به جهت اینکه نظام آموزش و پرورش، هم بیشاترین سارمایه انساانی 

تواند تاثیر بساازایی در تقویت و باشااد، می ترین سااازمان جامعه می های مدارس، مهمو محتوای آموزشاای و همچنین اهداف برنامه

رنامه درسای ها و محتوای بآموزان داشاته باشاد. ولی توجه به این نکته نیز حاهز اهمیت اسات که، اگر هدفتحکیم هویت ملی دانش

- های معلم و شااااگرد در فرآیند یاددهی ها و فعالیتدر بهترین حالت و کیفیت تدوین شاااده باشاااند، ثمربخش بودن آنها به تتش

ها،اعتقادات و باورهای خود تفسایر کرده و به یادگیری بساتگی دارد. معلمان به عنوان عامل اجرا، برنامه درسای را با توجه به ارزش

کند اجرا خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق سااعی داریم به این سااوال پاسااخ دهیم که در عناصاار برنامه نا می شااکلی که خود مع

های زیر مد نظر این پژوهش بوده در این راساتا پاساخگویی به ساوال درسای اجرا شاده، چه میزان به ابعاد هویت ملی توجه شاده اسات.

 است: 

 اجرا شده به ابعاد هویت ملی توجه دارد؟ آیا عنصر هدف برنامه درسی  -1

 آیا عنصر محتوای برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی توجه دارد؟  -2 

 آیا عنصر روش تدریس برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی توجه دارد؟ -3

 آیا عنصرارزشیابی برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی توجه دارد؟  -4

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 ناسی شروش 

 اول و دوم یدبیران مرد و زن دوره  یشااامل همهجامعه آماری این پژوهش اساات. پیمایشاای    –توصاایفی   انجام پژوهش روش

کردند.  می تدریس را  های درساای تاریخ، جغرافیا، ادبیات و علوم اجتماعی که کتابنفر بود   140شااهرسااتان نقده به تعداد  متوسااطه  

برای  نفر بود که بر اسااس جدول مورگان انتخاب شاد.    103گیری پژوهش تصاادفی سااده بود. نمونه آماری نیز شاامل روش نمونه

عد هویت ملی را در چهار عنصار برنامه درسای اجرا ساوالی محقق سااخته اساتفاده گردید، که پنج ب  38ها از پرساشانامه  گردآوری داده

های خیلی زیاد، زیاد، ای لیکرت به ترتی  با گزینهدهد. این پرسااشاانامه بر اساااس مقیاس پنج گزینهشااده مورد ساانجش قرار می 

ی معلمان اکم تدوین شده است. پرسشنامه از شش بخش تشکیل شده است که بخش اول آن به اطتعات حرفهمتوسا، کم و خیلی 

 8شاده)شاامل ها به ترتی  عبارتند از: توجه به بعد تاریخی هویت ملی در عناصار برنامه درسای اجرااختصااص داشات و ساایر قسامت

در  گویه(. 8گویه( و بعد اجتماعی)شاامل   8گویه(، بعد فرهنگی)شاامل    7گویه(، بعد سایاسای )شاامل 7گویه(، بعد جغرافیایی)شاامل 

از طریق محاساب  میانگین تفاضال بین نمرات حداقل و حداک رو افزودن مقدار به دسات آمده به نظری نمرات  این پرساشانامه میانگین

نمرة حداقل به دسات می آید. در این پرساشانامه تعداد سافاالت برای سانجش ابعاد هویت ملی متفاوت هسات بنابراین میانگین نظری 

و برای  24باشاند، میانگین نظری آنها برابر با رو ابعادی که دارای هشات گویه می برای هر یک از ابعاد نیز متفاوت خواهد بود. از این

 خواهد بود. 21باشند میانگین نظری برابر ابعادی که دارای هفت گویه می 

  به دسات آمد.  98/0روایی پرساشانامه با اساتفاده از نظر اسااتید متخصای تایید شاد؛ و پایایی آن نیز با اساتفاده از آلفای کرونبا ،    

از ها دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل   spssبا اساااتفاده از نرم افزار  ، هاداده ،پس از تکمیل پرساااشااانامه

 ای استفاده شده است.تک نمونه tآزمون 

 

 هایافته

در جدول  آماره توصایفی مربو  به نظر دبیران  نسابت به میزان توجه عنصار هدف برنامه درسای اجرا شاده به ابعاد هویت ملی  

 ( مشخی شده است.1)
 

 آماره توصیفی میزان توجه عنصر هدف برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی  .1جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین تعداد جنسیت ملی  ابعاد هویت

