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 Purpose: The purpose of this research was to design a curriculum 

model based on cultural-Islamic education in the secondary 

education system of the country. The current qualitative-

quantitative (mixed) research was carried out from the foundation 
data type. 

Materials and methods: The statistical population in this research 

includes all the informants, specialists and planners in the field of 
curriculum planning in secondary schools of the country's 

educational system, who have the ability to express their opinions in 

the field of curriculum. In the quantitative part, the sampling method 
is a purposive sample. In qualitative research, to collect information 

from library studies, document reading, interviews, participatory 

and non-participatory observation, recording interviews from the 

field under study and secondary sources that include personal 
experiences, existing literature and their comparison were used. In 

order to identify the framework and characteristics of the main 

elements of the educational model of the youth, a semi-structured 
interview was used. In the quantitative part of this research, as in 

many similar descriptive studies, a questionnaire was used to collect 

case information. The validity of this questionnaire was determined 

as face validity from the point of view of 5 education experts and its 
reliability was calculated using Cronbach's alpha method of 79. In 

order to analyze the data in this research, quantitative and qualitative 

statistical methods have been used. In quantitative statistics, 
descriptive statistics methods such as frequency tables and 

percentages and column charts, mean and standard deviation and 

inferential statistics including exploratory factor analysis test using 
spss software version 21 were used and for all hypotheses the 

significance level was 0.05. was taken The findings showed. 

Findings: The results of the obtained correlation coefficients 

showed that the number of 99 questions in the questionnaire can be 
placed under 10 factors. The conceptual model shows the 

relationships between the main categories of the curriculum model 

of Islamic cultural education. 
Conclusion: Beta values for latent variables (dimensions of the 

main variables) show that all these dimensions were able to have a 

meaningful explanation of the main variables of the research. 

Therefore, the confirmatory factor analysis of the dimensions of the 

research variables in the main model is acceptable and approved. 
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 تربيت بر مبتني درسي برنامه الگوي طراحي

 آموزشي نظام متوسطه دوره در اسالمي -فرهنگي

 كشور

 زماني مرضيه
 دانشگاه قشم، واحد درسی، ریزی برنامه گروه، دکتری دانشجوی

 .ایران قشم، اسالمی، آزاد
 

 رحماني محمدنور
 آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد آموزشی، مدیریت گروه، استادیار

 )نویسنده مسئول(. ایران بندرعباس، می،اسال
 

 عابدیني مهنوش
 .ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ،علمی هیئت عضو و استادیار

 
 چکيده

 رب مبتنی درسی برنامه الگوی طراحی حاضر، تحقیق از هدف: هدف
. ودب کشور آموزشی نظام متوسطه دوره در اسالمی -فرهنگی تربیت

 انجام بنیاد، داده نوع از( آمیخته) کمی – کیفی حاضر پژوهش
 .پذیرفت

 مطلعان کلیه شامل حاضر تحقیق در آماری جامعه :ها روش و مواد
 مدارس درسی ریزیبرنامه عرصه ریزانبرنامه و متخصصان و

 نهزمی در نظر ابراز توانایی که است کشور آموزشی نظام متوسطه
 به گیریهنمون روش نیز کمی بخش در. دارند را درسی برنامه

 آوری جمع برای کیفی، پژوهش در. است هدفمند نمونه صورت،
 مشاهده مصاحبه، سندخوانی، ای،کتابخانه مطالعات از اطالعات
 و مطالعه مورد زمینه از هامصاحبه ثبت غیرمشارکتی، و مشارکتی

 را هاآن مقایسه و موجود ادبیات شخصی، تجارب که ثانویه منابع
 و چهارچوب شناسایی منظور به. شد ستفادها گرفت خواهد بر در

 نیمه مصاحبه از جوانان، تربیتی الگوی اصلی عناصر هایویژگی
 یاریبس همچون پژوهش، این کمی بخش در. شد استفاده ساختاریافته

 از مورد اطالعات آوریجمع برای مشابه توصیفی مطالعات از
 واییر صورت به پرسشنامه این روایی. است شده استفاده پرسشنامه

 مناسب تربیت و تعلیم نظرانصاحب از نفر ۵ دیدگاه از صوری
 محاسبه/ 79 کرونباخ آلفای روش با آن پایایی و شده داده تشخیص

 هایروش از تحقیق این در هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. گردید
 آمار هایروش کمی آمار در. است شده استفاده کیفی و کمی آماری

 و میانگین ستونی، نمودار و درصد و فراوانی جدول انندم توصیفی
 یاکتشاف عاملی تحلیل آزمون شامل استنباطی آمار  و معیارانحراف

 برای و شد برده کار  به  ۲۱ نسخه spss افزار نرم از استفاده با
 هایافته. شد گرفته نظر در 0۵/0 داری معنی سطح هافرضیه کلیه
 .داد نشان
 99 عدادت که داد نشان یافته دوران همبستگی ضرائب جنتای :ها یافته
 مدل. بگیرند جای عامل ۱0 زیر در توانندمی پرسشنامه سوال

 یدرس برنامه الگوی اصلی هایمقوله بین روابط دهنده نشان مفهومی
 .است اسالمی فرهنگی تربیت
 یمتغیرها ابعاد) مکنون متغیرهای برای بتا مقادیر :گيري نتيجه
 داری-معنی تبیین اندتوانسته ابعاد این تمامی که میدهد شانن( اصلی

 تاییدی عاملی تحلیل لذا. باشند داشته پژوهش اصلی متغیرهای از
می تایید مورد و قبول قابل اصلی مدل در پژوهش متغیرهای ابعاد
 .باشد

 
 نظام اسالمی، -فرهنگی تربیت درسی، برنامه :كليدي واژگان
 .آموزشی

 
 ۱0/07/۱400: تافیدر خیتار
 ۲۵/۱۱/۱400:  رشیپذ خیتار
 mohamadnoor29@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 هایدوره سایر همانند متوسطه یدوره پرورش و آموزش نظام

 نظام آن، مهم اجزای از یکی. است عواملی و اجزا دارای تحصیلی
 پرورش، و آموزش نظام درسی هایبرنامه و است درسی ریزیبرنامه

 و اهداف به حصول جهت در عناصر ترینبنیادی و ترینمهم از یکی
 کشور یك یآینده نسل تربیت و تعلیم خصوص در ملی هایآرمان

 یدوره در درسی برنامهی اجرای شیوهی. گردندمی محسوب
 در(. ۱)است  درسی ریزیبرنامه نظام تابع زیادی حدود تا متوسطه،

 به که جامعه فرهنگی و جتماعیا اهداف به دستیابی راستا این
 تعیین محتوای و درسی هایکتاب قالب در و آموزشی اهداف صورت

 برنامة اگر. است آموزشی نظام هر آرمان شوند،می منعکس شده
 اهداف با همسو و هماهنگ مربوط، هایکتاب محتوای و درسی

 دمور هایهدف تحقق به نسبت تواننمی نباشد، نظام جزئی و کلی
 هماهنگی گرو در آموزشی نظام یك موفقیت. داشت امیدی ارانتظ

 هاهدف تحقق جهت در آنها سویی هم و یکدیگر با متشکله اجزای
 (. ۲)است  آموزشی مخاطبان خاص هایویژگی با آن تناسب و
 معموالً فرهنگی، هویت هایمولفه و ابعاد این اهمیت به توجه با

