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Abstract: The purpose of the present study is to design and
validate a model of extracurricular activities in the field of
primary education at Teacher Training University. The
research method is mixed including qualitative research
method (Grounded Theory) that was used to identify
extracurricular principles and quantitative method which was
used for validation. The statistical population, corpus, sample
size and sampling method in the qualitative section include:
(1) transformation document; All the provisions related to
teacher training and extracurricular transformation document
(society is equal to the research sample). (2) Teacher Training
University documents; three purposeful documents and (3)
comments of the key readers. To this aim, 12 people were
selected by purposive sampling method. And in the
quantitative part of the group of experts; 14 people were
purposefully selected. The data collection tools involved the
qualitative section including checklists and semi-structured
interviews. The methods employed for analyzing data
included open coding, axial coding and selective coding. For
content validity, Glaser and Strauss evaluation criteria were
used and for increasing the reliability, self-assessment was
performed by researchers. A researcher-made questionnaire
was used in the accreditation section. The content validity of
the questionnaire was confirmed by the tutor and consultants
and the reliability coefficient was 0.91 by Cronbach's
alphabet method. The obtained quantitative data were
analyzed by using descriptive and non-parametric statistics.
The findings showed that the extracurricular activities of
Teacher Training University have 18 characteristics. After
extracting the principles, the dimensions of the extracurricular
activities were designed based on Acker's view, and the
experts approved the model to a high degree. Based on the
results, it was suggested to integrate formal curricula and
extracurricular activities in primary education; and part of the
design and implementation of activities should be entrusted to
student-teachers.
Keywords: model design, extracurricular activity, teacher
training, primary education, Teacher Training University
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- هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت:چکیده
 روش پژوهش.های فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان است
آمیخته میباشد؛ برای شناسایی ویژگیهای فوقبرنامه از روش تحقیق کیفی
 از روش کمی استفاده،مبتنی بر نظریه داده بنیاد و برای اعتباربخشی الگو
)1( : جامعه مورد بررسی و حجم نمونه در بخش کیفی شامل.شده است
،سندتحول و کلیه مفاد مربوط به تربیتمعلم و فوقبرنامه این سند میباشد
 نفر به12 ) مطلعان کلیدی؛3(  سند و3 ) از اسناد دانشگاه فرهنگیان؛2(
 در بخش کمی؛ از گروه خبرگان به صورت.صورت هدفمند انتخاب شدهاند
 ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی. انتخاب شدهاند، نفر14 هدفمند
 چک لیست و مصاحبههای نیمهساختاریافته بوده و برای تجزیه و:شامل
 کدگذاری محوری و، کدگذاری باز: از رهیافت نظامند،تحلیل دادهها
 برای روایی تحلیل محتوا از.کدگذاری انتخابی استفاده گردیدهاست
 خودارزیابی، و برای افزایش پایایی،معیارهای ارزیابی گلیزر و اشتراوس
 اعتباربخشی الگو از طریق پرسشنامه محقق.توسط پژوهشگر انجام شد
 توسط استاد راهنما و، روایی محتوایی پرسشنامه.ساخته انجام گرفتهاست
0/91 مشاوران مورد تایید قرارگرفت و ضریب پایایی به روش الفای کرونباخ
 با استفاده از آمار توصیفی و غیرپارامتریک مورد، دادههای کمی.بدست آمد
 یافتهها نشان میدهد الگوی ارائه شده.تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند
 پس از. ویژگی میباشد18  دارای،فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه فرهنگیان
، مبتنی بر دیدگاه اَکِر، ده عنصر فعالیتهای فوقبرنامه،استخراج ویژگیها
 پیشنهاد شد برنامههای درسی رسمی و، بر اساس نتایج.طراحی شد
فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی در جهت رشد حرفهای
دانشجومعلمان ادغام گردد؛ و بخشی از طراحی و اجرای فعالیتها به
.دانشجومعلمان محول گردد
 آموزش، تربیتمعلم، فعالیت فوقبرنامه، طراحی الگو:کلمات کلیدی
. دانشگاه فرهنگیان،ابتدایی

teimoorniam@yahoo.com. دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد،دکتری برنامه ریزی درسی1
emamjomeh@sru.ac.ir .)استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(نویسنده مسئول2
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مقدمه
گاهی مواقع برنامهدرسی رسمی نمیتواند پاسخگوی نیازهای یادگیرندگان باشد؛ بنابراین
مراکز آموزشی ساعتی را به برنامههای درسی غیررسمی ،یعنی فعالیتهای فوقبرنامه اختصاص
میدهند .این فعالیتها به عنوان پلی بین برنامههای درسی رسمی و یادگیریهای واقعی زندگی
فراگیران عمل میکنند (کِر .)2009،1مفهوم فوقبرنامه 2با مفاهیم دیگر از جمله «فعالیتهای
خارج از مدرسه ،3آموزش در فضای باز ، 4برنامهدرسی غیررسمی ،5برنامه مکملدرسی 6و خارج از
کالس 7در ارتباط بوده و در برخی از موارد با آنها همسویی دارد» (فرتویل ،8به نقل از تیمورنیا،
 ،1390ص  .)22عالوه بر این در نظام آموزشی ایران با مفاهیمی همچون فعالیتهای تربیتی،
امورتربیتی ،پرورشی ،فرهنگی -اجتماعی ،برنامهدرسی غیرتجویزی (انتخابی ،اختیاری) و ...همراه
است .در یک تقسیمبندی فعالیتهای فوقبرنامه ،در پنج شکل دانش و مهارتهای علمی،
صالحیتهای عملی ،مهارتهای بین فردی و فعالیتهای انسان دوستانه سازماندهی میشوند (
فریرا و همکاران .)2018 ،9پوزنر 10پنجمین نوع برنامهدرسی را ،برنامهدرسی فوقبرنامه معرفی
میکند (فتحی واجارگاه )1386،و بسیاری از پژوهشگران ،برای طراحی فعالیتهای فوقبرنامه از
الگوهای برنامهدرسی پیروی نمودهاند (نادری( ،)1392،درزی رامندی )1398،و (اسدزاده.)1399،
پژوهشها نشان میدهد که مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه بر رشد یادگیرنده تاثیر
میگذارد و به فرد کمک میکند تا بتواند دنیای خود را تغییر دهد ،شرکت در این فعالیتها
درک متقابل دیگران ،در اجتماع (روکهلت ،)2012 ،11ارزش همکاری و کار گروهی ،مسئولیت-
پذیری گروهی و فردی (گونزالس )2016 ،12وگرایش و احساس تعلق بیشتر به گروههای
اجتماعی همساالن را افزایش میدهد (دیارمن .)2017 ،13این فعالیتها ،مهارتهای فراگیران را
در حل مسائل دنیای واقعی تقویت میکند (دیک .)2010 ،14از دیگر مزایای مشارکت در
1 - Kerr
2- Extracurricular
3- out of school activites
4- open door education
5 -Informal curriculum
6- co-curriculum
7- extera- class
8- Fretwell

