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  چکیده

مناطق محروم و روستایی را بـر اسـاس   ) آموزاندانش( گانروزي شماري از آموزندشبانههاي آموزشگاه

هاي ها و کارکرداند که با ارزشیابی از برنامهآوري شده، در خود جاي دادهها و اهداف از پیش گردنامهبر

، هـا  آموزشـگاه گـان ایـن   کاران و داشتن تصویري گویا از وضعیت تحصیلی و زنـدگی آموزنـد  آموزش

 73این پژوهش، ۀنمون.موددر این مدارس اقدام ن هايرومندینها و توان افزایی توان به زدودن کاستیمی

ایـن دو  . دخترانـه در اسـتان البـرز بودنـد     روزي دو آموزشـگاه شـبانه  کـار در  آمـوزش  15آموز و  دانش

ي دانـش آمـوز دوره   609روزي دخترانه در این استان که روي هم آموزشگاه شبانه 7آموزشگاه از میان 

و  نامـه  ابزارهـاي ایـن پـژوهش، پرسـش    . شدندگزینی هدفمند برگزیده راهنمایی دارند، از طریق نمونه

هاي به دست آمده با توجه به سطح پژوهشگر ساخته بوده، و داده) چک لیست مشاهدات(ينگرش نامه

دهی و فشرده شدند، تا  و با به دست آوردن آمارهاي نمایندگی، سازمان ها آن) گیريمقیاس اندازه(دقت 

اي بـرآوردن نیازهـاي تغذیـه   کـه،   دهـد نشـان مـی   هـا  افتهی. توصیفی از وضعیت موجود به دست دهند

همچنـین  . طلبـد یمـ ، تالش بیشتر مدیران و مسئوالن را آموزندگان، نیاز به پاکیزگی بدن و نیاز به توجه

گان و تربیت نیـروي  گیري از اوقات فراغت آموزنداي جهت بهرهروزي، هیچ گونه برنامهمدارس شبانه

اجـراي برخـی از   گان بومی نداشـته و نیـز در  ق محروم و عشایري از بین آموزندانسانی مورد نیاز مناط

  .وجود دارد ییهایکاستآموزشی،  هايبرنامههاي بهداشتی و فوق ها به ویژه برنامهبرنامه

  

  .روزي ، مدارس شبانه)عملکرد(ارزشیابی، برنامه، کارکرد: واژگان کلیدي
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  شناسی تربیتیانکارشناسی ارشد رو ۀدانش آموخت**
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  مقدمه

اغلـب  در. سـت ا هـاي مهـم کشـورها   کـی از هـدف  رشد و گسترش نظـام آموزشـی، ی  

که بزرگـی آن بـا    دیآیماي به حساب بزرگ و پیچیده يها سازمانکشورها، این نظام از 

از این رو بـاروري و  . میزان پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جوامع بستگی دارد

تصـادي کـه   فرهنگی، اجتمـاعی و اق ۀ توسعشکوفایی استعدادها براي رسیدن به رشد و 

را که صرف آمـوزش   ییها نهیهزتوانیمبه واقع . ، الزم استطلبدیمهزینه هنگفتی نیز 

، سرمایه گذاري یک نسل براي نسل دیگـر دانسـت کـه هـدف     شودیمو پرورش افراد 

  ).1386بازرگان،(ستاها انسانةبالقويهاییتوانااصلی آن، رشد آگاهی و 

نظام آموزشی در هـر کشـوري بـراي رسـیدن بـه       قابل توجه این است که ۀمسئلاما 

اي بهتر، نیازمند یک نظام ارزشیابی است تـا تصـویر روشـنی از    خود و آینده يها هدف

ریـزان را در  گیرنـدگان و برنامـه  را به نمایش گذارد و به این ترتیـب، تصـمیم   هایکاست

 يهـا  امـه برندر ایـن میـان،   . یـاري رسـاند   کارکردهـا گیري درسـت و پیشـرفت   تصمیم

نظام آموزش و پـرورش را تشـکیل داده و    ۀبدنکه قسمتی از  روزيشبانههاي آموزشگاه

داشتن تصـویري  . را زیر پوشش خود دارد، از این امر جدا نیست آموزندگانشماري از 

که به دلیل نبود مدرسه در محل  ها آموزشگاهاین  آموزاندانشگویا از وضعیت تحصیلی 

وادگی را ترك کـرده و زنـدگی اجتمـاعی جدیـدي را در کنـار      زندگی خود، محیط خان

 هـاي برنامـه امکـان بررسـی تناسـب و کفایـت      توانـد یم، کنندیمهمساالن خود تجربه 

ي از وضـع  تصـویر  بـه  بـدون دسترسـی  .گردآوري شده براي این گروه را فـراهم آورد 

ناخته مانـده،  ناشـ  ها ضرورتروزيشبانههايآموزشگاهآموزندگانآموزشی و پرورشی 

گونه مـدارس در نظـر گرفتـه و    که آموزش و پرورش براي اداره و رفاه این ییها نهیهز

  .بی نتیجه خواهد ماند ها برنامهتالش براي ترمیم و بهبود

به دور از هرگونه نـژاد، رنـگ، قـوم و مـذهب      ها انسانآموزش و پرورش از حقوق 

ایران . یل افراد جامعه را فراهم آورندتحص ۀنیزمباید کوشش کنند تا  ها حکومتاست و 

آوري و همچنـین  نیز چون سایر کشورهاي جهان با توجه به رشد چشمگیر دانش و فن

مهارت، اقدام به گسترش نظام آموزشـی  و درخواست روز افزون جامعه به کسب دانش 

ن آمـوزا دانشاندوزي جهت دانش روزيشبانههايآموزشگاهگذاري نموده است که بنیان

 آمـوزان دانش.ستاکارکردهااین هاي آشکاراز نمونهمناطق روستایی و عشایري، یکی



41  ...کارانو کارکردهاي آموزش ها برنامهارزشیابی از امکانات، 

اگـر چـه   . نـد ینمایمـ گونه مدارس، زندگی اجتمـاعی نـوینی را آغـاز    با حضور در این

نیازهـاي   نیتـر  مهـم شناخت دنیاي پیرامون و لـذت بـردن از زیسـتن بـا همسـاالن، از      

و  دهایـ تردت عاطفی پدیدار شده از ترك خانواده، مشکال توانینمنوجوانان است، ولی 

  . فشارهاي به وجود آمده از این زندگی، به ویژه در روزهاي آغازین را نادیده انگاشت

بـه شـکل    هـا  آنةادارکه قـدمتی دیرینـه داشـته ولـی      روزيشبانههايآموزشگاهدر 

ـ  1354-55امروزي براي نخستین بار در سال تحصیلی  ات آموزشـی،  جهت ایجاد امکان

جمعیـت کـه   روستاهاي پراکنده و کم آموزاندانشاندوزيدانشيها فرصتپرورشی و 

، بـر  )ساعته 24(به صورت تمام وقت  آموزاندانشفاقد مدرسه بودند آغاز شد، حضور 

،روزيشـبانه مدارس  ۀاساسنام(مشخص و از پیش ساخته شده الزم است ۀبرناماساس 

1378.(  

یابی به اهدافی چون ایجاد عدالت آموزشی براي فراگیر س، دستگونه مداردر این 

، افزایش سطح کیفی آمـوزش  آموزاندانشزندگی  يها مهارتنمودن آموزش، باال بردن 

و کاهش افت تحصیلی، تربیت نیروي انسانی براي مشاغل مورد نیـاز منـاطق محـروم و    

، و فـراهم کـردن زمینـه هـاي     بهینه از امکانات و نیروي انسانی ةاستفادعشایري کشور، 