 کمك آن پویایی به تربیتی، و اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نیروهای
 نهاد ترینمهم کشوری هر تربیت و تعلیم نظام میان، این در. کنندمی

 جامعه یك متنوع هایفرهنگ نگهداشت و حفظ ترویج، متولی
 همچنین و هافرهنگ خرده نگهداشت و حفظ برای که است

 رسید برنامه یك بر باید یکدیگر کنار در آنها آمیز مسالمت زیست
 ضمن هک کند تاکید فرهنگی تربیت بر فرهنگی هویت بر مبتنی
 مشترک ساختار یك زیر در را آنها اختالفات، و هاتفاوت به توجه
 درسی برنامه شدن المللی بین سوی به رو که همزمان که دهد جای

 درسی برنامه در نیز را خود ایمنطقه و ملی هویت کنند،می حرکت
 است کاری و ساز فرهنگی هویت بر مبتنی درسی برنامه. کند حفظ

 منظر از هاگروه و افراد توانمندسازی طریق از تواندمی که
 در آمیزمسالمت زیست برای مهارت و نگرش دانش از برخورداری

 . باشد موثر چندفرهنگی جامعه یك
های هویت جایگاه مولفه( به بررسی 3توانا و معروفی )پناهی

با رویکرد تحلیل محتوا سی های ادبیات فارفرهنگی در کتاب
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 همکاران  وزماني  مرضيه 614

 ۱400زمستان ، 4، شماره ۵دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های پژوهش حاکی از آن است که میزان تاکید بر یافتهپرداختند، 
های ادبیات فارسی دوره در کتاب های هویت فرهنگیتمامی مولفه

متوسطه یکسان نبوده و بر اساس نتایح تحلیل محتوا بیشترین میزان 
گار و آثار ماند»و  «یادب مفاخر»های تاکید به ترتیب بر مولفه

خرده »های و کمترین میزان تاکید به ترتیب بر مولفه «اسامی ایران
های مولفه»شده است و  «افتخارات ملی و مذهبی»و  «هافرهنگ
ای به گونه ،در جایگاه متوسط قرار دارند «هااسطوره»و  «تاریخی

های مولفه درصد و 47های مفاخر ادبی به تنهایی حدود که مولفه
درصد از این تاکید را به خود اختصاص  ۱ا کمتر از هخرده فرهنگ

 شبکه ( در پژوهشی به بررسی تأثیر4پور و همکاران )عدلی اند.داده

اصفهان  شهر جوانان فرهنگی هویت بر فیسبوک اجتماعی
 و استفاده میزان عضویت، مدت زمان پرداختند، نتایج نشان داد بین

فرهنگی  هویت و وکفیسب در کاربران فعالیت و مشارکت میزان
 محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه کاربران

 مثبتی معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک مطالب

 و استفاده میزان عضویت، زمان مدت چه هر دارد. یعنی وجود
 کابران سوی از فیسبوک در کاربران مشارکت و میزان فعالیت

شود. می ترکاربران ضعیف فرهنگی هویت کند،می پیدا افزایش
ی درسی چندفرهنگی، برنامه( به بررسی ۵محمدی و همکاران )

تایج پرداختند، ن شده در نظام آموزش متمرکز ایران بایدی گم
 عنوان ی درسی چندفرهنگی بهپژوهش حاکی از آن است که برنامه

ل در ترین عامبایدی گمشده در نظام آموزش متمرکز ایران، مهم
اقتدار، انسجام و وحدت ملی ایران چندفرهنگی و متکثراست و 

یل پرورش و شکوفایی لی درسی به دضرورت این نوع برنامه
 حفظ ها،خالقیت در تمام افراد جامعه و تعالی یکسان تمام فرهنگ

هایی همچون وحدت و انسجام ملی و اسالمی، تقویت زمینه
 تی خاص، شهروند خوبپذیری، رهایی از تعصبات هویمشارکت

 بودن و ... است.
( به بررسی تاثیر هویت فرهنگی در یادگیری و برنامه 6) ۱آلتوگان

مورد های گروهدرسی در مدارس پرداخت، نتایج نشان داد در 
 ی،قبرس همچون های مختلف:آموزان از زمینهشامل دانش مظالعه

اساس  ، برنتایج یادگیری متفاوت بودترک، روسی و بلغاری و غیره 
آموزان ترک با توجه به زمینه فرهنگی خود بیشترین نتایج دانش

میانگین یادگیری را نسبت به سایرین داشتند، این امر نشان دهنده 
 سیری آموزان بر یادگیری آنان است.تاثیر هویت فرهنگی دانش

هویت ملی، محتوای آموزش و ( در پژوهشی با عنوان 7) ۲اواردن
 تاریخ، ویژه به کشور این درسی کتب که داد نشان ادراک قومی

 تهیه (قومی برتری) موارد برخی در و قومی تمایزات اساس بر

 برتری که تربیتی و تعلیم چنین پژوهشگر، این اعتقاد بنابر. اندشده

 تخریب موجب کند، تشویق را آن و داده پرورش را نژادی و قومی
 وید. گردمی لیم هویت ضعف احساس آن تبع به و( ملی وحدت)

 هایکتاب در باید ملی، هویت به یابیدست برای کهگرفت  نتیجه

 شود. نظر تجدید درسی

_________________________________ 
1 Altugan 

 اتیاطالع نوین هایفناوری گسترش و ارتباطات انقالب به توجه با
 نوعی کردن تجربه حال در نیز ایران فرهنگ و جامعه ارتباطی، و

 امدهایپی و بوده خود خاص هایویژگی دارای که است گذار
 به دارد؛ دنبال به هاایرانی هویت و فرهنگ برای نیز متعددی

 جذاب ظواهر و عالیق با نزدیك ارتباط اثر در جوانان که ایگونه
 تفاوتیبی و طرف، یك از غرب فرهنگ به گرایش به ای،رسانه
 گردی طرف از خود سنتی فرهنگی عالیق و مسائل به شدید نسبتاً
 زمینه در که هاییپژوهش رغمعلی حقیقت در(. 8)یابند می تمایل

 هزمین در که زیادی تغییرات و است، گرفته صورت درسی برنامه
 متوسطه مقطع در آموزاندانش آموزشی هایفعالیت و دروس
 هویت بخصوص و هویت به مربوط بحث است، گرفته صورت

 و گیفرهن گسترده و وسیع هایتفاوت فرهنگی تربیت و فرهنگی
 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر کشور سطح در آن یاجتماع
 زآمیمسالمت همزیستی و دوستی و صلح آورانپیام عنوان به مدارس

 و مدون برنامه که هستند این نیازمند متفاوت های فرهنگ و اقوام
 فرهنگ از آموزاندانش مناسب و اصولی آموزش جهت در درستی

 این از را آموزاندانش و دهند ئهارا...  و خانوادگی بومی، قوی، ملی،
 فرهنگی تربیت نمایند، آشنا خود میهنی ملی فرهنگ با طریق

 اسالمی هایآموزه با شهروندان کلی طور به یا آموزانفرزندان، دانش
 و وتربیت تعلیم متولیان اصلی هایدغدغه از یکی علوی و

 و اجتماعی و فردی سعادت مات ملزو از و اسالمی اندیشمندان
 معنوی و مادی هایخسارت تواندمی آن از غفلت که است اخروی
 رد اجتماعی، اقتصادی، عاطفی، رفتاری، مشکالت ازجمله بسیاری
 پژوهش اصلی مسئله اساس این بر. آورد به وجود جامعه و خانواده
 گیفرهن تربیت درسی برنامه الگوی بخشی اعتبار و طراحی حاضر

