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 چکیده

 یباورها با نهانپ درسی برنامه رابطه یبررس حاضر پژوهش هدف
 روش .ستا نور امیپ دانشگاه انیدانشجو در ینیکارآفر و یزشیانگ

 کلیه شامل آماری جامعه .ستا یهمبستگ نوع از یفیوصت پژوهش
 در که ،ستا یغرب جانیآذربا استان مراکز نور امیپ دانشگاه دانشجویان

 در .بودند مشغول تحصیل به کارشناسی مقطع در 19-19 تحصیلی سال
 به و نمونه عنوانبه کارشناسی مقطع دانشجوی نفر 9111 تحقیق این

 تهیه با منظور این به شدند. انتخاب ایچندمرحله هایخوش صورت
 ساده تصادفی صورتبه مرکز 9 ،غربی آذربایجان استان مراکز فهرست

 از پس .گردیدند انتخاب هابادم و نقده بوکان، خوی، ارومیه، مراکز شامل
 ایطبقه گیرینمونه از استفاده با ،مرکز هر دانشجویان آمار تهیه

 پژوهش یابزارها .شد انتخاب مناسب نمونه مرکز، هر حجم با متناسب
 و پور)تقی پنهان درسی برنامه استاندارد یهانامهپرسش بارت ازع

 و (9119) همکاران و روبینسون کارآفرینی آزمون ،(9931 غفاری،
 است. (9111) گروت دی و پینتریچ انگیزشی راهبردهای نامهپرسش

 انسیوار ن،یانگیم چون توصیفی آمار هایشاخص از هاداده تحلیل یبرا
 رهیمتغ چند ونیرگرس آزمون از یاستنباط بخش در و اریمع انحراف و

 و کلی طوربه پنهان درسی برنامه بین که داد نشان جینتا .دش استفاده
 و یاجتماع جو ،یسازمان ساختار متقابل، کنش جمله از ،آن هایمولفه

 سطح در انیدانشجو ینیکارآفر و یزشیانگ یباورها با یکیزیف ساختار
 .دردا وجود داریمعنا رابطه /19

 

 کلیدي گانواژ
  .کارآفرینی انگیزشی، باورهای پنهان، درسی برنامه

Abstract 
This study examined the relationship between hidden 

curriculum and motivational beliefs and 

entrepreneurship among students of Payam Noor 

University (PNU) of Western Azerbaijan Province. 

The research method is descriptive-correlational. The 

population included all undergraduate students of 

PNU centers in Azerbaijan Province in the academic 

year of 2016-2017. On the basis of multi stage cluster 

as the sample of the study, 1,000 undergraduate 

students of the population were selected. To this end, 

among all PNU centers of Western Azerbaijan 

Province 5 centers were selected randomly. Then, 

among the selected centers the participants of the 

study were selected through stratified random 

sampling method.  

Research instruments included standard hidden 

curriculum questionnaire( Taghipoor and Ghafari, 

2010), entrepreneurship test (Robinson et al., 1991) 

and motivational strategies questionnaire (Pintrich 

and Degroot ,1990). For data analysis, initially 

descriptive statistics including mean, variance, and 

standard deviation were used. Then, multiple 

regression was run for inferential statistics. The 

results showed that there was significant relationship 

between hidden curriculum components including 

interaction, organizational structure, social 

environment and physical structure and the 

motivational beliefs and entrepreneurship of the PNU 

students at 0.01 level. 
 

Keywords 

Hidden Curriculum, Motivational Beliefs, 

Entrepreneurship. 

 نور پیام دانشگاه دانشجویان کارآفرینی و انگیزشی باورهاي با پنهان رسید برنامه رابطه بررسی
 

 3کمال محبوبی ،2سید بهاالدین کریمی ،1*طاهر محبوبی

 . استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور1

 . دانشجوي دکتري، برنامه ریزي درسی، دانشگاه تبریز2

 مدرس مدعو دانشگاه پیام نورریزي آموزشی، . کارشناسی ارشد، برنامه3
 

 26/06/1316 پذیرش: تاریخ      04/11/1315 دریافت: تاریخ
 

Examining the Relationship between Hidden Curriculum and Motivational 

Beliefs, and Entrepreneurship of Students in Payame Noor University 
 

T. Mahboobi *1, S.B. Karimi2, K. Mahboobi3 
1. Assistant Professor, Educational Sciences, Payame Noor University, Corresponding Author:  

2. Ph.D Student, Curriculum, Tabriz University 

3. M.A., Educational Planning, Payame Noor University 

 
Received: 2017/01/23      Accepted: 2017/09/17 

 
  



 9911(، زمستان 91)پیاپی پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره سوم  –فصلنامه علمی      201

 

 مقدمه
 هدایت آن، صحیح مفهوم به توجه با ،تربیت و تعلیم ماهیت

 تجدید یا صحیح قضاوت قوه رشد یا فرد مختلف هایجنبه
 است رشد مختلف هایدوره در ربیات،تج در نظر

 برنامه که کرد انکار تواننمی البته (.9931 )شریعتمداری،
 نقش تربیتی علوم الزامی هایستون از یکی عنوانبه درسی

 قلمرو از را پا حتی و داشته تربیتی علمکردهای در بدیلیبی
 درنیز  را غیررسمی فرآیندهای گذاشته، بیرون بودن رسمی
 خواهدمی فرآیند، یك منزله به درسی برنامه است. هبرگرفت

 را آموزش و یادگیری جریان پایان و آغاز که باشد مسیری
 (.9931 )اسکندری، دهد پیوند هم به