با بهره گیـري از اوقـات فراغـت آنـان، مـورد توجـه        آموزاندانشمناسب جهت تربیت 

خـوبی بـراي تربیـت،     يهـا  فرصـت تـوان یمـ درست  ریزيبرنامهاست، که در صورت 

هـاي تعیـین شـده    فراهم نموده و در پایان، به هدف آموزاندانشآموزش و پژوهش در 

  .دست یافت

ـارایی عملکـرد مـدارس راهنمـایی و دبیرسـتان     ی که در زمینهدر پژوهش هـاي  ي میزان ک

انجام شد، مشـخص  » عاملی«توسط  1369تا 1365نمونه دولتی از سال تحصیلی  روزيشبانه

پسرانه در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان بسـیار بیشـتر از    روزيشبانهگردید که افت مدارس 

ـ . باشدیمدخترانه  روزيهشبانمیزان افت تحصیلی در مدارس   ۀهمچنین افت تحصیلی در پای

  . هاي تحصیلی بیشتر استاول راهنمایی و اول متوسطه از سایر پایه

بـودن دانشـجویان مراکـز     روزيشـبانه يها تیمحدودبه بررسی و ) 1371(شادمهر 

معایــب و  نیتـر  مهـم نشـان داده اسـت کــه    وتربیـت معلـم در سـطح تهــران پرداختـه     

، اتـالف  هـا  آنبودن دانشجویان، کسالت و خستگی روحـی   روزيشبانهيها تیمحدود

، عـدم اطـالع از   هـا یاتـاق وقت دانشجویان در خالل گفتگوهاي زائد با دوسـتان و هـم   
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رادیو، تلویزیـون و   ۀدرست از برنام ةمسائل روزمره و اتفاقات داخل شهري، عدم استفاد

  . روزنامه است

ــا)1384(ســاالري و ســجادي  ــان ســاکن در  ۀقایســم ب میــزان اضــطراب در نوجوان

سال در دو شهر زاهدان  19تا 13سنی ۀبا نوجوانان ساکن در خانواده در دامن روزيشبانه

و جنسیت، فـرد   روزيشبانهسکونت در مدارس  که اند افتهیبه این نتایج دست ،و گناباد

  .سازدیمرا براي ابتال به اضطراب مستعد 

فیشر
١

را با انتخـاب   روزيشبانهۀمحیط مدرس تأثیرژوهش طولی، طی یک پ) 1984(

نشـان داد  هـا  افتـه ی. ساله مورد بررسی قرار داد 16تا  12آموزاندانشنفري از  50ۀنمون

آمـوز در  دختران دانش. است درصد 60آموزاندانشکه میزان دلتنگی براي خانه در بین 

  . مقایسه با پسران، داراي مشکالت بیشتري بودند

گونـه مـدارس   کشور زیر پوشـش ایـن   آموزندگان جا که شمار قابل توجهی ازاز آن

 تا با نمـایش  کشدیمهستند، رسیدگی به مشکالت این گروه، مطالعات وسیعی را انتظار 

و آمـوزش  جهـت رشـد    ها برنامهریزان را در ارائه بهتر بتوان برنامه نقاط قوت و ضعف،

  .یاري رساندآموزندگان 

وهش از مدل ارزشیابی سیپدر این پژ
٢
استفاده شده که شامل چهار نوع ارزیـابی زمینـه،    

از طریق این چهار نوع ارزیابی، سـنجش نیازهـا و اهـداف    . داد استداد، فرایند و بروندرون

ـاي اجرایـی، پـیش بینـی مشـکالت        يهـا  رحة ط، داوري دربارها برنامه آموزشـی و راهبرده

اي آموزشـی و میـزان مناسـب بـودن فراینـد اجـراي ایـن        اجرایی در جریان انجام کارکردهـ 

ـازده مناسب بودن  ةو داوري دربار ها تیفعال ـ فعالیب ردیـ گیمـ آموزشـی صـورت    يهـا  تی

  .)1386بازرگان،(

بـر   مـؤثر نگاهی همـه سـویه بـه عوامـل     با کهاست  آنپژوهش حاضرهدف اصلی 

آمـوزان دانـش کـه از   ییهادستاوردان و کاروزشبررسی کارکردهاي آم ،ها برنامهاجراي 

  .کمک کند ها آموزشگاهگونه موزش اینبه بهبود آکسب نموده

  :عبارتند از پژوهشی يها پرسش

                                                                                                                              

1. Fisher
2. Cipp
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  نوجوانی است؟ ةدورمتناسب با نیازهاي  روزيشبانهآیا امکانات مدارس  -1

نوجـوانی همخـوانی    ةبـا نیازهـاي دور   روزيشبانهاجرایی در مدارس  هايبرنامهآیا  - 2

  ؟دارند

 ي اینگونـه مـدارس،  آوري شـده بـا اهـداف از پـیش گـرد     اجرایی هايبرنامهآیا  -3

  همخوانی دارند؟

از پیش نگاشـته شـده    هايبرنامهبا  روزيشبانهدر مدارس  اجرایی هايبرنامهآیا  -4

  گونه مدارس، همخوانی دارند؟ از سوي برنامه ریزان این

  ند؟اکدام ها آموزشگاهاحتمالی این  يهایکاستدالیل -5

  روش

 15آمـوز و   دانـش  73. و پرسـش اسـت   مشـاهده گیري در این پژوهش، داده يها روش

در دو  )مشـاوران و مربیـان پرورشـی   مدیران، دبیران، سرپرستان خوابگـاه،  (آموزش کار

ایـن دو  . به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند     دخترانه در استان البرز روزي آموزشگاه شبانه

 609دخترانـه در ایـن اسـتان کـه روي هـم       روزيشـبانه آموزشگاه  7ان آموزشگاه از می

برگزیـده   و به این جهت گزینی هدفمندراهنمایی دارند، از طریق نمونه ةدوردانش آموز 

روزانـه نیـز هسـتند،     آموزاندانشترکیبی که داراي  روزيشبانهکه از نوع مدارس  شدند

در. استنامه  و پرسش )لیست مشاهداتکچ( نامهپژوهش نگرشابزارهاي این . نبودند

آموزي  دانش ۀپرسشنامآلفاي کرونباخ،نظرانصاحبها از سوي  گویه پی پذیرش روایی

و بـا روش دو نیمـه کـردن     83/0برابر با  آموزاندانشنفري از  30ۀنمونیک  با همکاري

اهـداف و  کارکنـان نیـز بـر اسـاس      ۀنامـ  پرسـش .بـر آورد گردیـد  91/0گاتمن برابر با 

ها ساخته شد و میزان یکدسـتی   آن ۀوظیفشرح ۀو بر پای روزيشبانهمدارس  هايبرنامه

براي آگاهی از وضعیت  فیزیکـی،  . بسنده برآورد گردید 87/0تا  80/0بین  ها آندرونی 

 )چـک لیسـت  (نامـه ي  بهداشتی، رفاهی، و ایمنی مدرسه و خوابگـاه هـم یـک نگـرش    

هاي به دست آمده بـا توجـه بـه سـطح     داده. ساخته شد) شانهن(نیم گویه 71ترازکی با 