 با شودمی تالش و باشدمی کشور آموزشی نظام متوسطه دوره در
 پیشنهادات فرهنگی، هویت بر موثر هایمولفه و ابعاد شناسایی

 گیفرهن هویت بر مبتنی درسی برنامه جهت در مناسبی و کاربردی
 کشور متوسطه آموزش سطح در و مدارس در آن کننده، تقویت و

 .شود ارائه
 

 هاروش مواد و 
پژوهش باشد. می ربردیروش تحقیق حاضر با توجه به هدف کا

انجام پذیرفت.  اد،یداده بنکمی )آمیخته( از نوع  –کیفی حاضر 
 و متخصصان و مطلعان کلیه شامل حاضر تحقیق در آماری جامعه
 نظام متوسطه مدارس درسی ریزیبرنامه عرصه ریزانبرنامه

 را یدرس برنامه زمینه در نظر ابراز توانایی که است کشور آموزشی
د هدفمننمونه  ،به صورت گیریروش نمونهدر بخش کمی نیز . دارند

ت. بدین صورت از بین جامعه آماری مذکور تمانی افراد شانس اس
مساوی جهت پر کردن پرسشنامه ها دارند، تعداد نمونه نیز بر اساس 

شود که در زیر ارائه شده گیری کوکران انتخاب میفرمول نمونه
 است. 

2 Siriwardena 
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n =
𝑁𝑡2  𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑡2𝑝𝑞
         

t درصد            9۵: مقدار نرمال استاندارد برای سطح اطمینان 
N)حجم جامعه آماری که محدود است) جمعیت جامعه آماری : 
Pنسبت وجود صفت در جامع : 

Qنسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری : 
dسطح خطا : 
ت پژوهش کیفی، برای جمع آوری اطالعات از مطالعا در

 و مشارکتی مصاحبه، مشاهده خوانی، سند ای،کتابخانه
 ویهثان منابع و مورد مطالعه زمینه از هامصاحبه ثبت غیرمشارکتی،

 خواهد بر در را هاآن مقایسه و موجود ادبیات شخصی، تجارب که
های منظور شناسایی چهارچوب و ویژگیبه  .شداستفاده گرفت 

، از مصاحبه نیمه ساختاریافته عناصر اصلی الگوی تربیتی جوانان
پس و س استفاده شد. بعد از انجام هر مصاحبه، متن مصاحبه پیاده شد

ها، بندیاین دسته و بر اساس مفهوم کلی بندی شدندها دستهپاسخ
متخصصین، کدگذاری،  ها و عناصر پیشنهادی توسطویژگی

 اطالعات یآورجمع یبرا ،یفیک پژوهش در بندی و تحلیل شد.طبقه
 و مشارکتی مشاهده مصاحبه، سندخوانی، ای،کتابخانه مطالعات از

 ویهثان منابع و مطالعه مورد زمینه از هامصاحبه ثبت غیرمشارکتی،
 خواهد بر در را هاآن مقایسه و موجود ادبیات شخصی، تجارب که

 یهایژگیو و چهارچوب ییشناسا منظور به. شد استفاده گرفت
 فتهایساختار مهین مصاحبه از جوانان، یتیترب یالگو یاصل عناصر
 پسس و شد ادهیپ مصاحبه متن مصاحبه، هر انجام از بعد. شد استفاده

 ها،یبنددسته نیا یکل مفهوم اساس بر و شدند یبنددسته هاپاسخ
 ،یکدگذار ن،یمتخصص توسط یشنهادیپ عناصر و هایژگیو

 یاریهمچون بس در بخش کمی این پژوهش، .شد لیتحل و یبندطبقه
اطالعات مورد از  یآورجمع یمشابه برا یفیاز مطالعات توص

جمع آوری پژوهش به منظور نیپرسشنامه استفاده شده است. در ا
استفاده  محقق ساختهای ماده 30از پرسشنامه  دیدگاه متخصصان

اده استف کرتیل یبنددرجه اسیاز مق قیدر پرسشنامه تحقگردید. 
ندارم،  یمخالفم، مخالفم، نظر کامالً یهانهیگز یشود که دارایم

به صورت  پرسشنامه نیا ییباشد. روایموافقم و کامالً موافقم م

 تیو ترب مینظران تعلنفر از صاحب ۵ه دگایاز د یصور ییروا
/ 79کرونباخ  یآن با روش آلفا ییایو پامناسب تشخیص داده شده 

 .دیردمحاسبه گ
 آماری هایروش از تحقیق این درها منظور تجزیه و تحلیل داده به

توصیفی  آمار یهاروش یدر آمار کم. استفاده شده است یفیو ک کمی
مانند جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و 

 یاکتشاف یعامل لیمعیار و  آمار استنباطی شامل آزمون تحلانحراف
به  کار برده شد و برای   ۲۱نسخه  spss ررم افزابا استفاده از ن

 کردیدر نظر گرفته شد. در رو 0۵/0ها سطح معنی داری کلیه فرضیه
 ی، در سه مرحلهشدهی گردآور یفیک یاداده لیتحل زین یفیک

 امانج  یانتخاب یو کدگذار  یمحور یباز ، کدگذار یکدگذار
 ،یمحور دهیپد ،یعل طی)شرا یمیپارادا یگرفت و بر اساس الگو

و  یها ساماندهو راهبردها( داده یانجیم طیشرا ،یانهیزم طیشرا
 بر اساس هاافتهی یابیاعتبار  ق،یتحق نیشدند. درا یابیاعتبار 

)اعتبار  یفیک یهاپژوهش یاعتبارسنج یشده برا ارائه یارهایمع
 یدرون یی(، روایریپذ)انتقال یرونیب ییروا ،(یریپذ دییسازه )تأ
 .(( انجام گرفتیریپذنانی)اطم ییای(، پایری)باورپذ

 
 هایافته

های به دست آمده از فرایند کدگذاری در این بخش، نخست مقوله
باز پژوهش، ارائه و سپس اجزای پارادایم کدگذاری به تفکیك و 

مجموعه خود طرح و در نهایت طبق های زیربر اساس مقوله
 طراحیاند و سیر داستان ه شدهکدگذاری انتخابی به هم پیوند داد

رسیم را ت دوره متوسطه تربیت فرهنگی اسالمیالگوی برنامه درسی 
 خواهیم کرد.

