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The present study was conducted with the aim of pathology of the educational
activities of Qom Education Organization in the first secondary school based on
the nine elements of Klein and to provide a solution to improve it in the academic
year 2020-2021. The research method is descriptive-survey and applied in terms
of purpose. The study population included principals, educators and junior high
school students in Qom who were studied as a sample using simple random
stratified sampling method and according to Morgan table 140, 130 and 413
people, respectively. The data collection tool was a researcher-made
questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was calculated
by the opinions of experts in the relevant field and the reliability was calculated
using Cronbach's alpha coefficient of /97. to analyze the data used Descriptive and
inferential statistical methods such as one-sample t-test, Kruskal-Wallis analysis
of variance and Mann-Whitney U.Research findings indicated that 1- according to
the nine elements of the curriculum from the managers' point of view, the main
harms in parenting activities, are focused on the components of "goals, teaching
materials, content, learning activities, time allotted".2- From the educators' point
of view, the main harms are focused on the components of "learning time,
grouping of students".3. From the students' point of view, the main harms are
focused on the components of goals, educational materials, content, learning
activities, implementation and time strategies.
Keywords: Pathology, Educational Activities, Nine Elements Of Klein, High
School, Solution.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی فعالیتهای پرورشی سازمان آموزز وپورور
وره متزسوو ا لو بوور لسووا

شو ر ور ر

عناصوور وواگا ووا ین وو و لرلئووا رلهروواری بوورلی ب بووز آن ر سووا

تحصیلی  1399 -1400ل جام شود .رو

پوژوهش ،تزصویفی -پیما شوی و بوا لحوا هودف یواربر ی

میباشد .جامعا پژوهش شامل مد رلن ،مربیان پرورشی و ل شآمززلن وره لو متزس ا ش ر ر یوا بوا
لستفا ه لز رو

مقاله پژوهشی

مز اگیری طبقالی تصا فی سا ه و برحسب جدو مزرگان باترتیب  130 ،140و 413

تاریخ دریافت:
1400/3/17
تاریخ پذیرش:

فر باعنزلن مز ا مزر م العا رلر گرفتند .لبزلر جمعآوری لطنعوا ،،پرسوش اموا محقو سواتتا بوز .

1400/4/2

رول ی صزری و محتزل ی پرسشناما باوسیلا ظرل ،صاحب ظرلن حززه مربزطا و پا ا ی یز با لستفا ه لز

صص343-363 :

ضر ب آلفای یرو باخ  0/97محاسبا شد .بورلی تجز واوتحلیول ل ههوا لز رو هوای آموار تزصویفی و
لستنباطی لز بیل آزمزن  tتک مز الی ،تحلیل ولر ا س یروسرا  -وللیس و آزمزن  Uمان و تنی لستفا ه
شد .افتاهای پژوهش شان ل  )1 :لز دگاه مد رلن عمدهتور

آسویبهوای مزجوز ر فعالیوتهوای

پرورشی با تزجا با عناصر اگا ا بر اما رسی مع زف با مؤلفاهوای «لهودلف ،موزل آمززشوی ،محتوزل،
فعالیتهای ا گیری ،زمان لتتصاص افتا» میباشد )2 .لز دگاه مربیان عمدهتر

آسیبها ،مع زف بوا

مؤلفاهای «زمان ا گیری ،گروهبندی ل شآمززلن» میباشد ،و  )3لز ودگاه ل وشآموززلن عمودهتور
آسیبها ،مع زف با مؤلفاهای لهدلف ،مزل آمززشی ،محتزل ،فعالیتهای وا گیری ،رلهبر هوای لجورل و
زمان

میباشد.

کليدواژهها :آسیبشناسی؛ فعالیتهای پرورشی؛ عناصر اگا ا ین ؛ وره متزس ا لو ؛ رلهرار.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.11.8

 .1ز سنده مسئز  :لستا ار ،گروه علزم تربیتی ،ل شرده ل بیا ،و علزم ل سا ی ،ل شگاه شاهد ،ت رلن ،ل رلن.
Dr.ranjdoust@gmail.com

 .2لستا ار ،گروه علزم لجتماعی ،ل شگاه شاهد ،ت رلن ،ل رلن.

آسیبشناسی فعالیتهای پرورشی سازمان آموزشوپرورش شهر قم در دوره متوسطه اول ...

مقدمه
هر جامعه برای بقا و تداوم خود ،ناگزیر به رفع برخی نیازهای اساسی نظیر نیازهاای اقتصاادی،
زادوولد ،ایجاد نظم و امنیت عماومی و آماوز وپارور

مایباشاد .آماوز وپارور

مهمترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و درعینحال سازنده و تکاملدهناده نقا

باهعناوا
و تاث یری

انکارناپذیر در پیشرفت جامعه دارد .آموز وپرور  ،مسئولیتهای بزرگای بارای تحقا اهادا
فردی و اجتماعی بر عهده گرفته است و با استفاده از برنامههای رسمی و غیررسمی سعی در انجاام
این مسئولیت و تحق هد های عالی انسانی موردنظر تربیت دارد .منظور از برنامه درسای رسامی
فعالیتهای برنامههای درسی هستند كه نظام آموزشی رسمی آ ها را اعالم میكند و در بسیاری از
موارد در قالب كتابهای درسی در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود (ایزنر ،1985 ،باه نقال از
مهرمحمادی .)1398 ،درحاالیكاه برنامااه درسای غیررسامی شاامل كعیااه فعالیاتهاایی اسات كااه
دان آموزا در داخل و خارج از مدرسه انجام میدهناد تاا باهوسایعه آ بتوانناد شایوهی درک و
فهمی را به دست آورند یا مهارتهایی را فرا گیرند و یا نگر

و نظام ارزشی خود را تغییار دهناد

(بااوكعی .)2021 ،1فعالیااتهااای پرورشاای بااهعنااوا یکاای از انااواب برنامااههااای غیررساامی توجااه
متخصصا مختعف از قبیل پوزنر ،2تابا 3و زایس را به خود جعب كرده است.
یتهای داوطعبانه خارج از كالس كه مکمل برنامه درسی رسامی
فعالیت پرورشی بهعنوا فعال 
است و به پیشرفت شخصی ،حرفهای و اجتماعی دان آموزا كما