 متخصصان ،9131دهه  اوایل و 9111 دهه اواسط
 با ها،نظریه تمامی کردن نظامند در تالشی درسی برنامه

 در نظام ارائه و ترسیم به موفق و داشته متاتئوریکی نگرشی
 درسی برنامه کلی مقوله سه که گردیدند خصوص این

 درسی برنامه و پوچ یا عقیم درسی برنامه صریح، یا رسمی
 این با (.2112 )مارگولیس، برداشت در را مستتر یا پنهان

 پرداخت خواهیم آن بررسی به پژوهش این در آنچه اوصاف،
 و پنهان درسی برنامه یعنی یدرس برنامه هایمقوله از یکی

 دانشجویان کارآفرینی و شیزانگی باورهای با آن رابطه
  .ستا غربی آذربایجان استان نورپیام دانشگاه

 در9جکسون بار اولین را «پنهان درسی برنامه» اصطالح
 2اسنایدر بنسون و برد کار هب درس کالس در زندگی کتاب

 رابی .(9931 واجارگاه، حی)فت داد رواج را آن 9119 در
 :است کرده تعریف چنین را پنهان درسی برنامه ،9آیسبورك

 اجتماعی جو ضمنی هایپیام از متشکل پنهان درسی برنامه
 همه توسط ولی ،است نشده نوشته که ،است آموزشی مراکز

 که است دانشی بدنة پنهان درسی برنامه شود.می احساس
 محیط در روزه هر بودن طریق از سهولت به را آموزاندانش

 (.9931 رضوانی، )سعید کندمی هضم مدرسه،
 معیارهای از هایدست انگیزشی باورهای دیگر، سوی از

 یا دادن انجام برای افراد که است اجتماعی و شخصی
 این .کنندمی مراجعه هاآن به عمل یك از پرهیزکردن

 رفتارنشدن  یدتأی وشدن  تأیید دنبال به انگیزشی معیارهای
 البته .گیردمی شکل زندگی مهم اشخاص وسیلههب فرد

                                                 
1. Jackson 

2. Benson snyder 

3. Rabbi Aasburk 

 مانند مختلفی هایصورتبه است ممکن درونی معیارهای
 شخصی، تجربه مستقیم، آموزش الگوسازی، همانندسازی،

 معیارهای .بگیرد شکل نیز قبیل این از و تنبیه و تشویق
 برای زیربنایی ،بگیرند شکل که هرصورت به شخصی

 باورهای (.9131 ،9)بندورا روندمی شماربه انگیزیخود
 .اردد اساسی اهمیت انگیزشی مقوله یك عنوانبه انگیزشی

 عنوان به انگیزشی باور (،9113) همکاران و دای نظر از
 برای را ذهنی برجسته ساختارهای درونی هایواسط

  آورد.می فراهم رفتار و عاطفه شناخت،
 کارآفرینی برای اساسی و پایه تواندمی یزشیانگخود

 دانایی، خالقیت، عصر ،حاضر عصر چنینهم د.وش قلمداد
 در و است آن تلفیق و ابتکارات و هااندیشه بسیج دوران

 جوییفرصت ابتکار، فکر، کارگرفتنبه از بحث نیز کارآفرینی
 در که است مباحثی هااین .شودمی مطرح آفرینیفرصت و

 نظام مسئولین توجه مورد پیش از بیش دبای ما ورکش
 از دانشجویان ها،دانشگاه در تا گیرد قرار آموزشی
  (.2112 ،9)پوستیگو شوند بهرمند الزم هایآموزش
 بار اولین ،میالدی شانزدهم قرن در ،کارآفرینی ۀواژ

 را خود ،نظامی مأموریت در که شد برده کار به افرادی برای
 اصطالح این هیجدهم، قرن شروع با انداختند.می رخط به

 این در شد. گرفته کاربه نیز اقتصادی هایفعالیت برای
 خود تکاملی مسیر قرن چهار از بیش کارآفرین، مفهوم ،قالب

 برای کارآفرین واژه که بود بعد به زمان این از پیمود. را
 شد مطرح مختلف هایدیدگاه قالب در و متنوع هایفعالیت

 (.9931 داریانی، )احمدپور
 خلق فرایند را کارآفرینی (2119) 1پیترز و هیسریچ

 و زمان صرف طریق از ارزش با و متفاوت چیزی کردن
 رضایت با و مالی هایمخاطره پذیرفتن و الزم تالش

 کارآفرینی دیگر تعریفی در همچنین .دندانمی شخصی
 یا و مندیرضایت ایجاد به منجر که شودمی فرض فرایندی

 فرایند از؛ است عبارت کارآفرینی د.شومی جدید تقاضاهای
 از فردی به منحصر مجموعة تشکیل راه از ارزش ایجاد
 )احمدپورداریانی،است  هافرصت از گیریبهره منظوربه منابع

9931.) 