 های کیفی حاصل از مراحل کدگذاری باز و محوری. داده۱
 های کیفیداده ها، مجموعهطی فرایند رفت و برگشتی تحلیل داده

ن در این مرحله، های کمتری تقلیل یافت. بنابرایاولیّه به مقوله
ر بندی دبندی نهایی و معنادار رسید و این مقولهپژوهشگر به مقوله

بندی نهایی ارائه شده است. به طور کلی از به عنوان مقوله ۱جدول 
مقوله اصلی که در قالب جدول  ۱99های کیفی پژوهش، تحلیل داده

 شناسایی و ارائه گردید. ۱شماره 
 

 )کدهای باز( بخش کیفیهای اولیه : مقوله۱جدول 
 

 آگاهی عمومیافزایش  تاکید بر نقش فعال یادگیرنده محوری در جامعهعدالت
 رشد سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری و محلی فعالیت گروهی متنوع مداریاحترام به قانون و قانون

 رتقای سواد چند فرهنگیا هاآزادی در بیان عقیده آشنایی با روی و پرهیز از افراط و تفریطمیانه

های اجتماعی مشارکت و فعالیت هارعایت حقوق متقابل و یکسان انسان
 مذهبی سیاسی،

بازشناسی حفظ و گسترش فرهنگ، آداب و رسوم 
 های قومی در محتواو ارزش

 توسعه سواد قومی و فرهنگی درک دیگری و دیگرپذیری ترویج صلح و دوستی در محتوا

 لتعداالقای لذت از 
حفظ استکبارستیزی و حمایت از 

 آموزش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر مستضعفین

 حقوق بشرمربوط به  ارائه مباحث قضاوت اخالقیآموزش 
عالقه مندی به روحیه بسیجی )خدمت داوطلبانه و 

 جهادی(
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 ۱400زمستان ، 4، شماره ۵دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در جهت حمایت از ایجاد تغییرات رفتاری 
 عدل و داد

 های مختلفهادن به فرهنگارج ن قوق شهروندیآشنایی با ح

 حفظ تنوع فرهنگی برائت از دشمن و مقابله با او توجه به کرامت انسانی در محتوا
 هاآموزش احترام به فرهنگ آمیزشرح نحوه همزیستی مسالمت احترام به همه مذاهب

 یر فرهنگیجلوگیری از تحق هاآموزش همزیستی با خرده فرهنگ آموزش مهارت تحمل و درک آراء متفاوت

ها هر خرده افزایش آگاهی از خرده فرهنگ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هاترویج دوستی بین فرهنگ
 فرهنگ سهم اساسی در محتوا

 تقویت ارتباطات فرهنگی
-توانمندسازی معلمان در نقش تسهیل

 گری خود در آموزش
 های محلیفظ زبانح

 های مختلفگنجاندن زبان و فرهنگ قومیت وظیفه در برابر جامعهاحساس  های بین فرهنگیجلوگیری از کج فهمی

های فرهنگی در متن فرایند جایگاه تفاوت
 تدریس

پذیری در مقابل جامعه و مسئولیت
 های دینیایجاد انگیزه نسبت به فعالیت خانواده

 توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه 

 حب الهی
 برای همزیستی فرهنگیایجاد زمینه  انجام صحیح و به موقع وظایف

 ح نگرش معلمانالاص های مختلفاحترام به افراد و شغل انس با قرآن و عترت

 های تربیت معلمایجاد طرز فکر درست در دوره تعامل با دیگر افراد جامعه ایمان و انجام عمل صالح در جامعه

 های مذهبیمشارکت در مناسبت
های فرهنگی میزان افتخار به میراث

 ایجاد یك نگرش مثبت نسبت به ادیان مختلف میاسال

 اهتغییر در نگرش افراد نسبت به فرهنگ
 -ابعاد نگرشی توجه به تمام 
 شناختی-مهارتی

 نقد و ارزیابی

استانداردهای بین فرهنگی در رعایت  نگرش مثبت بین فرهنگی
 احساس رضایت و غرور از مسلمان بودن تالیف محتوا

 انعطاف پذیری در تدوین محتوا بی طرفی در طراحی محتوا ادث انقالبآگاهی از تاریخ و حو

 آگاهی اصول قانون اساسی
محتوا باید کمك کننده به تنوع 

 میزان دلبستگی به نمادهای اسالمی فرهنگی

احترام به دین و زبان، مذهب، میراث فرهنگی  جامعیت در تدوین محتوا میزان آمادگی برای ایثار و شهادت
 در محتوا دیگران

استفاده از روش یادگیری همیاری و 
 مشارکتی

 آشنایی و احترام به ادیان آموزش اصول و فروع دین

انعکاس تنوع قومی، محیطی، مذهبی و زبانی در  محتواعدم وجود فرهنگ غالب در  تدریس همیاری و مشارکتی
 محتوا

 آموزان برای حفظ فرهنگاختیار به دانش

وجود های مگنجاندن فرهنگ
کودکان مدرسه در یك نظام 

 آموزشی
 فعالیت گروهی بین فرهنگی

 ترویج تشریك مساعی در جامعه توجه به فرهنگ فراتر از کشور خود آموزش دیگرپذیری
آموزش مهارت پذیرش احترام به حق 
 متفاوت بودن در راستای فرهنگ خاص

 ضدیت با تبعیض نژادی های جهانیتوجه به فرهنگ

آراء متفاوت دیگران در درک و تحمل 
 میزآزیست مسالمت تفاهم بین فرهنگی در جامعه محتوا

 های مختلف توسط مولفین محتواآشنایی با فرهنگ توانمندسازی عمومی چندفرهنگی های فرهنگیجلوگیری از تنش

 هاآموزان همه فرهنگشکوفایی دانش
های درونی همه شکوفایی قابلیت

 آموزیاقشار دانش
 آموز در جامعه تکثرگرای فعال بودن دانشتوانای

  امر به معروف و نهی از منکرترویج  فرهنگی معلماندارتقای نقش چن
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های به دست آمده در ها و شاخصبندی دادهدر ادامه به منظور دسته
 های به دست آمده صورت گرفت. بخش قبل کدگذاری محوری داده

 

 
 بخش کیفیهای : کدگذاری محوری شاخص۲جدول 

 هامقوله کد
 محوریعدالت

 محوری در جامعهعدالت 
 مداریاحترام به قانون و قانون 
 روی و پرهیز از افراط و تفریطمیانه 
 هارعایت حقوق متقابل و یکسان انسان 
 ترویج صلح و دوستی در محتوا 
 عدالتالقای لذت از  

 قضاوت اخالقیآموزش  

 در جهت حمایت از عدل و داد ایجاد تغییرات رفتاری 
 فرهنگ عبادت

 توجه به کرامت انسانی در محتوا 

 احترام به همه مذاهب 

 آموزش مهارت تحمل و درک آراء متفاوت 

 هاترویج دوستی بین فرهنگ 
 تقویت ارتباطات فرهنگی 

 های بین فرهنگیجلوگیری از کج فهمی 

 د تدریسهای فرهنگی در متن فراینجایگاه تفاوت 

 توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه 
 حب الهی 
 انس با قرآن و عترت 
 ایمان و انجام عمل صالح در جامعه 
 های مذهبیمشارکت در مناسبت 

 نگرش مثبت
 هاتغییر در نگرش افراد نسبت به فرهنگ 

 نگرش مثبت بین فرهنگی 
 های دینیایجاد انگیزه نسبت به فعالیت 
 ه برای همزیستی فرهنگیایجاد زمین 
 ح نگرش معلمانالاص 

 های تربیت معلمایجاد طرز فکر درست در دوره 

 ایجاد یك نگرش مثبت نسبت به ادیان مختلف 
 گسترش دانش

 نقد و ارزیابی 
 احساس رضایت و غرور از مسلمان بودن 
 آگاهی از تاریخ و حوادث انقالب 
 آگاهی اصول قانون اساسی 
 آگاهی عمومی افزایش 
 رشد سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری و محلی 
 ارتقای سواد چند فرهنگی 
 های قومی در محتواباز شناسی حفظ و گسترش فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش 
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 ۱400زمستان ، 4، شماره ۵دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 توسعه سواد قومی و فرهنگی 
 گرایی و فرهنگ مشارکتجمع

