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 2*، دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه1مهین تیمورنیا
-هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی الگوی فعالیت چکیده:

شته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان است. روش پژوهش برنامه رهای فوق

برنامه از روش تحقیق کیفی های فوقباشد؛ برای شناسایی ویژگیآمیخته می

مبتنی بر نظریه داده بنیاد و برای اعتباربخشی الگو، از روش کمی استفاده 

( 1است. جامعه مورد بررسی و حجم نمونه در بخش کیفی شامل: )شده

باشد، برنامه این سند میمعلم و فوقکلیه مفاد مربوط به تربیت سندتحول و

نفر به  12( مطلعان کلیدی؛ 3سند و ) 3( از اسناد دانشگاه فرهنگیان؛ 2)

صورت  اند. در بخش کمی؛ از گروه خبرگان بهصورت هدفمند انتخاب شده

 ها در بخش کیفیاند. ابزار گردآوری دادهنفر، انتخاب شده 14هدفمند 

و برای تجزیه و  ساختاریافته بودههای نیمهشامل: چک لیست و مصاحبه

ها، از رهیافت نظامند: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و تحلیل داده

است. برای روایی تحلیل محتوا از کدگذاری انتخابی استفاده گردیده

 برای افزایش پایایی، خودارزیابیو  معیارهای ارزیابی گلیزر و اشتراوس،

توسط پژوهشگر انجام شد. اعتباربخشی الگو از طریق پرسشنامه محقق 

روایی محتوایی پرسشنامه، توسط استاد راهنما و  است.ساخته انجام گرفته

 91/0گرفت و ضریب پایایی به روش الفای کرونباخ مشاوران مورد تایید قرار

امتریک مورد های کمی، با استفاده از آمار توصیفی و غیرپاردادهبدست آمد. 

دهد الگوی ارائه شده ها نشان میاند. یافتهتجزیه و تحلیل قرار گرفته

باشد. پس از ویژگی  می 18برنامه دانشگاه فرهنگیان، دارای های فوقفعالیت

برنامه، مبتنی بر دیدگاه اَکِر، های فوقها، ده عنصر فعالیتاستخراج ویژگی

های درسی رسمی و برنامهد طراحی شد. بر اساس نتایج، پیشنهاد ش

ای رشته آموزش ابتدایی در جهت رشد حرفه برنامههای فوقفعالیت

ها به بخشی از طراحی و اجرای فعالیتادغام گردد؛ و  دانشجومعلمان

 دانشجومعلمان محول گردد.

آموزش معلم، برنامه، تربیتفوق فعالیتطراحی الگو، : کلمات کلیدی

 گیان.ابتدایی، دانشگاه فرهن

M.Teimoornia, Dr.M.Emam Jomeh 
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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 مقدمه

تواند پاسخگوی نیازهای یادگیرندگان باشد؛ بنابراین درسی رسمی نمیگاهی مواقع برنامه

برنامه اختصاص های فوقهای درسی غیررسمی، یعنی فعالیتمراکز آموزشی ساعتی را به برنامه

ی های واقعی زندگهای درسی رسمی و یادگیریها به عنوان پلی بین برنامهدهند. این فعالیتمی

های فعالیت»با مفاهیم دیگر از جمله  2برنامه(. مفهوم فوق1،2009کنند )کِرفراگیران عمل می

و خارج از  6درسی، برنامه مکمل5درسی غیررسمی، برنامه 4، آموزش در فضای باز3خارج از مدرسه

ز تیمورنیا، ، به نقل ا8)فرتویل« ها همسویی دارددر ارتباط بوده و در برخی از موارد با آن 7کالس

های تربیتی، (. عالوه بر این در نظام آموزشی ایران با مفاهیمی همچون فعالیت22، ص 1390

درسی غیرتجویزی )انتخابی، اختیاری( و... همراه اجتماعی، برنامه -امورتربیتی، پرورشی، فرهنگی

ی علمی، هابرنامه، در پنج شکل دانش و مهارتفوق هایبندی فعالیتاست. در یک تقسیم

شوند ) های انسان دوستانه سازماندهی میهای بین فردی و فعالیتهای عملی، مهارتصالحیت

معرفی  برنامهدرسی فوقدرسی را، برنامهپنجمین نوع برنامه 10(. پوزنر2018، 9فریرا و همکاران

برنامه از های فوق( و بسیاری از پژوهشگران، برای طراحی فعالیت1386واجارگاه، کند )فتحیمی

 (.1399( و )اسدزاده،1398(، )درزی رامندی،1392اند )نادری،درسی پیروی نمودهالگوهای برنامه

برنامه بر رشد یادگیرنده تاثیر های فوقدهد که مشارکت در فعالیتها نشان میپژوهش

ها یتکند تا بتواند دنیای خود را تغییر دهد، شرکت در این فعالگذارد و به فرد کمک میمی

-(، ارزش همکاری و کار گروهی، مسئولیت2012، 11درک متقابل دیگران، در اجتماع )روکهلت

های ( وگرایش و احساس تعلق بیشتر به گروه2016، 12گونزالسپذیری گروهی و فردی )

های فراگیران را ها، مهارت(. این فعالیت2017، 13دهد )دیارمناجتماعی همساالن را افزایش می

(. از دیگر مزایای مشارکت در 2010، 14کند )دیکل دنیای واقعی تقویت میدر حل مسائ

                                                 
1 -  Kerr 

2- Extracurricular 

3- out of school activites 
4- open door education 

5 -Informal curriculum 
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-های حرفههای اجتماعی، رشد مهارتبرنامه ایجاد روابط دوستانه، بهبود مهارتهای فوقفعالیت

( ) 2018، 1ای، پرورش استدالل، توجه به عالئق شخصی و رشد خود رهبری است )سالیوان

برنامه متنوع، توسط کارکنان مراکز آموزشی، موجب های فوقیت(. ارائه فعال2017، 2هالووی

 ( )فریرا2009، 3 گلیدا ومکیهاوارد و زشود )افزایش موفقیت و اعتماد به نفس یادگیرندگان می

شود مراکز آموزشی برنامه باعث میهای فوق(. از این رو فوائد بسیار فعالیت2018و همکاران، 

( 2009، 4ها فراهم سازند )استرنزمشارکت فراگیران در این فعالیت های بیشماری را، برایفرصت

 (. 20014، 5)ویلیامز و بارنز

 در اساسی اصالح گرو در، آموزش کیفیت بهبود معتقدند نظراناز سوی دیگر صاحب

 نقش و نو آموزش نیازمند یکم، و بیست (، قرن6،2011است )هالینس معلمان ایحرفه کیفیت

-هایبرنامه طریق تغییر در از معلمان، و تربیتتعلیم  نظام در تغییر ایجاد ت، لذااس معلم یتازه

 به معلمان مجهزکردن و سازیآماده .(1392است )مهرمحمدی، معلم ضروریدرسی تربیت

 بعد دو دارای معلمی، ی، حرفهاست معلمتربیت مراکز وظایف تریناصلی از ،ایحرفه هایمهارت

 این تا اما آورد،دست به توانمی مطالعه یا مشاهدات طریق از را هادانش ت؛اس و تجربه دانش

(. به 1390)زمانی،  داشتنخواهد  را الزم کارآئی باشد؛ نیامده در عمل و تجربه مرحله به دانش

توان دانش و عمل را به هم هایی که میهمین دلیل در آموزش دانشجومعلمان، یکی از زمینه

برنامه های فوقبدیهی است، شرکت در فعالیت برنامه است.های فوقی فعالیتهنزدیک کرد، عرص

است به ثمر  آشکار اما تواند یادگیری را اثربخش سازد و فرایند آموزش را کارآمدتر سازد؛می

دارد  معلمان یهاها و کنششهیبه اند ی، بستگبرنامههای فوقفعالیتمشارکت در نشستن هرگونه 

برنامه های فوقمشارکت فعالیت یتوانند در راستایم یهنگام معلمان (.2001، 7وین)سموالک و ل

 نیاک برخوردار باشند. با وجود در یکافخود از مهارت و تجربه بردارند که  گام مدرسه در