9 - Ferreira
10 - Posner
11 -Rockholt
12 -Gonzales
13 -Dearman
14 -Dick
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فعالیتهای فوقبرنامه ایجاد روابط دوستانه ،بهبود مهارتهای اجتماعی ،رشد مهارتهای حرفه-
ای ،پرورش استدالل ،توجه به عالئق شخصی و رشد خود رهبری است (سالیوان( )2018 ،1
هالووی .)2017 ،2ارائه فعالیتهای فوقبرنامه متنوع ،توسط کارکنان مراکز آموزشی ،موجب
افزایش موفقیت و اعتماد به نفس یادگیرندگان میشود (هاوارد و زیومک دایگل ( )2009 ،3فریرا
و همکاران .)2018 ،از این رو فوائد بسیار فعالیتهای فوقبرنامه باعث میشود مراکز آموزشی
فرصتهای بیشماری را ،برای مشارکت فراگیران در این فعالیتها فراهم سازند (استرنز)2009 ،4
(ویلیامز و بارنز.)20014 ،5
از سوی دیگر صاحبنظران معتقدند بهبود کیفیت آموزش ،در گرو اصالح اساسی در
کیفیت حرفهای معلمان است (هالینس ،)2011،6قرن بیست و یکم ،نیازمند آموزش نو و نقش
تازهی معلم است ،لذا ایجاد تغییر در نظام تعلیم و تربیت معلمان ،از طریق تغییر در برنامههای-
درسی تربیتمعلم ضروریاست (مهرمحمدی .)1392 ،آمادهسازی و مجهزکردن معلمان به
مهارتهای حرفهای ،از اصلیترین وظایف مراکز تربیتمعلم است ،حرفهی معلمی ،دارای دو بعد
دانش و تجربه است؛ دانشها را از طریق مشاهدات یا مطالعه میتوان به دستآورد ،اما تا این
دانش به مرحله تجربه و عمل در نیامده باشد؛ کارآئی الزم را نخواهد داشت (زمانی .)1390 ،به
همین دلیل در آموزش دانشجومعلمان ،یکی از زمینههایی که میتوان دانش و عمل را به هم
نزدیک کرد ،عرصهی فعالیتهای فوقبرنامه است .بدیهی است ،شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه
میتواند یادگیری را اثربخش سازد و فرایند آموزش را کارآمدتر سازد؛ اما آشکار است به ثمر
نشستن هرگونه مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه ،بستگی به اندیشهها و کنشهای معلمان دارد
(سموالک و لوین .)2001 ،7معلمان هنگامی میتوانند در راستای مشارکت فعالیتهای فوقبرنامه
در مدرسه گام بردارند که خود از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند .با وجود درک این
ضرورت ،پژوهشها نشان میدهند که در برنامههای درسی تربیتمعلم ،فعالیتهای فوقبرنامه
جایگاه چندان محکمی ندارند و بسیاری از معلمان درحالی روانه کالس میشوند که از مهارت و
تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند (پیترسون و کوپر .)2001 ،8نظرسنجی از معلمان و
فارغ التحصیالن نشان میدهد که آموزش معلمان پیش از خدمت ،به اندازهی کافی آنان را آماده-
1 - Sullivan
2 - Holloway
3 - Howard & Ziomek-Daigle
4 - Stearns
5 - Williams & Barnes
6 - Hollins
7 -Smolak , Levine
8 -Peterson, Cooper
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ی آموزش واقعی نمی سازد؛ اغلب معلمان معتقدند شرایط در مدرسه درگیر شدن به صورت
عملی ،واقعی و فوری را میطلبد ،در حالی که دانشگاه ،اغلب زمینههای نظری ،کلی و دور دست
را ارائه میکند (نایلور 1و کامپل .)2015 ،2با این حال ،تغییر در نقش معلمان ،منجر به تغییر در
برنامههای درسی نظامهای آموزشی معلمان شده است .به عنوان مثال ،اکثر کشورهای پیشرفته
مدت زمان برنامههای آموزش معلمان را افزایش داده و برنامههای کارآموزی و عملی بیشتری را
برای معلمان پیشبینی کردهاند (اتحادیه اروپا .)2018 ،با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان
وظیفه دارد معلمان شایسته و به روز تربیت کند ،یکی از چالشهای پیش روی دستاندرکاران
این دانشگاه ،نادیده گرفتن نقش فعالیتهای فوقبرنامه در آموزش دانشجومعلمان است (موسی-
پور میاندهی ،پیرو نذیری و گلین مقدم .)1396 ،به نظر می رسد معلمان ایرانی نمیتوانند به
خوبی از عهدهی اجرای فعالیتهای فوقبرنامه در مدارس برآیند زیرا در مورد نقش و اهمیت
فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزش کافی ندیدهاند (تیمورنیا .)1390 ،تعیین اهداف ،سازماندهی،
برنامهریزی ،اجرای فعالیتهای فوقبرنامه از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
فرهنگیان میباشد .این معاونت مشکالت و چالشهای فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه فرهنگیان
را در )1( :نگرشهای ناهمخوان ( )2مشارکت نابسنده استادان ،کارکنان و دانشجویان در فعالیت-
های فوقبرنامه ( )3غلبه فعالیتهای آموزشی بر فعالیت ( )4عدم احتساب فعالیتهای فوقبرنامه
در صالحیتهای حرفهای دانشجو معلمان ،میداند (معاونت فرهنگی و اجتماعی .)1396 ،در
برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز  ، 1404مولفههای ایفای نقش اعضای
هیأت علمی در فعالیتهای فوقبرنامه و نسبت دانشجویان فعال در این فعالیتها بررسی شده-
است:
جدول ( )1نشانگرهای کلیدی تحقق اهداف و آرمانهای دانشگاه فرهنگیان در افق چشم
انداز1400

عنوان نشانگر

سال پایه
1395

درصد ایفای نقش اعضای هیأت علمی در فعالیتهای فوق-
برنامه
نسبت دانشجویان فعال در فعالیتهای فوقبرنامه به کل
دانشجویان

چشم انداز
1400

کمتر از %1

%80

%12

%70

(برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز  ، 1404دانشگاه فرهنگیان ،1395 ،صص )36 -37
- Naylor
- Campbell
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همچنانکه در جدول ( )1مشاهده میشود؛ درصد ایفای نقش اعضای هیأت علمی در
فعالیتهای فوقبرنامه (کمتر از  )%1نشاندهندهی مشارکت بسیار پایین مدرسان ،در انجام
فعالیتهای فوقبرنامه تربیتمعلم میباشد؛ مدرسان به این نوع برنامهها نگاه مثبت ندارند و برای
مشارکت در این نوع فعالیتها ،تمایل کمی دارند .همچنین نسبت دانشجویان فعال در فعالیت-
های فوقبرنامه به کل دانشجویان (  ) % 12نشانه تمایل کم و مشارکت پایین دانشجومعلمان در
فعالیتها میباشد .براساس سند تحول بنیادین ( ،)1390بدلیل اینکه در دانشگاه فرهنگیان به
آموزشهای تخصصی ،حرفهای و شغلی پرداخته میشود ،فعالیتهای فوقبرنامه یعنی بخش
نیمهتجویزی (انتخابی) و غیرتجویزی (اختیاری) هم پررنگتر خواهد شد اما بررسی وضعیت
موجود برنامههایدرسی دانشگاه فرهنگیان ،نشان میدهد تعداد دروس نیمهتجویزی و
غیرتجویزی ،تنها  2واحد میباشد.
جدول ( )2تعداد واحدهای درسی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی

نوع درس

عمومی

تعداد واحد

27

تربیت

تربیتی

اسالمی
15

تخصصی

انتخابی

جمع

الزامی
18

88

2

150

(دانشگاه فرهنگیان ،معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،1395 ،ص)5