 آموزش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر 

 ندی به روحیه بسیجی )خدمت داوطلبانه و جهادی(معالقه 
 میزان آمادگی برای ایثار و شهادت 
 فعالیت گروهی بین فرهنگی 

 ترویج تشریك مساعی در جامعه 
 نژادیضدیت با تبعیض 

 میزآزیست مسالمت 

 های مختلف توسط مولفین محتواآشنایی با فرهنگ 

 عه تکثرگراآموز در جامتوانایی فعال بودن دانش 

 ارتقای نقش چندفرهنگی معلمان 
 استفاده از روش یادگیری همیاری و مشارکتی 

 تدریس همیاری و مشارکتی 

 آموزان برای حفظ فرهنگاختیار به دانش 

 تاکید بر نقش فعال یادگیرنده 

 فعالیت گروهی متنوع 

 هاآزادی در بیان عقیده آشنایی با 

 مذهبی جتماعی سیاسی،های امشارکت و فعالیت 
 استکبارستیزی

 درک دیگری و دیگرپذیری 
 حفظ استکبارستیزی و حمایت از مستضعفین 
 حقوق بشرمربوط به  ارائه مباحث 

 قوق شهروندیآشنایی با ح 
 برائت از دشمن و مقابله با او 
 آمیزشرح نحوه همزیستی مسالمت 

 هاآموزش همزیستی با خرده فرهنگ 
 فرهنگ ایثار و شهادت ترویج 

 پذیریولیتئمس
 گری خود در آموزشتوانمندسازی معلمان در نقش تسهیل 

 احساس وظیفه در برابر جامعه 
 پذیری در مقابل جامعه و خانوادهمسئولیت 
 امر به معروف و نهی از منکرترویج  
 انجام صحیح و به موقع وظایف 
 های مختلفاحترام به افراد و شغل 
 تعامل با دیگر افراد جامعه 

 محتوای غنی
 های فرهنگی اسالمیمیزان افتخار به میراث 
 شناختی -مهارتی -ابعاد نگرشی توجه به تمام  

 استانداردهای بین فرهنگی در تالیف محتوارعایت  
 طرفی در طراحی محتوابی 

 محتوا باید کمك کننده به تنوع فرهنگی 
 تدوین محتوا جامعیت در 
 پذیری در تدوین محتواانعطاف 
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 آگاهی از اصول دین 

 میزان دلبستگی به نمادهای اسالمی 
 احترام به دین و زبان، مذهب، میراث فرهنگی دیگران در محتوا 

 آشنایی و احترام به ادیان 
 انعکاس تنوع قومی، محیطی، مذهبی و زبانی در محتوا 
 آموزش اصول و فروع دین 

 هااحترام به تفاوت
 محتواعدم وجود فرهنگ غالب در  
 های موجود کودکان مدرسه در یك نظام آموزشیگنجاندن فرهنگ 
 توجه به فرهنگ فراتر از کشور خود 

 های جهانیتوجه به فرهنگ 

 تفاهم بین فرهنگی در جامعه 
 توانمندسازی عمومی چندفرهنگی 
 آموزیه اقشار دانشهای درونی همشکوفایی قابلیت 

 هاآموزان همه فرهنگشکوفایی دانش 
 های مختلفارج نهادن به فرهنگ 

 حفظ تنوع فرهنگی 
 هاآموزش احترام به فرهنگ 
 جلوگیری از تحقیر فرهنگی 

 ها هر خرده فرهنگ سهم اساسی در محتواافزایش آگاهی از خرده فرهنگ 

 فظ زبان های محلیح 
 های مختلفو فرهنگ قومیتگنجاندن زبان  

 درک و تحمل آراء متفاوت دیگران در محتوا 

 آموزش دیگرپذیری 
 آموزش مهارت پذیرش احترام به حق متفاوت بودن در راستای فرهنگ خاص 
 های فرهنگیجلوگیری از تنش 

 
-ها در قالب ده کد محوری دستهبر اساس نتایج به دست آمده داده

شاخص(، فرهنگ  8محوری )ا شامل عدالتبندی شدند. این کده
 9شاخص(، گسترش دانش ) 7شاخص(، نگرش مثبت ) ۱۲عبادت )

 8شاخص(، استکبارستیزی ) ۱7گرایی و مشارکت )شاخص(؛ جمع
شاخص(،  7شاخص(، محتوای غنی ) 7پذیری )شاخص(، مسئولیت

شاخص(  ۱9ها )شاخص(، احترام به تفاوت ۵آگاهی از اصول دین )
 .باشندمی
 

 های کمّیتحلیل داده

 -ها از آزمون کلموگروفابتدا جهت بررسی نرمال بودن عامل
، 3ای استفاده شد. بر اساس نتایج جدول شماره نمونهاسمینرف تك

 بود.  0.0۵اجتماعی و فرهنگی، بیشتر از  مقادیر سطح معناداری عامل
 

 هاین نرمال بودن عاملای برای تعینمونهاسمیرنوف تك -: آزمون کلموگروف3جدول 

 z Sigآماره  انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد

 097/0 08/۱ 738/0 3۵/4 ۱00 محوریعدالت
 089/0 ۱6/۱ 69۵/0 ۵9/4 ۱00 فرهنگ عبادت
 ۱34/0 97۱/0 7۱۱/0 ۱6/4 ۱00 نگرش مثبت
 08۵/0 ۲4/۱ 7۲4/0 37/4 ۱00 گسترش دانش

 09۱/0 ۱3/۱ 8۵9/0 ۵0/4 ۱00 گرایی و مشارکتجمع
 076/0 ۲۱/۱ 773/0 36/4 ۱00 استکبار ستیزی

 ۱08/0 9۲4/0 690/0 4۲/4 ۱00 پذیریولیتئمس
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 08۵/0 ۱۱/۱ ۵69/0 ۱۱/4 ۱00 محتوای غنی
 ۱79/0 893/0 739/0 30/4 ۱00 آگاهی از اصول دین

 ۱۵6/0 9۵۱/0 884/0 49/4 ۱00 هااحترام به تفاوت

 

 
 های بخش کیفی. تحلیل عاملی اکتشافی گویه3

به منظور کاهش متغیرهای پژوهش به عوامل زیربنایی و استنباط 
های پژوهش، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مکنون بیانگر متغیر

استفاده شد، که در ادامه گزارش نتایج آن ذکر شده است. در حقیقت 
به منظور کاهش متغیرهای پژوهش به عوامل زیربنایی و نیز اعتبار 

طراحی و اعتبار بخشی های بخش کیفی پژوهش در زمینه عاملیابی 
 99، دوره متوسطه تربیت فرهنگی اسالمیالگوی برنامه درسی 

 های شناسایی شده( وارد تحلیل شدند. متغیر مشاهده شده )گزاره
 

 و کرویت بارتلت KMO: مقادیر آماره 4جدول 
 KMO 0.87۵مقدار شاخص 

 

 آزمون بارتلت

 

 87/7۲۱ مقدار خی دو

 99 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 
بود. با  0.87۵مایر برابر با  -در این پژوهش مقدار شاخص کایسر
مایر مناسب است، لذا انجام  -توجه به اینکه مقدار شاخص کایسر

باشد. در مجموع بر اساس تحلیل عاملی برای سواالت منطقی می
بود، مشخص  0.87۵ا که مقدار آن برابر ب KMOنتیجه آزمون 

های زیربنایی و های پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عاملشد که داده
( 7۲۱.9، نتیجه آزمون بارتلت )4بنیادی بودند. همچنین در جدول 

دار بود و نشان داد که بین /. معنی0۵در سطح خطای کوچکتر از 
های داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف گویه
های عامل دیگر، همبستگی های یك عامل با گویهر بین گویهدیگ

شود. بنابراین بر اساس این آزمون نیز، مناسب بودن مشاهده نمی
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مورد تأیید قرار 

 گرفت.   

