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 The aim of this study was to compare the quality of 
extracurricular activities implemented in high schools in 
Qom based on nine elements of Klein. The research 
method is descriptive-survey and applied in terms of 
purpose. The study population includes principals, 
educators and junior high school students who were 
selected as a sample using simple random stratified 
sampling method, and 140, 119 and 401 people were 
selected respectively according to Morgan table. The 
data collection tool was a researcher-made questionnaire. 
The form and content validities of the questionnaire 
were calculated by experts in the relevant field, and the 
reliability was calculated using Cronbach's alpha 
coefficient to be 0.97. Descriptive and inferential 
statistical methods such as one-sample t-test, Kruskal-
Wallis analysis of variance and Mann-Whitney U test 
were used to analyze the data. 
The research findings showed: (1) from the point of 
view of the managers of extracurricular activities 
implemented are in an unfavorable situation in the 
dimensions of "goals and educational materials". (2) 
From the educators' point of view, the extracurricular 
activities implemented are in an unfavorable situation in 
the "learning time" dimension. (3) From the students' 
point of view, the extracurricular activities implemented 
are in an unfavorable situation in the dimensions of 
objectives, content, educational materials, learning 
activities, implementation strategies, evaluation, 
grouping, time and space.
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چکیده  اطالعات مقاله 

برنامه درسی اجرا   های فوق ای کیفیت فعالیت پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه
گانـه کالیـن انجـام شـده  شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم براسـاس عناصـر نه

باشد. جامعـه  پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می−است. روش پژوهش، توصیفی
باشـد  آموزان دوره اول متوسطه شهر قـم مـی پژوهش شامل مدیران، مربیان و دانش

ای تصادفی ساده و برحسب جـدول مورگـان  ی طبقهگیر  که با استفاده از روش نمونه
آوری  عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. ابــزار جمــع نفــر بــه ۴٠١و  ١۴٠، ١١٩بــه ترتیــب 

نامـه  سـاخته بـود. روایـی صـوری و محتـوایی پرسـش  نامـه محقـق اطالعات، پرسش
خ نظران حوزه مربوطه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونبـا وسیله صاحب به
ــه و تحلیــل داده٩٧ ــرای تجزی هــای آمــار توصــیفی و  هــا از روش / محاســبه شــد. ب

والـیس و −ای، تحلیـل واریـانس کروسـکال تـک نمونـه tاستنباطی از قبیـل آزمـون 
. از دیدگاه مدیران ١های پژوهش نشان داد:  مان ویتنی استفاده شد. یافته Uآزمون 
در » اهـــداف و مـواد آموزشـی«ابعـاد های فوق برنامـه درسـی اجـرا شـده در  فعالیت

هـای فـوق برنامـه درسـی  . از دیدگاه مربیـان فعالیـت٢وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 
. از دیـدگاه ٣در وضـعیت نـامطلوبی قـرار دارنـد؛ » زمـان یـادگیری«اجرا شده در بعـد 

د های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد اهداف، محتوا، مــوا آموزان فعالیت دانش
بندی، زمان و فضا  های یادگیری، راهبردهای اجرا، ارزشیابی، گروه آموزشـی، فعالیت

 در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

   
  ١٧/٣/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ١/٧/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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مقاله علمی ـ پژوهشی



      ۴٧  های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم ای کیفیت فعالیت ارزیابی مقایسه

 

 مقدمه
رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به 
زندگی و ارتقای فلسفه آن و ایجاد توانـایی در افـراد جامعـه بـرای 
زندگی سالم و سازنده است. بر این اساس یکی از اهـداف بسـیار 

آموزش و پروش آن است که کودکان را بـرای زنـدگی واقعـی مهم 
آماده کند. تربیت فرهنگی و اجتماعی از جمله کارکردهای کلیدی 

شـود (کریمـی،  آشکار و اساسی آموزش و پرورش محسـوب مـی
های آموزشی در کشـورهای مختلـف بـا  که نظام )۴١، ص١٣٨٧

دسـت کننـد بـه آن  های درسی تـالش مـی طراحی و اجرای برنامه
عنوان قلب نظـام تعلـیم و تربیـت و  یابند. برنامه درسی مدارس به

ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش عبارت اسـت از 
بـه  یابیشده که به قصد دسـت ینیب یشای از وقایع از قبل پ مجموعه

آموز در نظـر  دانش یکاز  یشب یا یک یبرا یتیو ترب یآموزش یجنتا
. متخصصـان )۵۴ص ،١٣٩٨ واجارگـاه، یگرفته شده است (فتح
والـنس، جـان  یزابـتال یزنر،آ یوتال یلاز قب یمختلف برنامه درس

 یپنـا و هنـر یآنتون ینار،پا یلیامو یکی،هون یدکر واکر، دورت یلر،م
در خصوص برنامـه  یکیو ارائه نظام متاتئور یموفق به طراح یروج

 یبرنامه درسـ یرو فراگ یقدق یمشدند که موجبات ارائه مفاه یدرس
 یبرنامـه درسـ 1)،یحآشکار (صـر یبرنامه درس یدر سه مقوله کل
را فـراهم کردنـد  3(پـوچ) یمعقـ یو برنامـه درسـ 2پنهان (مستتر)

هـای درسـی دارای دو  . برنامـه)٧۴ص ،١٣٩٩واجارگـاه،  ی(فتح
درسـی رسـمی  جنبه رسمی و غیررسمی هستند. منظور از برنامـه 

که توسط نظام آموزشـی رسـمی  ای است مشخص و مدون برنامه
آموزان  تعیین شده و در قالب اهداف معین و کتاب درسی به دانش

 خاصـی چـارچوب غیررسـمی درسـی برنامـه یشود. ول ارائه می
 این هدف. دارند سروکار برنامه فوق های فعالیت با بیشتر و نداشته
 اسـت آمـوزان دانـش بـین فـردی های تفاوت به توجه ها برنامه نوع

                                                           
های درسـی هسـتند کـه نظـام  های برنامه درسی رسمی، فعالیت ۀمنظور از برنام .١

کنـد و در بسـیاری از مـوارد در قالـب  مـی طور رسمی اعـالم آموزشی آنها را به
 .شود های درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می کتاب

ها در نظام آموزشی است که در بستر فرهنگ حاکم بر  یادگیریای از  مجموعه .٢
گـاهی مـدیران، مربیـان و فراگیـران بـرای فراگیـران  محیط آموزشی و بـدون آ

 شود. حاصل می
انـدرکاران و  برنامه درسی پوچ ،مفهومی است که هدف آن جلب توجـه دسـت .٣

دستور نظام  چه ازنآمل و اندیشه درباره أهای درسی به ت گیرندگان برنامه تصمیم
 .است شود، حذف می حوزه برنامه درسی صریح (رسمی) آموزشی و از

 هسـتند هایی فعالیت ها برنامه نوع این). ٣، ص١٣٩٧ ابراهیمی،(
 یفـرد یکننـد تـا اسـتعدادها مـی شـرکت آنها در آموزان دانش که