مایكناد ،تعریاف مایشاود

(دیازآیسو و همکارا  .)2019 ،فعالیتهای پرورشی فعالیتهای هستند كه دان آموزا در آ هاا
شركت میكنند تا استعدادهای فردی و بالقوه آ ها آشکار شده و بر توانمندیهایشا افزوده شاود
(هسو و همکارا .)2019 ،4
دستهبندیهای مختعفی در خصوص عناصر برنامه درسی از قبیل تاایعر ،5تاباا ،پاوزنر ،زایاس و
كالین وجود دارد .یکی از این تقسیمبندیها ،تقسیمبندی كالین است .كالین معتقد اسات برناماه
1. Buckley
2. Posner
3. Taba
4. Hsu et al
5. Tyler
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درساای از نااه عنصاار اهاادا  ،محتااوا ،مااواد آموزش ای ،فعالیااتهااای یاادگیری ،اجاارا ،ارزشایابی،
گروهبندی ،زما و فضا تشاکیل شاده اسات كاه ایان عناصار در هار دو بعاد رسامی و غیررسامی
میتوانند بهعنوا عناصر برنامه درسی مدنظر باشند.
با توجه به تفاوتهاایی كاه در میاا دانا آماوزا در ابعااد مختعاف جسامی (مانناد رعایات
بهداشت ،تغذیهی سالم ،ورز ) ،عقالنی (مانند ایجاد بین

ععمی ،اهمیت داد به تفکار ،تقویات

خالقیت ،تقویت مهارت استدالل و برها ) ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی ،دینی ،عاطفی و
سیاسی) وجود دارد و فعالیت پرورشی میتواند این ابعاد را در نظر گرفته و همسو با آ ها حركات
نمایند (معکی .)1395 ،بر این اساس اهمیت فعالیتهای پرورشای را مایتاوا باه جهات اهمیات و
نق

این نوب برنامهها در جهت اصالح یا رفع نواقص و نارسااییهاای برناماههاای درسای رسامی

موردتوجه قرار داد.
بااا توجااه بااه آ ااار و نتااایم موعااوب فعالیااتهااای پرورشاای از قبیاال بهبااود عمعکاارد تحصاایعی
دان آموزا (ابروزو و همکارا 2016 ،1؛ وو2019 ،2؛ كارا ،)2016 ،3حضور منظم در مدرسه و
انگیزه برای ادامه تحصیل در مادارج بااالتر (شاافر2019 ،4؛ سااهین2018 ،5؛ كاارا ،)2016 ،تاث یر
مثبت در رشد و ویژگیهای شخصیتی دان آموزا (وو2019 ،؛ هسو و همکاارا  ،)2019 ،بهباود
یادگیری دان آموزا (كارا2016 ،؛ استینمن ،)2019 ،6رشاد مهاارتهاای اجتمااعی (وو2019 ،؛
ویارئال2017 ،7؛ كارا2016 ،؛ شمس )1391 ،رفع نارساییهای برنامه درسی (كاارا ،)2016 ،توجاه
به استعدادها ،نیازها و عالی متفاوت دان آموزا (هسو و همکارا 2019 ،؛ اسمورو و همکارا ،8
 ،)2021غنیسازی برنامهها بهمنظور تعمی یادگیری (وو ،)2019 ،كم

باه پارور

توانااییهاای

فردی دان آموزا (بوكعی2021 ،؛ ویارئال ،)2017 ،دگرگو سااختن محایط آموزشای و تبادیل
آ به محیط پرنشاط و پویا (یعادریم و هنیفاه2021 ،9؛ آلتاا و همکاارا  ،)2017 ،1آمااده كارد
1. Abruzzo et al
2. Wu
3. Kara
4. Shaffer
5. Sahin
6. Steinmann
7. Villarreal
8. Asmoro et al
9. Yildirim & Hanife
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فراگیرا برای ایفای مناسب نق
و ایجاد نگر

دان آموزی (هسو و همکارا 2019 ،؛ یعدریم و هنیفاه)2021 ،

مثبات در دانا آماوزا نسابت باه مدرساه (وو2019 ،؛ اكاار و گونادوز2017 ،2؛

ساایدی )1394 ،ایاان فعالی اتهااا در كنااار جری اا رساامی آمااوز وپاارور
بازنمودهاند .در اسناد باالدستی نظام آموز وپرور
 -هد های كال ( )2و ( – )5توجه به پرور

جایگاااه خااوی

را

از جمعه سند تحول بنیادین آموز وپرور

و فعالیتهای پرورشی مادارس باهطاور صاریح و

جدی موردتوجه قرار گرفته است .این در حالی است كه بعضاً در خصوص مؤلفاههاا و مختصاات
عناصر این نوب برنامه درسی در میا متخصصا و صاحبنظرا اتفاقنظر وجاود نادارد .باهعناوا
مثال در خصوص عنصر اهدا

فعالیت های پرورشی ،معکی ( )1385به اهدا

جسمانی ،عقالنای،

اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،اخالقی ،دینی ،عااطفی و سیاسای تثكیاد دارد و احمادی ( )1384و
باطنی ( )1384معتقد هستند اهدا

فعالیتهای پرورشی شامل اهدا

فرهنگی ،اخالقی و تربیتی و

مهارتآموزیهای ویژه ععنی ،تخصصی و حرفهای ،نظامی ،سیاسی ،شناسایی استعدادها و تواناایی
مخاطبا و اهدا

تركیبی تركیبی از اهدا

فوق است (صادقی و بهمنآبادی.)1397 ،

با توجه به اینکه بدو روند تحقی و كسب اطالعات از میزا پیشرفت و دساتیابی باه اهادا ،
شناسایی چال های پی

روی مدارس در اجرای فعالیتهای پرورشی پی بینیشده در سند تحول

بنیادین و كسب بازخورد و اطالب از میزا اجرای سیاستهای تدوینشده در آ و شناسایی موارد
كه نیاز به بهبود جدی دارند تغییرات موعوبی صورت نخواهد گرفت؛ لذا آسیبشناسی فعالیتهای
پرورشی مدارس دوره اول متوسوه شهر قم از جمعه نیازهای محسوس میباشد و میتواناد موجاب
شناسایی نقاط قوت و ضعف و تعیین مسیر حركات جهات دسترسای باه تعاالی آ و رشاد انساانی
دان آموزا گردد.
در خصوص آسیبشناسی فعالیتهای پرورشی پژوه های متعددی انجام شده است بهعنوا
مثال مزیدی و همکارا ( )1392در پژوهشی با عنوا «آسیبشناسی فعالیتهاای پرورشای و اماور
تربیتی از دیدگاه مربیا پرورشی مقاطع مختعف تحصیعی شهر شایراز» باه ایان نتیجاه رسایدند كاه
آسیبهای موجود ،برخاسته از ساختار ،شیوة اجرا و انگیز

ماادی و معناوی مربیاا اسات .میاا
1. Altan et al
2. Acar & Gündüz
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مقوع تدریس آزمودنیها با دیدگاهشا دربارة ساختار ،رو
رابوة معنادار وجود دارد .جنسیت و رستة شغعی با هیچیا
مادی ،نیروی انسانی و انگیز
نداشت و متثهال درباره انگیز

اجرای برناماههاا و انگیاز

معناوی

از ابعااد سااختاری اجرایای ،انگیاز

معنوی رابوة معنادار نداشت .متغیر سن با ابعاد یادشده رابوة معنادار
مادی نگر

منفیتری داشتند.