 81/6 73/17 56 مرد تاریخی 

 70/7 80/20 47 زن

 99/6 39/17 56 مرد جغرافیایی 

 77/5 14/20 47 زن

 72/5 89/16 56 مرد سیاسی 

 65/6 51/18 47 زن

 80/7 71/14 56 مرد فرهنگی 

 57/7 78/18 47 زن

 97/7 85/15 56 مرد اجتماعی

 69/6 82/20 47 زن

 

( بیشترین میزان توجه به ابعاد پنج گانه هویت ملی در عنصر هدف، مربو  به بعد اجتماعی 1جدول) اراهه شده دربراساس نتایج 

و انحراف   71/14و کمترین میزان توجه، مربو  به بعد فرهنگی با میانگین    69/6  انحراف استانداردو    82/20هویت ملی، با میانگین  

دهد که میزان توجه دبیران زن به ابعاد هویت ملی بیشتر از دبیران  ( نشان می 1همچنین تحلیل نتایج جدول )  می باشد.   80/7استاندارد  

 tآزمون  از  در عنصر هدف برنامه درسی اجرا شده به ابعاد پنج گانه هویت ملی،  به منظور مشخی نمودن میزان توجه  باشد.  مرد می 

 ( مشخی شده است. 2در جدول ) ایتک نمونه  tنتایج آزمون استفاده گردید، تک نمونه ای 



 ... بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به __________________________________________________________________

 

 ای برای بررسی میزان توجه عنصر هدف برنامه درسی اجراشده به ابعاد هویت ملی تک نمونه tنتایج آزمون  .2جدول 

ابعاد   

 هویت ملی

میانگین  تعداد 

 نظری 

میانگین 

 تجربی 

انحراف  

 استاندارد 

 مقدار 
T 

درجه  

 آزادی

سطح  

 داری معنی

 0001/0 102 - 70/6 36/7 13/19 24 103 تاریخی 

 0001/0 102 - 62/3 58/6 65/18 21 103 جغرافیایی

 0001/0 102 - 52/5 18/6 63/17 21 103 سیاسی

 0001/0 102 - 50/9 93/7 57/16 24 103 فرهنگی 

 0001/0 102 - 65/7 78/7 12/18 24 103 اجتماعی

 

در ابعاد تاریخی، جغرافیایی،  عنصر هدف برنامه درسی اجراشده  به  میزان توجه  نشان داد که  (  2)  جدولی اول: نتایج  آزمون فرضیه

میزان توجه در    معنادار شده است و نشان دهنده این است از نظر دبیران     ≥p  0/0  001سیاسی، فرهنگی و بعد اجتماعی در سطح   

توجه به میانگین نظری و میانگین   تفاوت معناداری وجود دارد و با  عنصر هدف برنامه درسی اجرا شده به ابعاد پنج گانه هویت ملی 

آماره دوره متوسطه در سطح پایینی قرار دارد.  عنصر هدف ابعاد پنج گانه هویت ملی در  به  میزان توجه  تجربی می توان گفت که  

در    لی توصیفی مربو  به نظر دبیران مرد و دبیران زن نسبت به میزان توجه عنصر محتوای برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت م

 ( مشخی شده است. 3جدول )
 

 آماره توصیفی میزان توجه عنصر محتوای برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی . 3جدول 

انحراف   میانگین تعداد جنسیت ملی  ابعاد هویت

 استاندارد

 44/6 07/16 56 مرد تاریخی 

 82/5 19/19 47 زن

 61/13 98/16 56 مرد جغرافیایی 

 08/5 97/17 47 زن

 06/6 44/15 56 مرد سیاسی 

 26/6 40/16 47 زن

 90/7 62/13 56 مرد فرهنگی 

 93/7 51/17 47 زن

 36/7 46/15 56 مرد اجتماعی

 82/6 21/20 47 زن

 

بعد گانه هویت ملی در عنصاار محتوا، مربو  به ( بیشااترین میزان توجه به ابعاد پنج3براساااس نتایج به دساات آمده از جدول )

و  62/13و کمترین میزان توجه مربو  به بعد فرهنگی با میانگین  82/6و انحراف اسااتاندارد  21/20اجتماعی هویت ملی، با میانگین 

دهد که میزان توجه دبیران زن به ابعاد هویت ملی ( نشاااان می 3همچنین تحلیل نتایج جدول ) باشاااد. .می   90/7انحراف اساااتاندارد  

به منظور مشاخی نمودن میزان توجه در عنصار محتوای برنامه درسای اجرا شاده به ابعاد پنج گانه هویت باشاد می  بیشاتر از دبیران مرد