 سـوی از و شـود افـزوده هایشان یبالقوه، آشکار شده و بر توانمند
ــرای دیگــر، ــدگی هــای فعالیــت در شــرکت ب ــر آمــاده زن  شــوند ت
 کـــه آنجـــایی از. )۴۵ص، ١٣٩٨ همکـــاران، و رامنـــدی ی(درز
 فـوق هـای فعالیـت شود، می دیده مختلفی ابعاد در افراد های تفاوت
 آنـان بـا همسـو و گیرنـد نظـر در را ابعـاد ایـن کنند می سعی برنامه

 یــت(رعا یابعــاد مختلــف جســم هــا برنامــه ایــن. نماینــد حرکــت
 یتاهم ی،علم ینشب یجاد(ا یسالم، ورزش) عقالن یهبهداشت، تغذ

مهارت اسـتدالل و برهـان)،  یتتقو یت،خالق یتتفکر، تقودادن به  
را  یاسـیو س یعـاطف ینی،د ی،اخالق ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع
 خود به انفرادی شکل ها فعالیت این نیز اوقات بعضی. گیرند یدربر م
 گیـرد، مـی عهده بر را ها فعالیت انجام مسئولیت فرد خود و گیرند می
   ).٧۴، ص١٣٩٩ ی،(ملک انفرادی های ورزش انجام مانند

های آموزش و پرورش پیشرفته و مـدرن، توجـه  یکی از ویژگی
آمـوزان در بیـرون از مدرسـه و  دانشهایی است که  ویژه به فعالیت

دهنـد. نتـایج تحقیقـات مختلـف از قبیـل  کالس درس انجام می
 6کینگ و بریگـام )،٢٠٢١( 5آسیو و همکاران)، ٢٠٢١( 4البایراک

) نشان داده است این قبیـل ٢٠١۵( 7)، کیومیوا و پولیشکو٢٠٢٠(
آموزان مـؤثر  های کالسی در رشد دانش ها بیشتر از فعالیت فعالیت
 8. براساس تحقیقات مختلف از قبیل دیمیدویچ و هولیـکهستند

)، ١٣٩٩صابر ( )، دیبایی٢٠١٢( 9)، بارتکوس و همکاران٢٠٢٠(
هــا و مــدارس بیشــتر  ـالسرسـمی و متــداول و کـ های برنامه

کار انداختن قــوای ذهنــی شــاگردان  متوجـه پرورش حافظه و به
هـای عـاطفی و اجتمـاعی افـراد چنـدان  اسـت و بـه رشـد جنبـه

توجهی ندارند. فراگرفتن علوم با نشستن بر روی نیمکت مدرســه 
دادن به سخنان معلم میسر نیست. شاید آمـوزش صـرف   و گـوش
آمـوز از کـالس  گیرد؛ اما در آموزش واقعـی بایــد دانـشصورت 

بیرون بیایـد و وارد زنـدگی و اجتمـاع شـود. در مدرسـه طــوری 
                                                           

4. Albayrak. 

5. Asio et al. 

6. King& Brigham. 

7. Kuimova & Polyushko. 

8. Demydovych& Holik. 

9. Bartkus et al. 
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آمـوز اندیشـه خـالق خـود را  ریـزی شود که معلم و دانـش برنامـه
هایـــی ماننـــد تفکـــر حـــل مســئله و  کــار ببندنــد و مهــارت بــه

ایـد آمـوزش داد تـا آمـوز را ب گیری را کسـب کننـد. دانـش تصمیم
مهـارت و دانـش را بیاموزد نه آنکه چیزی را به او القاء کرد. ملکی 

هـــای ســریع  ) نیــز بــا توجــه بـــه تحـــوالت و دگرگـــونی١٣٩٩(
ای را کسـب  هـای ویـژه اجتماعی معتقد است افراد بایـد مهـارت

نمایند تـا از روی اندیشـه بـر سرنوشت خویش حاکم باشند و در 
ای ایفـا نماینـد کـه ایـن  ئولیت خود نقش مؤثر و سازندهانجام مس

آیـد. لـذا بایــد  امر بـه تنهـایی از عهـده آمـوزش رسـمی برنمـی
ریــزی شـوند کـه در غالـب آنهـا  هــای جــانبی طــرح فعالیـت
های الزم برای زندگی کردن با جمع بـا مراعــات حقــوق  آمادگی

هـای  ، یافتـهرغـم ایـن موضـوع متقابـل تمرین شـده باشـد. علـی
المللـی تربیـت اجتمـاعی کـه توسـط  دست آمده از مطالعه بین به

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام شده اسـت،  انجمن بین
کننده  آموزان کشورهای شرکت دهد که میزان آشنایی دانش نشان می

با مفاهیم مهم زندگی اجتماعی از عمق و وسـعت الزم برخـوردار 
شــورهای در حــال توســعه نســبت بــه نیســت و ایــن ضــعف در ک

یافته بیشتر است. همچنین بسیاری از مشکالت  کشورهای توسعه 
تربیتی و اختالالت روانی و عاطفی ریشه در سه عامل مهم فقدان 

ــارت ــان  مه ــاتوانی در بی ــایین و ن ــاطی، عــزت نفــس پ هــای ارتب
آمـوزان مـا در  احساسات در زندگی اجتماعی دارند. امروزه دانـش

پذیری و  بیش از هر چیز، نیاز به محیطی سرشار از انعطافمدرسه 
آمـوزان بـه آن نگـرش مثبـت  آزادی عمل دارند؛ محیطی که دانش

داشته باشند، حس کنجکاوی و خالقیت آنان را برانگیزانـد، بـه آن 
احساس تعلق کرده و شادی و شعف را برای آنان بـه ارمغـان آورد. 

)، آلتان ٢٠١٧( 1بیل ویالریلبه اعتقاد بسیاری از متخصصان از ق
ـــاس ـــارا)، ٢٠١٧( 2و آلتینت ـــترش ٢٠١۶( 3ک ـــق گس ) از طری

آمـوزان  توان چنین بستری را برای دانش های فوق برنامه می فعالیت
فراهم نمود و نگرش آنان را نسـبت بـه مدرسـه در ابعـاد مختلـف 
شناختی، احساسی و رفتاری تغییر داد. این امر در اسناد باالدستی 

عنـوان  آموزش و پرورش نیز مورد توجه قرار گرفته اسـت. بـهنظام 
                                                           

1. Villarreal. 

2. Altan & Altintas. 

3. Kara.  

های عملیاتی  هدف−مثال در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
هـای فـردی از  توجه ویژه بـه تفـاوت ١−١در راهکار  −و راهکارها

طور صریح و جـدی مـورد توجـه  های فوق برنامه به طریق فعالیت
ون رونـد تحقیـق و کسـب قرار گرفته است. با توجه بـه اینکـه بـد

اطالعــات از میــزان پیشــرفت و دســتیابی بــه اهــداف، شناســایی 
های فـوق برنامـه  های پیش روی مدارس در اجرای فعالیت چالش
بینی شده در سند تحول بنیادین و کسب بازخورد و اطـالع از  پیش

های تدوین شده در آن و شناسـایی مـواردی  میزان اجرای سیاست
جدی دارند، تغییرات مطلـوبی صـورت نخواهـد که نیاز به بهبود 