                                                 
4. Bandura 

9. Postigo 

1. Hisrich & Peter 
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 که این به هتوج با راآن به مربوط مباحث و کارآفرینی
 شناسی،روان هجمل از دانش مختلف هایحوزه در

 توانمی ،اندگرفته قرار توجه مورد اقتصاد و شناسیجامعه
 موضوع این کرد. قلمداد ایرشته بین موضوع یك عنوانبه

 پیچیدگی و سو یك از کارآفرینی بحث وسعت ۀدهندنشان
 مباحث به که دیگری موضوع است. دیگر سوی از آن

 داده قرار هجتو مورد را آن و زده دامن کارآفرینی به مربوط
 سیاستمداران و کشورها اقتصادی مدیریت نگرانی ،است

 ایفزاینده طورهب که است بیکاری مشکل و اشتغال بارهدر
 قرار هتوج مورد حل راه یك عنوانبه را خوداشتغالی تفکر
 است. داده

 .ستا گرفته انجام ارتباط این در مختلفی تحقیقات
 بررسی هدف با تحقیقی (،9919) نژادسبحانی و احمدیان

 مقیاس ابعاد با پنهان درسی برنامه هایمؤلفه بین رابطه
 آن نتایج که دادند انجام دانشجویان انتقادی تفکر به گرایش
 درسی ریزیبرنامه هایمؤلفه بین ارتباط وجود از حاکی
 رمحمدیمه و علیخانی .است انتقادی تفکر ابعاد و پنهان

 از یکی که ندسیدر نتیجه این به ،ایهمطالع در (،9939)
 جو از که مدارسی پنهان درسی برنامه پیامدهای ترینعمده

 پذیریاطاعت روحیه تقویت برخوردارند، تریبسته اجتماعی
 غفاری و پورتقی همچنین .است انتقادی تفکر جایبه
 بین که رسیدند تیجهن این به پژوهشی در (9933)

 و فیزیکی ساختار جمله از پنهان، درسی برنامه هایمولفه
 آموزاندانش انضباطی رفتار با تنبیه و تشویق هایمکانیزم

 پژوهشی در نیز (9919) هاشمی دارد. وجود معناداری رابطه
 از باز، جو با مدارس در آموزاندانش که دریافت

 نمرات و برخوردارند بیشتری اجتماعی پذیریمسئولیت
 ند.کنیم کسب مدنی و شغلی وظایف انجام در را بهتری

 نظر از ندسته باز جو مدارس در که انیآموزدانش همچنین
 بهتری سطح در اجتماعی هایمهارت و اجتماعی اخالق

 هایمولفه پنهان، درسی برنامه هایمولفه میان در باشند.می
 هایمهارت در بیشتر یبینپیش قدرت از سازمانی ساختار

 پژوهش برخوردارند. تریبیش پذیریمسئولیت و اجتماعی
 چهارچوب و ارائه عنوان با (،9931) نژادهاشمیان یزن دیگری
 در انتقادی تفکر بر مبتنی درسی برنامه خصوص در نظری
 اجتماعی مطالعات درسی برنامه بر تاکید با ابتدایی دوره
 کردن، سوال مهارت هشت هشپژو این در ،است داده انجام

 کردن، استدالل دادن، ارتباط ارزیابی، کردن، تحلیل
 و انتقادی واژگان کاربرد مربوط، علمی مفاهیم سازماندهی

 است. شده گرفته نظر در انتقادی تفکر برای فراشناخت،
 پنهان درسی برنامه که داد نشان پژوهشی در (،2199) بیانفر

 دارد. تأثیر متوسطه دوره موزانآدانش تحصیلی پیشرفت در
 که دریافتند پژوهشی در (،9919) همکاران و فالح چنینهم

 متقابل روابط فردی، میان روابط مدرسه، مقررات و قوانین
 برنامه در مؤثر عوامل از معلمان آگاهی و آموزدانش و معلم

 محققانی .ستا مؤثر آموزاندانش یادگیری در پنهان درسی
 (،9931) حاجی (،9939) همکاران و مهرام جمله از دیگر
 علمی هویت در را پنهان درسی برنامه نقش تأثیر

 دادند. نشان آموزاندانش انضباطی رفتار و دانشجویان
 ؛9132 ،بلوم ؛9113 جکسون، چون)هم نظرانیصاحب

 ؛2111 فیروزی، ؛2119 آندریون، و مایلز ؛2111 آسبروکس،
نیز  (2111 ،2داگانی و 2113 ،9کینگ یچا ؛2113 ویکی،
 ها،نگرش احساسات، پنهان درسی برنامه که بودند معتقد
 قرار تأثیر تحت را یادگیرنده رفتارهای و باورها ها،ارزش

 درسی برنامه حوزه نظرانصاحب از دیگری دسته د.دهمی
 گوردون، (،9139 گوردون، از نقل )به 9119 ،گتزلز مانند

 ؛9111 ،برنداپل و 9119 ،آیزنر (؛2111 ،)بازیابی 9132
 ،1فریتر و 2111 ،9وبر ؛2119 ،9دیکسی ؛2119 ،9مارگولیس

 )به 9119 گتزلز، پرداختند. برنامه این فیزیکی بعد به 2111
 و مدرسه فیزیکی ساختارهای انواع به (9139 گوردون، نقل

 ای صدا ها،نیمکت و میز چیدمان نحوه درس، کالس
 انگیزش، بر روشنایی و نور کیفیت صوتی، هایویژگی

 برنداپل .کرد توجه آموزاندانش تصورات و احساسات
 در (2111) فریتر و (2111) وبر (،2119) مارگولیس (،9111)

 بر مدرسه فیزیکی محیط اثر بررسی به خود هایپژوهش
 دادند نشان هاآن پرداختند. آموزاندانش تحصیلی موفقیت

 امکانات با و پرنور شده،تزئین زیبا، کامالً درس هایسکال
 موفقیت عوامل از دروس تدریس برای کافی فیزیکی

 و گلیکن و (2111) یوکسل چنینهم است. تحصیلی
 برنامه که ندداد نشان خود هاییافته در (2111) مرنستین

 مدرسان ایحرفه دانش و دانشجویان رفتار بر پنهان درسی
 برجن (،2113) 1چییاها و کوآن هاییافته نتایج ارد.د تأثیر
 مك (،2111) 9شین و ونگ شین، (،2111) 3گوون هن