طراحی الگوی های بیانگر در مرحله دوم از تحلیل عاملی گزاره
، سهم مجموعه دوره متوسطه فرهنگی اسالمی تربیتبرنامه درسی 

(. جدول ۵ها در تبیین واریانس هر گزاره بررسی شد )جدول عامل
باشد. ستون مربوط به مقادیر (، شامل دو ستون اصلی می۵شماره )

باشد که مجموعه اولیه، بیانگر مقدار کل واریانس هر متغیر می
ها جا که عاملاز آنتوانند آن را تبیین کنند. عومل زیربنایی می

لذا  درصد( را تبیین کنند، ۱00توانند کلیه واریانس یك متغیر )می
 ۱ها )سؤاالت( برابر با عدد مقدار واریانس اولیه برای همه گزاره

است. ستون دیگر، مقادیری از واریانس متغیرهاست که عوامل 
قدار ماند آن را تبیین کنند. استخراج شده از تحلیل عاملی توانسته

 30/0تر از این واریانس از صفر تا یك نوسان دارد. مقادیر کوچك
نیز نشان از آن دارد که متغیر مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب 

 نبوده است که در پژوهش حاضر موردی از این نظر یافت نشد.
 

 دوره متوسطه نگی اسالمیتربیت فرهالگوی برنامه درسی  ها در تبیین واریانس متغیرهای: سهم عامل۵جدول 

واریانس تبیین  واریانس اولیه گویه
 شده

تناسب جهت 
واریانس  واریانس اولیه گویه تحلیل عاملی

 تبیین شده
تناسب جهت 
 تحلیل عاملی

 مناسب 63۲/0 ۱.00 ۵0 مناسب 6۵4/0 ۱.00 ۱

 مناسب ۵۵8/0 ۱.00 ۵۱ مناسب ۵34/0 ۱.00 ۲

 ناسبم 4۲6/0 ۱.00 ۵۲ مناسب 47۲/0 ۱.00 3

 مناسب 444/0 ۱.00 ۵3 مناسب ۵۱۵/0 ۱.00 4

 مناسب ۵63/0 ۱.00 ۵4 مناسب 6۲9/0 ۱.00 ۵

 مناسب ۵04/0 ۱.00 ۵۵ مناسب ۵97/0 ۱.00 6

 مناسب ۵۲8/0 ۱.00 ۵6 مناسب ۵43/0 ۱.00 7

 مناسب 468/0 ۱.00 ۵7 مناسب 63۲/0 ۱.00 8

 مناسب ۵۱8/0 ۱.00 ۵8 مناسب ۵47/0 ۱.00 9

 مناسب 49۵/0 ۱.00 ۵9 مناسب 6۵4/0 ۱.00 ۱0

 مناسب 48۵/0 ۱.00 60 مناسب ۵۱8/0 ۱.00 ۱۱

 مناسب ۵۵4/0 ۱.00 6۱ مناسب 6۲8/0 ۱.00 ۱۲
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 مناسب ۵08/0 ۱.00 6۲ مناسب 449/0 ۱.00 ۱3

 مناسب ۵74/0 ۱.00 63 مناسب ۵۱8/0 ۱.00 ۱4

 مناسب ۵۱8/0 ۱.00 64 مناسب 6۲4/0 ۱.00 ۱۵

 مناسب 463/0 ۱.00 6۵ مناسب 660/0 ۱.00 ۱6

 مناسب ۵4۱/0 ۱.00 66 مناسب ۵۵6/0 ۱.00 ۱7

 مناسب 449/0 ۱.00 67 مناسب ۵87/0 ۱.00 ۱8

 مناسب 488/0 ۱.00 68 مناسب ۵39/0 ۱.00 ۱9

 مناسب ۵07/0 ۱.00 69 مناسب ۵74/0 ۱.00 ۲0

 مناسب 647/0 ۱.00 70 مناسب 640/0 ۱.00 ۲۱

 مناسب ۵97/0 ۱.00 7۱ مناسب 6۱4/0 ۱.00 ۲۲

 مناسب 449/0 ۱.00 7۲ مناسب ۵97/0 ۱.00 ۲3

 مناسب ۵74/0 ۱.00 73 مناسب ۵48/0 ۱.00 ۲4

 مناسب 498/0 ۱.00 74 مناسب 7۲4/0 ۱.00 ۲۵

 مناسب ۵3۲/0 ۱.00 7۵ مناسب ۵۲4/0 ۱.00 ۲6

 مناسب 74۱/0 ۱.00 76 مناسب 63۲/0 ۱.00 ۲7

 مناسب 6۵8/0 ۱.00 77 مناسب 60۵/0 ۱.00 ۲8

 مناسب 478/0 ۱.00 78 مناسب ۵۵7/0 ۱.00 ۲9

 مناسب 4۵8/0 ۱.00 79 مناسب 4۲8/0 ۱.00 30

 مناسب 6۲۱/0 ۱.00 80 مناسب 497/0 ۱.00 3۱

 مناسب ۵۱7/0 ۱.00 8۱ مناسب 6۵4/0 ۱.00 3۲

 مناسب 487/0 ۱.00 8۲ مناسب 43۵/0 ۱.00 33

 مناسب ۵63/0 ۱.00 83 مناسب ۵۱4/0 ۱.00 34

 مناسب ۵۵۲/0 ۱.00 84 مناسب ۵38/0 ۱.00 3۵

 مناسب ۵07/0 ۱.00 8۵ مناسب ۵68/0 ۱.00 36

 مناسب 468/0 ۱.00 86 مناسب 6۲4/0 ۱.00 37

 مناسب 443/0 ۱.00 87 مناسب 4۱۵/0 ۱.00 38

 مناسب ۵97/0 ۱.00 88 مناسب ۵6۲/0 ۱.00 39

 مناسب ۵74/0 ۱.00 89 مناسب 469/0 ۱.00 40

 مناسب 68۵/0 ۱.00 90 مناسب 47۵/0 ۱.00 4۱

 مناسب ۵84/0 ۱.00 9۱ مناسب ۵74/0 ۱.00 4۲

 مناسب 448/0 ۱.00 9۲ مناسب 66۵/0 ۱.00 43

 مناسب ۵97/0 ۱.00 93 مناسب ۵۲4/0 ۱.00 44

 مناسب 4۵9/0 ۱.00 94 مناسب ۵08/0 ۱.00 4۵

 مناسب ۵87/0 ۱.00 9۵ مناسب 609/0 ۱.00 46

 مناسب 6۵4/0 ۱.00 97 مناسب 6۲7/0 ۱.00 47

 مناسب ۵۵6/0 ۱.00 98 مناسب ۵94/0 ۱.00 48

 مناسب ۵84/0 ۱.00 99 مناسب 497/0 ۱.00 49
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 های شناسایی شده در تحلیل عاملی اکتشافی: نمودار سنگریزه مربوط به عامل۱نمودار 

بر اساس  ها،ها( در بین عاملها )شاخصبندی گزارهنهایتاً جهت دسته
ها بعد از ها و عاملها به ماتریس همبستگی بین گویهبار عاملی آن

بندی دسته (،6(. در جدول شماره )6چرخش استناد شد )جدول 
ها ارائه شده است. سؤاالت با توجه به میزان همبستگی بین آن

ها براساس بار عاملی متغیرها پس از بندی سؤاالت در عاملدسته
 ترین بار عاملیزرگچرخش صورت گرفته است. بدین معنی که ب

 هر متغیر در زیر عامل مربوط به آن متغیر گزارش شده است. 
 