 درسـیهای فوق برنامـه  ای کیفیت فعالیت گرفت، ارزیابی مقایسه
آموزان)  اجرا شده از منظر سه عامل منتفع (مدیران، مربیان و دانش

تواند موجب شناسـایی نقـاط قـوت و ضـعف و تعیـین مسـیر  می
  گردد. آموزان حرکت جهت دسترسی به تعالی و رشد انسانی دانش

هـای متعـددی  های فوق برنامـه پـژوهش در خصوص فعالیت
) ١٣٩٨رامندی و همکـاران ( درزیعنوان مثال  انجام شده است به

سنجی الگوی برنامه درسی  طراحی و اعتبار«در پژوهشی با عنوان 
های فوق برنامه در دوره ابتدایی براسـاس الگـوی  مبتنی بر فعالیت

هـای  که الگوی برنامه درسی فعالیتبه این نتیجه رسیدند » کالین
هـای اساسـی در زمینـه  آموزان دارای ویژگی فوق برنامه برای دانش

آمـوزان،  سازی یادگیری، برنامه درسی و اوقات فراغـت دانـش غنی
های برنامه درسی  افزایش عملکرد تحصیلی، رفع نواقص و کاستی

هـا و  تها، استعدادها، تفاو رسمی نظام آموزشی و توجه به ویژگی
  است. ای منطقه−های فردی، محلی توانایی

 یهـا یژگـیو«با عنـوان  ی) در پژوهش١٣٩١و همکاران ( نادری
 یکـردبـا رو یرسـتانیآمـوزان دب فوق برنامه دانـش یها یتاهداف فعال

 الگـوی کـه، رسیدند نتیجه این به »یاجتماع یها یباز آس یشگیریپ
آمــوزان  دانــش یفــوق برنامــه بــرا یهــا فعالیــت درسـی برنامه

 یهــا یبآســ یرسـتانی،آموزان دب دانش یطمتناسب با شرا یرستانیدب
  .باشد یمبـتال بـه و نظرات خبرگان کارشناسان م یاجتمـاع

 بررسـی« عنـوان با پژوهشی در) ١٣٩٢( همکاران و جمعه امام
 یبـا کشـورها یـرانا ییفـوق برنامـه دوره ابتـدا یها فعالیت تطبیقی

 کشـورهای در کـه رسیدند نتیجه این به »یانگلستان و مالز یکا،آمر
 را متنـوعی و مشترک اهداف برنامه فوق های فعالیت در مطالعه مورد



      ۴٩  های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم ای کیفیت فعالیت ارزیابی مقایسه

 

 تأکیـد نگرشـی های حیطه و کلی اهداف بر ایران در کنند، می دنبال
 یهـا فرهنـگ و مذاهب با آشنایی بر منتخب کشورهای. است شده

 هـای سـنت یهـا درک ارزش ی،و جهـان یا منطقه ی،گوناگون محل
 هـای فرهنـگ مقابل در صدر سعۀ و تحمل افزایش و دیگران و خود
 قـرار توجـه مـورد کمتـر ایران در اهداف این دارند، تأکید... و دیگر
برخـوردار  یاز تنـوع کمتـر یـرانهـا در ا برنامه محتوای. است گرفته

 تفاوت. است شده داده اهمیت مذهبی های یتبه فعال یشتراست و ب
است که زمـان و  ینها، ا برنامه اجرای در کشورها سایر با ایران عمده
 نشده بینی پیش مدارس در ها فعالیت گونه ینا یمشخص برا یساعت
 از بیشـتر مطالعـه مورد کشورهای در معلمان مشارکت میزان است،
منتخـب بـه صـورت  یهـا در کشـورها برنامه ارزشیابی. است ایران

  باشد. یآموزان و گزارش کار م عملکرد دانش
ــان ( ــوان ١٣٨٧اژدری ــا عن بررســی نگــرش «) در پژوهشــی ب

هــای  آمــوزان اســتان خراســان رضــوی نســبت بــه فعالیــت دانــش
به این نتیجه رسید که » غیردرسی (فوق برنامه) و عوامل مؤثر بر آن

پسـران اسـت، میانگین نگرش دختران بیشـتر از میـانگین نگـرش 
تــری نســبت بــه  طــور متوســط نگــرش مثبــت یعنــی دخترهــا بــه

هـای  آموزان شاخه برنامه دارند. بین نگرش دانش  های فوق فعالیت
هـای تحصـیلی  ای، کاردانش)/در رشته حرفه مختلف (نظری، فنی

مختلف (ریاضی فیزیک، علوم تجربی و...)/و در نواحی و مناطق 
ــدارد.  نــیمختلــف آمــوزش و پــرورش تفــاوت مع داری وجــود ن

های متفاوتی نسـبت بـه  های مختلف، نگرش آموزان در پایه دانش
تـر نگـرش  هـای پـایین طوری کـه در پایـه ها دارند، به این فعالیت

شـود. نگـرش در  تر می های باالتر نگرش منفی تری و در پایه مثبت
تـر بـوده اسـت. از  روزانه و تیزهوشان منفـی−مدارس نمونه دولتی

ــت ٣۵۵ ــزاری فعالی ــز برگ ــه مراک ــر ک ــه را  نف ــوق برنام ــای ف ه
نفـر آمـوزش و پـرورش را در پـنج  ٩۶بندی کرده بودنـد،  اولویت

طورکلی آمـوزش و پـرورش  اولویت اول خود قرار داده بودند که به
رتبه چهارم را بـه خـود اختصـاص داد. نکتـه دیگـر آنکـه اطـالع 

ه (آمــوزش هــای فــوق برنامــ آمــوزان از اهــداف و فعالیــت دانــش
غیررسمی) در سطح پایینی قـرار دارد کـه ایـن امـر در همـاهنگی 

 عالئق و استعدادهای آنان مؤثر است.−ها براساس نیازها فعالیت

جنبه نوآورانه پژوهش حاضر از دو منظـر قابـل توجـه اسـت: 

ای کیفیـت  های گذشته به ارزیابی مقایسه هیچ کدام از پژوهش .١
 ؛انـد گانـه کالیـن نپرداختـه اصـر نهاین برنامه درسـی براسـاس عن

عنـوان منـابع  ارزیابی برنامه درسی براساس دیدگاه مدیران (بـه .٢
آمـوزان  عنوان مجریان برنامـه درسـی) و دانـش مطلع)، مربیان (به

هـا) انجـام شـده اسـت کـه  کنندگان این فعالیت عنوان استفاده (به
یـن منظـر های محقق، پرداختن به این موضوع از ا براساس بررسی

  یک کار بکر و تازه است.
ال پاسـخگویی بـه سـؤاالت ذیـل ببر این اساس، محقق به دن

  است:
  

  سؤال اصلی
های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره  کیفیت فعالیت −

گانه کالین از دیدگاه مـدیران،  متوسطه شهر قم با توجه به عناصر نه
  آموزان چگونه است؟ مربیان و دانش