متاسفانه میزان توجه و اهمیت به آموزش فعالیتهای فوقبرنامه در برنامههایدرسی
تخصصی الزامی رشته آموزش ابتدایی هم از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و واحد درسی
آشنایی با طراحی فعالیتهای فوقبرنامه ،در دروس تخصصی دانشجومعلمان رشته آموزش
ابتدایی گنجانده نشده است (برنامهدرسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی.)1395 ،
بطور حتم اگر فعالیتهای فوقبرنامه تربیتمعلم بهگونهای طراحی و سازماندهی شوند که
فرصتهایی برای کسب دانش ،مهارت و نگرش در دانشجومعلمان فراهم سازد؛ قابلیتها و
شایستگیهای الزم برای رویارویی با چالشهای فرارو در کالس درس ،در آنان به وجود خواهد
آمد؛ لذا دانشجومعلمان به ویژه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی – بدلیل اینکه هنگام ورود به
مدارس ،مسئولیت تدریس بیشتر ساعات درسی را در دوره ابتدایی برعهده دارند -عالوه بر
داشتن مهارتهای تدریس ،الزم است مهارتهای طراحی ،اجرا ،سازماندهی و ارزشیابی فعالیت-
های فوقبرنامه را کسب نمایند.
تا زمان نگارش پژوهش حاضر ،در حوزهی مطالعات برنامهدرسی تربیت معلم ،مطالعه
روشمند و منتشر شدهی رسمی برای طراحی فعالیتهای فوقبرنامه تربیت معلم پیدا نشد،
اگرچه آثاری ،نزدیک به بحث بوده و در مقام تایید یافتهها قابلیت استناد دارند ،از جمله:
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پژوهش فریرا ( )2018بیانگر آن است که فعالیتهای فوقبرنامه در مراکز آموزشی باعث
افزایش مهارتهای فنی در یادگیرندگان میشود .زملیانسکایا ( )2020ضمن تاکید بر اهمیت
وجود فعالیتهای فوقبرنامه در برنامههای آموزشی؛ الگویی شامل اهداف ،راهبردهای طراحی،
انتخاب محتوا ،قالب ها و روش های اجرایی را ،طراحی کرده است .موسیپور ،فالحتی و مزینانی
( ،)1396کارکردهای برنامهدرسی غیررسمی را در سه طبقه روحی – روانی؛ کارکردهای دانشی-
نگرشی؛ عملی -رفتاری ،جای دادهاند و معتقدند دانشجو معلمان فعال در این برنامهها ،توانمندی
الزم برای تحقق کارکردهای یاد شده را به شیوههای مستقیم و غیرمستقیم دریافت و تجربه می-
کنند .موسی پور میاندهی ،پیرو نذیری و گلین مقدم ( )1397در مقالهای تطبیقی نشان دادند
که کارکردهای گوناگون این فعالیتها در کشورهای منتخب متوجه اموری همچون هویت
فرهنگی ،انسجام اجتماعی ،و توسعه حرفهای است .پژوهش شمسالدینی مطلق و اسمی ()1395
نشان میدهد؛ معلمان بیشترین ظرفیتهای فوقبرنامه را در فعالیتهای پرورشی ،یادگیری و
تربیتبدنی دارند .صادقی ( )1394در پژوهش خود ،به تعیین اصول و تدوین سیاستهای کلی
فعالیتهای فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران پرداخت و به  22اصل ،دست یافته
است .قورچیان ،امیریانزاده و جعفری ( )1390به این نتیجه رسیدهاند که انجمنهای دانشجویی
توانمندیهای فردی ،گروهی و اجتماعی دانشجویان را در  21محور تقویت مینماید .درزی
رامندی ( )1398و اسدزاده ( )1399الگویهای برنامهدرسی مبتنی بر فعالیتهای فوقبرنامه
دوره ابتدایی با تکیه بر عنصر هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و ارزشیابی طراحی نمودهاند.
براساس مطالب گفته شده ، ،این پرسش پیش میآید که طراحی الگوی فعالیتهای فوق-
برنامه دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،از چه ویژگیهایی برخوردار است؟
روش پژوهش
با توجه به هدف تحقیق که به بررسی و شناسایی ویژگیهای عناصر فعالیتهای فوقبرنامه
برای رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان میپردازد ،پژوهشگر از روش تحقیق کیفی مبتنی
بر «نظریه داده بنیاد »1برای شناسایی ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه و از روش کمی
(پیمایشی) برای اعتباربخشی برنامهی طراحی شده ،استفاده نمود .در روش نظریه داده بنیاد،
پژوهشگر مصاحبه ها ،مشاهدات و یا متون را از طریق تحلیل محتوا ،مورد واکاوی ،تحلیل و
تلخیص قرار میدهد و پس از طبقهبندی و ارتباط برقرار کردن بین طبقات ،به چارچوب مفهومی
یا نظریه دست مییابد (مومنیراد و همکاران .) 1392 ،در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به دنبال
1
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چارچوب مفهومی ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه تربیت معلم میباشد تا از این طریق ،عناصر
فعالیتهای فوق برنامه تربیت معلم را طراحی نماید؛ بنابراین از روش نظریه داده بنیاد از نوع
رویکرد نظامند اشتراوس و کوربین ،)1998(1استفاده شده است .بر این اساس جامعه مورد
ب ررسی پژوهش در بخش کیفی ،از سه قسمت تشکیل شده است )1( :سندِ مبانی نظری تحول
بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران )2( ،2اسناد دانشگاه
فرهنگیان )3( ،نظرات متخصصان برنامهدرسی و کارشناسان تربیت معلم و فوقبرنامه (مطلعان
کلیدی) ،و در بخش کمی ،گروه خبرگان و متخصصان تربیتمعلم ،برنامهدرسی و فوقبرنامه
تشکیل دادند .بر اساس جامعه مورد نظر ،حجم نمونه پژوهش و روش نمونهگیری در هر نمونه به
شرح زیر میباشد:
سند تحول :کلیه مفاد مربوط به تربیتمعلم و فوقبرنامه سند تحول مورد تحلیل قرار
گرفت (جامعه با نمونه تحقیق برابر است) .اسناد دانشگاه فرهنگیان :به روش نمونهگیری
هدفمند تعداد  3سند ،مربوط به دانشگاه فرهنگیان که اهمیت و ارتباط بیشتری با فوقبرنامه
تربیتمعلم داشت ،شامل :برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمانداز  ،1404اساسنامه
دانشگاه فرهنگیان ( ،)1391و مجموعه راهنمای برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
فرهنگیان( ،)1396انتخاب و تحلیل محتوا شدند .مطلعان کلیدی :به روش نمونهگیری هدفمند،
12نفر انتخاب شدند .در بخش کمی برای اعتباربخشی از روش بررسی نظر خبرگان ،یعنی
مراجعه به آرای متخصصان و صاحبنظران ،استفاده شد .این گروه ،متشکل از  14نفر از
متخصصان و صاحب نظرانی بود که با سه مالک آشنایی با حوزه تربیت معلم ،آشنایی با برنامه-
درسی و فعالیتهای فوقبرنامه ،به صورت هدفمند انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پژوهش در بخش کیفی شامل :چک لیست تحلیل محتوا برای
سندتحول و اسناد دانشگاه فرهنگیان ،و مصاحبههای نیمه ساختاریافته برای بررسی نظر مطلعان
کلیدی بود .به منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته در دادهها ،از رهیافت استقرایی
اشتراوس و کوربین -کدگذاری باز ،محوری و انتخابی -استفاده شد ،زیرا این روش ساختاریافته
است و به الگویی قابل آزمون میانجامد .برای روایی در بخش تحلیل محتوا از معیارهای ارزیابی
گلیزر و اشتراوس 3شامل تطبیق ،قابلیت فهم ،قابلیت تعمیم ،کنترل استفاده شد (بارکر و رافی،4
 )1997و برای افزایش پایایی ،خودارزیابی توسط پژوهشگر انجام شد .در بخش اعتباربخشی الگو،
1

- Strauss & Corbin
 -2برای اختصار از این پس با عنوان سند تحول آورده میشود.
-Glaser & Strauss
-Parker & Roffey

3
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پژوهشگر به طراحی پرسشنامه باز و بسته پاسخِ محقق ساخته اقدام نمود .روایی محتوایی
پرسشنامه ،توسط استاد راهنما و مشاوران مورد تایید قرار گرفت .ضریب پایایی پرسشنامه به
روش الفای کرونباخ  0/91بدست آمد که قابل قبول میباشد .دادههای کمی بدست آمده از
پرسشنامه مذکور ،با استفاده از ضریب توافقی کندال که در زمره روشهای آماری غیرپارامتریک
است و نیز از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد و درصد تراکمی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.