برنامه های فوقفعالیت معلم،تیترب یدرس یهادهند که در برنامهیها نشان مپژوهش ضرورت،

مهارت و شوند که از یم کالسروانه  یالحاز معلمان در یاریبس ندارند و یمحکمچندان  گاهیجا

نظرسنجی از معلمان و (.  2001، 8)پیترسون و کوپر ستندیبرخوردار ن ی در این زمینهکافتجربه 

-ی کافی آنان را آمادهدهد که آموزش معلمان پیش از خدمت، به اندازهفارغ التحصیالن نشان می
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سازد؛ اغلب معلمان معتقدند شرایط در مدرسه درگیر شدن به صورت عی نمیی آموزش واق

های نظری، کلی و دور دست طلبد، در حالی که دانشگاه، اغلب زمینهعملی، واقعی و فوری را می

منجر به تغییر در  ،با این حال، تغییر در نقش معلمان(. 2015، 2و کامپل 1کند )نایلوررا ارائه می

عنوان مثال، اکثر کشورهای پیشرفته ت. به معلمان شده اس یآموزش هاینظامرسی های دبرنامه

بیشتری را  و عملی های کارآموزیهای آموزش معلمان را افزایش داده و برنامهمدت زمان برنامه

با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان  (.2018اند )اتحادیه اروپا، بینی کردهبرای معلمان پیش

اندرکاران های پیش روی دستیکی از چالشتربیت کند، معلمان شایسته و به روز  وظیفه دارد

-است )موسیمعلمان دانشجوبرنامه در آموزش های فوقفعالیتن نقش نادیده گرفت ،این دانشگاه

به توانند به نظر می رسد معلمان ایرانی نمی(. 1396و گلین مقدم،  پیرو نذیری پور میاندهی،

نقش و اهمیت برنامه در مدارس برآیند زیرا در مورد های فوقی اجرای فعالیتخوبی از عهده

تعیین اهداف، سازماندهی، . (1390تیمورنیا، )اند ندیدهآموزش کافی  ،برنامههای فوقفعالیت

برنامه از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های فوقریزی، اجرای فعالیتبرنامه

برنامه دانشگاه فرهنگیان های فوقهای فعالیت. این معاونت مشکالت و چالشباشدفرهنگیان می

-( مشارکت نابسنده استادان، کارکنان و دانشجویان در فعالیت2های ناهمخوان )( نگرش1را در: )

برنامه های فوق( عدم احتساب فعالیت4) های آموزشی بر فعالیت( غلبه فعالیت3برنامه )های فوق

(. در 1396داند )معاونت فرهنگی و اجتماعی، ای دانشجو معلمان، میهای حرفهدر صالحیت

 اعضای نقش های ایفای، مولفه 1404برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 

-ها بررسی شدهفعالیت در این فعال دانشجویان برنامه و نسبتفوق هایفعالیت در علمی هیأت

  است:

چشم  افق در فرهنگیان دانشگاه هایآرمان و اهداف تحقق کلیدی نگرهای( نشا1جدول )

 1400انداز

سال پایه  عنوان نشانگر

1395 

چشم انداز 

1400 

-فوق هایفعالیت در علمی هیأت اعضای نقش ایفای درصد

 برنامه

 %80 %1کمتر از 

 کل به برنامههای فوقفعالیت در فعال دانشجویان نسبت

 دانشجویان

12% 70% 

 (36 -37، صص 1395، دانشگاه فرهنگیان،  1404)برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 

                                                 
1
 - Naylor 

2
 - Campbell 
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 در علمی هیأت اعضای نقش ایفای شود؛ درصد( مشاهده می1که در جدول )همچنان

ی مشارکت بسیار پایین مدرسان، در انجام دهنده%( نشان1برنامه )کمتر از فوق هایفعالیت

ها نگاه مثبت ندارند و برای باشد؛ مدرسان به این نوع برنامهمعلم میبرنامه تربیتهای فوقتفعالی

-فعالیت در فعال دانشجویان ها، تمایل کمی دارند. همچنین نسبتمشارکت در این نوع فعالیت

 % ( نشانه تمایل کم و مشارکت پایین دانشجومعلمان در12دانشجویان )  کل به برنامههای فوق

(، بدلیل اینکه در دانشگاه فرهنگیان به 1390باشد. براساس سند تحول بنیادین )ها میفعالیت

برنامه یعنی بخش های فوقشود، فعالیتای و شغلی پرداخته میهای تخصصی، حرفهآموزش

بررسی وضعیت اما  تر خواهد شدتجویزی )انتخابی( و غیرتجویزی )اختیاری( هم پررنگنیمه

تجویزی و دهد تعداد دروس نیمهدرسی دانشگاه فرهنگیان، نشان میهایامهموجود برن

 باشد.واحد می 2غیرتجویزی، تنها  
 ( تعداد واحدهای درسی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی2جدول )

تربیت  عمومی نوع درس

 اسالمی

تخصصی  تربیتی

 الزامی

 جمع انتخابی

 150 2 88 18 15 27 تعداد واحد

 (5، ص1395ه فرهنگیان، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، )دانشگا

درسی هایبرنامه در برنامههای فوقمتاسفانه میزان توجه و اهمیت به آموزش فعالیت

تخصصی الزامی رشته آموزش ابتدایی هم از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و واحد درسی 

تخصصی دانشجومعلمان رشته آموزش برنامه، در دروس های فوقآشنایی با طراحی فعالیت

(. 1395، آموزش ابتدایی درسی دوره کارشناسی پیوسته رشتهبرنامهابتدایی گنجانده نشده است )

ای طراحی و سازماندهی شوند که گونهمعلم بهبرنامه تربیتهای فوقبطور حتم اگر فعالیت

ها و هم سازد؛ قابلیتهایی برای کسب دانش، مهارت و نگرش در دانشجومعلمان فرافرصت

در آنان به وجود خواهد  های فرارو در کالس درس،های الزم برای رویارویی با چالششایستگی

بدلیل اینکه هنگام ورود به  –دانشجومعلمان به ویژه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی لذا  آمد؛

عالوه بر   -دارندمدارس، مسئولیت تدریس بیشتر ساعات درسی را در دوره ابتدایی برعهده 

-های طراحی، اجرا، سازماندهی و ارزشیابی فعالیتهای تدریس، الزم است مهارتداشتن مهارت

 برنامه را کسب نمایند. های فوق

مطالعه  درسی تربیت معلم،ی مطالعات برنامهتا زمان نگارش پژوهش حاضر، در حوزه

برنامه تربیت معلم پیدا نشد، قهای فوی رسمی برای طراحی فعالیتروشمند و منتشر شده

 ها قابلیت استناد دارند، از جمله:اگرچه آثاری، نزدیک به بحث بوده و در مقام تایید یافته



امام جمعه  دمحمدرضای، دکتر س ایمورنیت نیمه  

 1401 بهار و تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      220

 

 

برنامه در مراکز آموزشی باعث های فوق( بیانگر آن است که فعالیت2018پژوهش فریرا )

( ضمن تاکید بر اهمیت 2020) ایانسکایزملشود. های فنی در یادگیرندگان میافزایش مهارت

های آموزشی؛ الگویی شامل اهداف، راهبردهای طراحی، برنامه در برنامههای فوقوجود فعالیت

 پور، فالحتی و مزینانیانتخاب محتوا، قالب ها و روش های اجرایی را، طراحی کرده است. موسی

 -انی؛ کارکردهای دانشیرو –را در سه طبقه روحی  درسی غیررسمی(، کارکردهای برنامه1396)

ها، توانمندی اند و معتقدند دانشجو معلمان فعال در این برنامهرفتاری، جای داده -نگرشی؛ عملی

-های مستقیم و غیرمستقیم دریافت و تجربه میالزم برای تحقق کارکردهای یاد شده را به شیوه

دادند نشان ای تطبیقی اله( در مق1397) و گلین مقدم پیرو نذیریکنند. موسی پور میاندهی، 

کشورهای منتخب متوجه اموری همچون هویت در ها که کارکردهای گوناگون این فعالیت

( 1395الدینی مطلق و اسمی )پژوهش شمساست. ی افرهنگی، انسجام اجتماعی، و توسعه حرفه

یادگیری و های پرورشی، برنامه را در فعالیتهای فوقشترین ظرفیتیدهد؛ معلمان بمی نشان

های کلی ( در پژوهش خود، به تعیین اصول و تدوین سیاست1394صادقی )بدنی دارند. تربیت

اصل، دست یافته  22برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران پرداخت و به های فوقفعالیت

انشجویی های داند که انجمن( به این نتیجه رسیده1390زاده و جعفری )قورچیان، امیریاناست. 