  
  سؤاالت فرعی

های فوق برنامه درسی اجرا شده در مـدارس  کیفیت فعالیت −
گانـه کالیـن از دیـدگاه  دوره متوسطه شهر قم با توجه به عناصـر نه

  مدیران چگونه است؟
های فوق برنامه درسی اجرا شده در مـدارس  کیفیت فعالیت −

گانـه کالیـن از دیـدگاه  دوره متوسطه شهر قم با توجه به عناصـر نه
  مربیان چگونه است؟

های فوق برنامه درسی اجرا شده در مـدارس  کیفیت فعالیت −
گانـه کالیـن از دیـدگاه  دوره متوسطه شهر قم با توجه به عناصـر نه

  آموزان چگونه است؟ دانش
  

  روش پژوهش
پیمایشـی و بـه لحـاظ ماهیـت −پژوهش حاضر به روش توصیفی

متشکل از سه گروه است. گروه  باشد. جامعه پژوهش کاربردی می
اول مــدیران دوره اول متوســطه شــهر قــم در ســال تحصــیلی 

که تعداد کل آنها برحسب اعـالم سـازمان آمـوزش و  ٩٩−١۴٠٠
باشـد کـه از ایـن تعـداد برحسـب  نفر مـی ٢٢۵پرورش شهر قم 

گیـری  نفر با استفاده از روش نمونه ١۴٠گیری مورگان جدول نمونه



     ١۴٠١تابستان  /۴٠ش/ ١٧س/ تربیت اسالمی   ۵٠

 

عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعـه قـرار  ه بهای تصادفی ساد طبقه
گرفت.گروه دوم شامل مربیان تربیتی دوره اول متوسطه شهر قم در 

کـه تعـداد کـل آنهـا برحسـب اعـالم  ٩٩−١۴٠٠سال تحصیلی 
باشـد کـه از ایـن تعـداد  نفر می ٢۴٠معاونت فوق برنامه شهر قم 

ز روش نفـر بـا اسـتفاده ا ١١٩گیری مورگان  برحسب جدول نمونه
ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخـاب و مـورد  گیری طبقه نمونه

و ختر زان دموآ مطالعه قرار خواهند گرفت و گروه سوم شامل دانش
کـه  ٩٩−١۴٠٠دوره اول متوسطه شهر قم در سال تحصـیلی پسر 

تعداد کل آنها برحسب اعالم سازمان آموزش و پرورش شـهر قـم 
گیـری  ین تعداد برحسب جدول نمونهباشد که از ا نفر می ۵۴١٠٨
ای چنـد  گیـری خوشـه نفر با اسـتفاده از روش نمونـه ۴٠١مورگان 
عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. بـرای  ای به مرحله
نامه محقـق سـاخته اسـتفاده  آوری اطالعات، از ابزار پرسش جمع

درون نـه نامه عناصر برنامه درسـی فـوق برنامـه را  شد. این پرسش
هـای یـادگیری،  طبقه کلی اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیـت

بندی، زمان و فضـا (برحسـب  های تدریس، ارزشیابی، گروه شیوه
عناصر کالین) مورد آزمـون قـرار داد. روایـی صـوری و محتـوایی 

نظران حوزه مربوطـه و پایـایی  وسیله نظرات صاحب نامه به پرسش

های حاصـل از اجـرای آزمایشـی  از دادهنامه نیز با استفاده  پرسش
وسیله آزمون آماری ضـریب  ابزار پژوهش در مطالعه آزمایشی و به

/ محاسـبه شـده اسـت. در ایـن تحقیـق بـرای ٩۴آلفای کرونباخ 
هــای آمــار توصــیفی و آمــار  تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از روش

سی ای (برای ارزیابی برنامه در تک نمونه tاستنباطی از قبیل آزمون 
های مـورد مطالعـه)، تحلیـل  برنامه از دیدگاه هر یک از گروه  فوق

هـای  والیس (به منظور بررسی تفاوت دیدگاه−واریانس کروسکال
مـان ویتنـی (بـه منظـور تشـخیص Uو  گانه) گروهی مستقل سـه

تفاوت میان گروهای مورد مطالعه به صورت دو به دو) بـه منظـور 
  استفاده شد.های تحقیق  پاسخگویی به پرسش

  
  های تحقیق یافته

های فوق برنامـه درسـی اجـرا شـده در  سؤال اول: کیفیت فعالیت
گانـه کالیـن از  با توجه به عناصـر نه مدارس دوره متوسطه شهر قم
  دیدگاه مدیران چگونه است؟

ای اسـتفاده  تــک نمونــه tبرای پاسخ به این پرسش از آزمون 
  شد.

  
 گروه مدیران.های فوق برنامه در  ای مربوط به بررسی وضعیت فعالیت تک نمونه t. نتایج ازمون ١جدول 

 tمقدار   یسطح معنادار   درجه آزادی یتجربنیانگیم ینظر نیانگیم فوق برنامه یها تیفعال یعناصر برنامه درس
  ٠٣/١  ١٠۶/٠  ١۴١ ٣٨/٣ ٣  اهداف

  ٢٢/١  ٠٠٠/٠  ١۴١ ۵٣/٣ ٣  مواد آموزشی
  ١٢/٢  ١٢۵/٠  ١۴١ ۴۴/٣ ٣  محتوا

  ١٢/٣  ٠٠٠/٠  ١۴١ ٧۵/٣ ٣  های یادگیری فعالیت
 ۴١/١  ٠٠٠/٠  ١۴١ ٩۶/٢ ٣  اجراراهبرد 

  ٢۵/٢  ٠٠٠/٠  ١۴١ ۶١/٣ ٣  ارزشیابی
  ۶١/۴  ٠٠٠/٠  ١۴١ ٢٢/٣ ٣  بندی گروه

  ٠٨/٢  ١٩٩/٠  ١۴١ ٣٧/٣ ٣  زمان
  ۴١/۵  ٠٠٠/٠  ١۴١ ۵١/٢ ٣  فضا

  
شـــود، اخـــتالف  مشــاهده مــی ١طــور کــه در جــدول  همــان
اهــداف و مواد آموزشی، از دیـدگاه «هــای  هــای مؤلفــه میــانگین

دار  معنـی ١۴١و بــا درجـه آزادی  ٠۵/٠مدیران مـدارس در ســطح 
  نیست.
  