شکل( )1فرایند طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی
دانشگاه فرهنگیان

یافتههای پژوهش
ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه بر اساس سند تحول ،اسناد دانشگاه فرهنگیان
و مطلعان کلیدی کدامند؟
استخراج ویژگی1؛ فرایندی است که در آن با انجام عملیات بر روی دادهها ،خصوصیات بارز
و تعیینکننده هر برنامه مشخص میشود و یکی از فرایندهای اساسی و مهم است که بینش
عمیقی را برای محققان فراهم میسازد (دیشاول ،سانگوان و کومار .)2019 ،2در این پژوهش
ویژگیها ،خصوصیاتی هستند که به عنوان معیارِ انجام فعالیتهای فوقبرنامه ،مورد توجه قرار
میگیرند و از منابع سند ت حول ،اسناد دانشگاه فرهنگیان و نظر متخصصان (مطلعان کلیدی)
استخراج گردیدهاند تا در چگونگی طراحی فعالیتهای فوقبرنامهی رشته آموزش ابتدایی ،به
عنوان معیار و راهنما قرارگیرند.
در جدول  3مراحل تجزیه و تحلیل دادهها و ویژگیهای تدوین شده از منابع مورد بررسی،
ارائه شده است:
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طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت های فوق برنامه رشته...
جدول ( :)3مراحل تجزیه و تحلیل دادهها و تدوین ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه رشته
آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

 دستیابی به حیاتطیبه
 همه جانبه نگری(رشد همه جانبه
استعدادهای فطری
و طبیعی)
 ایجاد تعادل درامیال و عواطف

 دستیابی به حیات طیبه در ابعادفردی و اجتماعی؛
 تربیت معلمانی متعهد ،معتقد بهمبانی دینی و ارزشهای اسالمی و
انقالبی
رشد متوازن و همه جانبهشخصیت مخاطبان (معنویت،
عدالت ،آزاداندیشی ،تقوا) ؛

 تحقق مراتبی ازحیات طیبه؛
 توجه به رشد همهجانبه؛

توجه به نظاممعیار اسالمی

گسترش و ترویج سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

توجه به مسائل دینی
و ارزشی

تکمیل هویت
مشترک (انسانی،
اسالمی و ایرانی)

زمینهسازی برای تعالی و کسب
شایستگیهای عمومی دانشجو
معلمان و اعتالی علمی ،معنوی،
هنری و ادبی آنان با تأکید بر
ساحتهای ششگانه تربیتی؛
تربیت دانشآموختگان برخورداراز شایستگیهای عام (اسالمی،
انقالبی ،ایرانی و انسانی).
تقویت هویت ملی (تقویت وتعمیق هویت انسانی ،اسالمی،
انقالبی و ایرانی دانشجو معلمان)

دستیابی به صفات
معلمی (دینداری،
امانتداری ،میهن
پرستی و )...از طریق
برنامههای غیررسمی
و فوق برنامه؛

تکمیل هویت
تختصصی و حرفه-
ای

تکمیل هویت تخصصی و حرفه-ای
-زمینهسازی برای تعالی و کسب

برجسته بودن برخی
صفات و ویژگیها در
معلم دوره ابتدایی؛

پرورش انسان متعادل
و رشد همهجانبه
(دستیابی به حیات
طیبه)

گسترش وترویج
سبک زندگی اسالمی،
ایرانی و نهادینه سازی
ارزشهای انسانی
تکمیل هویت مشترک
(انسانی ،اسالمی و
ایرانی)

تکمیل هویت
تخصصی و حرفه ای
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کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

شایستگیهای حرفهای دانشجو
معلمان و اعتالی علمی ،معنوی،
هنری و ادبی آنان با تأکید بر
ساحتهای ششگانه تربیتی؛

آگاهی از رشد
کودکان؛ نقش تعلیم
دهندگی؛ توانایی
ایجاد فرصتهای
متنوع تربیتی؛
شناخت و آشنایی با
نیازها و عالئق
کودکان ،کسب
شایستگیهای هنری
شامل آشنایی با
موسیقی،
خوشنویسی ،نقاشی،
تئاتر و  ...قصهگویی،
شعرخوانی ،بازی ؛
مهارتآموزی؛
آشنایی با انواع
رشتههای هنری
مانند عروسک سازی،
خیاطی ،مجسمه-
سازی ،آواز و
موسیقی.

انتخاب اختیاری و
داوطلبانه

داوطلبانه

انتخاب و اختیار در
فعالیتها و برنامهها

داوطلبانه و اختیاری

همسو و مکملبرنامههای درسی
الزامی
-یکپارچه نگری و

یکپارچگی و انسجام برنامههاپرهیز از ناهمسازی فعالیتهایفرهنگی و اجتماعی با عناصر
برنامههای درسی رسمی

تلفیق برنامهها

همسو و مکمل برنامه-
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های درسی الزامی .
یکپارچه نگری و
تلفیق با برنامههای
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کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

تلفیق با برنامههای
درسی

 هماهنگ ساختن فعالیتهایفوقبرنامه با برنامهدرسی رسمی.

درسی

تنوع در فرصتهای
تربیتی

استفاده از روشهای متنوع جامعه
پذیری با سازماندهی و گسترش
فعالیتهای جمعی
دانشجویی(کانونها ،انجمنها و)...

تدارک فرصتهایمتنوع با توجه به
تفاوتهای فردی؛-
بهره گیری از فرصت-
های سال تحصیلی
پنجره فرهنگی،
اوقات فراغت
خوابگاهها؛ -تشکل-
های دانشجویی،
انجمنهای علمی،
کانونهای فرهنگی-
اجتماعی و نشریات
دانشجویی

تنوع فعالیتها

توجه به نیازهای
ویژه و تفاوتها
فردی و
استعدادهای مختلف

شناسایی دانشجو معلمان عالقمند
به فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی و ایجاد بسترهای الزم
برای ارتقای دانش ،بینش و
مهارتهای آنان؛

توجه به تفاوتهای
فردی ،توجه به
عالیق شخصی و
اجتماعی دانشجو

توجه به نیازهای ویژه

استفاده ازموقعیتهای موجود
در جامعه
همکاری باسازمانها و جوامع
محلی ملی
همکاری با خانوادهها

زمینه سازی برای مواجههقانونی ،انتقادی ،آزاد اندیشانه،
خردورزانه ،مسئوالنه با موضوعات
و مسائل متنوع فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی
توسعه و تقویت همکاریها ومشارکت فرهنگی و اجتماعی با
سایر دانشگاه ها

مشارکت سازمان ها
و نهادهای غیردولتی

و تفاوتهای فردی و
استعدادهای مختلف

همکاری با سازمانهاو جوامع محلی ملی و
بینالمللی
همکاری با خانواده ها
همکاری با همکاران
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کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

 معلم مشارکتجودر عرصه علمی و
انتقال تجربیات در
سطوح مختلف
(مدرسه ،محلی،
ملی و بین المللی)

مدیریت منابع محلیایجاد فضای همدلی ،هم افزایی،تعامل فرهنگی و اجتماعی و
تبادل دانش و مهارت بین دانشجو
معلمان

موقعیت محوری،
منعطف ،انطباق با
تغییرات و تحوالت
در سطوح جهانی تا
محلی

انعطاف پذیری

طراحی برنامههایدرسی و فوق برنامه
به صورت حرکت
رفت و برگشت؛
انعطاف پذیری،موقعیت مداری،

تمرکززدایی و
آزادسازی برنامهها؛
فراهم نمودن
فرصتهای عمل
آزادانه و خالقانه
برای مربیان در
ارائهی برنامههای
تربیتی،

استفاده از خرد جمعی در تصمیم
سازیها و تصمیمگیریها از
طریق فعالسازی شورای فرهنگی
و اجتماعی استان؛

حرکت به سوینیمه متمرکز شدن
تعامل فعاالنه بینمسئوالن و
دانشجویان؛

تمرکز زدایی

برنامههایی مبتنیبر تجربیات عملی و
موقعیتهای واقعی؛
کسب تجارب واقعی

انجام فعالیتهایی عملی درمحیط

تجربه در محیطواقعی

تجربه در محیط واقعی

آموزش به معلمانبرای انجام فعالیت

دسترسی به انواع فرصتهاییادگیری در جهت کسب

معلم به عنوان طراحو برنامه ریز؛

آموزش و آمادهسازی
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موقعیت مداری،
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معلمان
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کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

فوق برنامه؛
تخصص معلمان درانجام امورفوق برنامه
وآماده سازی؛
سازمان دهندهفرصتهای تربیتی
متنوع؛

شایستگیهای انتخابی و اختیاری
مبتنی بر عالئق و استعدادها
غنی سازی صالحیتهای حرفه-ای اعضای هیأت علمی و غیر
هیأت علمی در حوزه فرهنگی و
اجتماعی؛