نماید. درزی محور تقویت می 21های فردی، گروهی و اجتماعی دانشجویان را در توانمندی

برنامه های فوقدرسی مبتنی بر فعالیتهای برنامه(  الگوی1399( و اسدزاده )1398رامندی )

 اند. های یادگیری و ارزشیابی طراحی نمودهدوره ابتدایی با تکیه بر عنصر هدف، محتوا، فعالیت

-های فوقفعالیتالگوی طراحی   که آیدیم شیپرسش پ نیا،  ،براساس مطالب گفته شده

 هایی برخوردار است؟دانشگاه فرهنگیان، از چه ویژگیرشته آموزش ابتدایی برنامه دانشجومعلمان 

 

  پژوهشروش 

برنامه های فوقهای عناصر فعالیتبا توجه به هدف تحقیق که به بررسی و شناسایی ویژگی

پردازد، پژوهشگر از روش تحقیق کیفی مبتنی برای رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان می

برنامه و از روش کمی های فوقهای فعالیتبرای شناسایی ویژگی« 1داده بنیاد نظریه»بر 

، دداده بنیا نظریه ی طراحی شده، استفاده نمود. در روش)پیمایشی( برای اعتباربخشی برنامه

ها، مشاهدات و یا متون را از طریق تحلیل محتوا، مورد واکاوی، تحلیل و پژوهشگر مصاحبه

بندی و ارتباط برقرار کردن بین طبقات، به چارچوب مفهومی دهد و پس از طبقهتلخیص قرار می

(. در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به دنبال  1392راد و همکاران، یابد )مومنییا نظریه دست می

                                                 
1-Grounded Theory  
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باشد تا از این طریق، عناصر برنامه تربیت معلم میهای فوقهای فعالیتچارچوب مفهومی ویژگی

برنامه تربیت معلم را طراحی نماید؛ بنابراین از روش نظریه داده بنیاد از نوع های فوقفعالیت

بر این اساس جامعه مورد  (، استفاده شده است.1998)1رویکرد نظامند اشتراوس و کوربین

( سندِ مبانی نظری تحول 1ررسی پژوهش در بخش کیفی، از سه قسمت تشکیل شده است: )ب

( اسناد دانشگاه 2) ،2بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

برنامه )مطلعان درسی و کارشناسان تربیت معلم و فوق( نظرات متخصصان برنامه3فرهنگیان، )

برنامه درسی و فوقمعلم، برنامهمی، گروه خبرگان و متخصصان تربیتکلیدی(، و در بخش ک

گیری در هر نمونه به تشکیل دادند. بر اساس جامعه مورد نظر، حجم نمونه پژوهش و روش نمونه

 باشد:شرح زیر می

برنامه سند تحول مورد تحلیل قرار معلم و فوقکلیه مفاد مربوط به تربیت سند تحول: 

گیری به روش نمونهاسناد دانشگاه فرهنگیان: با نمونه تحقیق برابر است(. گرفت )جامعه 

برنامه سند، مربوط به دانشگاه فرهنگیان که اهمیت و ارتباط بیشتری با فوق 3هدفمند تعداد 

، اساسنامه 1404انداز برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشممعلم داشت، شامل: تربیت

ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مجموعه راهنمای برنامه (،1391ن )دانشگاه فرهنگیا

گیری هدفمند، به روش نمونهمطلعان کلیدی: انتخاب و تحلیل محتوا شدند. (، 1396فرهنگیان)

برای اعتباربخشی از روش بررسی نظر خبرگان، یعنی  بخش کمی. در نفر انتخاب شدند12

نفر از  14ان، استفاده شد. این گروه، متشکل از نظرمراجعه به آرای متخصصان و صاحب

-نظرانی بود که با سه مالک آشنایی با حوزه تربیت معلم، آشنایی با برنامهمتخصصان و صاحب

 برنامه، به صورت هدفمند انتخاب شدند.های فوقدرسی و فعالیت

ی ابزار گردآوری اطالعات پژوهش در بخش کیفی شامل: چک لیست تحلیل محتوا برا

های نیمه ساختاریافته برای بررسی نظر مطلعان مصاحبه سندتحول و اسناد دانشگاه فرهنگیان، و

ها، از رهیافت استقرایی کلیدی بود. به منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته در داده

استفاده شد، زیرا این روش ساختاریافته  -کدگذاری باز، محوری و انتخابی-اشتراوس و کوربین 

انجامد. برای روایی در بخش تحلیل محتوا از معیارهای ارزیابی است و به الگویی قابل آزمون می

، 4شامل تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم، کنترل استفاده شد )بارکر و رافی 3گلیزر و اشتراوس

، الگودر بخش اعتباربخشی  برای افزایش پایایی، خودارزیابی توسط پژوهشگر انجام شد.( و 1997

                                                 
1- Strauss & Corbin  

 شود.برای اختصار از این پس با عنوان سند تحول آورده می - 2
3 -Glaser & Strauss  
4 -Parker & Roffey 
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روایی محتوایی  پژوهشگر به طراحی پرسشنامه باز و بسته پاسخِ محقق ساخته اقدام نمود.

پرسشنامه، توسط استاد راهنما و مشاوران مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه به 

های کمی بدست آمده از دادهباشد. بدست آمد که قابل قبول می 91/0روش الفای کرونباخ 

های آماری غیرپارامتریک مه مذکور، با استفاده از ضریب توافقی کندال که در زمره روشپرسشنا

 اند. و تحلیل قرار گرفته است و نیز از آمار توصیفی )فراوانی، درصد و درصد تراکمی( مورد تجزیه

 

 
 ابتداییبرنامه رشته آموزش های فوقفعالیتالگوی و اعتباربخشی فرایند طراحی ( 1شکل)

 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهشهای یافته

برنامه بر اساس سند تحول، اسناد دانشگاه فرهنگیان های فوقهای فعالیتویژگی

  و مطلعان کلیدی کدامند؟

بارز  خصوصیاتها،  فرایندی است که در آن با انجام عملیات بر روی داده؛ 1استخراج ویژگی

و یکی از فرایندهای اساسی و مهم است که بینش  شود می مشخص رنامههر بکننده  و تعیین

(. در این پژوهش 2019، 2سازد )دیشاول، سانگوان و کومارعمیقی را برای محققان فراهم می

برنامه، مورد توجه قرار های فوقها، خصوصیاتی هستند که به عنوان معیارِ انجام فعالیتویژگی

حول، اسناد دانشگاه فرهنگیان و نظر متخصصان )مطلعان کلیدی( و از منابع سند ت گیرندمی

ی رشته آموزش ابتدایی، به برنامههای فوقاند تا در چگونگی طراحی فعالیتاستخراج گردیده

 عنوان معیار و راهنما قرارگیرند.
تدوین شده از منابع مورد بررسی،  هایویژگیها و تحلیل دادهتجزیه و مراحل  3 در جدول

 است:ارائه شده 
 

                                                 
1 -Feature extraction 
2 - Deshwal , Sangwan & Kumar 
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برنامه رشته های فوقهای فعالیتها و تدوین ویژگیتحلیل دادهتجزیه و (: مراحل 3جدول )

 آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

دستیابی به حیات  -

 طیبه

همه جانبه نگری  -

)رشد همه جانبه 

استعدادهای فطری 

 و طبیعی(

ایجاد تعادل در  -

 امیال و عواطف

دستیابی به حیات طیبه در ابعاد  -

 فردی و اجتماعی؛

 به معتقد متعهد، یمعلمان تربیت -

 و اسالمی هایارزش و دینی مبانی

 انقالبی

رشد متوازن و همه جانبه -

صیت مخاطبان )معنویت، شخ

 عدالت، آزاداندیشی، تقوا( ؛

تحقق مراتبی از  -

 حیات طیبه؛

توجه به رشد همه  -

 جانبه؛

پرورش انسان متعادل 

جانبه و رشد همه

)دستیابی به حیات 

 طیبه(

توجه به نظام -

 معیار اسالمی

 زندگی سبک ترویج و گسترش

 ایرانی -اسالمی

توجه به مسائل دینی 

 و ارزشی
رش وترویج گست

سبک زندگی اسالمی، 

ایرانی و نهادینه سازی 

 های انسانیارزش

تکمیل هویت 

مشترک )انسانی، 

 اسالمی و ایرانی(

سازی برای تعالی و کسب زمینه

های عمومی دانشجو شایستگی

معلمان و اعتالی علمی، معنوی، 

هنری و ادبی آنان با تأکید بر 

 های ششگانه تربیتی؛ساحت

آموختگان برخوردار تربیت دانش-

های عام )اسالمی، از شایستگی

 انقالبی، ایرانی و انسانی(.