  بررسی سؤال دوم
درسـی اجـرا شـده در   های فوق برنامـه سؤال دوم: کیفیت فعالیت

گانـه کالیـن از  با توجه به عناصـر نه مدارس دوره متوسطه شهر قم
  دیدگاه مربیان چگونه است؟

  استفاده شد. یا تـک نمونـه tپرسش از آزمون  ینپاسخ به ا برای



      ۵١  های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم ای کیفیت فعالیت ارزیابی مقایسه

 

  های فوق برنامه در گروه مربیان ای مربوط به بررسی وضعیت موجود فعالیت تک نمونه t. نتایج آزمون ٢جدول
 tمقدار   سطح معناداری  درجه آزادی میانگین تجربی میانگین نظری های فوق برنامه فعالیتعناصر برنامه درسی 

  ٣۴/٧  /٠٠١  ١١٩ ٣٠/٣ ٣  اهداف
  ١۴/۴  /٠٠١  ١١٩ ١۶/٣ ٣  مواد آموزشی
  ٠٨/١  /٠٠١  ١١٩ ١٨/٣ ٣  محتوا

  ٩١/٢  /٣٢٨  ١١٩ ١۶/٣ ٣  های یادگیری فعالیت
  ٢٢/١  /۴٨٩  ١١٩ ٩۶/٢ ٣  راهبرد اجرا
  ٨۴/١  /٠٠٢  ١١٩ ٠١/٣ ٣  ارزشیابی
  /۵٣٩  /٣٧٨  ١١٩ ٩١/١ ٣  گروه بندی
  −٠٨/١  /١۴١  ١١٩  ٠۵/٣  ٣  زمان
  ١٢/٣  ٠٠/٠  ١١٩ ٨٩/٢ ٣  فضا

  
شـــود، اخـــتالف  مشــاهده مــی ٢طــور کــه در جــدول  همــان
هـای فـوق  ، بـرای فعالیـت»یادگیری زمان«هــای مؤلفــه  میــانگین

 ١١٩و بـــا درجــه آزادی  ٠۵/٠برنامــه از دیــدگاه مربیــان در ســـطح 
 دار نیست؛ معنی

  
  آمـوزان های فوق برنامه در گروه دانش ای مربوط به بررسی وضعیت موجود فعالیت تک نمونه t. نتایج آزمون ٣جدول 

 tمقدار   سطح معناداری  درجه آزادی میانگین تجربی میانگین نظری های فوق برنامه برنامه درسی فعالیتعناصر
  −/۵٢٨  /۵٧٩  ۴٠١  ۵٣/٣  ٣  اهداف

  −/۵١٢  /۵٩٠  ۴٠١  ٣٧/٣  ٣  مواد آموزشی
  −١٢/١  /١۵٠  ۴٠١  ١۴/٣  ٣  محتوا

  −٣۶/١  /٢۴٢  ۴٠١  ٣۴/٣  ٣  های یادگیری فعالیت
  −/۵٠٢  /۵٨٩  ۴٠١  ٧٢/٢  ٣  راهبرد اجرا
  −٧٢/١  /٠٧٩  ۴٠١  ٢٢/٣  ٣  ارزشیابی
  −٠٩/١  /٣١٢  ۴٠١  ٨۴/٢  ٣  گروه بندی
  −۶۴/١  /١٢١  ۴٠١  ١۶/٣  ٣  زمان
  −١٣/٢  /٠٠۵  ۴٠١  ۵١/٣  ٣  فضا

  
  بررسی سؤال سوم

درسـی اجـرا شـده در های فوق برنامـه  سؤال سوم: کیفیت فعالیت
گانـه کالیـن از  بـا توجـه بـه عناصـر نه مدارس دوره متوسطه شهر

  آمـوزان چگونه است؟ دیدگاه دانش
  استفاده شد. یا تـک نمونـه tپرسش از آزمون  نیپاسخ به ا یبرا

شــود، اخــتالف  مشـاهده مـی ٣طـور کـه در جـدول  همان
محتــوا، هـــای اهــداف، مـــواد آموزشـــی،  هــای مؤلفــه میــانگین
هـای یادگیری، راهبردهای اجرا، ارزشـیابی، گـروه بنـدی  فعالیـت
هـای فـوق  آمـوزان، زمان و فضا در برنامــه درسـی فعالیـت دانش

و بـا درجـه آزادی  ٠۵/٠آمـوزان در سطح  برنامه از دیـدگاه دانـش
  دار نیسـت. معنی ۴٠١

  بررسی سؤال چهارم
ــاوت ــارم: تف ــؤال چه ــان د س ــای می ــان و ه يدگاه ــدیران، مربی م

هـای فـوق برنامـه دوره  ص کیفیت فعالیـتخصوآمـوزان در  دانش
  اول متوسطه کدامند؟

ــه منظور بررســی معنــی بــه ــانگین رتب هــای  داری اخــتالف می
نظریات سه گروه مورد مطالعه در خصوص عناصر برنامـه درسـی 

برنامه از آزمـون کروســکال والــیس اســـتفاده  های فوق فعالیت
  گیرد. در ادامــه، نتــایج آن مــورد بررســی قرار می شــد که
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  . نتایج آزمون کروسکال والیس در خصوص مقایسه نظریات سه گروه مورد مطالعه ۴جدول 

  2  d.f  sig) مقدار (  ها میانگین رتبه فراوانی های مورد مطالعهگروه های فوق برنامه عناصر برنامه درسی فعالیت

  اهداف
  ۶١/٢۴۵ ١۴١ مدیران

  ۵١/١٩٨ ١١٩ مربیان  ٠۶١/٠  ٢  ۶١/٧
  ٢٧/٢٠١ ۴٠١ آموزاندانش

  مواد آموزشی
  ۵۴/١٩٠ ١۴١ مدیران

  ۵١/٢۴٧ ١١٩ مربیان  ٠/٠٢۶  ٢  ١٢/١۵
  ١٢/٢٧٨ ۴٠١ آموزاندانش

  محتوا
  ١٠/٢٠١ ١۴١ مدیران

  ٩٨/٣٠٢ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ٣۶/۶
  ۴١/٢۶۶ ۴٠١ آموزاندانش

  های یادگیری فعالیت
  ١٠/٢٣۶ ١۴١ مدیران

  ١٠/٢٨٧ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ١١/١۴
  ١٠/٢۴١ ۴٠١ آموزاندانش

  راهبرد اجرا
  

  ١۴/٢۶٢ ١۴١ مدیران
۶۵/۶  ٢  

  

  ١٠/٢٢٢ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠
  ١٠/٢٣١ ۴٠١ آموزاندانش

  ارزشیابی
  

  ١٨/٢۶٩ ١۴١ مدیران
  ۴١/٢۶٣ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ۴١/١٢

  ١٩/٣٠١ ۴٠١ آموزاندانش

  گروه بندی
  ٣٠/٢۶٣ ١۴١ مدیران

  ٣۴/٢٨۴ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ۵/۵٠
  ٧١/٣٠٠ ۴٠١ آموزاندانش

  زمان
  

  ٣/٢٢۴ ١۴١ مدیران
  ١٧/٢٧۴ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ٢١/١۶

  ۶١/٢۶١ ۴٠١ آموزاندانش

  فضا
  ٣٠/٢٣٩ ١٣٧ مدیران

  ۶١/٢۴٩ ١٢٧ مربیان  ٠٠٠/٠  ٢  ۴١/٩
  ٠٧/٢٨١ ۴١٠ آموزاندانش

  
  شود: مشاهده می ۴طور که در جدول  همان

 یها رتبه نیـانگیاخـتالف م ٠۵/٠ یدار یالـف) در سـطح معنـ
ماننـد  یسه گـروه مـورد مطالعـه در خصــوص عناصـر یها دگاهید

 ،یابیارزشـ س،یتـدر یراهبردهـا ،یریـادگیـ یهــا ـتیمحتوا، فعال
 ریمقـاد بـه توجـه با نیدار است؛ بنابرا یمعن فضـا و زمان ،یبند گروه