مردانی بعداجی ( )1399در پژوهشی با عنوا «آسیبشناسی فعالیاتهاای پرورشای از دیادگاه
مربیا پرورشی استا چهارمحال و بختیاری و رابوه آ با بهرهوری شغعی» باه ایان نتیجاه رسایدند
شیوب آسیبها در خرده مقیاسهای فعالیتهای پرورشی باا میازا بهارهوری شاغعی مربیاا دارای
ارتباط غیرمستقیم میباشد .جنبه نوآورانه پژوه

حاضر از دو منظر قابلتوجه است -1 :بار اسااس

بررسیهای محق پژوه هایی در خصوص فعالیتهای پرورشی دوره متوسوه انجاام شاده اسات
ولی اوالً همه این پژوه ها صرفاً ی

پایه تحصیعی را مدنظر قارار دادهاناد و انیااً ،هایچكادام از

پژوه های گذشته به آسیبشناسی این برنامه درسی بر اساس عناصر نهگانه كالین نپرداختهاند.
آسیبشناسی این برنامه درسی بر اساس ساه دیادگاه مادیرا (باهعناوا مناابع موعاع) ،مربیاا
(بهعنوا مجریا برنامه درسی) و دان آموزا (بهعنوا استفادهكنندگا این فعالیتها) .بر اسااس
بررسیهای محق پرداختن محق به این موضوب از این منظر ی

كار بکر و تازه است.

بر این اساس این امر موردتوجه محق قرار گرفته و به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
سؤال اصعی - :آسیبهای موجود در فعالیت های پرورشی دوره اول متوسوه با توجه به عناصر
نهگانه برنامه درسی از دیدگاه مدیرا  ،مربیا و مربیا پرورشی كداماند؟
 مهمترین راهکارهای بهبود فعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه با توجاه باه آسایبهاایشناساییشده كداماند؟
سؤاالت فرعی - :آسیبهای موجود در فعالیتهاای پرورشای دوره اول متوساوه باا توجاه باه
عناصر نهگانه كالین از دیدگاه مدیرا كداماند؟
 آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه با توجه به عناصر نهگانه كالیناز دیدگاه مربیا كداماند؟
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 آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه با توجه به عناصر نهگانه كالیناز دیدگاه مربیا پرورشی كداماند؟
تفاوتهای دیدگاه مادیرا  ،مععما و مربیاا پرورشای در خصوص آسایبهاای موجود درفعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه كدماند؟
راهکارهای بهبود فعالیتهای پرورشی با توجه به با توجه به آسیبهای شناساییشده كدماند؟

روش پژوهش
پژوه
پژوه

حاضر به رو

توصایفی -پیمایشای و باه لحاام ماهیات كااربردی مایباشاد .جامعاه

متشکل از سه گروه است .گروه اول مدیرا دوره اول متوسوه شهر قم در ساال تحصایعی

 1399-1400كه تعداد كل آ ها برحسب اعالم معاونت پرورشی شهر قم  225نفر میباشاد كاه از
این تعداد برحسب جدول نمونهگیری مورگا  140نفار باا اساتفاده از رو

نموناهگیاری طبقاهای

تصادفی ساده بهعنوا نمونه انتخاب و موردموالعه قرار خواهناد گرفات .گاروه دوم شاامل مربیاا
پرورشی دوره اول متوسوه شهر قم در سال تحصیعی  1399-1400كاه تعاداد كال آ هاا برحساب
اعالم معاونت پرورشی شهر قم  240نفر میباشد كاه از ایان تعاداد برحساب جادول نموناهگیاری
مورگا  130نفر با استفاده از رو

نمونهگیری طبقهای تصادفی سااده باهعناوا نموناه انتخااب و

موردموالعه قرار خواهند گرفت و گروه ساوم شاامل دانا آموزا دختر و پسر دوره اول متوساوه
شهر قم در سال تحصیعی  1399-1400كه تعداد كل آ ها برحسب اعالم معاونت پرورشی شهر قم
 54108نفر میباشد كه از این تعداد برحسب جدول نموناهگیاری مورگاا  413نفار باا اساتفاده از
رو

نمونهگیری خوشهای چندمرحعهای بهعنوا نمونه انتخاب و موردموالعه قارار گرفتناد .بارای

جمعآوری اطالعات ،از ابزار پرس نامه محق ساخته استفاده شد .این پرسا ناماه عناصار برناماه
درسی فعالیتهای پرورشی را درو نه طبقه كعای اهادا  ،ماواد آموزشای ،محتاوا ،فعالیاتهاای
یادگیری ،شیوههای تدریس ،ارزشیابی ،گروهبندی ،زما و فضاا (برحساب عناصار كالیان) ماورد
آزمو قرار داد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بهوسیعه نظرات صاحبنظرا حوزه مربوطاه و
پایایی پرسشنامه نیز با اساتفاده از داده هاای حاصال از اجارای آزمایشای ابازار پاژوه

در موالعاه

آزمایشی و بهوسیعه آزمو آماری ضریب آلفای كرونباخ  /97محاسبه شده اسات .در ایان تحقیا
348

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

برای تجزیهوتحعیل اطالعات از رو های آمار توصیفی و آماار اساتنباطی از قبیال آزماو  tتا
نمونهای (برای شناسایی آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی از دیدگاه هر ی

از گروههای

موردموالعه) ،تحعیل واریانس كروسکال -والیس (بهمنظور بررسای تفااوت دیادگاههاای گروهای
مستقل سهگانه) و  Uما ویتنی (بهمنظور تشخیص تفاوت میاا گروهاای موردموالعاه باهصاورت
دوبهدو) بهمنظور پاسخگویی به پرس های تحقی استفاده شد.

یافتههای تحقیق
سؤال اول :آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه با توجه به عناصر
نهگانه كالین از دیدگاه مدیرا كداماند؟
برای پاسخ به این پرس

از آزمو  tت

جدول  .1نتایم آزمو tت

نمونهای استفاده شد.