 ( مشخی شده است.4در جدول ) ایتک نمونه tنتایج آزمون استفاده گردید، تک نمونه ای  tآزمون از  ملی، 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 محتوای برنامه درسی اجراشده به ابعاد هویت ملی ای برای بررسی میزان توجه عنصر تک نمونه tنتایج آزمون  .4جدول 
ابعاد هویت   

 ملی

میانگین  تعداد

 نظری

میانگین 

 تجربی

انحراف  

 استاندارد

 مقدار 
T 

درجه 

 آزادی 

سطح  

 داریمعنی

 0001/0 102 - 42/10 33/6 49/17 24 103 تاریخی 

 0001/0 102 - 36/6 67/5 43/17 21 103 جغرافیایی 

 0001/0 102 - 44/8 14/6 88/15 21 103 سیاسی

 0001/0 102 - 76/10 11/8 39/15 24 103 فرهنگی 

 0001/0 102 - 64/8 47/7 63/17 24 103 اجتماعی 

 

فرضیه نتایج  آزمون  دوم:  که  (  4)  جدولی  داد  توجه  نشان  اجراشده  به  میزان  برنامه درسی  محتوای  تاریخی،  عنصر  ابعاد  در 

میزان    معنادار شده است و نشان دهنده این است از نظر دبیران     ≥p  0001/0فرهنگی و بعد اجتماعی در سطح   جغرافیایی، سیاسی،  

تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین نظری  توجه در عنصر محتوای برنامه درسی اجرا شده به ابعاد پنج گانه هویت ملی 

دوره متوسطه در سطح پایینی قرار  عنصر محتوای ابعاد پنج گانه هویت ملی در  به  میزان توجه  و میانگین تجربی می توان گفت که  

برنامه درسی اجرا شده به ابعاد  آماره توصیفی مربو  به نظر دبیران مرد و دبیران زن نسبت به میزان توجه عنصر روش تدریس  دارد.  

 ( مشخی شده است. 5هویت ملی در جدول )
 

 . آماره توصیفی میزان توجه عنصر روش تدریس برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی 5جدول
 انحراف استاندارد  میانگین تعداد جنسیت ابعاد هویت ملی 

 01/7 78/15 56 مرد تاریخی 

 16/7 04/17 47 زن

 00/6 25/16 56 مرد جغرافیایی 

 42/6 63/16 47 زن

 27/6 48/14 56 مرد سیاسی 

 18/7 36/15 47 زن

 83/7 10/13 56 مرد فرهنگی 

 01/8 06/17 47 زن

 78/7 82/13 56 مرد اجتماعی

 52/7 89/18 47 زن
 

( بیشاترین میزان توجه به ابعاد پنج گانه هویت ملی در عنصار روش تدریس، مربو  به 5براسااس تتایج به دسات آمده از جدول)

و کمترین میزان توجاه مربو  باه بعاد فرهنگی باا میاانگین    52/7و انحراف اساااتاانادارد  89/18بعاد اجتمااعی هویات ملی، باا میاانگین  

دهد که میزان توجه دبیران زن به ابعاد هویت ( نشاان می 5همچنین تحلیل نتایج جدول ) .باشاد.  می  83/7و انحراف اساتاندارد   10/13

به منظور مشاخی نمودن میزان توجه در عنصار روش تدریس برنامه درسای اجرا شاده به ابعاد پنج  باشادملی بیشاتر از دبیران مرد می 

 ( مشخی شده است.6در جدول ) ایتک نمونه tآزمون نتایج ، تک نمونه ای اجرا شده است tگانه هویت ملی، آزمون 

 

 

 

 

 

 



 ... بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به __________________________________________________________________

 

 ای برای بررسی میزان توجه عنصر روش تدریس برنامه درسی اجراشده به ابعاد هویت ملی نمونه  tنتایج آزمون  .6 جدول
میانگین  تعداد ابعاد هویت ملی  

 نظری

میانگین 

 تجربی

انحراف  

 استاندارد

 مقدار 
T 

درجه 

 آزادی 

سطح  

 داریمعنی

 0001/0 102 - 95/10 07/7 35/16 24 103 تاریخی 

 0001/0 102 - 52/7 17/6 42/16 21 103 جغرافیایی 

 0001/0 102 - 27/9 68/6 88/14 21 103 سیاسی

 0001/0 102 - 35/11 12/8 91/14 24 103 فرهنگی 

 0001/0 102 - 92/9 03/8 13/16 24 103 اجتماعی 

 