                                                 
1. Chikeung,Ch 

2. Doganay,A 

3. Margolis  

4. Dixie, G 

5. Weber 

6. Ferriter 

7. Kuo-An, H & Chia-Hao, Y 

8. Bergen henegouwen, G 
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 محتوای که یقتو داد نشان (2111) 2پدریج و هین النگ
 از بتوانند آموزاندانش و باشد کاربردی درسی هایکتاب
 مشکالت و مسائل حل برای و خود روزمره زندگی در محتوا

 نتیجه در و محتوا به هاآن مندیهعالق میزان کنند، استفاده
 و ماك چنینهم یابد.می افزایش هاآن یادگیری میزان
 برگر برگرواستین ناهرن (2113) ترنر (،2112) فالین

 در (2111) 9ردیش (2111) همکاران و اوسل (،2111)
 موجود تعامالت که ندسیدر هیجنت این بهخود  هایپژوهش

 نگرش در مؤثر و مهم عوامل از یکی همدرس محیط در
 آنهاست. خودپنداره پرورش و مدرسه درس، به آموزاندانش

 نشان پنهان درسی برنامه تحقیقات پیشینه و نظریات مطالعه
 نگریسته برنامه نوع این به متفاوت منظرهای از که دهدمی

 (،9931) رضوانی سعید پژوهش هایپژوهش است؛ شده
 هنگون برگن (،9939) علیخانی (،9939) علوی حداد

 درسی برنامه که است داده نشان (2111) آهوال و (9131)
 و آموزشی اهداف پیشبرد در مؤثری بسیار نقش پنهان

 طریق از دانشجویان است. داشته تحصیلی عملکرد
 دانش انواع با پنهان درسی برنامه ویژهبه و درسی هایبرنامه
 و هاتمهار سیاسی، و اقتصادی اریخی،ت اجتماعی، علمی،
 صدر، سعه صداقت، احترام، همچون مختلفی هاینگرش

 نفع به توجه پذیری،مسئولیت و تعهد پرستی،وطن همدردی،
 .شوندمی آشنا غیره و مقررات و قانون رعایت برابری، عموم،

 و مفاهیم ،اهمهارت دانش، توانندمی چنینهم آنها
 خطرآفرین هاآن پرورش برای که بگیرند فرا را هایینگرش

 پنهان درسی برنامه بنابراین د.شومی محسوب تهدید و بوده
 هم و مزیت هم دانشجویان تربیت و تعلیم برای تواندمی

 چوکده، واحده و اجارگاه و )فتحی آید حساب به آسیب
 است آن پژوهش این اصلی سؤال اوصاف این با (.9939

 کنندهبینیپیش اندازه چه تا پنهان درسی یریزبرنامه که؛
و  است؟ دانشجویان کارآفرینی و انگیزشی باورهای میزان

 برنامه رابطه بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف بنابراین
 دانشجویان کارآفرینی و انگیزشی باورهای با پنهان درسی

 ست.ا غربی آذربایجان استان نور پیام دانشگاه
 

 پژوهش روش
 را متغیر سه بین رابطه که آنجا از و کاربردی حاضر ژوهشپ

 بررسی هدف با که ستا همبستگی نوع از دکنمی بررسی

                                                                  
1. Shen, L; Wang, M & Shen, R 

2. Mc Loughin, M & Padraig M, M 

3. Redish 

 با آن هایمؤلفه و پنهان( درسی )برنامه پیشبین متغیر
 از روشن تصویر یك ارائه و کارآفرینی و انگیزشی باورهای

 مالك رمتغی با مرتبط و آن هایمؤلفه و بینپیش متغیرهای
 را مالك متغیر تغییرات مشترکاً یا تنهایی به توانندمی که

 پژوهشگر ،تحقیق این در است. شده طراحی کنند، بینیپیش
 باشد، داشته را متغیرها از یك هیچ تغییر قصد که این بدون

 ایرابطه چه بینپیش متغیرهای که کند مشخص خواهدیم
 در تحقیق بنابراین، دارند. یکارآفرین و انگیزشی باورهای با

 یا میدانی کاریدست گونه هر از دور به و طبیعی موقعیتی
 .گیردیم صورت آزمایشگاهی

 
 گیرينمونه روش و نمونه حجم آماري، جامعه
 ورودی دانشجویان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه
 آذربایجان استان مراکز نور پیام دانشگاه 19 و 11 هایسال

 مقطع در 19-19 تحصیلی سال در که است غربی
 این در شودمی ،هستند مشغول تحصیل به کارشناسی

 مراکز در که کارشناسی مقطع دانشجوی نفر 9111 ،تحقیق
 تحصیل به غربی آذربایجان استان نور پیام دانشگاه مختلف
 گیرینمونه صورت به و نمونه عنوان به دارند اشتغال
 تهیه با منظور این به شدند. بانتخا ایچندمرحله هایخوش

 ،غربی آذربایجان استان نور پیام دانشگاهی مراکز فهرست
 ارومیه، مراکز شامل که ساده تصادفی صورت به مرکز نجپ

 از سپ و دش انتخاب ند،سته مهاباد و نقده بوکان، خوی،
 گیرینمونه از استفاده با مرکز هر دانشجویان آمار تهیه
 فرمول براساس و مرکز هر حجم با متناسب ،ایهطبق

 نرخ شد. انتخاب نفر 9111 طبقه، هر داخل در کوکران
 بود. 11/1 اصلی نمونه هاینامهپرسش برگشت
 

