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 چكيده

ن يتاستت هتا ا آنشود و تفکر غالب يآموزان انجام مت دانشيترب برايدر مدارس  يپرورش يهاتيفعال

هاستت هتا ن فعاليتيتشناستي ان پژوهش آسيبيانجامد. هدف ايم يو اخالق ينيت ديها با تربتيفعال

نفتر مربتي پرورشتيق معتا    ٣٧٢ن منظتوريروشن هند. بتد مسئوالنزان و يربرناما يه را براتواند رايم
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، آمتدهدستتبااستفاده شد. براساس نتتاي   « رفاواريانس يک»هاي وابستا و مستعل و تحليل براي گروه
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 مقدمه

و  ياز اساسـیـک نيـوجـود  ،در جامعـه يجـاد نهـاديا يمعتقدند همواره بـرا يدانشمندان علوم اجتماع

ن یز بر همـیدر مدارس ن يپرورش يهاتیآن فعال درپيو  يتیترب . نهاد اموردارد تاز ضروریستمرار آن نا

 ران شکل گرفته است.يا ياسالم ينظام جمهور پرورشوآموزش ةکریاساس در پ

از  پـیشو  2942 سـال از واقـ درگـردد. ميباز ياسالم از انقالب پیشتربیتي به  ل اموریتشک ةسابق

 نسـل جـوان و پـرورش به تغییر فرهنگ ،ابديتغییر  پرورشوآموزش وزارت بهفرهنگ  وزارتنام  اينکه

ان پیشـاهنگي و سـازمان جوانـان سـازم. بود شده ه اقدامسفید شااصطالح  درمتناسب با اهداف انقالب 

كـل  ةها اداربعـد دند.كرمي تین اهداف فعاليا جهتدر نهادهاي تربیتي بودند كه ازجمله  خورشیدوشیر

 همـراه ،مسـابقات هنـري و درسـي امور اردوهـا و ةبرنامه و ادارهاي امور فعالیت ةدو ادار وتربیتي  امور
شـدند.  دارآمـوزان را عهـدهمسئولیت پرورش دانـش وخورشیدشیرسازمان پیشاهنگي و سازمان جوانان 

و  يشاهنشـاه يهاها و سـنتشارزگرفتار فرهنگ غربي و هم  يانقالب اسالم يروزیپس از پ ،مدارس

شـد. س یتأسـ 2951سـال  در يتـیترب نهاد امور ،ن زمانيدر ا .ندبود هاي سیاسيحمالت گروه آماجهم 

هـا ، تـروي  ارزشياسالم وردهاي انقالباحفظ دستقصد  به ن نهاد پس از انقالبيس ایتأس ،قتیحقدر

هـاي انگیزهبـا  و ز دوران پیـروزي انقـالبپـس ا و معارف اسالمي، مبارزه با افکار انحرافـي و مرـربِ

ها و با توجـه بعد ،هاي زندگيآموزان و مهارتهاي رفتاري دانشهنجار چون . مسائليبود همراه سیاسي

در  درواقـ  و شـدافزوده  تربیتي امور يهاتیها و مسئولتیفعالديگر به  آمدهشیپاوضاع به اقتضائات و 

 دهـدنشـان مي نرست انقالب اسالمي ةسناد و عملکرد اين نهاد در دها پیدايش اين نهاد نقشي نداشتند.