دهی و فشرده شدند تا  ها و با به دست آوردن فراوانی، میانه، و میانگین، سازمان دقت آن

  .توصیفی از وضعیت موجود به دست دهند
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  هایافته

  آموزاندانشمشخصات  )1(جدول 

میانگینبیشینهکمینهدامنهرهایمتغ

4121677/13نآموزادانشسن 

67/722/1289/1961/17قبل ةدورمعدل درسی 

4354822/18)ماه(مدت اقامت در خوابگاه 

در  آمـوزان دانـش بیشـترین دلیـل اقامـت    : خوابگـاه در آمـوزان دانشدلیل اقامت 

فراهم نبودن محیط  ،)درصد 3/12(مشکل خانوادگی،)درصد 9/58(راه دور را خوابگاه

  .دهدیمتشکیل  )درصد 2/8(خانه براي درس خواندن  مناسب در 

 6/35(بـا درصـد فراوانـی     پـدرها بیشتر   :آموزاندانشسواد و شغل والدینمیزان 

 ةدوردر ) درصـد 2/34(بیشتر مادرهـا بـا درصـد فراوانـی     و  راهنمایی ةدوردر ) درصد

گـروه پـدران    و دراز پـدران شـاغل بـوده     درصـد 90بـیش از  . اند آموختهدبستان دانش

) درصـد 2/19(و کـارگري  ) درصـد 9/32( شاغل، بیشترین فراوانـی بـه مشـاغل آزاد   

شـاغل  ) درصـد 1/15(دار و مـادران خانـه   از) درصـد 6/83(همچنـین  .دارداختصاص 

اختصـاص  ) درصد8/6( غل کارگري به شفراوانی بیشترین  ،هستند که در گروه مادران

  .دارد

  آموزاندانشیوضعیت خانوادگ:)2(جدول 

  درصد فراوانی  وضعیت خانوادگی

  %89  .کنندیمپدر و مادر در کنار هم زندگی 

  %1/67  مشکل مالی

  %37  پدراناعتیاد به مواد مخدر

مورد پاسـخ ،   48از میان : روزيشبانهدر آموزشگاه  آموزندگانمشکالت  نیتر مهم

) درصـد 5/57(با درصـد فراوانـی   دوري و دلتنگی براي پدر و مادربه  ن فراوانییبیشتر

  .اختصاص یافته است

توجه به نیازهـا  به هایفراوانبیشترین :ارسمد انبه مدیرآموزاندانشهاي پیشنهاد
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7/13(هاي جبرانی یا تقـویتی برگزاري کالس، )درصد4/38(آموزاندانشهاي و خواسته

ــاه، )درصــد ــاه و آگ ــا آنمشــکالت شــدن ازسرکشــی از خوابگ ، و)درصــد7/13(ه

  .اختصاص یافته است)درصد11(مناسب ۀیتغذنمودن فراهم

  روزيشبانهکاران مدارس آموزش يهایژگیو) 3(جدول 

  کارانآموزش
میزان دانش 

  )تحصیالت(آموختگی
  تحصیلیۀرشت

 سابقهمیانگین 

  کار

 سابقه میانگین

کار در مدارس 

  روزيشبانه

  2  16  آموزش ابتدایی  کارشناسی  مدیران

  پرستانسر
کارشناسی  - کارشناسی

  ارشد

تاریخ و  -علوم تجربی

  فلسفه آموزش و پرورش
9  5/3  

  دبیران

 -)3(کاردانی

  )4(کارشناسی

  )1(کارشناسی ارشد

  10  5/16  ها رشتهۀهم

  مشاوران
کارشناسی  - کارشناسی

  ارشد
  5/1  3  شناسی بالینیروان

  10  10  الهیات  کارشناسی  مربیان پرورشی

  

  روزيشبانههاياهآموزشگامکانات

:امکانات آموزشی.1

وضـعیت   و پرداختنـد یمـ به تحصیل  نفر 15در هر کالس کمتر از : ها کالس-1-1

 يهـا یصـندل از وضعیت میز و  آموزاندانشاز  درصد 3/86.است مناسبها کالسنور

از درصـد 4/90بـوده و  مناسـب  گرمایشـی و سرمایشـی   ۀلیوسـ -رنـد رضایت داخود 

  .رضایت دارندن وسایل کارکرد ای

از  انـد  کـرده بیـان   درصـد 2/97بـوده و  وضعیت بسـیار مناسـب  :آزمایشگاه-1-2

  .کنندیمامکانات آزمایشگاه استفاده 

گـذاري  اما با وجود سـرمایه  بوده وضعیت بسیار مناسب :رایانه و اتاق رایانه -1-3

  .کنندینمده که از این امکانات استفا اند کردهبیاندرصد9/95در این بخش

  . کنندیمکه از این امکانات استفاده  اند کردهبیان درصد4/75: امکانات ورزشی-2
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وسـایل خـواب پـاکیزه و     –مناسب اسـت   ها اتاقوضعیت :امکانات خوابگاهی-3

  .که احساس راحتی از جاي خواب خود دارند اند کردهبیان  درصد4/90–مناسبند 

 يهـا  سیسـرو یزگی و خراب بودن برخی از وسایلعدم پاک:امکانات بهداشتی-4

  . کنندینمکه از حمام استفاده  اند کردهبیان  آموزاندانشاز  درصد3/86–بهداشتی

  :آموزاندانشهاينیاز

زنـدگی در  آموزنـدگان  از  درصـد 54بـیش از  : نیاز به امنیت و آرامش خـاطر -1

    . خوابگاه را دوست دارند

کـه سرپرسـتان خوابگـاه بـه      انـد  کردهبیان  آموزاندانشاز درصد62: نیاز به احترام - 2

درصـد 5/62مدیران نیز این موضوع را بخشی از کار خود دانسته و . گذارندیماحترام  ها آن

ـاي گونـاگون  بـه   کـه  اند کردهبیان  از دبیران نیز احتـرام  آمـوزان دانـش بـه شخصـیت   راه ه

  .گذارندیم

از  درصـد 3/73–) افـزایش اسـتقالل در کارهـا   ( درصـد 5/57: نیاز به استقالل -3

مسـئولیت   هـا  آنبـه   آموزندگانکه جهت افزایش استقالل در  اند کردهبیان  کارانآموزش

  .دهندیم

ذا غـ که  اند کردهبیان آموزاندانشاز درصد52: )نیاز به تغذیه(نیازهاي زیستی-4

  .مناسب نیست

  روزيشبانهغذاي مدارس دالیل نامناسب دانستن  )4(جدول 

  درصد فراوانی  دالیل نامناسب دانستن غذاها

  %7/13  متنوع نبودن غذا

  %6/9  بی کیفیت بودن غذا

  %6/9  کافی نبودن غذا

  اهداف

منـاطق روسـتایی و    آمـوزان دانـش افزایش درصد پوشش تحصیلی : ( هدف اول-۱

  )عشایري
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  آموزاندانشپذیرش  ةنحو)5(جدول 