در ابعاد تاریخی، عنصر روش تدریس برنامه درسی اجراشده به میزان توجه نشان داد که ( 6) جدول ی سوم: نتایج آزمون فرضیه 

میزان    معنادار شده است و نشان دهنده این است از نظر دبیران     ≥p  0001/0جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و بعد اجتماعی در سطح   

تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین  ده به ابعاد پنج گانه هویت ملی توجه در عنصر روش تدریس برنامه درسی اجرا ش

دوره متوسطه در سطح  عنصر روش تدریس ابعاد پنج گانه هویت ملی در  به  میزان توجه  نظری و میانگین تجربی می توان گفت که  

 پایینی قرار دارد. 

 

 ه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی . آماره توصیفی میزان توجه عنصر ارزشیابی برنام7جدول
انحراف   میانگین تعداد گروه ابعاد هویت ملی 

 استاندارد

 82/6 19/14 56 مرد تاریخی 

 61/7 78/15 47 زن

 81/6 30/14 56 مرد جغرافیایی 

 93/6 93/14 47 زن

 52/6 83/12 56 مرد سیاسی 

 56/7 61/13 47 زن

 02/8 07/12 56 مرد فرهنگی 

 46/8 36/15 47 زن

 72/7 21/13 56 مرد اجتماعی

 27/7 78/16 47 زن

( بیشاترین میزان توجه به ابعاد پنجگانه هویت ملی در عنصار ارزشایابی، مربو  به بعد 6-4براسااس نتایج به دسات آمده از جدول)

و  07/12و کمترین میزان توجه مربو  به بعد فرهنگی با میانگین  27/7و انحراف اسااتاندارد  78/16اجتماعی هویت ملی، با میانگین 

دهد که میزان توجه دبیران زن به ابعاد هویت ملی بیشاتر ( نشاان می 7همچنین تحلیل نتایج جدول )باشاد.  می  02/8انحراف اساتاندارد  

به منظور مشاخی نمودن میزان توجه در عنصار ارزشایابی برنامه درسای اجرا شاده به ابعاد پنج گانه هویت ملی،  باشاداز دبیران مرد می 

 ( مشخی شده است.8در جدول ) ایتک نمونه tنتایج آزمون استفاده گردید، تک نمونه ای  tآزمون از 
 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 ت ملی ای برای بررسی میزان توجه عنصر ارزشیابی برنامه درسی اجراشده به ابعاد هوی تک نمونه tنتایج آزمون .  8جدول

 

در ابعاد تاریخی،  عنصر ارزشیابی برنامه درسی اجراشده  به  میزان توجه  نشان داد که  (  8)  جدولی چهارم: نتایج  آزمون فرضیه

میزان    معنادار شده است و نشان دهنده این است از نظر دبیران    ≥p  0001/0جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و بعد اجتماعی در سطح  

تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین نظری    درسی اجرا شده به ابعاد پنج گانه هویت ملی توجه در عنصر ارزشیابی برنامه  

دوره متوسطه در سطح پایینی قرار  عنصر ارزشیابی ابعاد پنج گانه هویت ملی در  به  میزان توجه  و میانگین تجربی می توان گفت که  

 دارد.
 

 بحث و نتیجه گیری

ن توجه برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی از دیدگاه دبیران متوسطه بود. نتایج نشان داد  هدف این پژوهش بررسی میزا

های  که عناصر برنامه درسی اجرا شده)هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی( توجه کمی به ابعاد هویت ملی دارند. این نتایج با یافته

 باشد. سو و هم جهت می (، هم1387زاده و منادی)(، صادق1387ی و لطفی)(، عبد1387(، خدایار و فتحی)1389فیاض و ایمانی)

های تاریخ دوره متوسطه، به این نتیجه دست یافتند که،  ( که با مطالعه کتاب1387نتایج یافته های عبدی و لطفی ) به عنوان م ال 

 ها، رویکرد و محتوای الزم برای تقویت هویت ملی را ندارند.محتوای این کتاب

( به این نتیجه  2020( همسو می باشد. وانگ و همکاران )2020و همکاران ) 1با نتایج مطالعه وانگ همچنین نتایج به دست آمده  

   ریزی درسی در برنامه درسی کشور هنگ کنگ در سطح پایینی به هویت ملی توجه کرده است.رسیدند که عناصر برنامه

در تبیین نتایج به دست  نتایج این تحقیق نشان دادکه عنصر هدف برنامه درسی اجرا شده توجه کمی به ابعاد هویت ملی دارد.   