 ،هـاي سیاسـي مرـالن انقـالبآن مبـارزه بـا گروه ةوظیفـ و تربیتي كاركردي سیاسـي داشـته امور كه

بـا تببیـت نظـام جمهـوري  رو،ازايـن ؛مین نیرو براي جبهـه و جنـگ بـودأبازماندگان رژيم سابق و نیز ت

 .يافتو پايان جنگ اين وظیفه پايان  هااسالمي، حذف گروهک

پرورش پـیش از انقـالب و، نوشته است كه آموزشينيت ديترب يشناسبيآسدر كتاب  يمراد
ن اخـالق يـبود. ا ييكه برخاسته از اخالق ارسطو ت( استوار گشتهیتربومی)تعل Education بر مفهوم

نـدارد. پـس از  يبا اخالق اسـالم يزگارگونه ساچیبود كه ه ياشراف ساالرينربهمنبعث از جامعة 

 ه، امـوریـبا مفهـوم تزك Educationتِ مستتر در یمفهوم ترب يماهو يهاانقالب بدون توجه به تفاوت

ن يـس شـد. ایتأسـ ينظام آموزشـ يپركردن خألها يبود، برا يبر اصل خدامحور يكه مبتن يتیترب
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، ينداشت )مراد يفاوت و در عمل هماهنگمت ييپرورش وقت، ازنظر مبناونهاد با كل نظام آموزش

 (11ـ 12 ، ص2911
گـذاران بنیـان. خواسـت شـدآموزش از پرورش  شتریچه بيي هرجدا سببدر عمل  يهماهنگنان يا

آموزش به تربیـت و  خواستنديم آنان. نبود پرورشاز  جدايي آموزش پس از انقالب، هرگز تربیتي امور

و  جـاي نگرفـتدرسي  ةهرگز در ساختار برنامن خواست يا. اما جامدنیبايمان و متعهد با ينسلپرورش 

دار را عهـده تربیـت رسـالتِ تربیتـي امـورو  يپرورشـ يمربآموزش و  لتِهاي درسي رساكتابمعلم و 

و  يابيـس تـاكنون و ارزیاز بـدو تأسـ يتـیترب امـور ةشـدعرضـه يهابرنامـه يچگـونگ يشدند. بررسـ

در نظـام  را يتـیترب گـاه نهـاد امـوريجاتوانـد يت دارد. ايـن كـار مضـرور هاتین فعاليا يشناسبیآس

بـه  يابیو دسـتپیمـودن راه  يبـرا يسـودمند يو راهکارهـا شـرح دهـد كشور يرسم پرورشوآموزش

 .عرضه كندو مؤثر  سودمندار یاهداف بس

ها و ها، گفتـهوشتهها در حد نو آرمان يهدف، اصول، مبانلحاظ  از را پرورشوآموزش، نظام يميكر

 سد:ينويدانسته و م يو آرمان يار غنیآن را بس داند، بلکهينم يكاست چار، ديمصوبات قانون يحت
چوون  ؛باشد يجار يهاتيو واقع ين اهدف آرمانينده بيفزا ةن فاصليهم ،از اشکاالت موجود يکيد يشا

و (6611در  ياسومم يب مجلس شورامصو)پرورشوآموزش وظايف به قانون، اهداف و يلبا نگاه اجما
به آنچوه  ؛ميابييدرم (6611در  يانقمب فرهنگ يعال يمصوب شورا) پرورشونظام آموزش ات تغييريکل
نوده يج آن بوه نلوآ آي، خواهان انتقال و تروياسيو س ي، اعتقادي، فرهنگي، اخمقيارزش يهاجنبهنظر از

ها ان اهوداف و برناموهيونوده مياش گللوت  فزيدايوپ علوتلته توجه شده است؛ پس ينحو شابه ،ميهلت
ان شده و آنچوه يب «قصد» دان نظر وين آنچه در ميلت؟ چرا بيگر چيديسواز يتيسو و انتظارات تربکياز

وجوود  يشود ارتباط معناداريم «کلب»ييرد با آنچه در بازده نهايگيصورت م «اجرا» و «عمآ» دانيدر م
م و آنچوه ياکورده «قصود» يدرسو يهواکتاب و پرورشوآمووزش يهارناموهن آنچه در بيندارد؟ چرا ب

ق وجوود دارد؟ يعم يبلکه بعضاً تعارض ،عيوس يافاصلهتنها نهاند، ن در رفتار خود کلب کردهآموزادانش
 (61و61، ص 6636،يمي)کر