نمونهای مربوط به بررسی وضعیت فعالیتهای پرورشی با توجه به عناصر
نهگانه كالین در گروه مدیرا

عناصر برنامه درسی

میانگین

میانگین

درجه

سطح

فعالیتهای پرورشی

نظری

تجربی

آزادی

معناداری

3

3/33

137

/281

1/68

مواد آموزشی

3

3/10

137

/198

1/56

محتوا

3

3/21

137

/210

1/81

فعالیتهای یادگیری

3

4/84

137

0/000

4/21

راهبرد اجرا

3

4/29

137

0/000

5/12

ارزشیابی

3

3/84

137

0/000

5/19

گروهبندی

3

4/12

137

0/000

6/56

زما

3

3/19

137

/219

2/08

فضا

3

3/89

137

0/000

6/84

اهدا

مقدار t
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هما طور كه در جدول  1مشاهده میشود اخاتال

میاانگینهاای مؤلفاههاای «اهادا  ،ماواد

آموزشی ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،زما اختصاصیافته برای فعالیتهای پرورشی» از دیادگاه
مدیرا مدارس در سوح  0/05و باا درجاه آزادی  137معنایدار نیسات؛ از ساوی دیگار اخاتال
میانگینهای ،راهبردهای اجرا ،ارزشیابی ،و فضاا در ساوح  0/05و باا درجاه آزادی  137معنایدار
است .بنابراین میتوا گفت مدیرا مدارس بر این باورند كه:
 -اهدا

فعالیتهای پرورشی با نیازهای دانا آماوزا ؛ نیازهاای جامعاه و تغییرهاای اساسای

اجتماعی ،اقتصادی ،ععمی و فرهنگی جامعه ،متناسب نبوده و پاسخگوی نیازهای دان آماوزا در
جامعه آینده نخواهد بود.

 مواد آموزشی فعالیتهای پرورشی در راستا یا همجهت و همساو باا محتاوای برناماه درسایرسمی و همخوا با سن رشد عقعی ،عاطفی و اجتماعی دان آموزا نمیباشد .و به همین دلیل بار
سازندگی دان

یا معنادار كرد اطالعات دان آموزا تثكید نمیكند.

 محتوای فعالیتهای پرورشی ،باا فرهناج جامعاه (آداب و رساوم و ارز هاای اجتمااعی)،پیشرفتهای ععمی و فناورانه در سوح جامعه جهانی ،مسائل و مشکالت جامعه ،نیازها و رغبتهای
دان آموزا  ،زندگی واقعی دان آموزا و تواناییهای یادگیری آ ها تناساب نادارد؛ همنناین،
میا مفاهیم مختعف ارائه شده در فعالیتهای پرورشی ،ارتباط منوقی یا همگرایی وجود ندارد.
 فعالیتهای یادگیری فعالیتهای پرورشی باید بهگونهای طراحی شود كه ضمن برخورداریاز تنوب و انعوا پذیری الزم در محتوا و رو ها ،با ارائه تجربیات دلپاذیر و جاذاب ،در راساتای
خوشایند كرد برنامه و ساعات زندگی مدرسهای موجب برانگیختن رغبت و اشتیاق دان آموزا
و در نتیجااه مشاااركت همگ ای آنااا شااود .در خصااوص سااوح دشااواری فعالیااتهااای یااادگیری
دان آموزا معتقدند دشواری باید در سوحی متوسط باشد ،فعالیتهای پی پاافتاده ارز

صر

وقت از سوی یادگیرنده را ندارد و فعالیتهای دشوار ،بهصورت غیرقابل انجام رخ مینماید .عالوه
بر این الزم است اینگونه فعالیتها اساساً متناسب با استعدادها و توانمندیهای محعی و منوقهای و
ویژگیها و امکانات خاص هر مدرسه طراحی و سازما دهی شود.
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 زما جعسات برای یادگیری مفاهیم فعالیتهای پرورشی ،كاافی نباوده ،كمتار امکاا آ رافراهم می كند تا مربی با كیفیتی بهتار باه تادریس مفااهیم ایان درس بپاردازد و ارزیاابی بهتاری از
آموختههای دان آموزا به عمل آورد.
عناصری از برنامههای فعالیتهای پرورشی از قبیل ،راهبردهای اجرا ،ارزشیابی ،گاروهبنادی و
فضا از دیدگاه مدیرا مدارس ،تا اندازهای مناساب ارزیاابی شادهاناد و دارای آسایبهاای جادی
نیستند.

سؤال دوم :آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوساوه باا توجاه باه عناصار
نهگانه كالین از دیدگاه مربیا كداماند؟
برای پاسخ به این پرس
جدول  .2نتایم آزمو tت

از آزمو  tت

نمونهای استفاده شد.

نمونهای مربوط به بررسی وضعیت موجود فعالیتهای پرورشی با توجه به عناصر نهگانه
كالین در گروه مربیا

عناصر برنامه درسی فعالیتهای

میانگین

میانگین

درجه

سطح

پرورشی

نظری

تجربی

آزادی

معناداری

اهداف

3

2/92

127

/001

-3/01

مواد آموزشی

3

3/44

127

/001

3/18

محتوا

3

2/71

127

/003

-2/71

فعالیتهای یادگیری

3

2/26

127

/021

-2/11

راهبرد اجرا

3

3/10

127

/002

3/65

ارزشیابی

3

3/01

127

/009

1/84

گروهبندی

3

3/22

127

/001

6/55

زمان

3

2/71

127

/212

-1/08

فضا

3

3/69

127

0/00

1/84

هما طور كه در جدول  2مشاهده میشود اختال

مقدار t

میانگینهای مؤلفاههاای «زماا یاادگیری،

گروهبندی دان آموزا » برای فعالیتهای پرورشی از دیادگاه مربیاا در ساوح  0/05و باا درجاه
آزادی  127معنیدار نیست؛ بدین ترتیب میتوا گفت مربیا بر این باورند كه:
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 -زما تعیین شده برای فعالیتهای پرورشی ،فرصت الزم را برای تمرین هری

از مهارتهاا

در اختیار دان آموزا قرار نداده و در این زما محدود امکا پیادهسازی فعالیتها بهگونهای كاه
متناسب با عالی  ،نیازها ،مععومات و تجارب فععی دان آموزا باشد ،نیست.
 گروهبندی دان آموزا برای اجرای فعالیتهای پرورشی در مدارس دولتی به دلیال حجامباالی دان آموزا بهسختی انجام میشود .نهایت این گروهبندی منجر به تشکیل گروههای متعادد
می شود كه به دلیل همین تعدد باال كار رسایدگی باه نحاوه انجاام فعالیاتهاا را باا مشاکل مواجاه
میكند.
عناصری از قبیل اهدا  ،مواد آموزشی ،محتوا ،فعالیاتهاای یاادگیری ،راهبردهاای اجارا ،از
دیدگاه مربیا  ،تا اندازهای مناسب ارزیابی شده ،دارای آسیبهای جدی نیستند.
سؤال سوم :آسیبهای موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوساوه باا توجاه باه عناصار
نهگانه كالین از دیدگاه دان آموزا كداماند؟
برای پاسخ به این پرس
جدول  .3نتایم آزمو tت

از آزمو  tت

نمونهای استفاده شد.