تقویت هویت ملی )تقویت و -

تعمیق هویت انسانی، اسالمی، 

 انقالبی و ایرانی دانشجو معلمان(

دستیابی به صفات 

معلمی )دینداری، 

امانتداری، میهن 

پرستی و...( از طریق 

های غیررسمی برنامه

 ه؛و فوق برنام

 

تکمیل هویت مشترک 

)انسانی، اسالمی و 

 ایرانی(

تکمیل هویت 

-تختصصی و حرفه

 ای

-تکمیل هویت تخصصی و حرفه-

 ای

سازی برای تعالی و کسب زمینه-

خی برجسته بودن بر

ها در صفات و ویژگی

معلم دوره ابتدایی؛ 

تکمیل هویت 

 و حرفه ای تخصصی
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 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

ای دانشجو های حرفهشایستگی

معلمان و اعتالی علمی، معنوی، 

هنری و ادبی آنان با تأکید بر 

 های ششگانه تربیتی؛ساحت

آگاهی از رشد 

کودکان؛ نقش تعلیم 

دهندگی؛ توانایی 

های ایجاد فرصت

متنوع تربیتی؛ 

شناخت و آشنایی با 

نیازها و عالئق 

کودکان، کسب 

های هنری شایستگی

شامل آشنایی با 

موسیقی، 

خوشنویسی، نقاشی، 

 گویی،قصه تئاتر و ...

؛ بازی  شعرخوانی،

آموزی؛ مهارت

آشنایی با انواع 

های هنری رشته

مانند عروسک سازی، 

-خیاطی، مجسمه

سازی، آواز و 

 موسیقی.

انتخاب اختیاری و 

 داوطلبانه

انتخاب و اختیار در  داوطلبانه

 هاها و برنامهفعالیت
 داوطلبانه و اختیاری

همسو و مکمل -

های درسی برنامه

 امیالز

یکپارچه نگری و -

 هایکپارچگی و انسجام برنامه-

های پرهیز از ناهمسازی فعالیت-

فرهنگی و اجتماعی با عناصر 

 های درسی رسمیبرنامه

 هاتلفیق برنامه
 

-همسو و مکمل برنامه

 زامی .های درسی ال

یکپارچه نگری و 

های تلفیق با برنامه
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 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

های تلفیق با برنامه

 درسی

های هماهنگ ساختن فعالیت -

 درسی رسمی.برنامه با برنامهفوق
 درسی

های تنوع در فرصت

 تربیتی

های متنوع جامعه استفاده از روش

پذیری با سازماندهی و گسترش 

های جمعی فعالیت

 ها و...(ها، انجمندانشجویی)کانون

های تدارک فرصت-

متنوع با توجه به 

-های فردی؛تفاوت

-بهره گیری از فرصت

حصیلی های سال ت

پنجره فرهنگی، 

اوقات فراغت 

-تشکل-ها؛ خوابگاه

های دانشجویی، 

های علمی، انجمن

-های فرهنگیکانون

اجتماعی و نشریات 

 دانشجویی

 هاتنوع فعالیت

 

توجه به نیازهای 

ها ویژه و تفاوت

فردی و 

 استعدادهای مختلف

شناسایی دانشجو معلمان عالقمند 

های فرهنگی و به فعالیت

و ایجاد بسترهای الزم  اجتماعی

برای ارتقای دانش، بینش و 

 های آنان؛مهارت

های توجه به تفاوت

فردی، توجه به 

عالیق شخصی و 

 اجتماعی دانشجو

توجه به نیازهای ویژه 

های فردی و و تفاوت

 استعدادهای مختلف

استفاده از -

های موجود موقعیت

 در جامعه

همکاری با -

ها و جوامع سازمان

 محلی ملی

همکاری با خانواده -

 ها

زمینه سازی برای مواجهه -

قانونی، انتقادی، آزاد اندیشانه، 

خردورزانه، مسئوالنه با موضوعات 

و مسائل متنوع فرهنگی، اجتماعی 

 و سیاسی

ها و همکاری توسعه و تقویت-

مشارکت فرهنگی و اجتماعی با 

 سایر دانشگاه ها

مشارکت سازمان ها 

 و نهادهای غیردولتی

ها همکاری با سازمان-

و جوامع محلی ملی و 

 المللیبین

 کاری با خانواده هاهم

 همکاری با همکاران 
 



امام جمعه  دمحمدرضای، دکتر س ایمورنیت نیمه  

 1401 بهار و تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      226

 

 

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

جو معلم مشارکت -

در عرصه علمی و 

انتقال تجربیات در 

سطوح مختلف 

)مدرسه، محلی، 

 ملی و بین المللی(
 

 مدیریت منابع محلی-

ایجاد 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
 

های طراحی برنامه-

درسی و فوق برنامه 

به صورت حرکت 

 رفت و برگشت؛

انعطاف پذیری، -

 موقعیت مداری،
 

انعطاف پذیری، 

موقعیت مداری، 

ییرات و انطباق با تغ

تحوالت در سطوح 

 جهانی تا محلی
 

تمرکززدایی و 

 ها؛آزادسازی برنامه

فراهم نمودن 

های عمل فرصت

آزادانه و خالقانه 

برای مربیان در 

های ی برنامهارائه

 تربیتی،

استفاده از خرد جمعی در تصمیم 

ها از گیریها و تصمیمسازی

سازی شورای فرهنگی طریق فعال

 ؛و اجتماعی استان

حرکت به سوی -

 نیمه متمرکز شدن

تعامل فعاالنه بین -

مسئوالن و 

 دانشجویان؛

 تمرکز زدایی

هایی مبتنی برنامه-

بر تجربیات عملی و 

های واقعی؛ موقعیت

 کسب تجارب واقعی

هایی عملی در انجام فعالیت-

 محیط

تجربه در محیط -

 واقعی

 تجربه در محیط واقعی

آموزش به معلمان -

فعالیت  برای انجام

های دسترسی به انواع فرصت-

یادگیری در جهت کسب 

معلم به عنوان طراح -

 و برنامه ریز؛
سازی آموزش و آماده

 معلمان
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 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