توان بیان کرد که یکی از دالیل توجه پایین  به ابعاد هویت ملی در عنصر هدف برنامه درسی اجرا شده، عدم توجه به این آمده می 

باشد. چرا که دبیران برنامه درسی کتسی را براساس  عنوان  اصلی ترین منبع در دسترس دبیران می   های درسی بهموضوع در کتاب

باشد که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ( می 1389. این نتایج همسو با نتایج فیاض و ایمانی )کنندهای درسی تنظیم می کتاب

 ت به هویت ملی نخرداخته است. که، کتابهای درسی دوره متوسطه آنچنان که شایسته اس

  پایینیشود که میزان توجه محتوا در سطح  های به دست آمده از هر یک از ابعاد هویت ملی نتیجه گرفته می با بررسی میانگین 

که  باشد. در پژوهش عبدی و لطفی نشان داده شد  (  همسو می 1387های حاصل از مطالعه عبدی و لطفی). این نتایج با یافتهباشدمی 

در تبیین نتایج به دست آمده می توان  های دوره متوسطه، رویکرد و متن مناس  برای تقویت هویت ملی را ندارند.  محتوای کتاب

 . بیان کرد که به دلیل ارتبا  مستقیم بین محتوا و اهداف، عدم توجه به ابعاد هویت ملی در عنصر هدف، به محتوا نیز منتقل شده است

ست آمده حاکی از توجه کم عناصر روش تدریس و ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی همچنین نتایج به د 

دهد، عدم توجه به ابعاد هویت ملی در عناصر هدف و محتوا، است. این نتایج نیز درراستای نتایج تحقیقات قبلی است که نشان می 

 
1 . Wong, K. L., 

ابعاد هویت   

 ملی

میانگین  تعداد

 نظری

میانگین 

 تجربی

انحراف  

 استاندارد

 مقدار 
t 

درجه 

 آزادی 

سطح  

 داریمعنی

 0001/0 102 - 78/12 20/7 92/14 24 103 تاریخی 

 0001/0 102 - 50/9 84/6 59/14 21 103 جغرافیایی 

 0001/0 102 - 32/11 99/6 19/13 21 103 سیاسی

 0001/0 102 - 69/12 33/8 57/13 24 103 فرهنگی 

 0001/0 102 - 07/12 69/7 84/14 24 103 اجتماعی 



 ... بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به __________________________________________________________________

 

شود و به دنبال آن  را روش تدریس بر اساس اهداف و محتوا انتخاب می تاثیر مستقیم در عنصر روش تدریس و ارزشیابی دارد، زی

 گیرد.ارزشیابی نیز بر اساس عناصر قبلی مورد ارزیابی قرار می 

  در   که  زمانى   تا.  نمود  اقدام  آن  جهت  در  باید  که  است  اساسی   نیازهای  از  یکی   کشوری  هر   در  ملی   هویت  تقویت  و   تعمیق 

  آموزش   نظام  در موضوع   این.  گیرد  انجام  خود  صحیح مسیر  در  و   درست  تواندنمی   آن  تقویت  دارد،  وجود  مشکل   هویتى  هاىمفلفه

 .است  فراوان اهمیت است؛ حاهز انسانى  نیروى بیشترین داراى که پرورش و 

اختصاص دهند در  شود که معلمان در تعیین اهداف کتسی، اهدافی را به هویت ملی  لذا با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می  

با توجه به نتایج تحقیق  لذا   محتوای اراهه شده در کتس، به محتوای مرتبا با هویت ملی و خارج از کت  درسی توجه داشته باشند.

دبیران در تعیین اهداف شود  که نشان دهنده میزان پایین توجه عناصر برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی است، پیشنهاد می 

های درسی در جهت  محتوای خارج از کتاب ازدر محتوای اراهه شده در کتس، ، ، اهدافی را به هویت ملی اختصاص دهندکتسی 

اراهه مطال  به اشکال متنوعی م ل استفاده از امکانات سمعی و بصری،   های تدریس،در روشاستفاده کنند،    تقویت هویت ملی نیز

در ارزشیابی های کتسی، با  همچنین    همجنین دیدار با فرهیختگان محلی، انجام پذیرد.  های تاریخی و فرهنگی و بازدید از مکان

-شود در جهت تکمیل پژوهشهمچنین پیشنهاد می   توجه به مفهومی بودن مبحث هویت ملی، بیشتر از سفاالت باز پاسخ استفاده شود.

 طه نیز در این موضوع انجام شود.های کمی، یک پژوهش کیفی با استفاده از مصاحبه از معلمان مقطع متوس
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