ارائهی دروسآشنایی با طراحی،
سازماندهی ،اجرا و
ارزشیابی فعالیتهای
فوق برنامه
معلم به عنوان الگو و
راهنما

عمل فکورانهخردورزی؛ تأمل وژرفاندیشی؛ فکور

نهادینه سازی رویکرد معلمپژوهنده (فکور) در فرآیندهای
آموزشی دانشگاه؛
نوآوری و تحول ساختار وفعالیتها

توجه به عالیقشخصی و اجتماعی
دانشجو
مواجهه فکورانه،خالقانه و هنرمندانه
در فعالیت فوق
برنامه؛

توجه به امکانات،تجهیز منابع و
امکانات

فراگیر شدن فضای فرهنگی -اجتماعی و تربیتی در کلیه شئون،
بخشها و فرآیندهای دانشگاه،
 ارتقای کیفیت زیباشناختیمحیطهای یادگیری با استفاده از
مضامین دینی ،علمی و ادبی
مرتبط با شایستگیهای معلمی

وجود امکانات وتجهیزات در تربیت
معلم

ارزشیابی فرایندی،غیررسمی و درونی

پیش بینی امکان ارزشیابیمستمر از آثار و نتایج مترتب بر
برنامهها

ارائهی گواهینامهمهارت

مشارکت در فرایندبرنامه ریزی درسی

ورود هر چه گستردهتر بهفعالیتهای مدرسهای (کارورزی)
برای کسب ،تثبیت و ارتقاء
شایستگیهای حرفه ای

توجه به مشارکتدر فعالیتهای فوق
برنامه در کارورزی

مواجهه فکورانه،
خالقانه و هنرمندانه
در فعالیت فوقبرنامه؛

توجه به امکانات،
تجهیز منابع و امکانات

ارزشیابی فرایندی،
غیررسمی و درونی
توجه به مشارکت در
فعالیتهای فوق برنامه
در کارورزی
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کدگذاری محوری منابع
نظرمتخصصان

اسناد دانشگاه فرهنگیان

کدگذاری انتخابی
سند تحول

ویژگی نهایی فعالیت-
های فوقبرنامه تربیت
معلم

زمینهسازی ایجادنشاط و شادابی؛
تقویت سالمت؛لحاظ نمودنعناصر هنری در
دانشگاه
 طراحی فضاهایمناسب و ایمن

برخورداری از محیطی آراسته،زیبا و پاکیزه در ابعاد انسانی و
فیزیکی؛
شناخت امکانات موجود و ایجادبهرهمندی از آنها در جهت ارتقاء
سطح علمی و فرهنگی
دانشجویان؛

جو ایمن و تعامالتمعنوی؛

ایجاد محیط ایمن

با تحلیل مقایسهای دادهها در جدول ( ،)3ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه برای رشته
آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان تدوین گردید:
 -1پرورش انسان متعادل و رشد همهجانبه (دستیابی به حیات طیبه)
 -2گسترش وترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی و نهادینهسازی ارزشهای انسانی
 -3تکمیل هویت مشترک (انسانی ،اسالمی و ایرانی)
 -4تکمیل هویت تخصصی و حرفهای
 -5داوطلبانه و اختیاری
 -6تنوع فعالیتها
 -7توجه به نیازهای ویژه و تفاوتهای فردی و استعدادهای مختلف
 -8تجربه در محیط واقعی
 -9همسو و مکمل برنامههای درسی الزامی؛ یکپارچهنگری و تلفیق با برنامههای درسی
 -10همکاری با سازمانها و جوامع محلی ملی ،همکاری با خانوادهها ،همکاری با همکاران
 -11انعطافپذیری ،موقعیتمداری؛ نطباق با تغییرات و تحوالت در سطوح جهانی تا محلی
 -12تمرکز زدایی
 -13آموزش و آمادهسازی معلمان
 -14توجه به مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه در کارورزی
 -15مواجهه فکورانه ،نقادانه ،خالقانه و هنرمندانه در فعالیت فوقبرنامه
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 -16توجه به امکانات ،تجهیز منابع و امکانات
 -17ایجاد محیط ایمن
 -18ارزشیابی فرایندی ،غیررسمی و درونی
طراحی الگوی فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از
چه ویژگیهایی برخوردار است؟
همانگونه که در مقدمه آمد فعالیتهای فوقبرنامه به عنوان یکی از انواع برنامههای درسی
به رسمیت شناخته شدهاست ،بنابراین الزم است برای طراحی این فعالیتها ،از الگوهای برنامه
درسی تبعیت کرد .از اینرو برای طراحی الگویی که ویژگیهای استخراج شده ،در آن به خوبی
نمایان شود ،الگوی برنامهدرسی اکر (- )2010که عناصر برنامهدرسی را همانند «تارهای
عنکبوت» در ارتباط با هم معرفی مینماید ،و از جامعیت برخوردار است -در نظر خواهیم داشت.
در ادامه ویژگیهای عناصر الگوی فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه
فرهنگیان و انطباق هریک از این عناصر با ویژگیهای بدست آمده ،مورد اشاره قرار میگیرد:
جدول ( :)4ویژگیهای عناصر الگوی فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه
فرهنگیان

عناصر

ویژگی ها
چیستی:
 خلق و ایجاد فرصت های تربیتی متنوع (منطبق با ویژگی  1تا )18
 ارتقاء کیفیت برنامهدرسی از طریق فعالیتهای فوقبرنامه ( 1تا )18

منطق

چرایی:









فراهم نمودن زمینههای مختلف برای دستیابی به حیات طیبه ( 1تا )18
تکوین و تعالی هویت تخصصی و مشترک ( 1تا )18
تعامل سازنده و همسو با برنامههای درسی الزامی ( 1تا )18
جذاب نمودن فعالیتهای تربیتی ( 1تا )18
رشد همه جانبه استعدادهای یادگیرندگان ( 1تا )18
ایجاد تعادل در امیال و عواطف یادگیرندگان در جهت تکوین و تعالی هویت ایشاان (1
تا )18
بهرهگیری از موقعیتهای بالقوة موجود در جامعه ()16 ،11 ،10
ارتقاء کیفیت برنامهدرسی از طریق فعالیتهای فوقبرنامه ( 1تا )18

چگونگی:
 کسب انواع شایستگیها بدون سازماندهی مشخص و از طریق تجارب روزمره براساس
عالئق یادگیرندگان ( 1تا )18
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ویژگی ها
 مواجهه هنرمندانه و خالقانه با مسائل و فرصتهای یادگیری (، 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5
)15
 فراهمسازی شرایط انجام عمل اختیاری و آگاهانه ( 1تا )18
 تنوع بخشی فرصت های تربیتی ( 1تا )18

هدف
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 مشارکت فعال در تکوین هویت مشترک و حرفهای خود و ساایر دانشاجویان از طریاق
انجام مسئولیتها و اختیارات ()18 ،17 ،13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1،2،3
 توانایی طراحی فعالیتهای فوقبرنامه برای کودکان ،در شرایط و موقعیتهای متفااوت
()16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،7 ،6 ،4
 تعامل با اولیای مدرسه ،خانوادهها ،سازمانها و نهادهای دیگار خاارج از مدرساه بارای
تدارک فرصتهای یادگیری ()17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،2
 شناخت نقش معلم محوری خود به معنای فراهم کننده فرصتها و به اشتراک گاذاری
تجربهها با دانشآموزان ()17 ،15 ،13 ،12 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
 عالقمند به رشد حرفه ای خاود ،و تاالش بارای تعاالی و پیشارفت حرفاهای از طریاق
مشارکت در فعالیت ()18 ،15 ،14 ،13 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 توانایی مواجهه هنرمندانه و خالقانه با مسائل و ارائه راه حلهای بدیع و نو در فرصات-
های یادگیری (خالقاناه عمال کاردن) (،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)17 ،16 ،15
 شناسایی و بررسی مسائل اجتماعی ،فرهنگی و ...با نگاه انتقادی (،13 ،11 ،4 ،3 ،2 ،1
)15
شناخت نقش خود به عنوان فردی امین و بصیر ،دلسوز ،خیرخواه (به این معنا که مسئولیت-
پذیر و پاسخگو باشد و در موقعیتهای تربیتی و آموزشی با نگاهی ژرف و عمیق به اتخاذ
تصمیم بپردازد) ()4 ،3 ،2 ،1
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عناصر