)(2  نکـــهیبـر ا یفــرض صــفر مبنــ ٠۵/٠ یدار یو سطح معنــ 
 یسـه گـروه مــورد مطالعــه از لحــاظ بررســ یهـا دگاهیـد ــانیم

  یراهبردها ،یریادگی یهـا ـتیفعال محتوا، ـلیقب از یعناصر تیوضع
 نـدارد، وجود تفاوت فضا، و زمان ،یبنـد گـروه ،یابیارزشـ س،یتدر
 در مطالعــه مــورد گــروه سـه اتیـنظر ـانیـم یعنـیشـود؛  یم رد

  دار وجود دارد؛ یمعن ینظر اختالف شده، ادی عناصـر خصـوص
برنامه  فوق   های درسی فعالیت ب) در طبقاتی از عناصر برنامه 

داری باالتر از آلفـای  از قبیل اهداف بـه دلیـل اینکـه سـطح معنی
دار نیست؛ این امر بدان معناسـت کـه  است، تفاوت معنـی ٠/٠۵

میان سـه گـروه مـورد مطالعه، یعنـی مـدیران مـدارس، مربیـان و 
ــش ـــعیت و  دان ـــه وض ــتن ب ــیوه نگریس ــوزان در خصــوص ش آم
هـای فـوق برنامـه، اخـتالف نظـری  های اهـداف فعالیـت ویژگی
دار وجود ندارد. از آنجـا کـه فرضــیۀ مخــالف در آزمــون  معنی

های مورد مطالعـه  کند که جامعه والیس، فقط بیان می−کروسـکال
ـان کــدام گویـد، تفـاوت می بـا یکدیگر تفاوت دارند و هرگز نمی

گــاهی از اینکــه  گـروه هـای دو  رتبـه«ها اسـت، بنـابراین بـرای آ
، »گروه نمونه به گونـه معنـادار از یکـدیگر تفاوت دارند یـا خیـر؟

عنـوان آزمون تعقیبی استفاده شده است  ویتنی به−مانUاز آزمون 
  .شود که در ادامـه بـه تحلیـل نتایج آن پرداخته می



      ۵٣  های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم ای کیفیت فعالیت ارزیابی مقایسه

 

  های مورد مطالعه برنامه در میان گروه های فوق های عناصر فعالیت داری اختالف میانگین رتبه ویتنی در خصوص معنی−مانU. نتایج آزمون ۵جدول 

  Z sigمقدار   (U) مشخصه آماری  ها میانگین رتبه فراوانی های مورد مطالعهگروه برنامه  های فوق عناصر برنامه درسی فعالیت

  محتوا
  

  ٠۵/٩٨ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  −١٢/٢  ٠٣/١۶٣  ١۴١/٩۶ ١۴١ مدیران
  ۵۴/١٧۴ ١۴١ مدیران

  ٣۶/١۶٠  ۴٠١  آموزان دانش  ٠/٠٠۶  −۵١/١  ٠٩/٣٢١

  ۵١/٢۴٨  ١١٩  مربیان
۵٠٠٣/٠  −٢٩/٣  ٨/٢٨٩  

  ٩٩/١٩٠  ۴٠١  آموزان دانش

  های یادگیری فعالیت
  

  ١۵/۶۴ ١١٩ مربیان  /٠٠٢  −٨٠/٢  ٣٢/٢٨۶  ۵١/٨۶ ١۴١ مدیران
  ۴٩/١۶٢ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠٠/٠  −۵۴/١  ۶۴/٣٢۵  ٣٢/١٨۶ ١۴١ مدیران
  ٠٢/١٨٠ ۴٠١ آموزاندانش  /٠٠٠  −١٢/٣  ٢٨/٢٠٠  ٢٠/٢١۶ ١١٩ مربیان

  تدریس راهبردهای

  ٧۴/١۶٩ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  −١٩/٢  ٢١/٢١٨  ١٢/١۵١ ١۴١ مدیران
  ٧١/١۵٣ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٢/٠  −٨۴/١  ٨۴/٣۴١  ١٢/١۴٠ ١۴١ مدیران
  ۶۵/٢٨١ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠/٠  −۶٩/١  ٣٠/٢١٩  ٢۴/٢٠١ ١١٩ مربیان

  ارزشیابی
  

  ۴١/٢٩٠ ١١٩ مربیان  ٠٣١/٠  −١٨/٢  ٨٧/٣۵١  ۵۴/٢۶٣ ١۴١ مدیران
  ١٧/١٨٧ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠/٠  −٩٠/١  ١٠/٣۶٩  ۴١/٢١٢ ١۴١ مدیران
  ٨١/١٩٠ ۴٠١ آموزاندانش  /٠٠٠  −٧١/٢  ٢١/٢١٨  ۵۴/٢۴١ ١١٩ مربیان

  بندی گروه

  ١۴/٢٣۶ ١۴١ مدیران
١٩/٣۶۴  

٠٣/١−  
  

٠٠٠/  
  ١۵/٢٠١  ١١٩  مربیان  

  ٠٠٠/٠  −۶٣/٢  ۵٢/٣٨۴  ٢٣/١٨۶ ١۴١ مدیران
  ٢٩/١۴١ ۴٠١ آموزاندانش  

  ٢١/١۵۶ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠/٠  −۴٩/٢  ٧٩/٢٩٩  ٢۵/١٨١ ١١٩ مربیان

  فضا

  ١٢/١٩۶ ١١٩ مربیان  ۵٩/٠  −٢١/٢  ٢١/١٧٨  ٢١/١٧۴ ١۴١ مدیران
  ١٢/٢٠٢ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠١/٠  −٨۴/١  ٨٠/٢١٩  ٧٩/١٨٣ ١۴١ مدیران
  ١۵/٢٠١ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠/٠  −٢٢/١  ٢۵/١٧٨  ١٩/١۶۶ ١١٩ مربیان

  زمان

  ٢٣/١۶۴ ١١٩ مربیان  ٠٠٠/٠  −۴٧/٢  ١۵/٢٠١  ٩١/١۵۴ ١۴١ مدیران
  ۴١/١۶۵ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٣٨/٠  −۶١/١  ٢١/٢٨٧  ۵۴/١٩٨ ١۴١ مدیران
  ١٢/١٩۴ ۴٠١ آموزاندانش  ٠٠٠/٠  −١٢/٣  ١۴/١٩٨  ۵۴/٢١٩ ١١٩ مربیان
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دست آمده از آزمـون  به Z، مقادیر۵های جدول با توجه به داده
Uهای فـوق  های مربوط به محتوای فعالیت ویتنی برای مؤلفه−مان

دار است؛. این امر بدان معناست کـه  معنی ٠۵/٠برنامه در سطح  
هـای مـورد مطالعـه، میــان  هـای گـروه میـانگین رتبـهبـا توجه به 
آمـــوزان، در  دانــش−مربیــان، مــدیران−هــــای مــدیران دیــــدگاه

هـای مربـوط بـه  هـای مؤلفـه ها و ویژگی خصـوص بررسی آسیب
 .محتوای اموزشی، اختالف نظـری معنـادار وجود دارد