نمونهای مربوط به بررسی وضعیت موجود فعالیتهای پرورشی با توجه به عناصر نهگانه
كالین در گروه دان آموزا

عناصر بر اما رسی
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رجا

س ح

میا گی

فعالیتهای پرورشی

ظری

تجربی

آزل ی

معنا لری

لهدلف

3

2/53

410

0/000

-2/98

مزل آمززشی

3

2/84

410

/354

-/56

محتزل

3

2/66

410

0/000

-3/74

فعالیتهای ا گیری

3

2/53

410

0/387

-1/25

رلهبر لجرل

3

2/74

410

0/000

-3/12

لرزشیابی

3

2/76

410

0/041

-2/18

گروهبندی

3

3/54

410

0/075

2/94

زمان

3

2/87

410

0/414

-/54

فضا

3

2/87

410

0/212

-1/87
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میاانگینهاای مؤلفاههاای اهادا  ،ماواد

هما طور كه در جدول  3مشاهده میشود ،اخاتال

آموزشی ،محتوا ،فعالیتهای یاادگیری ،راهبردهاای اجارا و زماا در برناماه درسای فعالیاتهاای
پرورشی از دیدگاه دان آموزا در سوح  0/05و با درجاه آزادی  410معنایدار نیسات؛ از ساوی
میانگین مربوط به مؤلفههای گروهبندی دانا آماوزا  ،فضاا و ارزشایابی در برناماه

دیگر اختال

درسی فعالیتهای پرورشی در این سوح معنیدار است .بنابراین میتوا گفت كاه دانا آماوزا
بر این عقیدهاند كه:
 -در خصوص عنصر هد

دان آموزا معتقدند اهدا

فعالیاتهاای پرورشای باه آماادگی

عقعی ،جسمی ،اجتماعی و عاطفی آ ها بهاندازه كافی توجه نمیشاود و بار ایان اسااس ایانگوناه
فعالیتهای انتخاب شده با نیازها ،عالی  ،مععومات و تجارب فععی دانا آماوزا ساازگار نباوده،
فرصت الزم را برای تمرین فعالیتهای پرورشی در اختیار آ ها قرار نمیدهند.
 محتوای فعالیتهای پرورشی از لحام كیفیات و كمیات بارای یاادگیری آنناه در زنادگیواقعی دان آموزا موردنیاز است ،مناسب نیست .دان آموزا بر این باورند محتوای فعالیتهاای
پرورشی همجهت و همسو با محتوای برنامه درسی رسمی نمیباشند و به هماین دلیال باه نیازهاای
فردی دان

آموزا و استعدادهای خاص آ ها توجهی نمیكند.

 در خصوص عنصر فعالیتهای یادگیری دان آموزا معتقدند در فعالیاتهاای پرورشای درحدی خیعی كم از فعالیتهای گروهی استفاده میشود؛ همننین ،دان آموزا معتقدند در برخای
موارد كه از فعالیتهای گروهی استفاده میشود ،در حدی كم به عالی مشترک آ ها توجاه مای
شود .آ ها بیا كردهاند كه فعالیت در گروههاای كوچا

(چهاار تاا شا

نفار) تاا حاد زیاادی

برایشا حائز اهمیت است و تمایل دارند كه انتخاب اعضای گروه بهصورت تصادفی انجاام شاود؛
درنهایت اینکه تمایعی به كاار كارد در گاروههاای بازر

(هشات تاا ده نفار) در برناماه درسای

فعالیتهای پرورشی وجود ندارد .دان آموزا بر این باورند كه در انتخاب فعالیتهای یاادگیری
مواد آموزشی مورداستفاده در برنامه درسی فعالیتهای پرورشی با عالیا دانا آماوزا ساازگار
نیست .دان آموزا معتقدند باهكاارگیری ماواد آموزشای گروهای (فایعم ،پوساتر ،اساالید و،)...
همننین انواب مواد آموزشی انفرادی میتواند یادگیری مفاهیم برنامه درسی فعالیتهاای پرورشای
را تسهیل كند.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 راهبرد اجرای فعالیتهای پرورشی به سمت شیوههایی كه مشاركت مربای و دانا آماوز رامیطعبد ،گرای
لذتبخ

ندارد و به همین دلیل راهبرد پیادهسازی اینگونه فعالیتهاا بارای دانا آماوزا

نمیباشد .آناا معتقدناد در پیاادهساازی ایانگوناه فعالیاتهاا از رو هاای فعاال كاه

دان آموزا دوست دارند میتوا استفاده كرده كه این امر در عمل ماورد غفعات مربیاا تربیتای
قرار میگیرد .بر این اساس الزم است در پیادهسازی فعالیتهای پرورشای  -نقا
دان آموز نیز در طراحی و پیادهسازی اینگونه فعالیتها بی ازپی
 -از نظر دان آموزا زما جعسات برای آماوز

تعاامعی مربای-

موردتوجه قرار گیرد.

و یاادگیری فعالیاتهاای پرورشای ،كاافی

نبوده ،امکا آ را فراهم نمیآورد تا با كیفیتی بهتار باه تادریس مفااهیم پرداختاه شاده ،ارزیاابی
بهتری از آموختههای آ ها به عمل آید؛ همننین ،آنا معتقدند مربیاا  ،زماا جعساات را در حاد
كافی ،مدیریت و كنترل نمیكنند.
سؤال چهارم :تفاوتهای میا دیدگاه مدیرا  ،مربیا و دان آموزا در خصوص آسیبهاای
موجود در فعالیتهای پرورشی دوره اول متوسوه كدماند؟
بهمنظور بررسای معنایداری اخاتال

میاانگین رتباههاای نظریاات ساه گاروه موردموالعاه در

خصوص عناصر برنامه درسی فعالیتهای پرورشی از آزمو كروسکال والیس استفاده شد كاه در
ادامه ،نتایم آ موردبررسی قرار میگیرد.
جدول  .4نتایم آزمو كروسکال والیس در خصوص مقایسه نظریات سه گروه موردموالعه
دربارة عناصر فعالیتهای پرورشی
عناصر برنامه درسی