  درصد فراوانی  آموزاندانشش پذیر ةنحو

  %9/58  مناطق محروم و روستایی

  %3/12  مشکالت حاد خانوادگی

  %)2/8  فراهم نبودن محیط مناسب در خانه

  %1/67  فقر مالی

  )افزایش سطح کیفی آموزش و کاهش افت تحصیلی: (هدف دوم-۲

    کیفیت سطح آموزشی) 6(جدول 

  درصد فراوانی  موارد آموزشی

  %66  ها توسط دبیرانبا همکالسیعدم مقایسه

  %68  استفاده از منابع کمک آموزشی

  %74  کارانآموزشتوسط تشویق جهت رسیدن به موفقیت 

%8/80  تشکیل گروه مطالعه

%8/80  از معلمان جهت رفع مشکالت درسی کمک

  

2/82:)هـا  آنگیري از اوقات فراغت با بهره آموزاندانشتربیت : (هدف سوم -3

.اند داشتهاشاره  براي اوقات فراغت ریزيبرنامهعدم به  آموزاندانشاز درصد

تربیت نیـروي انسـانی مـورد نیـاز منـاطق محـروم از بـین        : ( هدف چهارم-4

 ةدورکـه پـس از پایـان     انـد  کردهبیان آموزاندانشاز درصد8/2: )بومی  آموزاندانش

در کار کشـاورزي و دامـداري    دانش آموختگی به روستاي محل زندگی خود برگشته و

  .رسانندیمبه پدران خود یاري 

  : )زندگی فراگیران يها مهارتافزایش : (هدف پنجم-5

  آموزاندانشزندگی فراگرفته شده توسط  يها مهارتنیتر مهم)7(جدول 

  درصد فراوانی  زندگی يها مهارت

  %5/79  کنند ریزيبرنامهآموخته تا براي زندگی خود  ها آنمدرسه به 

  %8/91  رفتار همراه با تفکر

  %9/73  برقراري ارتباط با دیگران

  %4/64  افزایش تحمل در برابر انتقادهاي دیگران

  %8/17  پذیريمسئولیت
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  :روزيشبانهمدارسهايبرنامه

کـه بـه    انـد  کـرده بیـان   آمـوزان دانـش از ) درصـد 4/90( :آموزشـی  هايبرنامه-1

  .روندینمبازدیدهاي علمی 

  :برنامه مشاوره-2

  :مشاوره هايبرنامهبه کیفیت  آموزاندانشپاسخ )8(جدول 

  درصد فراوانی از عدم رضایت  مشاوره اي هايبرنامه

  %5/57  .با مشاور گفتگو کنند توانندیمدر صورت بروز مشکل به راحتی 

  %9/58  .گذارندیم، وقت ها آنيها حرفمشاوران مدارس در شنیدن 

  %53  . کندیمرا فراهم  ها آنخود  ۀلیوسحل مشکل به مشاور فرصت 

  %7/50  .را در حل مشکل راهنمایی کند ها آنتواندیماغلب مشاوران  

  

  :بهداشتی  هايبرنامه-3

  بهداشتیهايبرنامهبه کیفیت  آموزاندانشپاسخ  )9(جدول 

  درصد فراوانی  بهداشتی هايبرنامه

  %3/86  .راضی هستنداز تمیز بودن وسایل خواب خود 

  %2/97  .در حفظ نظم با سرپرستان همکاري دارند

  %2/97  .کنندیمرا به رعایت بهداشت فردي و گروهی تشویق  ها آنسرپرستان 

  

که پزشکان جهت کنترل سـالمتی   اند کردهبیان آموزاندانشاز  درصد3/86همچنین 

  .ندیآینمآنها به مدرسه 

  خوابگاهی هايبرنامه-4

  خوابگاهیهايبرنامهبه کیفیت  آموزاندانشپاسخ  )۱۰(دول ج

  خوابگاهی هايبرنامه

در صد 

  فراوانی

  5/72  گذارنداحترام می آموزاندانشسرپرستان خوابگاه به 

  3/97  کنندیمرا به انجام فرائض دینی به ویژه نماز خواندن تشویق  ها آنسرپرستان خوابگاه 

  100  رستان جهت اجراي منظم ساعت خاموشیبا سرپ آموزاندانشهمکاري 

  3/75  آموزاندانشانجام گفتگوهاي دوستانه سرپرستان با 
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انـد کـه زمـان    بیان کرده آموزندگاناز ) درصد74(خوابگاهی،  هايبرنامهاما از میان 

  .تلویزیونی در خوابگاه وجود نداردهايبرنامهي براي تماشاي اویژه

  :ها برنامهفوق -5

 انـد  کردهبه مدیران پیشنهاد آموزاندانشاز درصد7/13: آموزشی ۀبرنامفوق  )الف

از دبیـران از  درصـد 5/62.برگـزار نماینـد   هـا  آنتقویتی یا جبرانی براي  يها کالسکه 

مدیران و سرپرستان خوابگاه، کمبـود  . اند گفتهموزشی سخن آهايبرنامهنشدن فوق اجرا

. دانندیمینه بودجه را دلیل اصلی در این زم

 کـه هیچگونـه   اند کردهبیان  آموزاندانشاز  درصد 4/90:پرورشی ۀبرناموق ف) ب

  . شودینمنشستی با حضور مدیران در خوابگاه جهت رفع مشکالت برگزار 

کارانآموزشکارکرد هاي فرایند ارزشیابی از)11(جدول 

شرح کارکردکارکرد

  میزان آگاهی ازقوانین

)رستانمدیران و سرپ(

 ۀمطالع- ها نامهآیین  ۀمطالع–ها جلسهشرکت در . (آگاهی کامل دارند

.برخی از قوانین نیاز به بازنگري دارند -...) کسب تجربه و -نامهاساس

 ةپروندچگونگی تشکیل 

پذیرش و مشاوره

و همخوان با فرم پیشنهادي نام ب بوده و بر اساس قانون ثبتمناس کامالً

.صورت گرفته است

چگونگی کمک گرفتن از 

مدرسه ةاداردر  آموزندگان

 -نماز جماعت  -ها مناسبتبرگزاري .( مناسب بوده است تا حد امکان کامالً

....)برقراري نظم و –برقراري بهداشت 

اقدامات صورت گرفته  

جهت کاهش حوادث و یا 

پس از آن

ه مجهز کردن مقاوم سازي ساختمان در برابر زلزل -نصب کپسول آتش نشانی

 -نصب دزدگیر الکترونیکی ها پلهنصب حفاظ در راه  -اولیه يها کمکۀجعب

آموزندگانآموزش 

اقدامات جهت درمان 

بیمار یا  آموزندگان

دیدهصدمه

ارجاع به مراکز بهداشتی و  -اولیه در خوابگاه  يها کمکانجام ( مناسب  کامالً

)تماس با خانواده -درمانی

ا چگونگی ارتباط ب

  آموزندگان

اقدامات صورت گرفته جهت 

آموزشی و  يها تیفعالبهبود 

پرورشی

  .هیچ کدام از مدیران و مشاوران به حضور در خوابگاه اشاره نکردند

در  آموزندگانمسئولیت دادن به  -بهره گیري از نیروهاي توانمند و باتجربه

ش در جهت کوش -فعال نگه داشتن شوراها -استفاده از تشویق - مدرسه ةادار

فراهم نمودن امکانات مناسب آموزشی
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بازدیدهاي علمی و اردوها و 