 
 هاها و عامل: ماتریس ضرائب همبستگی دوران یافته بین گزاره6جدول 

 سؤاالت
-عدالت

 محوری
فرهنگ 

 عبادت
نگرش 
 مثبت

گسترش 
 دانش

گرایی جمع
و 

 مشارکت
 استکبارستیزی

-ولیتئمس

 پذیری
محتوای 

 غنی
از آگاهی 

 اصول دین
احترام به 

 هاتفاوت

 4۲۱/0          

 39۵/0          

 7۵4/0          

 6۵8/0          

 ۵8۵/0          

 7۱۵/0          

 666/0          

 ۵89/0          

  339/0         

  384/0         

  4۲۵/0         

  308/0         

  4/0         

  4۲۵/0         

  ۵۱۵/0         

  ۵07/0         
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  698/0         

  488/0         

  6۱۱/0         

  ۵98/0         

   6۱۵/0        

   4۲۵/0        

   6۵4/0        

   666/0        

   4۵۱/0        

   6۵۲/0        

   6۱۵/0        

    ۵4۲/0       

    6۲۵/0       

    ۵9۵/0       

    4۵۲/0       

    64۲/0       

    ۵۲4/0       

    4۲8/0       

    39۵/0       

    ۵4۲/0       

     3۲۵/0      

     333/0      

     ۵8۵/0      

     ۵7۵/0      

     4۱۱/0      

     408/0      

     6۲4/0      

     38۵/0      

     ۵78/0      

     ۵۵8/0      

     46۵/0      

     38۵/0      

     ۵8۵/0      

     ۵98/0      

     ۵۵۲/0      

     4۱۵/0      

     4۲۵/0      

      ۵4۱/0     

      38۵/0     

      338/0     

      47۵/0     

      384/0     

      4۵۱/0     

      4۱0/0     
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      3۲4/0     

       ۵۵4/0    

       4۱۲/0    

       ۵08/0    

       36۵/0    

       3۲8/0    

       330/0    

       3۵6/0    

        4۱۵/0   

        ۲۵۲/0   

        ۵4۲/0   

        487/0   

        68۵/0   

        7۱4/0   

        68۵/0   

         ۵۵8/0  

         6۲4/0  

         ۵۲4/0  

         7۱۱/0  

         ۵6۲/0  

          6۵۲/0 

          487/0 

          6۲8/0 

          ۵۵4/0 

          6۲۵/0 

          398/0 

          4۵۱/0 

          ۵87/0 

          6۱۱/0 

          ۵89/0 

          74۵/0 

          6۵8/0 

          487/0 

          638/0 

          ۵08/0 

          497/0 

          ۵۱۱/0 

          6۲4/0 
          ۵03/0 

 چرخش واریماکس

نتایج ضرائب همبستگی دوران یافته نشان داد که تعداد نود و هفت 
توانند در زیر ده عامل جای بگیرند. بنابراین در ل پرسشنامه میسوا

ادامه با توجه به سؤاالت مربوط به هر عامل، عنوانی برای آن عامل 

انتخاب شد که بتواند پوشش دهنده تمام سؤاالت آن بعد باشد. این 
 گذاری آنها مشخص شده است.بندی و نامدسته
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های ی پژوهش بر مبنای یافتهدر این بخش، در صدد ارائه مدل نهای
الگوی برنامه درسی مرحله کیفی پژوهش و ارائه مدل مناسب 

هستیم. همچنین در این بخش پژوهشگر به  تربیت فرهنگی اسالمی
های کمّی در ارتباط با تدوین و ارزیابی مدل مناسب ارائه یافته

ه های مرحلبر مبنای یافته تربیت فرهنگی اسالمیبرنامه درسی 
ی پژوهش پرداخته است. در این بخش، فرضیات مناسب تدوین کیف

های زیر برداشته شده است: شده و سپس به منظور آزمون آنها، گام
های عاملی گیری، تحلیلهای اندازهگام اوّل، برآورد و آزمون مدل

های معادله ساختاری. مدل تائیدی و گام دوم برآورد و آزمون مدل
الگوی برنامه درسی های اصلی ط بین مقولهمفهومی نشان دهنده رواب
، مدل استاندارد ضرایب ۱است. در شکل  تربیت فرهنگی اسالمی

beta های آماری ارائه به دست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده
شده است. در این نمودار ضرایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا 

س آن  مشخص برای متغیرهای پژوهش مشخص شده است که بر اسا
-و با توجه به شاخص بوده دارمعنی متغیرها بین علی شد که روابط

های برازندگی مدل، مدل نظری پژوهش تأیید شده است. روابط 
ی تربیت فرهنگالگوی برنامه درسی مفروض بین متغیرهای پژوهش 

دار به ها معنیاسالمی محاسبه شده است که برای تمامی شاخص
ن مقادیر بتا برای متغیرهای مکنون )ابعاد دست آمده است. همچنی

 اند تبییندهد که تمامی این ابعاد توانستهمتغیرهای اصلی( نشان می
داری از متغیرهای اصلی پژوهش داشته باشند. لذا تحلیل عاملی معنی

 د.باشتاییدی ابعاد متغیرهای پژوهش قابل قبول و مورد تایید می

 
 تاندارد: مدل در حالت تخمین اس۱شکل 

 
جهت بررسی برازش مدل و نیز بررسی قابلیت تعمیم آن، مدل 

داری ( ارائه شده است. بر اساس مدل معنیtداری پژوهش )مدل معنی
های نیکویی برازش مدل ( و با توجه به شاخص۱پژوهش )شکل 

های برازندگی، مناسب بوده نهایی پژوهش بر اساس اکثر شاخص
ی بین ی مناسب بودن رابطهنشان دهنده ۲ است. مقادیر تی باالتر از

باشد. نتایج به دست آمده در شکل شماره دو متغیر و ارتباط آنها می
 گزارش شده است.  7و جدول  ۲
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مدل در حالت ضرایب معناداری :۲شکل 

 
 : بار عاملی و ضرایی استاندارد مدل ساختاری پژوهش7جدول 

 نتیجه t-value بارعاملی زیر بعدها مولفه اصلی

 
 
 

الگوی برنامه 
تربیت درسی 

 فرهنگی اسالمی

 تأیید ۱۱/8 4۱/0 محوریعدالت
 تأیید 3۲/8 4۲/0 فرهنگ عبادت
 تأیید 99/۱6 76/0 نگرش مثبت
 تأیید ۱0/۱۲ ۵8/0 گسترش دانش