 هاداده گردآوري ابزار
 نامهپرسش این پنهان: درسی برنامه نامهپرسش الف(

 مولفه چهار و گویه 23 در و (9931) غفاری و پورتقی توسط
 و اجتماعی جو سازمانی، ساختار افراد، متقابل کنش شامل

 ارزش است. شده تدوین لیکرت مقیاس با و فیزیکی ساختار
 9 کم، 2 اصالً، 9 هاینهگزی ترتیب به سواالت عددی

 روایی تعیین برای که ستا زیاد خیلی 9 و زیاد 9 متوسط،
 اند.کرده استفاده صوری روایی از اطالعات آوریجمع ابزار

 اختیار در را شده تنظیم اولیه نامهپرسش که ترتیب بدین
 هاآن تأیید مورد آن روایی و داده قرار صاحبنظران و اساتید

 آلفای ضریب از نامهپرسش پایایی آزمون برای و گرفت قرار

http://ensani.ir/fa/130972/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/130973/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/130973/profile.aspx
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 درصد 19 برابر آن مقدار که اندردهک استفاده کرونباخ
 سؤاالت که دهدمی نشان آمارها این مقدار شد. محاسبه
 نامهپرسش و دارند یکدیگر با باالیی همبستگی نامهپرسش
 .ستا برخوردار باالیی پایایی از تحقیق،

 آفرینیکار نامهپرسش آفرینی: کار هنامپرسش ب(
 روبینسون، توسط نامهپرسش این .اردد گویه 19

 برای و است شده تهیه (9119) هانت و هوفنر استیمپسون،
 دانشگاه شناسیروان تربیتی علوم دانشکده در بار نخستین

 (9939) برومندنسب و شکرکن توسط اهواز چمران شهید
 و روبینسون ،آزمون این هیهت برای است. شده ترجمه

 ادبیات گسترده بازنگری از استفاده با ابتدا (،9119) همکاران
 با باالیی ارتباط رسیدمی نظربه که را ایحوزه 9 کارآفرینی
 حوزه چهار این کردند. مشخص باشند، داشته کارآفرینی

 عزت و پیشرفت به نیاز شخصی، کنترل ،نوآوری شامل
 سپس ؛گرفت شکل ماده 111 ،ساسا این بر بودند. نفس
 همراهی به همکارانش و روبینسون وسیله به ماده 111 این
 برای ،محتوا ارتباط یك مبنای بر ،شناسیروان متخصص دو

 و نفس عزت و پیشرفت به نیاز کنترل، نوآوری، حوزه چهار
 شناخت، و عاطفه رفتار، یعنی توانایی مؤلفه سه به توجه با

 اختیار در و یافت کاهش ماده 212 هب و شد ویرایش و سرند
 بریگهام دانشگاه شناسیروان رشته دانشجویان از نفر 19

 به را ماده 212 تا شد خواسته هاآن از و شد داده قرار یونگ
 نظریه در کنند. بندیطبقه عاطفی و شناختی رفتاری، عنوان
 بخش هر که دارد اهمیت موضوع این توانایی بخشی
 مربوط هایگویه و باشد توانایی بُعد یك شامل فقط توانایی

 11 اقلحد که هاییماده برنگیرد. در را دیگر هایبخش به
 هاآن در رفتار یا و شناخت عاطفه، وجود به هانیآزمود درصد
 به هاماده تعداد کار این انجام با و شد حذف ،نبودند موافق

 با یاسمقخرده چهار پایایی سپس ؛یافت کاهش ماده 19
 از اینمونه روی بازآزمون _ آزمون روش از استفاده

 بین آمده دست به همبستگی ضرایب و شد اجرا دانشجویان

 از آزمون اعتباریابی برای .گردید محاسبه 39/1 تا 19/1
 اینمونه روی و شد استفاده شده شناخته هایگروه مقایسه

 وتتفا که شد اجرا غیرکارآفرین 91 و کارآفرین 99 از
 بردن باال برای بود. دارامعن 19/1 سطح در گروه دو میانگین

 روبینسون توسط که دیگر ویرایش در آزمون درونی همسانی
 گویه 19 به سؤاالت تعداد گرفت، صورت همکارانش و

 /.31 باالی به آزمون کرونباخ آلفای کار این با .یافت کاهش
 عدد، 19 به هاگویه کاهش از سپ چنینمه یافت افزایش

 که شد انجام شده شناخته هایگروه رویوباره د اعتباریابی
 و کارآفرینان گیریجهت میانگین اساس براین

 بود. دارنامع 119/1 سطح در و متفاوت غیرکارآفرینان
 نامهپرسش انگیزشی: راهبردهای نامهپرسش ج(

 وسیلههب (MSIQ) یادگیری برای انگیزشی راهبردهای
 این .است شده ساخته (9111) گروت دی و پینتریچ
 و ماده 29 انگیزشی باورهای مقیاس دو شامل نامهپرسش

 با که است ماده 22 شده دادهخودنظم یادگیری راهبردهای
 نامهپرسش این اول مقیاس از تنها تحقیق، موضوع به توجه

 باورهای مقیاس شود.می استفاده انگیزشی باورهاییعنی 
 خودکارآمدی، زمونآ مقیاسخرده سه شامل انگیزشی

 نوع از نامهپرسش است. اضطراب و درونی گذاریارزش
 دی و پینتریچ است. ایگزینه پنچ پاسخ بسته هایآزمون
 اعتماد قابلیت و اعتبار بررسی برای (9111) گروت