 ؛فوق برنامه

تخصص معلمان در -

انجام امورفوق برنامه 

 وآماده سازی؛

سازمان دهنده -

 یتربیت هایتفرص

 ؛متنوع

های انتخابی و اختیاری شایستگی

 مبتنی بر عالئق و استعدادها

-حرفه هایصالحیت غنی سازی-

 غیر و علمی هیأت اعضای ای

 و فرهنگی حوزه در علمی هیأت

 اجتماعی؛

دروس  یائهار-

 ،یبا طراح ییآشنا

اجرا و  ،یسازمانده

های تیفعال یابیارزش

 فوق برنامه

معلم به عنوان الگو و 

 راهنما

 عمل فکورانه-

تأمل و  ؛خردورزی-

 فکور ی؛شیژرفاند

معلم  کردیرو یساز نهینهاد-

 یندهایدر فرآ( فکور)پژوهنده 

 ؛دانشگاه یآموزش

نوآوری و تحول ساختار و -

 هافعالیت

توجه به عالیق -

شخصی و اجتماعی 

 دانشجو

مواجهه فکورانه، -

خالقانه و هنرمندانه 

در فعالیت فوق 

 برنامه؛

مواجهه فکورانه، 

خالقانه و هنرمندانه 

 برنامه؛در فعالیت فوق

توجه به امکانات، -

تجهیز منابع و 

 امکانات

 - فرهنگی فضای شدن فراگیر-

شئون،  کلیه در تربیتی و اجتماعی

 دانشگاه، فرآیندهای و هابخش

 زیباشناختی کیفیت ارتقای -

 از استفاده با یادگیری هایمحیط

 ادبی و علمی دینی، مضامین

 معلمی هایشایستگی با مرتبط

وجود امکانات و -

زات در تربیت تجهی

 معلم

توجه به امکانات، 

 تجهیز منابع و امکانات

ارزشیابی فرایندی، -

 غیررسمی و درونی

پیش بینی امکان ارزشیابی -

مستمر از آثار و نتایج مترتب بر 

 هابرنامه

ی گواهینامه ارائه-

 مهارت

ارزشیابی فرایندی، 

 غیررسمی و درونی

مشارکت در فرایند -

 برنامه ریزی درسی

تر به رود هر چه گستردهو-

ای )کارورزی( های مدرسهفعالیت

برای کسب، تثبیت و ارتقاء 

 های حرفه ایشایستگی

توجه به مشارکت -

های فوق در فعالیت

 برنامه در کارورزی

توجه به مشارکت در 

های فوق برنامه فعالیت

 در کارورزی
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 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری منابع

-ویژگی نهایی فعالیت سند تحول اسناد دانشگاه فرهنگیان نظرمتخصصان

برنامه تربیت های فوق

 معلم

سازی ایجاد زمینه-

 نشاط و شادابی؛

 تقویت سالمت؛-

نمودن لحاظ -

عناصر هنری در 

 دانشگاه

طراحی فضاهای  -

 مناسب و ایمن

برخورداری از محیطی آراسته، -

زیبا و پاکیزه در ابعاد انسانی و 

 ؛فیزیکی

شناخت امکانات موجود و ایجاد -

ها در جهت ارتقاء مندی از آنبهره

سطح علمی و فرهنگی 

 ؛دانشجویان

جو ایمن و تعامالت -

 معنوی؛
 

 نایجاد محیط ایم

 

رشته  برنامه برایهای فوقهای فعالیت(، ویژگی3ها در جدول )ای دادهبا تحلیل مقایسه

 دانشگاه فرهنگیان تدوین گردید: آموزش ابتدایی

 جانبه )دستیابی به حیات طیبه(پرورش انسان متعادل و رشد همه -1

 های انسانیسازی ارزشایرانی و نهادینه -گسترش وترویج سبک زندگی اسالمی -2

 تکمیل هویت مشترک )انسانی، اسالمی و ایرانی( -3

 ایتکمیل هویت تخصصی و حرفه -4

 داوطلبانه و اختیاری  -5

 ها تنوع فعالیت -6

 فردی و استعدادهای مختلف یهاتوجه به نیازهای ویژه و تفاوت -7

 تجربه در محیط واقعی -8

 درسیهای نگری و تلفیق با برنامهیکپارچه های درسی الزامی؛همسو و مکمل برنامه -9

 ها، همکاری با همکاران ها و جوامع محلی ملی، همکاری با خانوادههمکاری با سازمان -10

 نطباق با تغییرات و تحوالت در سطوح جهانی تا محلیمداری؛ پذیری، موقعیتانعطاف -11

 تمرکز زدایی -12

 سازی معلمانآموزش و آماده -13

 برنامه در کارورزیهای فوقتوجه به مشارکت در فعالیت -14

 برنامهفکورانه، نقادانه، خالقانه و هنرمندانه در فعالیت فوقمواجهه  -15
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 توجه به امکانات، تجهیز منابع و امکانات  -16

 ایجاد محیط ایمن -17

 ارزشیابی فرایندی، غیررسمی و درونی -18

دانشگاه فرهنگیان از  رشته آموزش ابتداییبرنامه های فوقطراحی الگوی فعالیت

 هایی برخوردار است؟چه ویژگی

های درسی برنامه به عنوان یکی از انواع برنامههای فوقونه که در مقدمه آمد فعالیتگهمان

ها، از الگوهای برنامه است، بنابراین الزم است برای طراحی این فعالیتبه رسمیت شناخته شده

های استخراج شده، در آن به خوبی رو برای طراحی الگویی که ویژگیدرسی تبعیت کرد. از این

تارهای »همانند درسی را عناصر برنامهکه -( 2010درسی اکر )الگوی برنامهن شود، نمایا

 در نظر خواهیم داشت. -نماید، و از جامعیت برخوردار است در ارتباط با هم معرفی می« عنکبوت

برنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه های فوقهای عناصر الگوی فعالیتدر ادامه ویژگی

  گیرد:های بدست آمده، مورد اشاره قرار میطباق هریک از این عناصر با ویژگیفرهنگیان و ان
برنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه های فوقهای عناصر الگوی فعالیت(: ویژگی4جدول )

 فرهنگیان

 ویژگی ها عناصر

 چیستی: 

 (18تا  1)منطبق با ویژگی  متنوع  تربیتی های خلق و ایجاد فرصت 

 (18تا  1برنامه )های فوقدرسی از طریق فعالیتفیت  برنامهارتقاء کی 

ق
نط

م
 

 چرایی:

 (18تا  1)های مختلف برای دستیابی به حیات طیبه فراهم نمودن زمینه 

 (18تا  1و مشترک ) تخصصی تکوین و تعالی هویت 

  (18تا  1های درسی الزامی )تعامل سازنده و همسو با برنامه 

  (18تا  1تربیتی ) هایجذاب نمودن فعالیت 

 ( 18تا  1رشد همه جانبه استعدادهای یادگیرندگان) 

  ( 1ایجاد تعادل در امیال و عواطف یادگیرندگان در جهت تکوین و تعالی هویت ایشاان 

 (18تا 

 (16، 11، 10) جامعه در موجود بالقوة هایموقعیت از گیریبهره 

 (18تا  1برنامه )های فوقدرسی از طریق فعالیتارتقاء کیفیت  برنامه 

 چگونگی:

 براساس  روزمره تجارب طریق از و مشخص دهیسازمان بدون هاکسب انواع شایستگی

 (18تا  1)عالئق یادگیرندگان 
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 ویژگی ها عناصر

 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5های یادگیری )مواجهه هنرمندانه و خالقانه با مسائل و فرصت  ،

15) 

 ( 18تا  1)سازی شرایط انجام عمل اختیاری و آگاهانه فراهم 

 (18تا  1) تربیتی های فرصت بخشی تنوع 

ف
هد

 

 ای خود و ساایر دانشاجویان از طریاق    مشارکت فعال در تکوین هویت مشترک و حرفه

 (18، 17، 13، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 1،2،3ها و اختیارات )انجام مسئولیت

 های متفااوت  برنامه برای کودکان، در شرایط و موقعیتهای فوقتوانایی طراحی فعالیت

(4 ،6 ،7 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16) 

 ها و نهادهای دیگار خاارج از مدرساه بارای     ها، سازمانتعامل با اولیای مدرسه، خانواده

 (17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 2های یادگیری )تدارک فرصت

 ها و به اشتراک گاذاری شناخت نقش معلم محوری خود به معنای فراهم کننده فرصت 

 (17، 15، 13، 12، 9، 7، 4، 3، 2، 1آموزان )ها با دانشتجربه

 ای از طریاق  ای خاود، و تاالش بارای تعاالی و پیشارفت حرفاه      عالقمند به رشد حرفه

 (18، 15، 14، 13، 6، 5، 4، 3، 2، 1مشارکت در فعالیت )

 در فرصات های بدیع و نو توانایی مواجهه هنرمندانه و خالقانه با مسائل و ارائه راه حل-

، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های یادگیری )خالقاناه عمال کاردن( )   

15 ،16 ،17) 

 ( 13، 11، 4، 3، 2، 1شناسایی و بررسی مسائل اجتماعی، فرهنگی و... با نگاه انتقادی ،

15) 

-یتشناخت نقش خود به عنوان فردی امین و بصیر، دلسوز، خیرخواه )به این معنا که مسئول

های تربیتی و آموزشی با نگاهی ژرف و عمیق به اتخاذ پذیر و پاسخگو باشد و در موقعیت

 (4، 3، 2، 1تصمیم بپردازد( )
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 ویژگی ها عناصر