گروههای

فعاليتهای پرورشی

موردمطالعه

لهدلف

مزل آمززشی

354

فراوانی

ميانگين
رتبهها

مد رلن

137

254/51

مربیان

127

178/61

ل شآمززلن

410

278/27

مد رلن

137

217/32

مربیان

127

321/62

ل شآمززلن

410

269/48
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مقدار ((2

9/81

19/24

d.f

2

2

sig

0/061

0/026
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عناصر برنامه درسی

گروههای

فعاليتهای پرورشی

موردمطالعه

محتزل

فعالیتهای ا گیری

رلهبر لجرل

لرزشیابی

گروهبندی

زمان

فضا

فراوانی

ميانگين
رتبهها

مد رلن

137

321/10

مربیان

127

264/36

ل شآمززلن

410

248/91

مد رلن

137

296/45

مربیان

127

276/16

ل شآمززلن

410

281/94

مد رلن

137

259/68

مربیان

127

261/78

ل شآمززلن

410

246/92

مد رلن

137

206/94

مربیان

127

219/55

ل شآمززلن

410

235/71

مد رلن

137

249/36

مربیان

127

261/49

ل شآمززلن

410

255/84

مد رلن

137

209/24

مربیان

127

242/63

ل شآمززلن

410

212/81

مد رلن

137

282/16

مربیان

127

262/80

ل شآمززلن

410

203/15

مقدار ((2

9/41

10/13

6/19

16/07

6/54

27/08

36/12

d.f

2

2

2

2

2

2

2

sig

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

هما طور كه در جدول  4مشاهده میشود:
الف) در سوح معنیداری  0/05اختال

میانگین رتبههای دیدگاههای ساه گاروه موردموالعاه

در خصااوص عناصااری ماننااد محتااوا ،فعالیااتهااای یااادگیری ،راهبردهااای تاادریس ،ارزشاایابی،
گروهبندی ،زما و فضا معنیدار است؛ بنابراین با توجه باه مقاادیر ( (2و ساوح معنایداری 0/05
فرض صفر مبنی بر اینکه میا دیدگاههای سه گروه موردموالعه از لحام بررسی وضعیت عناصری
از قبیل محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،راهبردهاای تادریس ،ارزشایابی ،گاروهبنادی ،زماا و فضاا،
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تفاوت وجود ندارد ،رد میشود؛ یعنی میا نظریاات ساه گاروه موردموالعاه در خصاوص عناصار
یادشده ،اختال

نظری معنیدار وجود دارد.

ب) در طبقاتی از عناصر برنامه درسی فعالیتهای پرورشی از قبیل اهدا

به دلیل اینکه ساوح

معنیداری باالتر از آلفای  0/05است ،تفاوت معنیدار نیست؛ این امر بدا معناسات كاه میاا ساه
گروه موردموالعه؛ یعنی مدیرا مدارس ،مربیا و دانا آماوزا در خصاوص شایوه نگریساتن باه
فعالیتهای پرورشی و آسیبهای موجود در این عناصار ،اخاتال

وضعیت و ویژگیهای اهدا

نظری معنیدار وجود ندارد .ازآنجاكه فرضیه مخاالف در آزماو كروساکال -والایس ،فقاط بیاا
میكند كه جامعههای موردموالعه با یکدیگر تفاوت دارند و هرگز نمیگوید ،تفااوت میاا كادام
گروههاست ،بنابراین برای آگاهی از اینکه «رتبههای دو گروه نمونه باه گوناه معناادار از یکادیگر
تفاوت دارند یا خیر؟» ،از آزمو  Uما  -ویتنی بهعنوا آزمو تعقیبی استفاده شاده اسات كاه در
ادامه به تحعیل نتایم آ پرداخته میشود.
جدول  .5نتایم آزمو  Uما  -ویتنی در خصوص معنیداری اختال

میانگین رتبههای عناصر

فعالیتهای پرورشی در میا گروههای موردموالعه
عناصر برنامه درسی

گروههای

فعاليتهای پرورشی

موردمطالعه

محتزل

فعالیتهای ا گیری

356

فراوانی

ميانگين
رتبهها

مد رلن

137

61/49

مربیان

127

39/47

مد رلن

137

289/26

ل شآمززلن

410

145/41

مربیان

127

202/16

ل شآمززلن

410

242/38

مد رلن

137

62/63

مربیان

127

71/84

مد رلن

137

147/35

ل شآمززلن

410

154/39

مربیان

127

275/41

ل شآمززلن

410

198/34
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مشخصه آماری ((U

مقدار Z

sig

212/41

-2/63

0/000

425/51

-3/41

0/000

515/00

-5/59

0/003

387/26

-5/40

0/000

714/41

-3/88

501/98

-6/41

/0000
0
0/125
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عناصر برنامه درسی

گروههای

فعاليتهای پرورشی

موردمطالعه

فراوانی

ميانگين
رتبهها

مد رلن

137

168/43

مربیان

127

190/89

رلهبر های

مد رلن

137

248/36

تدر س

ل شآمززلن

410

234/12

مربیان

127

279/65

ل شآمززلن

410

251/76

مد رلن

137

259/05

مربیان

127

248/20

مد رلن

137

192/35

ل شآمززلن

410

219/29

مربیان

127

200/41

ل شآمززلن

410

186/35

مد رلن

137

261/29

مربیان

127

288/87

مد رلن

137

208/35

ل شآمززلن

410

189/41

مربیان

127

199/54

ل شآمززلن

410

221/65

مد رلن

137

148/25

مربیان

127

174/65

مد رلن

137

212/36

ل شآمززلن

410

190/54

مربیان

127

185/55

ل شآمززلن

410

201/61

مد رلن

137

149/19

مربیان

127

205/25

مد رلن

137

219/81

ل شآمززلن

410

190/10

مربیان

127

169/81

ل شآمززلن

410

188/41

لرزشیابی

گروهبندی

زمان

فضا

مشخصه آماری ((U

مقدار Z

sig

396/41

-6/50

0/000

437/25

-3/09

0/006

368/12

-4/31

0/000

516/12

-5/45

/054

401/83

-3/67

/003

349/41

-4/12

/000

419/30

-3/29

/120

601/12

-4/37

0/000

529/77

-5/19

0/000

365/64

-4/56

0/000

498/55

-3/45

0/041

312/36

-5/26

0/000

269/64

-3/12

0/165

405/10

-3/87

0/001

206/06

-3/54

0/000
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با توجه به دادههای جدول  ،5مقادیر  Zبهدستآمده از آزمو  Uما  -ویتنی برای مؤلفاههاای
مربوط به محتوای فعالیتهای پرورشی در سوح  0/05معنیدار است؛ این امر بدا معناست كاه باا
توجه به میانگین رتبههای گروههای موردموالعاه ،میاا دیادگاههاای مادیرا  -مربیاا  ،مادیرا

-

دان آموزا  ،در خصوص بررسی آسیبها و ویژگیهای مؤلفههای مربوط به محتوای آموزشای،
اختال

نظری معنادار وجود دارد.