چگونگی نظارت بر اجراي 

ها آن

به دالیلی چون کمبود بودجه ، یا عدم رضایت برخی از والدین و  - تا حدودي

.اما نظارت بر اردوها بر اساس مقررات بوده است –مشکالت فراهم نمودن وسیله 

 دگانآموزنچگونگی تشویق 

( به حضور در کتابخانه 

  )مربیان پرورشی –مدیران 

چگونگی برپایی مراسم 

  صبحگاهی

نصب پیام فواید  -پخش بروشور(چگونگی کارکرد کامال مناسب است 

  .کارهاي پژوهشی  ۀارائ-جایزه -اجراي مسابقه -مطالعه

ورزش  -نیایش صبحگاهی -خواندن کتاب آسمانی -کامال مناسب

  ..مطالبی متناسب با روزهاي هفته و سال و خواندن - صبحگاهی

  

کارهاي صورت گرفته در 

جهت ایجاد امکانات ورزشی

 -فکري در خوابگاه يهايبازبرگزاري و آموزش (تا حد امکان مناسب 

گیري جهت تعویض پی -همکاري با مدیر در جهت خرید لوازم ورزشی

برخی از وسایل همکاري با مدیر جهت نصب  - وسایل ورزشی از کار افتاده

).نرمشی در حیاط مدرسه

چگونگی نظارت بر امور 

بهداشتی

.بهداشتی بسیار کم است يها سیسرونظارت بر پاکیزگی 

چگونگی برخورد در هنگام 

بروز مشکالت عاطفی 

)سرپرستان(

ارجاع به  -بیان تجربه هاي خوابگاهی –گفتگوي دوستانه ( است مناسب

.ه صورت محدود استتماس تلفنی ب ةاجاز) مشاور

چگونگی نظارت بر امور 

تغذیه

مراحل خرید و تهیه مواد غذایی، طبخ و توزیع، نظافت  ۀهمدر ( مناسب  کامالً

)امور انبار داري مواد غذایی -غذاخوري، پاکیزگی آشپزهاآشپزخانه و سالن

استفاده از تشویق
.کنندیماستفاده % 100

استفاده از وسایل کمک 

  آموزشی

ستفاده از ارزشیابی هاي ا

  گوناگون

نوین  يها روشاستفاده از 

  آموزش

گروه بندي

  متناسب با نوع و موضوع درس -% 100

  .کنندیماستفاده  پایانیو  مرحله اي - آغازین هاي ارزشیابیاز دبیران %) 5/87(

بحث گروهی  –%) 75( بارش مغزي  –%) 75( نمایش  روش  –%) 100(

  %)25( مسئلهحل  –%) 5/37(

.پردازندیمآموزندگانبندي به گروه کارانآموزش%) 100(

افزایش سطح آگاهی و 

دبیران و (شغلی  يها مهارت

)مشاوران

شرکت در  -هاي ضمن خدمت شرکت در دوره –مطالعه  –ادامه تحصیل 

.ايهاي رایانهاستفاده از پایگاه هاییگردهماهاي تدریس برتر و در جشنواره
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هکار جهت افزایش را ۀارائ

انگیزه

توجه به  -به جا و مناسب يها قیتشو–برقراري ارتباط دوستانه  –%) 100(

امید  -زندگی يها تیموقعارتباط دادن مسایل درسی با  -فردي يها تفاوت

...دادن و

شرکت در  ،شرکت در جلسه شوراي دبیران ،تماس تلفنیاز راه  -%) 100(تبادل تجربه

.ايارتباط رایانه وآموزشی هاي جلسات گروه

اقدامات جهت افزایش 

آموزندگانبهداشت روان 

تهیه  -دعوت از افراد آگاه در این زمینه جهت سخنرانی(–مناسب  کامالً

)پرسش و پاسخ ۀجلس-نصب پیام -بروشور

تشکیل جلسات آموزش 

  خانواده

.شودیمبرگزار 

چگونگی برخورد با 

داراي مشکالت  آموزندگان

  فتارير

  ارتباط مشاوران با معلمان

  اداره ةمشاور ۀهستارجاع به  –فردي و گروهی  ةمشاور

طرح گویی با دبیران انجام نداده و مشاور دیگر ازویکی از مشاوران هیچ گفت

مناسب در یادگیري  يها قیتشوهاي کاهش اضطراب و اثر مسایل انگیزشی، راه

.در جلسه شوراي دبیران نام برد

  

  گیريجهنتی

و و فضـاها، نیروهـاي انسـانی، اهـداف    امکانات ند از ادادهاي این پژوهش عبارتدرون

فـوق   –بهداشـتی   –تربیتـی خوابگـاه    –مشـاوره اي   -پرورشـی  –آموزشـی  ( ها برنامه

  .)ها برنامه

  نوجوانی است؟ ةدورمتناسب با نیازهاي  روزيشبانهآیا امکانات مدارس 

تهیـه یـا بـه کـارگیري امکانـات       ۀنیزمدر  ییهایکاستژوهش، هاي پهبه یافتبا توجه 

از %) 9/95(، نصـب رایانـه   گـذاري در بـا وجـود سـرمایه   به عنـوان نمونـه،   . مشهود بود

. انـد کنون اسـتفاده نکـرده  اي آموزشگاه تااند که از امکانات رایانهبیان نموده آموزاندانش

خانه نگرش شده، از نماز روزيشبانههايآموزشگاهیکی از ، در بخش امکانات عمومی 

برخوردار نبود و از سالن اجتماعات بـراي برگـزاري مراسـم مـذهبی و خوانـدن نمـاز       

بـراي   هـا  پنجـره از داشتن تهویه بی بهره بوده و از  ها مکاناین . شدجماعت استفاده می

  . شدیماین کار استفاده 

ـایل  بر اساس نگرش صورت گرفته در خصوص فضا و امکانات  ورزشی، هرچند که وس
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از وضعیت مناسبی برخوردار بوده، ولی هیچ یـک از   روزيشبانهورزشی موجود در مدارس 

در حیـاط مدرسـه بـه     آموزنـدگان ي این کار برخوردار نبـوده و  از سالن یا فضاي ویژه ها آن

 ، که با فرا رسـیدن فصـل زمسـتان و افـزایش سـرماي هـوا و      پردازندیمورزشی  يها تیفعال

  . شروع یخبندان، ورزش کردن در حیاط مدرسه بسیار سخت خواهد شد

هـاي بهداشـت و زیبـایی    در زمینـه  ییهـا یکاسـت در خصوص امکانات بهداشتی نیز 

 يهـا  سیسـرو . وجـود داشـت   بهداشـتی  يهـا  سیسـرو به ویژه  ها مکانبسیاري از این 

خت، و چگـونگی سـا   که باید از نظـر پـاکیزگی   روندیمبه شمار  ییها مکاناز بهداشتی

. دنـ کـاهش رویـدادهاي نامناسـب کمـک فراوانـی کن     به بسیار مورد توجه قرار گیرند تا

باشـد، کـه بـه دلیـل      آمـوزان دانـش باید متناسب با جمعیت  ها مکانهمچنین شمار این 