 آلفای و عاملی تحلیل آماری هایروش از نامهپرسش
 روش نبست کارهب با محققان این کردند. استفاده کرونباخ
 عامل سه انگیزشی باورهای مقیاس برای عاملی، تحلیل

 و (=31/1α) درونی گذاریارزش (=31/1α) خودکارآمدی
 آوردند. دست به را (α=19/1) اضطراب

 

 هاافتهی
 میانگین باشدمی نفر 139 جمعاً تحقیق این در مدنظر نمونه

 بود. سال 29 (±92/9) کل در نمونه اعضای سنی

 پژوهش متغیرهای توصیف .2 جدول

 تعداد معیار انحراف واریانس میانگین ها مؤلفه 

 
 ریزیبرنامه هایمولفه

 درسی

 139 9939/9 922/91 1239/22 متقابل نشک

 139 9999/9 199/21 1919/29 سازمانی ساختار

 139 3192/9 299/99 1219/91 اجتماعی جو

 139 3192/9 113/29 9131/29 فیزیکی ساختار

 139 3192/91 112/993 1239/91  انگیزشی باورهای

 139 1999/29 139/121 1911/999  کارآفرینی



 9911(، زمستان 91پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره سوم )پیاپی  –فصلنامه علمی      201

 

 هایمولفه به مربوط توصیفی آمار نتایج ،9 شماره جدول
 به را کارآفرینی و انگیزشی باورهای و درسی ریزیبرنامه

 دهد.می نشان تفکیك
 برای آمده دستهب هایداده بودن نرمال آزمون برای
 استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از تحقیق متغیرهای

 چنین صفر فرض هاداده بودن نرمال آزمون در است. شده
 فرض و کندمی تبعیت نرمال توزیع از هاداده توزیع که است

  دارد. داللت امر این برخالف مقابل
 از بیشتر هاداده تمامی داریامعن سطح کهاین به توجه با

 همینبه .است نرمال تحقیق هاینامهپرسش ،ستا 19/1
 توانمی تریكپارام آمار از هافرضیه آزمون برای منظور

 در اسمیرنوف - کولموگروف آزمون کامل نتایج د.رک استفاده
 است. شده داده نشان 2 شماره جدول

 بررسی متغیره تك رگرسیون نتایج ،9 شماره جدول

را  کارآفرینی و انگیزشی باورهای با پنهان درسی برنامه
 ضریب ،نتایج به توجه با دهد.می نشان کلی طورهب

 برابر انگیزشی باورهای با پنهان درسی هبرنام همبستگی
 هر که ستا 19/1 کارآفرینی با پنهان درسی برنامه و 99/1
 ند.سته معنادار 19/1 سطح در دو

 پنهان درسی برنامه هایمولفه بررسی رایب ادامه در
 ساختار و اجتماعی جو ،سازمانی ساختار ،متقابل کنش)

 آزمون از کارآفرینی و گیزشیان باورهای متغیر دو با (فیزیکی
 شده استفاده زمانهم روش به متغیره چند رگرسیون آماری
 است. آمده تفکیك به زیر جداول در آن نتایج که است

 هایمولفه بین چندمتغیره رگرسیون ،9 شماره جدول
 با .دهدمی نشان را انگیزشی باورهای با پنهان درسی برنامه
 برابر متقابل کنش برای معادله بتای مقدار ،نتایج به توجه

 ساختار و 99/1 اجتماعی جو ،29/1سازمانی ساختار ،29/1
 معنادار ≥19/1p سطح در مگیه کهاست  91/1 فیزیکی

 ند.سته
 هایمولفه بین چندمتغیره رگرسیون 9 شماره جدول

 به توجه با .دهدمی نشان را کارآفرینی با پنهان درسی برنامه
 ،29/1 برابر متقابل کنش برای معادله بتای مقدار ،نتایج

 فیزیکی ساختار و 91/1 اجتماعی جو ،29/1ساختارسازمانی
 .ندسته معنادار ≥19/1p سطح در همگی کهاست  99/1

 

 بحث و گیرينتیجه
 با پنهان درسی برنامه بررسی هدف با حاضر پژوهش
 نور پیام دانشگاه دانشجویان کارآفرینی و انگیزشی باورهای

 هاداده بودن نرمال اسمیرنوف -کولموگروف آزمون .1 جدول

  پنهان درسی برنامه انگیزشی باورهای کارآفرینی

119/1 913/9 919/1 Kolmogorov-Smirnov Z 

 داریامعن حسط 999/1 991/1 991/1

 کلی طورهب کارآفرینی و انگیزشی باورهای با پنهان درسی برنامه بررسی متغیره تك رگرسیون آماری آزمون .1 جدول

 متغیرها تگیهمبس ضریب تعیین ضریب شده تعدیل ضریب f داریسطع معنا

 انگیزشی باور 999/1 913/1 911/1 211/991 111/1
 کارآفرینی 199/1 911/1 911/1 199/919 111/1

 زمانهم روش به انگیزشی باورهای با پنهان درسی برنامه هایمولفه بررسی چندمتغیره رگرسیون آماری آزمون .1 جدول

  
 مدل

  استاندارد ضریب داستاندار غیر ضریب
T 

 
P B بتا ضریب استاندارد خطای 

 
 باورهای
 انگیزشی

 111/1 999/99 - 193/9 999/29 ثابت مقدار

 111/1 239/1 292/1 139/1 929/1 متقابل کنش

 111/1 113/1 /299 131/1 939/1 سازمانی ساختار

 111/1 121/9 992/1 111/1 999/1 اجتماعی جو

 111/1 221/9 911/1 111/1 299/1 کیفیزی ساختار



 201      نور پیام دانشگاه دانشجویان کارآفرینی و انگیزشی باورهای با پنهان رسید برنامه رابطه بررسی :و همکاران طاهر محبوبی