همننین دادههای جدول  5نشا میدهند كه مقادیر  Zبهدستآمده از آزمو  Uما  -ویتنای
برای مؤلفه فعالیتهای یادگیری در برنامه فعالیتهاای پرورشای در ساوح  0/05بارای گاروههاای
مدیرا  -مربیا و مدیرا  -دان آموزا معنیدار بوده ،ولی مقدار  Zبهدستآمده برای گروههاای
مربیا  -دان آموزا در سوح  0/05معنیدار نیست؛ یعنی با توجه به میاانگین رتباههاا ،فقاط میاا
دیدگاههای مدیرا  -مربیا و مدیرا -دان آموزا در خصوص بررسی آسیبها و ویژگایهاای
مؤلفه فعالیتهای یادگیری ،تفاوت معنیدار وجود دارد.

هما طور كه در جدول  5مشاهده میشود ،مقادیر  Zمحاسبه شده از آزماو  Uماا  -ویتنای،
برای مؤلفه راهبردهای اجرا در برنامه درسی فعالیتهای پرورشی در سوح  0/05معنیدار است كه
این امر نشا میدهد ،فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبههای دیادگاههاای مادیرا -
مربیا  ،و مربیا  -دان آموزا در مؤلفه راهبردهای اجارا ،رد مایشاود؛ یعنای میاا دیادگاههاای
مدیرا  -مربیا و مربیا -دان آموزا در خصوص آسیبها و كیفیتهای مؤلفه راهبردهای اجارا
در برنامه آموز

فعالیتهای پرورشی ،اختال

معنیدار وجود دارد؛ همننین ،دادههای جدول 5

نشا میدهند كه مقادیر  Zبهدستآمده از آزمو  Uما  -ویتنی ،برای مؤلفاه ارزشایابی در برناماه
آموز

فعالیتهای پرورشی در سوح  0/05در گروههای مربیا  -دانا آماوزا  ،معنایدار باوده،

ولی مقادیر  Zبهدستآمده برای گروههای مدیرا  -مربیاا و مادیرا – دانا آماوزا در مؤلفاه
ارزشیابی ،در سوح  0/05معنیدار نیست؛ یعنی با توجه به میانگین رتبهها ،فقاط میاا دیادگاههاای
مربیا  -دان آموزا در خصوص بررسی آسیبها و ویژگیهای مؤلفاههاای ارزشایابی ،اخاتال
معنیدار وجود دارد؛ همننین در مؤلفه گروهبندی ،مقادیر  Zبهدساتآماده در ساوح  0/05بارای
گااروههااای ماادیرا  -داناا آمااوزا و مربیااا  -داناا آمااوزا  ،معناایدار بااوده ،ولاای مقاادار
 Zبهدست آمده برای گروههای مدیارا  -مربیا در سوح  0/05معنی دار نیست؛ بنابراین میتاوا
358
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گفاات بااا توجااه بااه میااانگین رتبااههااا ،فقااط میااا دیادگاههااای ماادیرا  -دانا آمااوزا و مربیااا
دان آموزا در خصوص بررسی آسیبها و كیفیتهای گروهبندی دان آموزا در برنامه درسی
فعالیتهای پرورشی ،اختال

معنیدار وجود دارد.

در نهایااات ،دادههاااای جااادول  5نشاااا مااایدهناااد كاااه مقاااادیر  Zباااهدساااتآماااده از
آزمو  Uما  -ویتنی ،برای مؤلفههای زما و مکاا در برناماه آماوز
سوح  0/05در گروههای مدیرا  -مربیا  ،و مربیا  -دان

فعالیاتهاای پرورشای در

آموزا معنایدار باوده ،ولای مقاادیر Z

بهدستآمده برای گروهای مدیرا  -دان آموزا در سوح  0/05معنیدار نیست؛ یعنی با توجه باه
میانگین رتبهها ،فقط میا دیدگاههای مدیرا  -مربیا و مربیا  -دان آموزا در خصوص بررسی
آسیبها و ویژگیهای مؤلفههای زما و فضا ،اختال

معنیدار وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوه

حاضر با هد

آسیبشناسی فعالیتهای پرورشی سازما آموز وپارور

شاهر قام

در دوره متوسوه اول و ارائه راهکاری برای بهبود آ در ساال تحصایعی  1399-1400انجاام شاده
است .نتایم پژوه

نشا داد از منظر مدیرا فعالیتهای پرورشی از منظر مؤلفههای «اهدا  ،مواد

آموزش ای ،محتااوا ،فعالیااتهااای یااادگیری ،زمااا اختصاااصیافتااه باارای فعالیااتهااای پرورشاای»
آسیبپذیرند .ایان در حاالی اسات كاه مربیاا پرورشای معتقدناد فعالیاتهاای پرورشای از منظار
مؤلفههای «زما یادگیری ،گروهبندی دان آماوزا » آسایبپذیرناد و دانا آماوزا نیاز در ایان
خصوص معتقدناد فعالیات هاای پرورشای از منظار مؤلفاههاای «اهادا  ،ماواد آموزشای ،محتاوا،
فعالیتهای یادگیری ،راهبردهای اجرا و زما » آسیبپذیرند .هما طور كه مشااهده مایشاود باین
نظرات سه گروه در خصوص مؤلفههای آسیبزا فعالیتهای پرورشی اختال نظر وجود دارد .بار
اساس نتایم آزمو مشخص شد این اختال

در خصوص مؤلفههایی از قبیل «محتوا ،فعالیاتهاای

یادگیری ،راهبردهای تدریس ،ارزشیابی ،گروهبندی ،زماا و فضاا» معنایدار اسات .در خصاوص
تبیین این یافتهها میتوا گفت «محتوای فعالیتهاای پرورشای» از لحاام كیفیات و كمیات بارای
یادگیری آننه در زندگی واقعی دان آموزا موردنیاز است ،مناسب نیست .محتوای فعالیتهاای
پرورشی همجهت و همسو با محتوای برنامه درسی رسمی نمیباشند و به هماین دلیال باه نیازهاای
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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فردی دان آموزا و استعدادهای خاص آ ها توجهی نمیكند .این بخ

از یافتههای پژوه

باا

نتایم تحقی
راهبرد اجرای فعالیتهای پرورشی به سمت شیوههاایی كاه مشااركت مربای و دانا آماوز را
میطعبد ،گرای
لااذتبخا

ندارد و به همین دلیل راهبرد پیادهسازی اینگونه فعالیتهاا بارای دانا آماوزا

نماایباشااد .در پیااادهسااازی فعالیااتهااای پرورشاای مایتااوا از رو هااای فعااال كااه