توا
مح

 

 تاا   1ها )ی فعالیتها و امکان انتخاب اختیاری و داوطلبانهی طیف متنوعی از فعالیتارائه

18) 

 (18تا  1اجتماعی ) های فرهنگی، هنری وها وتشکلها، انجمنتشکیل کانون 

  1) اعتقاادی  و پژوهشی آموزشی، هاییگردهمای و هاشهمای ها،نشست ها،کارگاهبرپایی 

 (18تا 

 تاا   1برنامه مدارس هنگام کاارورزی ) های فوقمشارکت دانشجومعلمان در فرایند فعالیت

18) 

 هاای دینای،   تانبرنامه شامل: علوم قرآنای و داسا  های فوقها و کارگاهی انواع کالسارائه

هاای تربیتای و   باازی آواز و موسایقی،   ،تئاتر ،یشعرخوان ،ییگوقصهخوشنویسی، نقاشی، 

گویی و تبدیل متاون  های داستانکارگاهسازی، سازی، خیاطی، مجسمهکودکانه، عروسک

 (18تا  1و... )ی استفاده در کالس های نمایشی و نحوهدرسی به متن

  ،فرهنگای،  زیاارتی،   –، دینای  علمای  هایها، گردشیدار از موزهدبرپایی اردوها، بازدیدها

 (18تا  1) تاریخی و...

 (18تا  1 ) ورزشی، انسان دوستانه، زیست محیطی، خدماتی و... هنری، هایتشکیل گروه 

 هاا و  با مشارکت ساازمان   انسان دوستانه، زیست محیطی، خدماتی و...های انجام فعالیت

 (18 تا 1نهادهای غیردولتی )

های های کلی چون: درهم تنیده و تلفیق با برنامهضروری است هر یک از محتواهای باال ویژگی

های مهارتی و نگرشی/ درسی/ از جنس تجربه و تأمل )حرکت چرخشی(/تاکید بر جنبه

پذیری/ مطلوب و جذاب/ متناسب با نیازهای دانشجومعلم و برخورداری از تنوع / انعطاف

 ی تجارب واقعی زندگی، را دارا باشند.مختلف/ دربرگیرندهپاسخگوی عالیق 
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 ویژگی ها عناصر

ی
یر

دگ
 یا

ی
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دانشجومحور/ سوق دادن دانشجو به سامت نقاد و تحلیل،تأمال، عمال فکوراناه و هنرمنداناه/       

 های یادگیری وابسته به موقعیت ای/ طراحی فعالیتکننده، غیر دستوری و مشاورههدایت

 ها: مشخصه 

 داوطلباناه و اختیااری   های یاادگیری متناوع، منعطاف،    ی از فعالیتدربرگرفتن طیف

 (18تا 1کالس، دانشگاه، مدرسه و جامعه )

 گیرد نتایج آن توساط دانشاجومعلمان و اسااتید مربوطاه     هر فعالیتی که صورت می

 (18، 15، 13مورد تامل، نقد و تحلیل قرار گیرد )

 یاری مسئولیت به دانشاجومعلمان  ایجاد زمینه مناسب برای تفویض داوطلبانه و اخت

(1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 ،17 ،18) 

      مشاارکت داوطلباناه و اختیاااری دانشاجومعلمان در طراحاای، ساازماندهی، اجاارا و

، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1برنامه دانشاگاه ) های فوقارزشیابی فعالیت

14 ،15 ،16 ،17 ،18) 

 برنامه )همراه با گفتگوی فکورانه استاد های فوقسی رسمی و فعالیتدرتلفیق برنامه

 (18تا  1و دانشجو( )

 برنامه توسط دانشجویان در طول ساال  طراحی و سازماندهی دو یا چند فعالیت فوق

 (18تا  1تحصیلی، در قالب گروهی یا انفرادی )

در فرایندکارورزی و بحث و  برنامه مدرسه از سوی دانشجومعلمان،های فوقمشارکت در فعالیت

های کارورزی، از سوی دانشجویان و استاد ها در کالسگفتگو، تحلیل و بررسی آن فعالیت

 (18، 15، 14، 13، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1راهنما )
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 ویژگی ها عناصر

لم
مع

ش 
نق

 

  ای استاد در نقش برانگیزاننده، اشتیاق آفرین و امید بخش و تعالی بخش؛ به گوناه

هم کردن فضایی امن، امکان مشارکت دانشجویان و کسب تجربه را که از طریق فرا

 ( 18تا  1کند )برای آنان فراهم می

 ای منعطااف، باااز و گشااوده نساابت بااه تجربیااات خااود، همکاااران و دارای روحیااه

ای که بتوانند هنرمندانه تجربیاات خاود را باا دانشاجویان باه      دانشجویان؛ به گونه

 (18تا  1اشتراک بگذارند )

 هاا باا مسائولیت    ها؛ انجام مساتمر فعالیات  دهنده فعالیتکننده و سازمانماهنگه

 (  18تا  1دانشجویان و راهنمایی استاد )

 (18تا  1برنامه )های فوقتسلط بر اصول و طراحی فعالیت 

 مناد،   عنوان یک الگو برای دانشجومعلمان خود فاردی باا انگیازه، عالقاه     مدرس به

همواره در آموزش دروس مربوطه شاور اشاتیاق جهات     مشارکت طلب و...بوده که

 (18تا  1برنامه را ایجاد خواهد نمود )های فوقپیوند و تلفیق دروس با فعالیت

-های فوقنماید دانشجومعلمان هنگام حضور در مدرسه درفعالیتدر بخش کارورزی تالش می

 (18تا  1د )ها را فکورانه تحلیل نماینبرنامه مدرسه مشارکت کنند و فعالیت

بع
منا

 و 
واد

م
 

 ها با توجه به امکانات و مناابع موجاود در موقعیات و    گیری بسیاری از فعالیتشکل

 (17، 16، 15، 13، 12، 11، 9، 8)محل 

  برناماه  هاای فاوق  در نظرگرفتن امکانات و مقتضیات محیط در انتخاب نوع فعالیات

(10 ،11 ،12 ،13 ،15 ،16 ،17) 

 (16)برنامه های فوقزات مناسب جهت انجام فعالیتپیش بینی و تامین تجهی 

 هاا، موقعیات کتابخاناه، نمازخاناه و ساالن      گیری از امکانات مربوط به  خوابگاهبهره

 (17، 16، 11، 6ورزشی و... )

 9)ملای   و ایهای نهادها در سطوح محلای، منطقاه  دسترسی به امکانات و ظرفیت ،

10 ،16) 

ی
ند

ه ب
ور

گ
 

 1)برنامه اختیاری، انتخابی و داوطلبانه های فوقبه ماهیت فعالیت بندی با توجهگروه ،

2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،15 ،17) 

 (15)منطبق با ویژگی   هاریزی فعالیتاستفاده از خردجمعی در طراحی و برنامه 

نه و... در هاای انساان دوساتا   برپایی اردوها، بازدیدها، فعالیت :ها چون*بسیاری از فعالیت        

 پردازند.ها و با تعامل و خردورزی به فعالیت میقالب گروه

 ی و.. جمع استفاده از خرد همفکری و، مشارکت فعالها نیازمند *انجام فعالیت           
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 ویژگی ها عناصر

ان
مک

 

 های خارج از دانشاگاه مانناد  ها از کالس درس دانشگاه و مدرسه تا محیطهمه مکان :

 (17، 16، 12، 11، 10، 8، 7، 6مختلف ) ، بازدید از مراکزهانمایشگاه

  نشااط، همادلی،   از سرشاار  زیبا، ایمن، و آراسته سالم، و پاکیزه محیطیبرخوردار از 

 (17، 16، 8متقابل ) درک و اعتماد

 ای، فرهنگای و  درماانی، مشااوره  -برخاوردار از امکاناات رفااهی، بهداشاتی    هایی مکان

 (17، 16، 8)  ورزشی

  16، 11، 10، 8های محلای و ملای )  های مکانی سازمانو ظرفیتاستفاده از امکانات ،

17) 

ان
زم

 