ــ  Z ریدهنــد کــه مقــاد ینشــان مــ ۵جــدول  یهــا داده نیهمچن
 یهـــا ـــتیفعال  مؤلفــه یبـرا یتنیو−مانUآمده از آزمون   دست به
 ٠۵/٠فــوق برنامــه در ســطح  یهــا تیــفعال برنامــــه در یریــــادگی

دار  یآمــوزان معنـ دانـش−رانیمد و انیمرب−رانیمد یهـا گـروه  یبـرا
ــوده، ـــ  ب ـــدار  یول ـــه Zمق ـــت  ب ـــرا دس ـــده ب ــروه یآم ـــا گ  یه
 بـا یعنـی سـت؛یدار ن یمعنـ ٠۵/٠آمـوزان در ســطح  دانـش−انیمرب
 و انیـمرب−رانیمـد یهـا دگاهیـد انیـها، فقـط م رتبه نیانگیبه م  توجه
 ۀمؤلفـ یهـا یژگیو یآمــوزان در خصــوص بررســ دانــش−رانیمد
 .دار وجود دارد یمعن تفـاوت ،یریـادگی یهـا ـتیفعال

محاسـبه  Z یرشود، مقــاد یمشاهده م ۵طور که در جدول  همان
اجـرا در  یمؤلفــه راهبردهـا یبـرا یتنـی،و−مـانUشـده از آزمـون 

دار است  معنی ٠۵/٠ سـطح در برنامه فوق های یتفعال یبرنامه درس
بـر عـدم تفـاوت در  یدهـد، فـرض صفر مبنـ یامر نشـان مـ ینکه ا
آمـوزان  دانش−یانو مرب یان،مرب−یرانمد یها یدگاهد یها رتبه یانگینم

 یهـا یـدگاهد یـانم یعنـیشــود؛  یاجرا، رد مــ یمؤلفه راهبردهادر 
 یهـا یفیـتآمـوزان در خصــوص ک دانـش−یانو مرب یانمرب−یرانمد

 برنامـه، فـوق هـای یـتاجرا در برنامه آمـوزش فعال یمؤلفه راهبردها
 ۵جـدول  یهـــا داده یــن،دار وجـود دارد؛ همچن معنــی اخـتالف
 یتنـی،و−مـانUدست آمـده از آزمـون  به Z یردهند که مقاد ینشان م
 در برنامـه فـوق های یتدر برنامه آموزش فعال یابیمؤلفـه ارزش یبـرا

 یدار بـوده، ولـ یآموزان، معن دانش−یانمرب یها گروه در ٠۵/٠ سطح
ـــاد ــه Z یرمق ــرا ب ــده ب ــروه یدســت آم ــا گ ــد یه ــانمرب−یرانم و  ی

دار  معنـی ٠۵/٠ سـطح در ارزشـیابی، مؤلفه در آموزان دانش−یرانمد
 یـــانهـــا، فقـــط م رتبـــه یـــانگینبـــا توجــه بـــه م یعنـــی یســت؛ن
 یهــا یژگـیآمــوزان در خصـوص و دانــش−یـانمرب یهــا یـدگاهد

در  یندار وجـود دارد؛ همچن یاخـتالف معنـ یابی،ارزش یهـا مؤلفـه
 یبـرا ٠۵/٠دسـت آمـده در سـطح  بـه Z یرمقـاد بندی، مؤلفـه گروه

دار بوده،  یآموزان، معن دانش−مربیان و اموزان دانش−یرانمد یها گروه
 در مربیـان−یرانمـد یهـا گـروه یآمـده بـرا دسـت  بـه Zمقـدار  یول

توان گفـت بـا توجـه بـه  یم ینبنـابرا یسـت؛دار ن معنـی ٠۵/٠ سطح
 و اموزان دانش−یرانمد یهــا یــدگاهد یـانهـا، فقـط م رتبـه یـانگینم

 در امـوزان دانـش بنـدی آموزان در خصوص مؤلفه گروه دانش−مربیان
  دار وجود دارد.  معنی اختالف برنامه، فوق های فعالیت درسی برنامه
 Z یردهنـد کـه مقـاد ینشـان مـ ۵جـدول  یهــا داده نهایت، در

زمان و مکان  یهـا مؤلفـه یبـرا یتنی،و−مانUدست آمده از آزمون  به
 یها گروه در ٠۵/٠ سطح در برنامه فوق های یتدر برنامه آموزش فعال

 یرمقــاد یدار بـوده، ولـ معنی اموزان دانش−مربیان و مربیان،−یرانمد
Z ٠۵/٠ سـطح در امـوزان دانش−یرانمد یها گرو یدست آمده برا به 

 یــانهــا، فقــط م رتبـه یـانگینبـا توجه بـه م یعنـی یست؛دار ن معنی
 خصـوص در امـوزان دانـش−مربیـان و مربیان−یرانمد یهـا یـدگاهد

  دار وجـود دارد.  یزمان و فضا، اخـتالف معنـ یهـا مؤلفـه بررسی
  

  گیری بحث و نتیجه
هـای  ای کیفیـت فعالیـت پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه

برنامه درسی فوق برنامه در دوره متوسطه اول انجـام شـده اسـت. 
فوق برنامه از  های نتایج پژوهش نشان داد از منظر مدیران، فعالیت

در وضـعیت » اهـــداف و مـواد آموزشـی«هـــای  منظر مؤلفـــه
تـوان گفـت مـدیران  نامطلوبی قرار دارند. براساس ایـن یافتـه مـی

های فوق برنامـه  مدارس معتقدند اهداف منظور شده برای فعالیت
ـــا نیازهـــای دانـــش آمـــوزان، نیازهـــای جامعـــه و تغییرهـــای  ب

اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعـه، متناسـب اساسـی اجتماعی، 
آموزان در جامعه آینـده نخواهـد  نبوده و پاسخگوی نیازهای دانش

بر این آنان در خصـوص مـواد آموزشـی برنامـه درسـی  عالوه .بود
هـای فـوق  های فوق برنامه معتقدند مواد آموزشی فعالیـت فعالیت

امـه درسـی جهـت و همسـو بـا محتـوای برن برنامه در راستا یا هم
ــا ســن رشــد عقلــی، عــاطفی و اجتمــاعی  رســمی و همخــوان ب

باشد و بـه همـین دلیـل بـر سـازندگی دانـش یـا  آموزان نمی دانش
کید نمی معنادار کردن اطالعات دانش   کند. آموزان تأ

ــان،  عــالوه ــژوهش نشــان داد از منظــر مربی ــایج پ ــن نت ــر ای ب
در » یریزمـان یـادگ«های فـوق برنامـه از منظـر مؤلفـــه  فعالیت

تـوان گفـت  وضعیت نامطلوبی قرار دارد. براساس ایـن یافتـه مـی
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هـای فـوق  مربیان مدارس معتقدند زمان تعیین شده برای فعالیـت
ها در اختیـار  برنامه، فرصت الزم را برای تمرین هر یک از مهارت

سـازی  آمـوزان قرار نداده و در این زمان محدود امکان پیـاده دانش
ای که متناسب بـا عالیـق، نیازهـا، معلومـات و  هها به گون فعالیت