ي بسـیاري از  زي مورد پژوهش، اسـتفاده رودر مدارس شبانه ها آنبودن برخی از خراب

در صـورتی   .رو شـده اسـت  بهبا مشکل رو ها حمامبه ویژه از  ها مکانن گان از ایآموزند

  .رودیمبه شمار که استحمام یکی از نیازهاي اساسی افراد به ویژه دختران نوجوان 

 ةمشاوره نیاز به فضاي پذیرش راحت، زیبا همراه با وسایل مناسـب دارد تـا اسـتفاد   

مـورد   روزيشـبانه اي یکی از مدارس اورهفضاي مش. مفید از زمان انتظار را تقویت کند

دیگـر هـم    ۀمدرسـ .بـوده و  آموزندگانپژوهش، بسیار کوچک، دلگیر و دور از دسترس 

بـه   روزيشبانهکه در مدارس  این در حالی است که آموزندگانی. بود فاقد چنین فضایی

 هـاي ناشـی از  ي نوجـوانی، دلتنگـی  به دلیل شـروع دوره  هستند آموختن دانش مشغول

دوري خانواده، چگونگی سازگاري با یک محیط اجتماعی جدید و یا وجـود مشـکالت   

خانوادگی، نیاز بیشتري به ارتباط با مشاور دارند تا بـه راحتـی و بـا آرامـش خـاطر بـه       

افزون بـر آن عـدم حضـور مشـاوران در خوابگـاه جهـت       . گو با مشاور بپردازندوگفت

ایـن   ةمشـاور دیـد آمـدن مشـکالتی در کـار     ، باعـث پ آمـوزان دانـش ارتبـاط بیشـتر بـا    

  گردیده است ها آموزشگاه

یکی از مدارس در مسیر قرار گرفتن زمین امکانات ایمنی،  ۀنیزمکاستی در  نیتر مهم

منفـی   تأثیردر حیاط مدرسه بود که نباید  ها آنبرق فشار قوي و نصب یکی از  يها دکل

از سوي دیگـر بـر اسـاس    . ده انگاشترا نادی واج حاصل از آن بر سالمتی آموزندگانام

هـوایی و   يهـا  کابـل انتخاب زمین، زمین مدارس باید خارج از حریم  ۀنامآیین 16ةماد

بنابراین در انتخاب زمین این مدرسه کوتاهی صورت گرفته . زمینی فشار قوي برق باشد
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    .چاره اندیشی شود ین زمینه، جهت حفظ سالمتی آموزندگانو الزم است که در ا

هاي مـدیریتی، کسـب دانـش    مدیران در رشتههیچ یک از ،نیروهاي انسانی ۀنیزمدر 

هاي مدیریتی، آموختگی در یکی از رشتهتجربه و دانش ۀهمراه داشتن دو توش. اندنکرده

در خصـوص گـزینش   . را یاري نماید ها آندر افزایش میزان کیفی کار مدیران،  تواندیم

آموختگی خـود بـه   دانش ۀرچند این افراد همخوان با رشتمشاوران این گونه مدارس، ه

، ولی این به تنهایی کارآمد نبوده و مشاورانی باید در ایـن مـدارس   پردازندیمانجام کار

کافی نیـز بـه همـراه    ۀبه کار مشغول شوند که افزون بر داشتن دانش در این زمینه، تجرب

انـد کـه در هـیچ    بیان کرده کارانزشآمواز ) درصد 3/93(از سوي دیگر،. داشته باشند

 ها دورهبه دلیل برگزار نشدن این  روزيشبانهي مدارس ي ضمن خدمت ویژهگونه دوره

توانـد بـه   هاي یاد شده مـی برگزاري دوره. انداز سوي آموزش و پرورش، شرکت نکرده

ارس، گونه مـد این آموزندگانکاران در شناخت بیشتر و بهتر نیازها و مشکالت آموزش

  . یاري رساند آموزندگانو چگونگی برخورد مناسب با  ها آندرك درست 

همچنـین پــذیرش آموزنــدگانی بــا مشــکالت خــانوادگی فــراوان چــون فقــر مــالی  

 هـا  آنسوادي، مشکالت شغلی والـدین و عـدم تعهـد و پیگیـري     ، اعتیاد ، کمها خانواده

در ، )1386(سـید محمـدي  فتـه  بـه گ  توانـد یمنسبت به مسائل فرزندان در این مدارس، 

رحلـه  کننده و با عطوفت و همچنین در سازگاري فرزندان در هر مپروري حمایتفرزند

  .از رشد، اختالل ایجاد نماید

در خوابگـاه، دوري و دلتنگـی بـراي خـانواده بـه ویـژه        آموزاندانشبیشترین مشکالت 

 روزيشـبانه محـیط   تأثیرهشی، که طی پژو) 1984(هاي فیشر این یافته با یافته. والدین است

 درصـد  60را  ها آنبر آموزندگان را مورد بررسی قرار داده و میزان دلتنگی براي خانه در بین 

دلتنگـی بـراي خانـه و خـانواده یکـی از مشـکالت عـاطفی        . ، همخـوان اسـت  بیان نمـوده 

بـه   توانـد یمکاران قرار نگیرد، آموزش یتوجهاست که چنانچه مورد  روزيشبانهآموزندگان

افزون بـر دلتنگـی؛   . دروانی و اجتماعی، و عدم تمرکز حواس و کارکرد منجر شو يها بیآس

امیدي نسبت به موفقیـت در آینـده، از دیگـر مشـکالت برخـی از آموزنـدگان       اضطراب و نا

این یافته با پـژوهش سـاالري   . انداشاره داشته ها آناست که مشاوران به  روزيشبانهمدارس 

و جنسیت، فرد را بـراي   روزيشبانهسکونت در مدارس اند کرده، که بیان )1384(و سجادي

  . ، همخوانی داردسازدیمابتال به اضطراب مستعد 
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نوجوانی همخوانی  ةبا نیازهاي دور روزيشبانهاجرایی در مدارس  هايبرنامهآیا  -2

  دارند؟

گـونگی ارتبـاط   ، هیچ یک از مدیران در مـورد چ پرسش دوم در خصوص پاسخ به 

نیاز بـه توجـه و   . اند در خوابگاه نام نبرده ها آن، از سرکشی کردن به آموزندگانخود با 

و  تـر  عیسـر کاران به ویژه مـدیران، سـازگاري   برآورده شدن مناسب آن از سوي آموزش

، مشـکالت  ها آنرسیدگی به  عدمفراهم کرده و  روزيشبانهرا با محیط  آموزندگانبهتر 

  . شودیمرا سبب  ترافزون

.ي نوجوانی، نیـاز بـه امنیـت و آسـایش خـاطر اسـت      از دیگر نیازهاي عاطفی دوره

خوابگاهی تا حدودي توانسته نیاز به امنیـت را   هايبرنامهکهن داردحکایت از آ ها افتهی

که به دنبال فرار از مشکالت خانوادگی هستند،  برآورده سـازد،   آموزندگانیبه ویژه در 

فـراهم  . چه برخی از مشکالت کاهش یابد، این رضـایت افـزایش خواهـد یافـت    و چنان

ي نوجـوانی بـیش از هـر    نمودن آرامش و امنیت از نیازهایی است که به ویـژه در دوره 

هرچه خانـه، مدرسـه و جامعـه بتوانـد آرامـش روحـی       . کندیمدیگري نمود پیدا  دوره