ویژگی ها

محتوا

 ارائهی طیف متنوعی از فعالیتها و امکان انتخاب اختیاری و داوطلبانهی فعالیتها ( 1تاا
)18
 تشکیل کانونها ،انجمنها وتشکلهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی ( 1تا )18
 برپایی کارگاهها ،نشستها ،همایشها و گردهماییهای آموزشی ،پژوهشی و اعتقاادی (1
تا )18
 مشارکت دانشجومعلمان در فرایند فعالیتهای فوقبرنامه مدارس هنگام کاارورزی ( 1تاا
)18
 ارائهی انواع کالسها و کارگاههای فوقبرنامه شامل :علوم قرآنای و داساتانهاای دینای،
خوشنویسی ،نقاشی ،قصهگویی ،شعرخوانی ،تئاتر ،آواز و موسایقی ،باازیهاای تربیتای و
کودکانه ،عروسکسازی ،خیاطی ،مجسمهسازی ،کارگاههای داستانگویی و تبدیل متاون
درسی به متنهای نمایشی و نحوهی استفاده در کالس و 1( ...تا )18
 برپایی اردوها ،بازدیدها ،دیدار از موزهها ،گردشهای علمای ،دینای – زیاارتی ،فرهنگای،
تاریخی و 1( ...تا )18
 تشکیل گروههای هنری ،ورزشی ،انسان دوستانه ،زیست محیطی ،خدماتی و 1 ( ...تا )18
 انجام فعالیتهای انسان دوستانه ،زیست محیطی ،خدماتی و ...با مشارکت ساازمانهاا و
نهادهای غیردولتی ( 1تا )18
ضروری است هر یک از محتواهای باال ویژگیهای کلی چون :درهم تنیده و تلفیق با برنامههای
درسی /از جنس تجربه و تأمل (حرکت چرخشی)/تاکید بر جنبههای مهارتی و نگرشی/
برخورداری از تنوع  /انعطافپذیری /مطلوب و جذاب /متناسب با نیازهای دانشجومعلم و
پاسخگوی عالیق مختلف /دربرگیرندهی تجارب واقعی زندگی ،را دارا باشند.
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فعالیت های یادگیری
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ویژگی ها
دانشجومحور /سوق دادن دانشجو به سامت نقاد و تحلیل،تأمال ،عمال فکوراناه و هنرمنداناه/
هدایتکننده ،غیر دستوری و مشاورهای /طراحی فعالیتهای یادگیری وابسته به موقعیت
مشخصهها:
 دربرگرفتن طیفی از فعالیتهای یاادگیری متناوع ،منعطاف ،داوطلباناه و اختیااری
کالس ،دانشگاه ،مدرسه و جامعه (1تا )18
 هر فعالیتی که صورت میگیرد نتایج آن توساط دانشاجومعلمان و اسااتید مربوطاه
مورد تامل ،نقد و تحلیل قرار گیرد ()18 ،15 ،13
 ایجاد زمینه مناسب برای تفویض داوطلبانه و اختیاری مسئولیت به دانشاجومعلمان
()18 ،17 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 مشاارکت داوطلباناه و اختیاااری دانشاجومعلمان در طراحاای ،ساازماندهی ،اجاارا و
ارزشیابی فعالیتهای فوقبرنامه دانشاگاه (،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)18 ،17 ،16 ،15 ،14
 تلفیق برنامهدرسی رسمی و فعالیتهای فوقبرنامه (همراه با گفتگوی فکورانه استاد
و دانشجو) ( 1تا )18
 طراحی و سازماندهی دو یا چند فعالیت فوقبرنامه توسط دانشجویان در طول ساال
تحصیلی ،در قالب گروهی یا انفرادی ( 1تا )18
مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مدرسه از سوی دانشجومعلمان ،در فرایندکارورزی و بحث و
گفتگو ،تحلیل و بررسی آن فعالیتها در کالسهای کارورزی ،از سوی دانشجویان و استاد
راهنما ()18 ،15 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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عناصر

ویژگی ها

نقش معلم

 استاد در نقش برانگیزاننده ،اشتیاق آفرین و امید بخش و تعالی بخش؛ به گوناهای
که از طریق فراهم کردن فضایی امن ،امکان مشارکت دانشجویان و کسب تجربه را
برای آنان فراهم میکند ( 1تا )18
 دارای روحیااهای منعطااف ،باااز و گشااوده نساابت بااه تجربیااات خااود ،همکاااران و
دانشجویان؛ به گونه ای که بتوانند هنرمندانه تجربیاات خاود را باا دانشاجویان باه
اشتراک بگذارند ( 1تا )18
 هماهنگکننده و سازماندهنده فعالیتها؛ انجام مساتمر فعالیاتهاا باا مسائولیت
دانشجویان و راهنمایی استاد ( 1تا )18
 تسلط بر اصول و طراحی فعالیتهای فوقبرنامه ( 1تا )18
 مدرس به عنوان یک الگو برای دانشجومعلمان خود فاردی باا انگیازه ،عالقاهمناد،
مشارکت طلب و...بوده که همواره در آموزش دروس مربوطه شاور اشاتیاق جهات
پیوند و تلفیق دروس با فعالیتهای فوقبرنامه را ایجاد خواهد نمود ( 1تا )18
در بخش کارورزی تالش مینماید دانشجومعلمان هنگام حضور در مدرسه درفعالیتهای فوق-
برنامه مدرسه مشارکت کنند و فعالیتها را فکورانه تحلیل نمایند ( 1تا )18



مواد و منابع





شکلگیری بسیاری از فعالیت ها با توجه به امکانات و مناابع موجاود در موقعیات و
محل ()17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8
در نظرگرفتن امکانات و مقتضیات محیط در انتخاب نوع فعالیاتهاای فاوقبرناماه
()17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10
پیش بینی و تامین تجهیزات مناسب جهت انجام فعالیتهای فوقبرنامه ()16
بهرهگیری از امکانات مربوط به خوابگاههاا ،موقعیات کتابخاناه ،نمازخاناه و ساالن
ورزشی و)17 ،16 ،11 ،6( ...
دسترسی به امکانات و ظرفیتهای نهادها در سطوح محلای ،منطقاهای و ملای (،9
)16 ،10

گوره بندی

 گروهبندی با توجه به ماهیت فعالیتهای فوقبرنامه اختیاری ،انتخابی و داوطلبانه (،1
)17 ،15 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
 استفاده از خردجمعی در طراحی و برنامهریزی فعالیتها (منطبق با ویژگی )15
*بسیاری از فعالیتها چون :برپایی اردوها ،بازدیدها ،فعالیتهاای انساان دوساتانه و ...در
قالب گروهها و با تعامل و خردورزی به فعالیت میپردازند.
*انجام فعالیتها نیازمند مشارکت فعال ،همفکری و استفاده از خرد جمعی و..
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عناصر

ویژگی ها



مکان




همه مکانها از کالس درس دانشگاه و مدرسه تا محیطهای خارج از دانشاگاه مانناد:
نمایشگاهها ،بازدید از مراکز مختلف ()17 ،16 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6
برخوردار از محیطی پاکیزه و سالم ،آراسته و زیبا ،ایمن ،سرشاار از نشااط ،همادلی،
اعتماد و درک متقابل ()17 ،16 ،8
مکانهایی برخاوردار از امکاناات رفااهی ،بهداشاتی-درماانی ،مشااورهای ،فرهنگای و
ورزشی ()17 ،16 ،8
استفاده از امکانات و ظرفیتهای مکانی سازمانهای محلای و ملای (،16 ،11 ،10 ،8
)17

زمان

 منعطف؛ متاثر از سایر عناصر طراحی فعالیتهای فوقبرنامه ()11 ،5
*هر ساعتی از شبانهروز را میتواند در برداشته باشد.
*دانشجومعلمان براساس میزان عالقه خود به ناوع خاصای از فعالیاتهاا ،زماانهاای
متفاوتی را صرف میکنند.