 آموزان باشد، نیست.  تجارب فعلـی دانش

ــش ــر دان ــان داد از منظ ــژوهش نش ــایج پ ــین نت ــوزان  همچن آم
اهداف، مـواد آموزشـی، «هـای  های فوق برنامه از منظر مؤلفه فعالیت

ـــت ــوا، فعالی ــیابی،  محت ــای اجــرا، ارزش ــادگیری، راهبرده ـــای ی ه
در وضعیت نامطلوبی قرار دارنـد. براسـاس » ، فضا و زمانبندی گروه

  آموزان معتقدند:  توان گفت دانش این یافته می
 ی،جسـم ی،عقلـ یفوق برنامه بــه آمــادگ یها فعالیت اهداف

 یـنشـود و بـر ا یتوجـه نمـ یآنها به انـدازه کـاف یو عاطف یاجتماع
 عالئــق، نیازهــا، بــا شــده انتخــاب هــای یــتگونــه فعال یــناســاس ا
آموزان سـازگار نبـوده، فرصـت الزم  دانش فعلی تجارب و معلومات

  دهند.  نمی قرار آنها اختیار در برنامه فوق های یتفعال ینتمـر یرا برا
» هـای فـوق برنامـه محتوای فعالیت«آنان در خصوص عنصر 
برنامـه از لحـاظ کیفیـت و  هـای فـوق  معتقدند محتـوای فعالیـت

آمــوزان مـورد  آنچه در زندگی واقعـی دانشکمیـت برای یادگیری 
آمـوزان بـر ایـن باورنـد محتـوای  نیاز است، مناسب نیست. دانش

درسی   جهت و همسو با محتوای برنامه های فوق برنامه هم فعالیت
آمـوزان و  باشند و به همین دلیل به نیازهای فردی دانش رسمی نمی
  کند. های خاص آنها توجهی نمی استعداد

آموزان معتقدند  های یادگیری دانش عنصر فعالیت در خصوص
هــای  های فوق برنامه در حـدی خیلی کـم از فعالیـت در فعالیت

آمـوزان معتقدنـد در  شـود؛ همچنین، دانش گروهـی اسـتفاده مـی
شــود، در  هـای گروهـی اسـتفاده می برخی مـوارد کـه از فعالیت

آمـوزان بـر  . دانششود حـدی کـم بـه عالئق مشترک آنها توجه می
هـای یـادگیری مـواد آموزشــی  این باورند که در انتخـاب فعالیت

برنامه با عالئـق   های فوق درسی فعالیت  مـورد اسـتفاده در برنامـه
کارگیری مـواد  آموزان معتقدند به آموزان سازگار نیست. دانش دانش

واد آموزشی گروهـی (فیلم، پوستر، اسالید و...)، همچنین انواع م
توانـــد یـــادگیری مفــاهیم برنامـــه درســی  آموزشــی انفــرادی مـی

  های فوق برنامه را تسهیل کند. فعالیت

در خصوص عنصر راهبرد اجرای معتقدند راهبردهای اجـرای 
هایی که مشارکت مربی و  های فوق برنامه بـه سـمت شیوه فعالیت
هبـرد طلبـد، گرایش نـدارد و بـه همـین دلیـل را آموز را مـی دانش
آمــوزان لـّذت بخـش  هـا بـرای دانش گونه فعالیت سازی این پیاده
هــا از  گونــه فعالیت ســازی این باشــد. آنــان معتقدنــد در پیاده نمی
توان استفاده کرده  آموزان دوست دارند می های فعال که دانش روش

  گیرد.  که این امر در عمل مورد غفلت مربیان قرار می
 یـادگیریآمـوزش و  یجلسـات بـراآمــوزان زمـان از نظر دانش

 بـا تا آوردنمی فراهم را آن امکان نبوده، کافی برنامه، فوق هاییتفعال
 از بهتـری ارزیـابی شـده، پرداختـه مفـاهیم تـدریس بـه بهتر کیفیتی
 مربیـان، معتقدنـد آنـان همچنـین، آیـد؛ عمل به آنهـا هـایآموختـه
  کنند.نمی کنترل و مدیریت کافی، حـد در را جلسـات زمـان

شــود بــین نظــرات ســه گــروه در  طور کــه مشــاهده می همــان
های فـوق برنامـه اخـتالف  های نامطلوب فعالیت خصوص مؤلفه

نظر وجود دارد. براساس نتایج آزمون مشخص شد ایـن اخـتالف 
هــای  اهداف، محتـوا، فعالیــت«هایی از قبیل در خصوص مؤلفه

  دار است.  معنی» یـادگیری
دستیابی به نتایج زیر با محدودیت های زیر مواجـه  محقق در

  بوده است:
جامعـــه آمـــاری پـــژوهش حاضـــر، مـــدیران، مربیـــان و  −
آموزان دوره متوسطه شهر قم بوده، بنـابراین در تعمـیم نتـایج  دانش

 ؛پژوهش به شهرهای دیگر باید احتیاط کرد

کار گرفتـه  های محتلف انجـام پـژوهش، روش بـه از بین شیوه −
در پژوهش حاضر توصیفی بوده که در خالل آن از پیمـایش نیـز  شده

های خاص خود را  استفاده شده است. انجام کار پیمایشی محدودیت
شوند،  رغم اینکه متغیرهای زیادی بررسی می دارد و ممکن است علی

 این بررسی ممکن است عمیق نباشید؛

 ها، پـژوهش حاضـر از بین ابزارهای مختلف گردآوری داده −
نامـه اسـتفاده  بنابر ماهیت توصیفی پیمایشی خود از ابزار پرسـش

نامـه نیازمنـد مالحظـاتی  نموده است. سـاخت و اجـرای پرسـش
است. لذا در پژوهش حاضر، حداکثر تالش برای حذف تـأثیرات 

ها و همچنـین کـاهش اعتبـار داده  نامطلوب، اعم از ابهام در گویه
هـای  بـدلیل کثـرت گروهحاصل از ابزار به عمل آمده اسـت ولـی 
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ها مورد بررسی ممکن است نتایج  مورد بررسی و تعداد زیاد نمونه
ای تحت تأثیر عوامل تهدید کننده روایی داخلی و خارجی  تا اندازه

 تحقیق قرار گرفته باشد.

هـای پـیش رو در انجـام  با توجه به نتایج تحقیق و محدودیت
  شود: این پژوهش پیشنهاد می

با انجام یک مطالعه کیفی و با استفاده از ابـزار مصـاحبه در  −
آموزان به صورت عمیـق بـه ارزیـابی  گروه مدیران، مربیان و دانش

های فوق برنامه برحسـب چـارچوب کالیـن  برنامه درسی فعالیت
  ؛پرداخته شود

هـای فـوق برنامـه براسـاس  ارزیابی برنامه درسـی فعالیـت −
  ؛تایلر، پوزنر، تابا و...های دیگر از قبیل  چارچوب

 ینامطلوب بودن برنامه درس یاعلل مطلوب بودن  ییشناسا −
  .آموزان دانش و مربیان مدیران، منظر از برنامه فوق های یتفعال
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