  ). 1385شرفی، (اند مین نمودهأرا ت اه آننوجوانان را فراهم نمایند، رشد و بالندگی 

عـاطفی مهـم    هـاي نیاز ،هـا  آنطلبـی  و نیازبه اسـتقالل  احترام به شخصیت نوجوانان

به میزان زیـادي موفـق    ها نهیزماین در  روزيشبانهمدارس  هايبرنامهکه  هستنددیگري 

  . عمل نموده است

زهاي اساسی بـه شـمار  نیا نیتر مهمکه از  و استحمام ايدر خصوص نیازهاي تغذیه

هرچند خوشایند بودن غذا از سوي افراد، وابسته بـه  . وجود داشت ییهایکاستروندیم

گیرندگان اینگونه مدارس بایـد بـه   ریزان و تصمیم، ولی برنامههاست آني سلیقه و ذائقه

و  کمـی  این نکته توجه داشته باشند که در دوران نوجوانی، نیازهاي غذایی هـم از نظـر  

ت دادن به پخـت غـذاها   کاهش مقدار غذا و یا اهمی.قابل اهمیت است کیفیاز نظر  هم

وردن را کـاهش داده و ایـن خـود سـبب    ، میل به خـ ها آنبدون در نظر گرفتن تنوع در 

گردد که نیاز افراد به ویژه نوجوانان در حال رشد، به مواد الزم بدن برطرف نشـده و  می

  .چشمگیري به بار آورد يها بیآس

هـاي  و بـروز برخـی از پدیـده    ها هورموننوجوانی با بلوغ و افزایش  دورههمچنین

که عدم رعایت بهداشت و اسـتفاده از حمـام    باشدیمجنسی به ویژه در دختران همراه
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و نیز خرابـی برخـی از    آموزندگانبا شمار ها حمامبه دالیلی چون متناسب نبودن شمار 

پوسـتی،   يهـا يمـار یببـه ویـژه    هـا يماریباد برخی از سبب ایج تواندیم... آالت وشیر

از این رو شایسته است که مسئوالن . شود ها آنمربوط به زنان در  يهايماریبعفونتی و 

  .کوشا باشند ها آندر بازسازي و حفظ پاکیزگی  روزيشبانهو مدیران مدارس 

 ةآوري شـد گـرد  با اهداف از پـیش  روزيشبانهاجرایی در مدارس  هايبرنامهآیا  -3

  گونه مدارس، همخوانی دارند؟این

ــه  در مــدارس  آمــوزاندانــشپــذیرش  ةنحــو،پــژوهشســوم پرســش در پاســخ ب

روزي آورده شـده،  شـبانه  هـاي آموزشـگاه ۀنامـ اسـاس  13ةبا آنچه در مـاد ،روزيشبانه

ــد . همخــوانی دارد ــوزش) درصــد 3/73(هرچن ــه  از آم ــد ک ــراین باورن ــاران ب ورود ک

را در مـدارس   هـا  آنیکی از مشـکالت اصـلی    داراي مشکالت خانوادگی زانآمودانش

و خسـتگی دو   آموزنـدگان  یـادگیري  ةتشکیل داده و افزون بر کاهش انگیز روزيشبانه

بـه  آموزنـدگانی به ویژه دبیران جهـت آمـوزش و پـرورش چنـین      کارانآموزشچندان 

  .شودیمکاسته آموزش و پیشرفت تحصیلی نیزکیفیاز میزان سطحتدریج 

هـاي  در زمینه کارانآموزشو  آموزاندانشهاي به دست آمده از همچنین با توجه به یافته

 این گونه مـدارس کـامالً   يها برنامهبیان داشت که  یتوانیمیادگیري،  يها مهارتآموزشی و 

و  آمـوزان دانشاز درصد 5/31بودن معدل درسی همسو با اهداف مورد نظر است ولی پایین

از پیشرفت خود در یادگیري را شاید بتوان به وجود مشـکالت   ها آناز  درصد /7ناخشنودي 

موجـود در   يهـا  اخـتالف هم از نظر فقر مالی و هـم فقـر فرهنگـی،     ها خانوادهگوناگون در 

گیـري  جهـت پـی   هـا  خـانواده ها، بد سرپرستی، اعتیاد والدین و عدم تعهد برخـی از  خانواده

ـاي  گـان بـه ویـژه    فرزنـدان، و نیـز جـدایی زود هنگـام برخـی از آموزنـده       تکالیف و کاره

. براي خـانواده نسـبت داد   ها آنهاي بسیار اول راهنمایی از خانواده و دلتنگی ۀپای آموزندگان

 ۀروزي از دیـدگاه همـ  آمـوزان شـبانه  بیشترین مشکالت یادگیري در دانـش  ها افتهیبر اساس 

ـا    . اول راهنمایی بیان شده اسـت  ۀربوط به پایکننده در پژوهش، مدبیران شرکت ایـن یافتـه ب

ـ  ـارایی مـدارس راهنمــایی و        )1369(عـاملی   ۀیافت کـه طــی پژوهشـی بـه بررسـی میــزان ک

روزي نمونه دولتی پرداخته و بیان داشته که افت تحصـیلی در پایـه هـاي    شبانه يها رستانیدب

  . باشدیمهماهنگ بیشتر است،  ها هیپااول راهنمایی و متوسطه از سایر 

گیري از اوقـات فراغـت   با بهره ت آموزندگاني مناسب براي تربیفراهم آوردن زمینه
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در حـالی کـه    .رو اسـت اي روبـه با مشـکالت عدیـده  ... و کمبود بودجه به جهت،ها آن

آوري مـدیران و سرپرسـتان خوابگـاه و    جداي از بودجه، پرکردن اوقات فراغت، بـا نـو  

ی کـه در  آمـوزان دانـش اقلیمـی و یـاري گـرفتن از امکانـات و      يهـا یژگـ یومتناسب با 

  .پذیر خواهد شدهاي گوناگون صاحب هنرند، امکانزمینه

تربیت نیروي انسانی براي مشاغل مورد نیاز مناطق محـروم و عشـایري    درخصوص

هـر  . دیده شده است ییکمبودهااست، نیز  روزيشبانههايآموزشگاهکه از دیگر اهداف 

، تـا  ریـزي برنامـه این هدف جزء اهداف بلند مدت بوده و رسیدن به آن افزون بـر   چند

دارد، ولی با توجه به یافته هـاي   آموزندگانمیزان زیادي بستگی به تغییر شرایط زندگی 

اي جهت به گونه برنامهروزي مورد پژوهش، هیچبه دست آمده، دست کم مدارس شبانه

  . اندهم نکردهحقیقت پیوستن هدف مورد نظر فرا

از پیش نگاشـته شـده    هايبرنامهبا  روزيشبانهاجرایی در مدارس  هايبرنامهآیا  -4

  ؟ گونه مدارس، همخوانی دارندریزان ایناز سوي برنامه

توان بیان نمود که در بیشتر موارد، بین این می آموزشی، هايبرنامهاجراي  ۀنیزمدر 

تنهـا در  . گـردآوري شـده، همخـوانی وجـود دارد     آموزشی از پـیش  هايبرنامهبرنامه و 