دان آموزا دوست دارند ،استفاده كرد ،كه ایان امار در عمال ماورد غفعات مربیاا تربیتای قارار
میگیرد.
ارزشیابی فعالیتهای پرورشی باید بهگونهای طراحی شاود كاه ضامن برخاورداری از تناوب و
انعوا پذیری الزم در رو ها ،با ارائه تجربیاات عمعای دلپاذیر و جاذاب ،در راساتای خوشاایند
كرد برنامه و ساعات زندگی مدرسهای موجب بارانگیختن رغبات و اشاتیاق دانا آماوزا و در
نتیجه مشاركت همگی دان آماوزا شاود .در خصاوص ساوح دشاواری فعالیاتهاای یاادگیری
دان آموزا معتقدند دشواری باید در سوحی متوسط باشد ،عالوه بر این الزم است در ارزشایابی
اینگونه فعالیتها ،استعدادها و توانمندیهای محعی و منوقهای و ویژگیها و امکانات خااص هار
مدرسه مدنظر گرفته شود.
زما جعسات در نظر گرفتهشده برای یادگیری مفاهیم فعالیتهای پرورشی ،كافی نبوده ،كمتر
امکا آ را فراهم میكند تا مربی با كیفیتی بهتر به تدریس مفااهیم ایان درس بپاردازد و ارزیاابی
بهتری از آموختههای دان آموزا به عمل آورد .در خصاوص زماا فعالیاتهاای پرورشای بهتار
است مربیا پرورشی مسائل مرتبط به نحوه مدیریت زما را در نظر بگیرند.
فضای آموزشی بیشترین ا ر و نق

را بر ذهنیت و تمد سازی دان آموزا بار عهاده دارناد.

الزمه اصالح كالبد آموز وپرور  ،ایجاد فضاهای مرتبط باا فعالیاتهاای دانا آماوزا اسات.
فضاهایی كاه دارای شارایط مناساب و موعاوب بارای رشاد فیزیکای ،ذهنای ،عااطفی و اجتمااعی
دان آموزا میباشد كه تحق این امر از طریا طراحای جزییاات فضااها باا توجاه باه الگوهاای
رفتاری دان آموزا امکا پذیر است .ایان در حاالی اسات كاه اماروزه اكثار سااختما هاایی كاه
بهعنوا مراكز ععمی یا فرهنگی كودكا استفاده قرار میگیرند نه از لحام كالبد معمااری و ناه از
لحام نوب فعالیتها ،متناسب با نیازهای دانا آماوزا نمایباشاند .اجارای فعالیاتهاای پرورشای
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نیازمند فضاهایی برای بازی و یاادگیری هساتند كاه در عاین قابالكنتارل باود  ،دانا آماوزا را
محدود نکند ،جذاب باشد و بیشتر از وقفه و مکث دارای ماهیت حركت باشد .دان آموزا بیشتر
از هر چیز به تجربه كرد عالقهمند هستند .فضاهایی كه برای اجرای فعالیتهای پرورشی طراحای
میشوند باید قادر باشند نیروهای ذهنی و احساسی كودک را تحت تث یر قرار داده و از این طریا
هم در آموز

او شركت كنند و هم محیوی شاد و سرشار از انرژی را برای دان آموزا به وجود

آورند.
بنابراین با توجه به نتایم تحقی  ،توجه به مجموعه راهکارهاای زیار مایتواناد كیفیات اجارای
فعالیتهای پرورشی را در مدارس متوسوه افزای


دهد:

با توجه به اینکه مخاطبا فعالیتهای پرورشی مربیا پرورشی و دان آموزا هستند بهتر

است در طراحی و پیادهسازی فعالیتهای پرورشی -نق
بی ازپی


تعامعی مربی پرورشی و دان آموز

موردتوجه قرار گیرد.
كافی نبود یا كاه

زما آموزشی برای فعالیتهای پرورشی ممکن است دالیل

گوناگونی داشته باشد كه بایستی این عوامل شناسایی شده و در جهت رفع آ ها اقدام شود .عالوه
بر این در خصوص مدیریت زما در اجرای فعالیتهای پرورشی توصیه میشود كارگاههایی برای
مربیا پرورشی اجرا شود.


معاونت پرورشی وزارت آموز وپرور  ،مسئولیت خود را نهایت به تدوین نوعی

چارچوب فعالیتهای پرورشی محدود كرده و سپس با فراخوا عمومی ،تثلیف كتاب راهنمای
فعالیتهای پرورشی بر اساس چارچوب مصوب ،به مربیا پرورشی این امکا را بدهد تا با توجه
به نیاز دان آموزا خود و همننین در نظر گرفتن امکانات محعی و منوقهای و ویژگیها و
امکانات خاص هر مدرسه فعالیت پرورشی مناسب طراحی و اجرا كنند.
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2

الملخص
ورقة البحث

تم إجراء البحث الحالي بهدف تشخيص األنشطة التعليمية لمؤسسة قم التعليمية في المدرسة الثانوية األولى بناءً
على عناصر كالين التسعة وتقديم حل لتحسينها في العام الدراسي  .2019-2019منهج البحث وصفى  -مسحى

الواردة:
 26شوال ١٤٤2
المقبولة:
 ١2ذوالقعده ١٤٤2
صص3٤3-363 :

وعملى من حيث الغرض .يشمل مجتمع البحث مديرين ومدربين تربويين وطالب السنة األولى الثانوية في مدينة قم ،
الذين تمت دراستهم باستخدام طريقة أخذ العينات الطبقية العشوائية البسيطة ووفقًا لجدول مورغان  ،تمت دراسة
 140و  130و  413شخصًا كعينة .كانت أداة جمع البيانات عبارة عن استبيان من إعداد الباحث .تم حساب
الصالحية الشكلية والمضمون لالستبيان من خالل آراء الخبراء في المجال ذي الصلة وتم حساب الموثوقية أيضًا
باستخدام معامل ألفا كرونباخ البالغ  .0.97تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واالستنتاجية مثل اختبار tلعينة
واحدة وتحليل التباين Kruskal-Wallisواختبار Mann-Whitney Uلتحليل البيانات .أظهرت نتائج
البحث ما يلي )1 :من وجهة نظر اإلداريين  ،تتركز األضرار الرئيسية في األنشطة التعليمية وفقًا لعناصر المنهج التسعة
على مكونات "األهداف  ،المواد التعليمية  ،المحتوى  ،األنشطة التعليمية  ،الوقت المخصص " )2 .من وجهة نظر
المدرسين  ،يتم توجيه األضرار الجسيمة لمكونات "وقت التعلم  ،وتجميع الطالب"  ،و  )3من وجهة نظر الطالب ،
يتم توجيه األضرار الجسيمة إلى مكونات األهداف والمواد التعليمية والمحتوى واألنشطة التعليمية واستراتيجيات
التنفيذ والوقت.
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