 تأیید 90/۱7 78/0 گرایی و مشارکتجمع
 تأیید ۵9/۱3 64/0 استکبار ستیزی

 تأیید 33/۱7 77/0 پذیریولیتئمس
 تأیید 84/۱9 84/0 محتوای غنی

 تأیید ۲9/۱9 8۲/0 آگاهی از اصول دین
 تأیید ۵3/۱8 80/0 هااحترام به تفاوت 

 
برای بررسی اینکه مدل برآمده از پژوهش مناسب است یا نه از 

کند مدل هایی که مشخص میهای نیکویی برازش یا شاخصشاخص
شود که در مدل حاضر باشد استفاده میمیبه به دست آمده مناسب 

های نیکویی برازش نیز حاکی از برازش مناسب هر یك از شاخص
 8گیری متغیرهای پژوهش دارد در جدول شماره ها در اندازهمولفه

 این مقادیر مشخص شده است.
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 های نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری: شاخص8جدول 

 نام آزمون ردیف

ضریب 
به محاس
 شده

 نتیجه چه زمانی مدل برازنده است؟ معیار اصلی

۱ χ2 ۱3/۱70 
 و مورد شده مشاهده فراوانی تفاوت

 انتظار

 میزان از ترباشد )بزرگ معنادار
 جدول(

 برازش دارد

۲ RMR 097/0 برازش دارد باشد ترنزدیك صفر به هرچه کوواریانس و باقیمانده واریانس 

3 GFI 09۱/0 و  واریانس نسبی مقدار ارزیابی
 کوواریانس

یا  برابر باید یك. و صفر بین
 باشد 0.9تر از بزرگ

 برازش ندارد

4 AGFI 089/0 جای مجموع به مجذورات میانگین 

 مجذورات

یا  برابر باید یك. و صفر بین
 باشد 0.9تر از بزرگ

 برازش دارد

۵ RMSEA 099/0 برازش دارد باشد ترکوچك 0.۱اگر از  میانگین مجذورات مجموع خطای 

6 NFI ۲۱/۱ مدل بدون  با نظر مورد مدل مقایسه
 رابطه هایش

 برازش دارد باشد 0.9باید بزرگتر از 

7 CFI 98/0 مدل بدون  با نظر مورد مدل مقایسه
 هایشرابطه

 برازش ندارد باشد 0.9باید بزرگتر از 

 گيرينتيجه
ن اشد. بر ایبرویکرد پژوهش حاضر آمیخته با شیوه اکتشافی می

های با استفاده از رویکرد کیفی و با توجه به داده اساس در ابتدا
های موثر بر برنامه درسی مبتنی ابعاد و مولفهکیفی گردآوری شده، 

دهد. سپس با اتکاء به دایارائه گرد آموزانبر تربیت فرهنگی دانش
ی ندبروابط بین ابعاد و اولویتهای کمی گردآوری شده در تحقیق، 

مدل بر آمده از آن در عمل و برازش  شدآزمون  وارائه شده  آنها
مورد ارزیابی قرار گرفت. بنابراین در ابتدا و در بخش کیفی 

های حاصل از مصاحبه پرداخت و با بندی یافتهپژوهشگر به مقوله
های کیفی پژوهش، استفاده از کدگذاری باز و پس از تحلیل داده

و ارائه گردید. در ادامه بر اساس  مقوله اصلی شناسایی ۱99
کد  ۱0ها در قالب کدگذاری محوری نتایج به دست آمده داده

 8بندی شدند. این کدها شامل عدالت محوری )محوری دسته
شاخص(،  7شاخص(، نگرش مثبت ) ۱۲شاخص(، فرهنگ عبادت )

شاخص(،  ۱7گرایی و مشارکت )شاخص(؛ جمع 9گسترش دانش )
شاخص(، محتوای  7پذیری )اخص(، مسئولیتش 8استکبارستیزی )

-شاخص(، احترام به تفاوت ۵شاخص(، آگاهی از اصول دین ) 7غنی )

باشند. سپس به منظور کاهش متغیرهای پژوهش شاخص( می ۱9ها )
، از های پژوهشبه عوامل زیربنایی و استنباط مکنون بیانگر متغیر

قت به منظور آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در حقی
های بخش کیفی کاهش متغیرهای پژوهش به عوامل زیربنایی عامل

تربیت فرهنگی طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش در زمینه 
های شناسایی متغیر مشاهده شده )گزاره 99، دوره متوسطه اسالمی

شده( وارد تحلیل شدند. نتایج ضرائب همبستگی دوران یافته نشان 
عامل جای  ۱0توانند در زیر ال پرسشنامه میسو 99داد که تعداد 

بگیرند. بنابراین در ادامه با توجه به سؤاالت مربوط به هر عامل، 
عنوانی برای آن عامل انتخاب شد که بتواند پوشش دهنده تمام 

ی هاسؤاالت آن بعد باشد. مدل مفهومی نشان دهنده روابط بین مقوله
 است. بر اساس اسالمی تربیت فرهنگیالگوی برنامه درسی اصلی 

نتایج این بخش ضرایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا برای 
متغیرهای پژوهش مشخص شده است که بر اساس آن مشخص شد 

های و با توجه به شاخص بوده دارمعنی متغیرها بین علی که روابط
برازندگی مدل، مدل نظری پژوهش تأیید شده است. روابط مفروض 

  تربیت فرهنگی اسالمیالگوی برنامه درسی پژوهش  بین متغیرهای
دار به دست آمده ها معنیمحاسبه شده است که برای تمامی شاخص

است. همچنین مقادیر بتا برای متغیرهای مکنون )ابعاد متغیرهای 
اری داند تبیین معنیدهد که تمامی این ابعاد توانستهاصلی( نشان می

باشند. لذا تحلیل عاملی تاییدی  از متغیرهای اصلی پژوهش داشته
-ابعاد متغیرهای پژوهش در مدل اصلی قابل قبول و مورد تایید می

 باشد.
پور و های ملکینتایج به دست آمده در پژوهش حاضر با پژوهش

 بر تاکید با فرهنگی چند درسی برنامه زاده که به تبیینحکیم

درسی  رنامهب بومی و ملی المللی،بین های هویتمولفه شناسایی
 درسی برنامه ساختار که داد نشان پژوهش هایپرداختند، یافته

 در که است وابسته درسی برنامه الیه هویتی سه به چندفرهنگی

 دارد که قرار درسی برنامه المللیبین هویت الیه این سطح باالترین

 بومی هویت الیه درسی، برنامه ملی هویت الیه گرفتن بر در ضمن

است. همسو  گرفته آن جای مرکزی هسته در نیز درسی برنامه
عوامل  باشد. همچنین با پژوهش  نیازی و همکاران که به بررسیمی

اجتماعی و فرهنگی موثر بر هویت فرهنگی با تاکید بر شکاف نسلی 
 پرداختند و نشان موزان دختر دبیرستانی شهر کاشانآدر بین دانش

 تلفن از استفاده میزان خانواده، فرهنگی سرمایه متغیرهای که داد

 هویت با مقتدرانه تربیتی شیوه و خانواده پذیری ازجامعه همراه،

 با نسلی و شکاف نسلی تضاد و معنادار و مثبت رابطه فرهنگی

 بر تأثیر بیشترین .دارند ریمعنادا و منفی رابطه فرهنگی هویت

 شیوه استبدادی، تربیتی شیوه به مربوط ترتیب نسلی به شکاف

 ماهواره از استفاده مقتدرانه، میزان تربیتی شیوه گیر،سهل تربیتی

 باشد همسو است. می خانواده از پذیریجامعه و
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