 (11، 5)برنامه های فوقمنعطف؛ متاثر از سایر عناصر طراحی فعالیت 

 تواند در برداشته باشد. روز را می*هر ساعتی از شبانه               

هاای  هاا، زماان  عالیات *دانشجومعلمان براساس میزان عالقه خود به ناوع خاصای از ف            

 کنند.متفاوتی را صرف می

ی
یاب

زش
ار

 

 ( 18، 11فرایندمدار) 

  (15)خودارزیابی مبتنی بر تأمل 

  (18، 11، 7)ارزشیابی تکوینی همراه با بازخوردهای اساتید  

 (18)دانشجو تهیه پوشه کار یا کارنامه کیفی  ؛های کیفیجنبه تاکید بر 

  (.18)صدور گواهینامه مهارت 

 

-گوی طراحی شده از دیدگاه متخصصان حوزه برنامه درسی تربیت معلم و فوقال

برای اعتباربخشی الگوی طراحی شده از دیدگاه  برنامه از اعتبار مناسب برخوردار است؟

برنامه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه های فوقهای عناصر الگوی فعالیتنظران، ویژگیصاحب

-نشان داده شده است، صاحب 5ئه شد. همانطور که در جدول فرهنگیان، به گروه خبرگان ارا

 برنامه، توافق دارند.های فوقی میزان همخوانی عناصر فعالیتنظران، درباره
-های فوقفعالیت عناصر های: ضرایب توافق گروه خبرگان در مورد میزان همخوانی ویژگی(5)جدول

 برنامه

سطح 

 معناداری

شاخص خی 

 دو

درجه 

 آزادی

توافق  ضریب

 کندال

 عناصر

000/0  63310 13 541/0  منطق 

002/0  32665 13 419/0  هدف 

024/0  24917 13 383/0  محتوا 
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سطح 

 معناداری

شاخص خی 

 دو

درجه 

 آزادی

توافق  ضریب

 کندال

 عناصر

010/0  27712 13 533/0  های یادگیریفعالیت 

000/0  40193 13 618/0  نقش معلم 

000/0  61223 13 785/0  مواد و منابع 

000/0  62880 13 806/0  بندیگروه 

000/0  48544 13 747/0  مکان 

000/0  63310 13 541/0  زمان 

000/0  61223 13 785/0  ارزشیابی 

000/0  234327 13 392/0  مجموع 

 

 گیریبحث و نتیجه

 18برنامه، حول محورِ ق( نمایش داده شده است، عناصر فعالیت فو2همانطور که در شکل )

 گیرند.ی پژوهش، شکل میویژگی استخراج شده

های مختلف برای الگوی پیشنهادی، فراهم نمودن زمینهمنطق ته های برجساز ویژگی 

های مشترک دستیابی به حیات طیبه، تکوین و تعالی هویت تخصصی و تکوین هویت

-های درسی رسمی، جذاب نمودن فضا و فعالیتدانشجومعلمان، تعامل سازنده و همسو با برنامه

طری و طبیعی و ایجاد تعادل در امیال و های تربیتی، توجه به رشد همه جانبه استعدادهای ف

 باشد.عواطف دانشجومعلمان می

نگاه کل گرایانه، یکپارچه و تلفیقی  در الگوی پیشنهادی،اهداف های برجسته از ویژگی

شود. از های دانشی، نگرشی و مهارتی در این الگو پرهیز میباشد و از تفکیک اهداف در حوزهمی

ای و رشد شخصی(، تأمل دانشجومعلمان هویت معلمی )رشد حرفهاهداف مهم این الگو، کسب 

درباره تجارب کسب شده و پیوند آن با دنیای واقعی، و ایجاد توانایی در دانشجومعلمان برای 

 باشد. برنامه میهای یادگیری و فوقی فرصتخلق هنرمندانه

های ت و بر جنبههای فوق برنامه در الگو، از جنس تجربه و تأمل اسفعالیت محتوای

مهارتی و نگرشی بیشتر از جنبه دانشی تأکید دارد. به بیان دیگر دانشجو معلم با تأمل درباره 

-های درسی کسب کردهموقعیت و مواجهه هنرمندانه و خالقانه با موقعیت، دانشی که از برنامه

مهارت و نگرش های فوق برنامه به شکل تلفیقی تبدیل به ی محتوای فعالیتاست را در عرصه

سازد. در تکمیل فرایند محتوا یک چرخش و حرکت رفت و برگشتی مورد انتظار است تا می

(. این جستجو در تکوین 3های الزم برای دانشجو معلم کسب گردد )مراجعه به شکل شایستگی
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و ای او قابل مالحظه خواهد بود. انتظار بر این است که محتوا از برنامه ای بسته هویت حرفه

ای و شخصی حرکت ای منعطف با در نظر گرفتن دستیابی به هویت حرفهخشک، به سمت برنامه

برنامه ادغام و تلفیق دو یا چند فرصت یادگیری، های فوقکند.  عالوه بر این در محتوای فعالیت

 ادغام گردد. یدرس یها در برنامه تواند یمپذیر خواهد بود و امکان

های یادگیری، باید  باشد. فعالیت محور می -فوق برنامه دانشجو  در های یادگیری، فعالیت

بتواند دانشجو را به سمت نقد و تحلیل، تأمل، عمل فکورانه و هنرمندانه سوق دهد.کسب 

-طلبد؛ اما آنچه در بین همه شایستگیهای متنوع  و خاصی میهای متفاوت، فعالیتشایستگی

ای و رسیدن به فلسفه شخصی معلمی تأمل حرفههای مورد نظر مشترک است، کسب تجربه، 

ای و های هدایت کننده، غیر دستوری و مشاورهاست و دستیابی به چنین هدفی مستلزم فعالیت

های یادگیری در فوقگیرند. بنابراین فعالیتهایی است که تحلیل و کاوش را در نظر میفعالیت

ها با توجه به امکانات و د. بسیاری از فعالیتشونبرنامه، متنوع و وابسته به موقعیت طراحی می

 گیرند. منابع موجود در موقعیت و محل شکل می

رود برای ارتقاء مراتب حیات طیبه خود و دانشجویانش تنها تربیت معلم انتظار می استاداز 

های دهنده، مشوق انجام فعالیتی دانش را نداشته باشد بلکه نقش سازماندهندهنقش انتقال

برنامه و تلفیق آن با دروس نظری و پیوند دروس نظری با تجارب محیط واقعی را برعهده وقف

 گیرد. 

توانند: برنامه میهای فوقدر الگوی پیشنهادی، با توجه به ماهیت فعالیت هابندیگروه

و  همفکری، مشارکت فعالبرنامه نیازمند های فوقاختیاری، انتخابی و داوطلبانه باشند. فعالیت

 .باشندی و... میجمع استفاده از خرد؛ تضارب آراء

ساز تحقق همه جانبه اهداف فعالیتآل زمینهمناسب و ایده مکانسازماندهی و انتخاب 

های خاص مکانی است. در الگوی ها متاثر از موقعیتباشد و انجام این فعالیتهای فوق برنامه می

های واقعی لم، تلفیق، انعطاف و رویارویی با تجربهبرنامه تربیت معهای فوقپیشنهادی فعالیت

مورد تأکید قرار گرفته است. با  این توصیف مکان فراتر از امکانات دانشگاه )پردیس/ مرکز( مورد 

 توجه است. 