 

 درسی برنامه بین که داد نشان پژوهش نتایج .دش انجام
 داریمعنا رابطه کارآفرینی و انگیزشی یباورها با پنهان
 برنامه هایمولفه که داد نشان نتایج چنینهم دارد. وجود

 جو سازمانی، ساختار متقابل، کنش هجمل از پنهان درسی
 کارآفرینی و انگیزشی باورهای بر فیزیکی ساختار و اجتماعی

 .اندمؤثر
 که جاآن از فتگ توانمی پژوهش هاییافته تبیین در
 ؛است یادگیری بینیپیش غیرقابل بعد پنهان درسی برنامه

 آن یهامولفه و پنهان درسی برنامه به نکردن توجه بنابراین
 از تواندمی که است یمهم بخش از غفلت دانشگاه، در

 جمله از دانشگاه عوامل مناسب تعامل و متقابل کنش طریق
 و ریاست حوزه درسی، هایبرنامه تدریس، هایروش اساتید،
 نمودن فراهم با و غیرآموزشی و آموزشی مختلف هایبخش
 و ساختار و باز اجتماعی جو و مناسب سازمانی ساختار

 در کارآفرینی و انگیزشی باورهای بر فیزیکی امکانات
 باشد. داشته تاثیر دانشجویان

 از رفته استگ انجام ارتباط این در مختلفی تحقیقات
 میان که داد نشان (،9919) هاشمیپژوهش  ،جمله
 از سازمانی ساختار هایمولفه پنهان، درسی برنامه هایمولفه
 و اجتماعی هایمهارت در بیشتری بینیپیش قدرت

 پژوهشی در (2199) بیانفر رخوردارند.ب پذیریمسئولیت
 تحصیلی پیشرفت در پنهان درسی برنامه که داد نشان
 همکاران و فالح .است موثر متوسطه دوره آموزاندانش

 روابط مدرسه، مقررات و قوانین که ندداد نشان (9919)
 آگاهی و آموزدانش و معلم متقابل روابط فردی، میان

 یادگیری و پنهان درسی برنامه در مؤثر عوامل از علمانم
 همکاران و مهرام جمله از دیگر محققانی .ستا آموزاندانش

 در را پنهان درسی برنامه تأثیر (9931) حاجی و نیز (9939)
 انآموزدانش انضباطی رفتار و دانشجویان علمی هویت
 وم،بل ؛9113 جکسون، )همچون نظرانیصاحب دادند. نشان

 فیروزی، ؛2119 آندریون، و مایلز ؛2111 آسبروکس، ؛9132
 ،2داگانی و 2113 ،9کینگ چای ؛2113 ویکی، ؛2111
 احساسات، پنهان درسی برنامه که بودند معتقد (2111
 تحت را یادگیرنده رفتارهای و باورها ها،ارزش ها،نگرش

 نظرانصاحب از دیگری دسته باالخره و ددهمی قرار تأثیر
 گوردون، نقل )به 9119 گتزلز، مانند درسی برنامه حوزه

 و 9119 آیزنر، (؛2111 )بازیابی، 9132 گوردون، (،9139
 ،9وبر ؛2119 ،9دیکسی ؛2119 ،9مارگولیس ؛9111 برنداپل،

 پرداختند. برنامه این فیزیکی بعد به 2111 ،1فریتر و 2111
 تارهایساخ انواع به (،9139 گوردون، نقل )به 9119گتزلز،

 و میز چیدمان نحوه درس، کالس و مدرسه فیزیکی
 روشنایی و نور کیفیت صوتی، هایویژگی یا صدا ها،نیمکت

 کردند. توجه آموزاندانش تصورات و احساسات برانگیزش،
 فریتر و (2111) وبر (،2119) ارگولیسم (،9111) برنداپل

 فیزیکی محیط اثر بررسی به خود هایپژوهش در (2111)
 هاآن پرداختند. آموزاندانش تحصیلی موفقیت بر درسهم

 و پرنور شده،تزئین زیبا، کامالً درس هایکالس دادند نشان
 عوامل از دروس تدریس برای کافی فیزیکی امکانات با

 و گلیکن و (2111) یوکسل است. تحصیلی موفقیت
 هبرنام که ندداد نشان خود هاییافته در (2111) مرنستین

 مدرسان ایحرفه دانش و دانشجویان رفتار بر پنهان درسی
 (2113) ترنر (،2112) فالین و ماك نینچهم دارد. تأثیر

 (2111) همکاران و اوسل (،2111) برگر برگرواستین ناهرن
 که ندسیدر نتایج این به خود هایپژوهش در (2111) ردیش

 و مهم عوامل از یکی مدرسه محیط در موجود تعامالت

                                                 
1. Chikeung, Ch 

2. Doganay, A 

3. Margolis  

4. Dixie,G 

5. Weber 

6. Ferriter 
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 مدل

  استاندارد ضریب استاندارد غیر ضریب
T 

 
P B بتا ضریب استاندارد خطای 

 
 

 کارآفرینی

 111/1 193/99 - 392/9 132/99 ثابت مقدار

 111/1 319/1 299/1 932/1 999/9 متقابل کنش

 111/1 392/1 /299 933/1 231/9 سازمانی ساختار

 111/1 911/1 911/1 911/1 229/9 اجتماعی جو

 111/1 912/9 999/1 919/1 131/1 فیزیکی ساختار
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 پرورش و مدرسه درس، به آموزاندانش نگرش در مؤثر
 تحقیقاتی پیشینه و نظریات مطالعه آنهاست. خودپنداره