 آموزنـدگان بردن  .کاستی وجود داردریزي جهت انجام بازدیدهاي علمی، ي برنامهزمینه

، و همخـوان  ...، بناهاي تـاریخی و  ها موزهاي، صنعتی، کشاورزي، به مراکز فنی و حرفه

د تنـوع و نشـاط در   افزون بـر ایجـا   تواندیمواقعی  يها تیموقعکردن مطالب درسی با 

  . زود هنگام بکاهد يهایفراموش، یادگیري را معنا بخشیده و از ها آن

 نمـودن فرآینـدهاي رشــد، آمـوزش و پــرورش   کـه در آســان  ییهــا برنامـه از دیگـر  

اگـر چـه   . راهنمـایی و مشـاوره اسـت    ۀنقش کلیدي را بر عهده دارد، برنامـ  آموزندگان

، ولی بـه  ندیآیممشاوران در مدارس به اجرا در  کم و بیش از سويمشاوره،  هايبرنامه

کـه اسـاس    آموزنـدگان مانند ارتباط بیشتر با  ها آندلیل کمبود ساعت مشاوره، برخی از 

یکی دیگر از عواملی کـه  . جلوه نموده است تر رنگ، کم دهدیم  کار مشاوره را تشکیل

 ةاي مدرسه، استفادمشاوره يهابرنامهنتوانند از  آموزندگانسبب شده تا بیش از نیمی از 

بـه  . باشد روزيشبانههايآموزشگاهکاري مشاوران  ۀاي نمایند، پایین بودن تجربشایسته

تا بهتر بتوانند  دینمایمهمراه داشتن تجربه افزون بر دانش تخصصی، به مشاوران کمک 

کـرده و  را شناسایی  آموزندگانهاي جسمانی، ذهنی، روانی، اخالقی و اجتماعی ویژگی

  . را یاري نمایند ها آندر حل مشکالت گوناگون، 
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، بازدیـد پزشـکان جهـت    هـا  آننِیتـر  مهمبهداشتی، یکی از  هايبرنامهدر خصوص 

زنـدگی در  .ردیـ گیمـ بسیار کـم صـورت    متأسفانهکه  است آموزاندانشکنترل سالمتی 

ابراین شایسته اسـت  بن. ماري را به دنبال داردبیجمعی، خطر شیوع بسیاري از  يها مکان

ــمانی  ــت جس ــالمتی و بهداش ــه س ــدگان ک ــکان و   آموزن ــوي پزش ــر دوره، از س در ه

هـاي  کاران بهداشت، مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد تا از ابتالي آنها به بیمـاري آموزش

    .پیشگیري به عمل آید ها آنگوناگون و فراگیر شدن 

هـاي برنامـه جهت تماشـاي   ریزيبرنامهۀنیزمخوابگاهی، تنها در  هايبرنامهاز میان 

کـه یکـی از   ) 1371(هاي شـادمهر  یافته با یافته این. تلویزیون مشکالتی دیده شده است

 ةرا عـدم اسـتفاد  بودن دانشجویان مراکـز تربیـت معلـم    روزيشبانهيها تیمحدوداین 

.نی دارد، همخـوا دانـد یمـ روزيشـبانه رادیو، تلویزیون در مراکـز   هايبرنامهدرست از 

زدن نظـم خوابگـاه بـه ویـژه در زمـان      سبب برهم تواندیم، در این کارریزيبرنامهعدم 

که به هر دلیلی به استراحت در خوابگـاه   آموزندگانی اي شده و یا برايدوره يها آزمون

تلویزیـونی و   هـاي برنامه، نگاه کردن به ها آنافزون بر . ، مزاحمت ایجاد نمایدنیاز دارند

را بـه ویـژه    ها درسدر هر زمان، فرصت انجام تکالیف و یادگیري  ها آنم شدن با سرگر

گیرد، که ایـن  که در این زمینه از حس مسئولیت کمتري برخوردارند می آموزندگانیدر 

  .طلبدیمبیشتر سرپرستان را  یتوجهامر 

  :ها برنامهفوق

 ۀتقـویتی دو دسـت   يهـا آموزشجبرانی و  يها آموزش:آموزشی هايبرنامهفوق ) الف

بـه دالیلـی   در پـژوهش حاضـر،    هـا  افتهیبر اساس .دهندیمتشکیل اساسی این گروه را

روبـه رو بـوده    ییهـا یکاسـت فوق برنامه یـا   يها کالسبرپایی ... چون کمبود بودجه و

توانـد در افـزایش   تقویتی و جبرانی، مـی  يها کالسبرپایی این در حالی است که .است

وزش و جلو گیري از افت تحصیلی که یکـی از اهـداف ایـن مـدارس را     آم کیفیسطح 

  . دهد، کمک فراوانی نمایدتشکیل می

  :پرورشی هايبرنامهفوق ) ب

از سوي مـدیران   زیادي يهایکاستاي در خوابگاه، دوره يها نشستبرپایی  ۀدر زمین

یک بار در دست کم هر  ییها نشستاین در حالی است که برگزاري چنین . وجود دارد
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بنابراین الزم است که مـدیران مـدارس   . دهدماه، از جمله وظایف مدیران را تشکیل می

و حتی مدیران آموزش و پرورش در سطوح باالتر، جهـت پـیش بـرد بهتـر      روزيشبانه

بـا   ییهـا  نشسـت ي چنـین  هاي گوناگون، بـه برگـزار  در زمینه هایکاستکارها و زدودن 

  .  بیشتري نمایند یتوجهه، در خوابگا حضور آموزندگان

  کدامند؟ ها آموزشگاهاحتمالی این  يهایکاستدالیل  -5

کاسـتی  ، کـاران آموزشاز درصد  73.3:مربوط به بخش اداري يهایکاستدالیل -1

و  خانواده هاي داراي مشـکل ا بیآموزندگان، افزایش ورود آموزندگاندر قانون پذیرش 

هـاي آموزشـگاه ةژیـ واري دوره هاي ضمن خـدمت  عدم برگز نیز ها آناز  درصد 3/93

-دانسته روزيشبانههايآموزشگاهگوناگون در  يهایکاستاز دالیل بروز راروزيشبانه

  .اند

بـه   تـوان یمـ در ایـن زمینـه   :هـا  برنامهمربوط به بخش اجراي  يهایکاستدالیل -2

هت پـر بـازده کـردن    ج ریزيبرنامهفوق برنامه و  يها کالسبرگزاري کمبود بودجه در

درست جهت افزایش زمان کار مشـاوره،   ریزيبرنامهعدم و  آموزاندانشاوقات فراغت 

  .اشاره نمود و گزینش افراد کارآزموده

عـدم گـزینش   :زيرومربوط به بخش مدیریتی مدارس شـبانه  يهایکاستدالیل  -3

از  هـاي مـدیریتی   بـا رشـته  ها آندانش آموختگی  ۀرشتهمخوان نبودن  و مدیران نوآور

  . است روزيشبانههايآموزشگاهعوامل مهم در ایجاد بخشی از مشکالت 

آمـوختگی  پایین بـودن میـزان دانـش   : مربوط به بخش خانواده يهایکاستدالیل  -4

ـ ...و هـا  آناعتیاد وعدم تعهد  ،فقر مالی، فرهنگی و تربیتی  ،والدین در بـروز   تواننـد یم

  . ، ایفاي نقش نمایندروزيشبانهمشکالت در مدارس 
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