ارزشیابی







فرایندمدار ()18 ،11
خودارزیابی مبتنی بر تأمل ()15
ارزشیابی تکوینی همراه با بازخوردهای اساتید ()18 ،11 ،7
تاکید بر جنبههای کیفی؛ تهیه پوشه کار یا کارنامه کیفی دانشجو ()18
صدور گواهینامه مهارت (.)18

ال گوی طراحی شده از دیدگاه متخصصان حوزه برنامه درسی تربیت معلم و فوق-
برنامه از اعتبار مناسب برخوردار است؟ برای اعتباربخشی الگوی طراحی شده از دیدگاه
صاحبنظران ،ویژگیهای عناصر الگوی فعالیتهای فوقبرنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه
فرهنگیان ،به گروه خبرگان ارائه شد .همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،صاحب-
نظران ،دربارهی میزان همخوانی عناصر فعالیتهای فوقبرنامه ،توافق دارند.
جدول( : )5ضرایب توافق گروه خبرگان در مورد میزان همخوانی ویژگیهای عناصر فعالیتهای فوق-
برنامه

ضریب توافق

درجه

شاخص خی

سطح

عناصر

کندال

آزادی

دو

معناداری

منطق

0/541

13

63310

0/000

هدف

0/419

13

32665

0/002

محتوا

0/383

13

24917

0/024
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ضریب توافق

درجه

شاخص خی

سطح

عناصر

کندال

آزادی

دو

معناداری

فعالیتهای یادگیری

0/533

13

27712

0/010

نقش معلم

0/618

13

40193

0/000

مواد و منابع

0/785

13

61223

0/000

گروهبندی

0/806

13

62880

0/000

مکان

0/747

13

48544

0/000

زمان

0/541

13

63310

0/000

ارزشیابی

0/785

13

61223

0/000

مجموع

0/392

13

234327

0/000

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در شکل ( )2نمایش داده شده است ،عناصر فعالیت فوقبرنامه ،حول محورِ 18
ویژگی استخراج شدهی پژوهش ،شکل میگیرند.
از ویژگیهای برجسته منطق الگوی پیشنهادی ،فراهم نمودن زمینههای مختلف برای
دستیابی به حیات طیبه ،تکوین و تعالی هویت تخصصی و تکوین هویتهای مشترک
دانشجومعلمان ،تعامل سازنده و همسو با برنامههای درسی رسمی ،جذاب نمودن فضا و فعالیت-
های تربیتی ،توجه به رشد همه جانبه استعدادهای فطری و طبیعی و ایجاد تعادل در امیال و
عواطف دانشجومعلمان میباشد.
از ویژگیهای برجسته اهداف در الگوی پیشنهادی ،نگاه کل گرایانه ،یکپارچه و تلفیقی
میباشد و از تفکیک اهداف در حوزههای دانشی ،نگرشی و مهارتی در این الگو پرهیز میشود .از
اهداف مهم این الگو ،کسب هویت معلمی (رشد حرفهای و رشد شخصی) ،تأمل دانشجومعلمان
درباره تجارب کسب شده و پیوند آن با دنیای واقعی ،و ایجاد توانایی در دانشجومعلمان برای
خلق هنرمندانهی فرصتهای یادگیری و فوقبرنامه میباشد.
محتوای فعالیتهای فوق برنامه در الگو ،از جنس تجربه و تأمل است و بر جنبههای
مهارتی و نگرشی بیشتر از جنبه دانشی تأکید دارد .به بیان دیگر دانشجو معلم با تأمل درباره
موقعیت و مواجهه هنرمندانه و خالقانه با موقعیت ،دانشی که از برنامههای درسی کسب کرده-
است را در عرصهی محتوای فعالیتهای فوق برنامه به شکل تلفیقی تبدیل به مهارت و نگرش
می سازد .در تکمیل فرایند محتوا یک چرخش و حرکت رفت و برگشتی مورد انتظار است تا
شایستگیهای الزم برای دانشجو معلم کسب گردد (مراجعه به شکل  .)3این جستجو در تکوین
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هویت حرفه ای او قابل مالحظه خواهد بود .انتظار بر این است که محتوا از برنامه ای بسته و
خشک ،به سمت برنامهای منعطف با در نظر گرفتن دستیابی به هویت حرفهای و شخصی حرکت
کند .عالوه بر این در محتوای فعالیتهای فوقبرنامه ادغام و تلفیق دو یا چند فرصت یادگیری،
امکانپذیر خواهد بود و میتواند در برنامههای درسی ادغام گردد.
فعالیتهای یادگیری ،در فوق برنامه دانشجو  -محور میباشد .فعالیتهای یادگیری ،باید
بتواند دانشجو را به سمت نقد و تحلیل ،تأمل ،عمل فکورانه و هنرمندانه سوق دهد.کسب
شایستگیهای متفاوت ،فعالیتهای متنوع و خاصی میطلبد؛ اما آنچه در بین همه شایستگی-
های مورد نظر مشترک است ،کسب تجربه ،تأمل حرفهای و رسیدن به فلسفه شخصی معلمی
است و دستیابی به چنین هدفی مستلزم فعالیتهای هدایت کننده ،غیر دستوری و مشاورهای و
فعالیتهایی است که تحلیل و کاوش را در نظر میگیرند .بنابراین فعالیتهای یادگیری در فوق
برنامه ،متنوع و وابسته به موقعیت طراحی میشوند .بسیاری از فعالیتها با توجه به امکانات و
منابع موجود در موقعیت و محل شکل میگیرند.
از استاد تربیت معلم انتظار میرود برای ارتقاء مراتب حیات طیبه خود و دانشجویانش تنها
نقش انتقالدهندهی دانش را نداشته باشد بلکه نقش سازماندهنده ،مشوق انجام فعالیتهای
فوق برنامه و تلفیق آن با دروس نظری و پیوند دروس نظری با تجارب محیط واقعی را برعهده
گیرد.
گروهبندیها در الگوی پیشنهادی ،با توجه به ماهیت فعالیتهای فوقبرنامه میتوانند:
اختیاری ،انتخابی و داوطلبانه باشند .فعالیتهای فوقبرنامه نیازمند مشارکت فعال ،همفکری و
تضارب آراء؛ استفاده از خرد جمعی و ...میباشند.
سازماندهی و انتخاب مکان مناسب و ایدهآل زمینهساز تحقق همه جانبه اهداف فعالیت
های فوق برنامه میباشد و انجام این فعالیتها متاثر از موقعیتهای خاص مکانی است .در الگوی
پیشنهادی فعالیتهای فوقبرنامه تربیت معلم ،تلفیق ،انعطاف و رویارویی با تجربههای واقعی
مورد تأکید قرار گرفته است .با این توصیف مکان فراتر از امکانات دانشگاه (پردیس /مرکز) مورد
توجه است.
زمان در فعالیتهای فوقبرنامه ،بسیار منعطفتر از برنامهدرسی رسمی است .این انعطاف از
اهداف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و سایر عناصر فعالیتهای فوقبرنامه متاثر میشود .از طرفی،
دانشجو معلمان براساس میزان عالقه خود به نوع خاصی از فعالیتها ،زمانهای متفاوتی را صرف
میکنند.
236

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،13شماره  ،25بهار و تابستان 1401

طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت های فوق برنامه رشته...