 متفاوت منظرهای از که دهدمی نشان پنهان درسی برنامه
 هاپژوهش از ایدسته است؛ شده نگریسته برنامه نوع این به
 حدادعلوی (،9931) رضوانی یسعید پژوهش قبیل از

 آهوال و (9131) هنگون برگن (،9939) علیخانی ،(9939)
 و پنهان درسی برنامه در موجود وضع شناسایی به (2111)

 عملکرد و هادانشگاه و مدارس در آموزش بر آن تاثیر
 پنهان درسی برنامه که اندداده نشان و اندپرداخته تحصیلی

  است. داشته آموزشی اهداف پیشبرد در را مؤثری بسیار نقش
 

 منابع
(. کارآفرینی، نظریات و الگوها شرکت 9931) احمد پورداریانی، محمود

 .پردیس
(. بررسی رابطه میان 9919) احمدیان، مینا و سبحانی نژاد، مهدی

های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی مؤلفه
های آموزش و یادگیری )دانشور رفتار پژوهشدانشجویان. 

 .992-31( :9) 2 بق(.سا
تهران: انتشارات  .(. برنامه درسی پنهان9931اسکندری، حسین )

 نسیما.
بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر عواطف (. 9911بروغنی، الهه )

دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد،. پایانآموزان مقطع ابتداییدانش
 .فردوسی مشهد

. های آدمی و یادگیری آموزشگاهی(. ویژگی9132) بلوم، بی، اس
 ترجمه علی اکبر سیف، تهران: مرکز نشر و دانشگاهی. 

(. بررسی نقش برنامه 9931تقی پور، حسینعلی و غفاری، هاجر )
آموزان ازدیدگاه مدیران و درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش

معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال 
 .99 -19ص ، ص1، سال دوم، شماره علوم تربیتیتحصیلی، 

(. بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار 9931حاجی، سامرند )
آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی انضباطی دانش

ریزی رشته برنامه ارشد نامه کارشناسیشهرستان مهاباد. پایان
شناسی دانشگاه شهید درسی؛ دانشکده علوم تربیتی و روان

 بهشتی.
شناختی برنامه (. مطالعه توصیفی ابعاد جامعه9939حداد علوی، رودابه )

شهر تبریز با تأکید بر  ةدرسی پنهان در مدارس راهنمایی دختران
نامه کارشناسی ارشد پایان هنجارهای روحیه علمی.

 کرمان. شناسی؛ دانشگاه شهید باهنرجامعه
تبیین برنامه درسی پنهان در درس  (.9931) محمود، سعیدرضوانی

می دوره متوسطه و ارائه راهبردهایی برای استفاده از بینش اسال
نامه دکتری پایان .اثربخشی دینی این برنامه در آموزش

 ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت معلم. برنامه
(. اصول تعلیم و تربیت، چاپ چهارم، 9931) علی، شریعتمداری

 اصفهان، انتشارات مشعل.

 انگیزه خالقیت، رابطهرسی بر(. 9939) همکاران و حسینی شکرکن،
 خودپنداره و مهار جایگاه خوداثربخشی، نفس، عزت پیشرفت،

 شهید دانشگاه. اهواز چمران شهید دانشجویان باکارآفرین
 .تربیتی وعلوم شناسیروان دانشگاه علمی هیئت عضو چمران،

(. بررسی پیامدهای 9939علیخانی، محمدحسین و همکاران )
ن( ناشی از محیط اجتماعی مدارس قصدنشده )برنامه درسی پنها
، شناسیمجله علوم تربیتی و رواندوره متوسطه اصفهان. 

های چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره دانشگاه شهید
 .929-991، صص 9و  9

(. بررسی پیامدهای 9939) علیخانی، محمدحسین و همکاران
دوره قصدنشده )برنامه درسی پنهان( محیط اجتماعی مدارس 

متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش 
؛ سال دوازدهم، «نامه دانشور رفتاردوماه» پیامدهای منفی آن

 .93-91 ، صص92ش
(. شناسایی 9939فتحی واجارگاه، کورش و واحده چوکده، سکینه )

های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آسیب
ه معلمان زن شهر تهران و ارائه آموزش متوسطه نظری ازدیدگا

فصلنامه علمی و پژوهشی راهکارهای برای بهبود وضعیت آن. 
، نامة نوآوری در تربیت شهروندیهای آموزشی ویژهنوآوری
 .، سال پنجم91شماره

ریزی درسی، تهران: (. اصول برنامه9931فتحی واجارگاه، کوروش )
 انتشارات ایران بال.
های برنامه درسی (. بررسی نقش مؤلفه9919فالح، وحید و همکاران )

فصلنامه مدارس متوسطه،  آموزان درپنهان بر یادگیری دانش
 .نامه، بهار، سال نهم، ویژهمدیریت

های برنامه درسی (. نقش مؤلفه9939) مهرام، بهروز و همکاران
 )مطالعه موردی: دانشگاه دانشجویان پنهان در هویت علمی

؛ سال اول، مطالعات برنامه درسی فصلنامهفردوسی مشهد(، 
 .21-9، صص9ش

(. نقش برنامه درسی پنهان در تربیت 9919سادات )هاشمی، عالیه
آموزان دوره متوسطه نظری شهر بندرعباس. اجتماعی دانش

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مرودشت.پایان
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