درسی رسمی است. این انعطاف از تر از برنامهبرنامه، بسیار منعطفهای فوقدر فعالیت زمان

شود. از طرفی، برنامه متاثر میهای فوقای یادگیری و سایر عناصر فعالیتهاهداف، محتوا، فعالیت

های متفاوتی را صرف ها، زماندانشجو معلمان براساس میزان عالقه خود به نوع خاصی از فعالیت

 کنند.می
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شود تا دانشجومعلم از طریق بازخوردهای مبتنی بر ای طراحی میبه گونه ارزشیابیفرایند 

برنامه، آگاه شود و کیفیت آن های فوقها از طریق مشارکت در فعالیتشرفت صالحیتتأمل برپی

های چون: خود ارزیابی؛ ارزشیابی را مورد ارزیابی قرار دهد. در این الگو ارزشیابی دارای ویژگی

 باشد.های کیفی؛ صدور گواهینامه مهارت میتکوینی؛ تأکید بر جنبه

تجربه و گوی پیشنهادی این پژوهش، قرارگرفتن محور های الترین ویژگییکی از مهم

ای معلم از تجربه و تأمل ای، دانشجومعلمان است؛ چرا که رشد حرفهدر کسب رشد حرفه تأمل

-( بهترین برنامه1983) 1یابد. از نظر شونهای گوناگون و تجارب واقعی، تکوین میاو در موقعیت

ای است که بر ساز منجر شود، طرح و برنامهلم تصمیممعلم فکور و معتواند به تربیتای که می

نگاه تلفیقی  ،در الگوی طراحی شده این پژوهش های واقعی کالس طراحی شود.اساس موقعیت

(  سبب خواهد شد تا به یاری مواجهه فکورانه، نقادانه، خالقانه و هنرمندانه در فعالیت 9)ویژگی 

-توجه به نیازهای ویژه و تفاوت(، و 6های متنوع )ویژگیعالیتی فبا ارائه (،15برنامه )ویژگی فوق

( و 8تجربه در محیط واقعی )ویژگی (، توجه به 7ها فردی و استعدادهای مختلف )ویژگی  

هایی واقعی در هم نظریه و عمل در موقعیت(، 11ها )ویژگی مداری برنامهپذیری، موقعیتانعطاف

تنوع، اختیار، تمرکززدایی و... سبب خواهد شد؛ ها، در برنامه انعطافادغام شوند. از سویی ویژگی 

باشد و این یعنی بستگی به ضرورت و موقعیت  ،در برنامهدادن به عمل یا نظریه چگونگی وزن 

توجه به امکانات،  (،15برنامه )ویژگیمواجهه فکورانه، نقادانه، خالقانه و هنرمندانه در فعالیت فوق

ارزشیابی فرایندی، غیررسمی و درونی )ویژگی ( و توجه به 16ت )ویژگی تجهیز منابع و امکانا

18  .) 

 هاموند و -دارلینگ ) مل دارندأنیاز به ت ،معلمان عالوه بر نیاز به آموزش و مهارت

-تاکید کرده، شوده منتهی میناهکه به عمل آگاقعی به تأمل وا(. پژوهشگران 2005، 2 برانسفورد

؛ شون، 1985، 7کمیس ؛2000، 6فریره ؛ 2013و همکاران،  5، پیکی4کالهان 3دلسون)نا اند

کمک به معلم، تربیت برنامههای فوقهای فعالیترسالتبه همین دلیل، یکی از  (.1983

ها بر های واقعی بطور مداوم برنقش و تاثیر اینگونه فعالیتدانشجومعلمان است تا حین تجربه

( و رشد همه جانبه خود )رسیدن به حیات 2ها )ویژگی سازی ارزشهویت معلمی خود، درونی

                                                 
1
 - Schön 

2 -Darling-Hammond & Bransford 

3 -Nadelson 

4 - Callahan 

5 - Pyke 

6 -Freire 

7 -Kemmis 
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(، مواجهه فکورانه، نقادانه، خالقانه و هنرمندانه 15( تأمل نمایند و برابر ویژگی )1طیبه( )ویژگی 

 برنامه داشته باشند.در فعالیت فوق

 
 فعالیت های فوق برنامه 1( ارتباط تجربه و تأمل در حرکت چرخشی2شکل)

( در اصل توجه به 1395ی این پژوهش با اصول پژوهش صادقی )اج شدههای استخرویژگی

های درسی رسمی مراکز آموزشی، توجه به تربیت چند برنامه با برنامههای فوقتلفیق فعالیت

ها و های واقعی زندگی، تنوع فعالیتها در موقعیتبعدی شخصیت انسان، کاربردی بودن فعالیت

ها و نهادهای مردمی مطابقت دارد. موسی پور، فالحتی و به سازمانها برون سپاری برخی فعالیت

برنامه در های فوق( در پژوهش خود  به این نتیجه دست یافتند که فعالیت1396مزینانی )

-آموزان با کمک برنامههای الزم برای تربیت دانششود دانشجومعلمان، تواناییدانشگاه سبب می

های مشترک و تخصصی در الگو به ایجاد شایستگیکنند. این های غیررسمی کسب 

تحصیلی به صورت مستمر از دانشجویان  است و چون در طول دورهدانشجومعلمان توجه نموده 

دهند، عالوه بر تکوین هویت معلمی هایی متناسب با عالیق خویش انجام رود فعالیتانتظار می

آموزان ها و مهارت الزم برای تربیت دانشاناییبرنامه توهای فوقشد؛ با کمک فعالیتسبب خواهد

های دانشجویی نقش مهمی در ( معتقدند انجمن1390) همکارانکسب نمایند. قورچیان و 

های فردی، گروهی و اجتماعی آنان را تقویت می نماید. این بالندگی دانشجویان دارد و توانمندی

سازد تا ارزش کار گروهی، مسئولیت پذیری یهایی را برای یادگیرندگان فراهم مها فرصتفعالیت

(، 2018های اجتماعی )سالیوان، (، رشد رهبری و مهارت2016، گونزالسگروهی و فردی )

( را افزایش دهد. 2017های اجتماعی)دیارمن، ( و احساس تعلق نسبت به گروه2017)هالووی، 

ویی برای تقویت ابعاد فردی و ها و تشکالت دانشجدر طراحی الگو حضور دانشجومعلمان درانجمن

های اجتماعی، احساس اجتماعی، تقویت کارگروهی، مسئولیت پذیری، رشد رهبری و مهارت

                                                 
 تغییر در رنگ ها بدین معناست که در این چرخش، ماهیت تجربه و تأمل یکی نیست و بطور مداوم تغییر خواهد کرد. 1
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های اجتماعی و... دیده شده است. این الگو بر همکاری بین دانشجو معلمان تعلق نسبت به گروه

 1وزش و پرورش ویرجینیاو ارتباط آنان با جامعه ملی، محلی و والدین تأکید دارد؛ دپارتمان آم

 3(، هیئت ملی تدریس و استانداردهای آموزشی استرالیا2016) 2(، کالج معلمان اونتاریو2012)

ای ای دانشجو معلمان را ارتباط و درگیرشدن حرفههای یادگیری حرفه( نیز، یکی از مولفه2017)

 (.116، ص1396ایی، اند )به نقل از رضبا همکاران، والدین و جامعه محلی؛ تعریف کرده

شود را، در مدل حاضر، در حقیقت دانش نظری که در کالس درس به دانشجومعلم ارائه می  

پذیرنده منفعل باشد،  کند و به جای اینکه تنها گیرنده وزندگی واقعی برای او معنا می بافت

 شود.ها تلقی میفردی فعال، پدیدآورنده و سهیم در برنامه

 ربردی این پژوهش عبارتند از:پیشنهادهای کا    

های های درسی رسمی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با فعالیتتلفیق برنامه -

 برنامه این دانشگاه فوق

برنامه وتعیین های فوقسازی اساتید و مسئوالن دانشگاه در خصوص اهمیت فعالیتآگاه -

 هانقش مدرسان در انجام این برنامه

 است.تر بر اساس آنچه در طراحی الگو آمده های متنوعو برنامه هاتدارک فعالیت -

 ها به دانشجومعلمانمحول نمودن بخش عظیمی از طراحی و اجرای فعالیت -

ی کارورزی دانشجومعلمان و ی مدارس، در برنامهبرنامههای فوقبررسی کیفیت فعالیت -

 ها در مدارس ازی این فعالیتسهای تاملی و نقادانه در ارتباط با پیادهتشکیل گفتمان

ای ها در ارزیابی صالحیت حرفهها و اثرگذاری این فعالیتثبت کارنامه فعالیت -

 دانشجومعلمان

ها برطبق های این فعالیتاین نکته قابل ذکر است که طراحی این الگو بر اساس استخراج ویژگی

 18برنامه، از های فوقفعالیت هایهای بدست آمده، انجام گرفته است و ممکن است ویژگیداده

های آتی شود؛ در پژوهشاستخراج شده این پژوهش، بیشتر باشد. بنابراین پیشنهاد می ویژگی 

 ها بررسی و مقایسه گردد.های این فعالیتعالوه بر بررسی سایر اسناد و تجارب کشورها، ویژگی

 

 

 

 

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