فرایند ارزشیابی به گونهای طراحی میشود تا دانشجومعلم از طریق بازخوردهای مبتنی بر
تأمل برپیشرفت صالحیتها از طریق مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه ،آگاه شود و کیفیت آن
را مورد ارزیابی قرار دهد .در این الگو ارزشیابی دارای ویژگیهای چون :خود ارزیابی؛ ارزشیابی
تکوینی؛ تأکید بر جنبههای کیفی؛ صدور گواهینامه مهارت میباشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای الگوی پیشنهادی این پژوهش ،قرارگرفتن محور تجربه و
تأمل در کسب رشد حرفهای ،دانشجومعلمان است؛ چرا که رشد حرفهای معلم از تجربه و تأمل
او در موقعیتهای گوناگون و تجارب واقعی ،تکوین مییابد .از نظر شون )1983( 1بهترین برنامه-
ای که میتواند به تربیتمعلم فکور و معلم تصمیمساز منجر شود ،طرح و برنامهای است که بر
اساس موقعیتهای واقعی کالس طراحی شود .در الگوی طراحی شده این پژوهش ،نگاه تلفیقی
(ویژگی  ) 9سبب خواهد شد تا به یاری مواجهه فکورانه ،نقادانه ،خالقانه و هنرمندانه در فعالیت
فوقبرنامه (ویژگی  ،)15با ارائهی فعالیتهای متنوع (ویژگی ،)6و توجه به نیازهای ویژه و تفاوت-
ها فردی و استعدادهای مختلف (ویژگی  ،)7توجه به تجربه در محیط واقعی (ویژگی  )8و
انعطافپذیری ،موقعیتمداری برنامهها (ویژگی  ،)11نظریه و عمل در موقعیتهایی واقعی در هم
ادغام شوند .از سویی ویژگی انعطاف در برنامهها ،تنوع ،اختیار ،تمرکززدایی و ...سبب خواهد شد؛
چگونگی وزن دادن به عمل یا نظریه در برنامه ،بستگی به ضرورت و موقعیت باشد و این یعنی
مواجهه فکورانه ،نقادانه ،خالقانه و هنرمندانه در فعالیت فوقبرنامه (ویژگی ،)15توجه به امکانات،
تجهیز منابع و امکانات (ویژگی  )16و توجه به ارزشیابی فرایندی ،غیررسمی و درونی (ویژگی
.)18
معلمان عالوه بر نیاز به آموزش و مهارت ،نیاز به تأمل دارند (دارلینگ  -هاموند و
برانسفورد  .)2005 ،2پژوهشگران به تأمل واقعی که به عمل آگاهانه منتهی میشود ،تاکید کرده-
اند (نادلسون 3کالهان ،4پیکی 5و همکاران2013 ،؛ فریره2000 ،6؛ کمیس1985 ،7؛ شون،
 .)1983به همین دلیل ،یکی از رسالتهای فعالیتهای فوقبرنامه تربیتمعلم ،کمک به
دانشجومعلمان است تا حین تجربههای واقعی بطور مداوم برنقش و تاثیر اینگونه فعالیتها بر
هویت معلمی خود ،درونیسازی ارزشها (ویژگی  )2و رشد همه جانبه خود (رسیدن به حیات
1

- Schön
2 -Darling-Hammond & Bransford
3 -Nadelson
4 - Callahan
5 - Pyke
6 -Freire
7 -Kemmis
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طیبه) (ویژگی  )1تأمل نمایند و برابر ویژگی ( ،)15مواجهه فکورانه ،نقادانه ،خالقانه و هنرمندانه
در فعالیت فوقبرنامه داشته باشند.

شکل( )2ارتباط تجربه و تأمل در حرکت چرخشی 1فعالیت های فوق برنامه

ویژگیهای استخراج شدهی این پژوهش با اصول پژوهش صادقی ( )1395در اصل توجه به
تلفیق فعالیتهای فوقبرنامه با برنامههای درسی رسمی مراکز آموزشی ،توجه به تربیت چند
بعدی شخصیت انسان ،کاربردی بودن فعالیتها در موقعیتهای واقعی زندگی ،تنوع فعالیتها و
برون سپاری برخی فعالیتها به سازمانها و نهادهای مردمی مطابقت دارد .موسی پور ،فالحتی و
مزینانی ( )1396در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که فعالیتهای فوقبرنامه در
دانشگاه سبب میشود دانشجومعلمان ،تواناییهای الزم برای تربیت دانشآموزان با کمک برنامه-
های غیررسمی کسب کنند .این الگو به ایجاد شایستگیهای مشترک و تخصصی در
دانشجومعلمان توجه نموده است و چون در طول دوره تحصیلی به صورت مستمر از دانشجویان
انتظار میرود فعالیتهایی متناسب با عالیق خویش انجام دهند ،عالوه بر تکوین هویت معلمی
سبب خواهدشد؛ با کمک فعالیتهای فوقبرنامه تواناییها و مهارت الزم برای تربیت دانشآموزان
کسب نمایند .قورچیان و همکاران ( )1390معتقدند انجمنهای دانشجویی نقش مهمی در
بالندگی دانشجویان دارد و توانمندیهای فردی ،گروهی و اجتماعی آنان را تقویت می نماید .این
فعالیتها فرصتهایی را برای یادگیرندگان فراهم میسازد تا ارزش کار گروهی ،مسئولیت پذیری
گروهی و فردی (گونزالس ،)2016 ،رشد رهبری و مهارتهای اجتماعی (سالیوان،)2018 ،
(هالووی )2017 ،و احساس تعلق نسبت به گروههای اجتماعی(دیارمن )2017 ،را افزایش دهد.
در طراحی الگو حضور دانشجومعلمان درانجمنها و تشکالت دانشجویی برای تقویت ابعاد فردی و
اجتماعی ،تقویت کارگروهی ،مسئولیت پذیری ،رشد رهبری و مهارتهای اجتماعی ،احساس

 1تغییر در رنگ ها بدین معناست که در این چرخش ،ماهیت تجربه و تأمل یکی نیست و بطور مداوم تغییر خواهد کرد.
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تعلق نسبت به گروه های اجتماعی و ...دیده شده است .این الگو بر همکاری بین دانشجو معلمان
و ارتباط آنان با جامعه ملی ،محلی و والدین تأکید دارد؛ دپارتمان آموزش و پرورش ویرجینیا
3
( ،)2012کالج معلمان اونتاریو ،)2016( 2هیئت ملی تدریس و استانداردهای آموزشی استرالیا
( )2017نیز ،یکی از مولفههای یادگیری حرفهای دانشجو معلمان را ارتباط و درگیرشدن حرفهای
با همکاران ،والدین و جامعه محلی؛ تعریف کردهاند (به نقل از رضایی ،1396 ،ص.)116
مدل حاضر ،در حقیقت دانش نظری که در کالس درس به دانشجومعلم ارائه میشود را ،در
بافت زندگی واقعی برای او معنا میکند و به جای اینکه تنها گیرنده و پذیرنده منفعل باشد،
فردی فعال ،پدیدآورنده و سهیم در برنامهها تلقی میشود.
پیشنهادهای کاربردی این پژوهش عبارتند از:
 تلفیق برنامههای درسی رسمی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با فعالیتهایفوقبرنامه این دانشگاه
 آگاهسازی اساتید و مسئوالن دانشگاه در خصوص اهمیت فعالیتهای فوقبرنامه وتعییننقش مدرسان در انجام این برنامهها
 تدارک فعالیتها و برنامههای متنوعتر بر اساس آنچه در طراحی الگو آمده است. محول نمودن بخش عظیمی از طراحی و اجرای فعالیتها به دانشجومعلمان بررسی کیفیت فعالیتهای فوقبرنامهی مدارس ،در برنامهی کارورزی دانشجومعلمان وتشکیل گفتمانهای تاملی و نقادانه در ارتباط با پیادهسازی این فعالیتها در مدارس
 ثبت کارنامه فعالیتها و اثرگذاری این فعالیتها در ارزیابی صالحیت حرفهایدانشجومعلمان
این نکته قابل ذکر است که طراحی این الگو بر اساس استخراج ویژگیهای این فعالیتها برطبق
دادههای بدست آمده ،انجام گرفته است و ممکن است ویژگیهای فعالیتهای فوقبرنامه ،از 18
ویژگی استخراج شده این پژوهش ،بیشتر باشد .بنابراین پیشنهاد میشود؛ در پژوهشهای آتی
عالوه بر بررسی سایر اسناد و تجارب کشورها ،ویژگیهای این فعالیتها بررسی و مقایسه گردد.
1

1

- Virginia department of education
- Ontario college of teachers
3
- Australian institude for teaching and school leadership
2
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