، يانسـان يروین همچون فراوان يهانهيصرف هز برافزون نظر و عمل  ةن شکاف در عرصيوجود ا سبب
ز مسابقات گونـاگون قـرآن، نهـ  البالغـه، یو ن يمذهب يهاها و مناسبتمراسم يوقت، بودجه و برگزار

 ست؟یاحکام و... در مدارس كشور چ
 آموزش از پرورش نوشته است: يآن جداساز پیروم و یه بر تعلیتقدم تزك ة، درباريحسن

نظر شود. بهيده ميد، «م مقدم استيه بر تعليتزک» معروف ةجمل تيتربوميتعلاز متون مربوط به  ياريدر بل
عنوان بوه يادشوده ةجملو ،يو عرفان يات اخمقيز ادبيات و نيات و روايآ يسبب استناد به برخرسد بهيم
عنوان اصوآ سووم ن گزاره بهياست. هم شده يکشور تلق يرسم تيتربوميتعلنظام  ياز اصول محور يکي
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م يه بور تعلويود تزکيبا پرورشوآموزشدر نظام » ران آمده:يا ياسمم يجمهور رشپرووآموزشاز اصول 
 تيوتربوميتعل» در اصآ ششم آموده: همچنين «ت منفک نباشديوتربميک از شئون تعليچيداشته و از هتقدم 

 دهود،يش ميآمووزان را افوزاکه سطح دانش و اطمعات دانش يعموه بر آموزش علوم و انتقال معلومات
 يهاد برناموهيوآمووزان، بامتنوو  دانش يت اسوتعدادهايو کشف و هدا ير ابعاد وجوديجهت رشد سابه

عنوان ا همان پرورش بوهيه ين بخش تزکيدر ا «ه و به مرحله اجرا گذاشته شوديمتنو ، جاذب و سازنده ته
ر يو، تعبينيو د ياخمق، ي، مدنياسي، سي، اجتماعيابعاد عاطف يعنيآموزان دانش ير ابعاد وجوديرشد سا
 ين اصوول، متووليت بر اسوا  هموينهااند و درکرده يومات( متفاوت تلقرا از آموزش )انتقال معل و آن
 يشده اسوت کوه هموان مربوينيبشيت پيريها در مدرسه و در سطوح باالتر مدتين فعاليا يبرا يخاص
 (.6631، ياست )حلن يساختار معاونت پرورش و يتيترب

 پرورشووزارت آمـوزش يكلـ يمشـو خـ  يچهـار اصـول، مبـان ةم در مادیله بر تعیتزك ياهتقدم رتب

 (.31 ، ص2911، ياست )صفو شدهد یز تأكی، ن(15/22/2911)مصوب 

و  يافـت ارتقـا پرورشوآموزشبه سطح معاونت وزارت  2911در سال  يتیامور ترب ،ن اساسیبر هم

 .شداز برش آموزش مجزا  يطور رسمبه

چ ید دانسته كـه هـيجد يران را امريآموزش از پرورش در ا ييجدا ،يادر مصاحبه محمد كاردانيلع

موافـق  تیـتربومیتعلدر نظام  يبه شکل كنون يکیبا ساختار تفک يرسد وينظر مندارد. به يريتار ةسابق

 (.2915، ينی)حس است نبوده

 درپـيصورت گرفت كـه  Education ةواژ براي در يکیتفک يگذاردر معادل و ناخواسته آشکاراشتباه 

، يزير، برنامـهيالتی، تشـکيابعـاد سـاختار همـةدر  پرورشوآمـوزش يهاتیفعال میان ييوار جدايآن د

 (.24ـ29، ص 2919، يميوجود آمد )كرهو... ب يابی، ارزشيانسان يروین

ن تصـور را كـه مدرسـه يا نند وبا هم برگزي را اند هر دو لفظخواسته تیتربومیتعلواضعان اصطالح 

 يت منهـایـت و نـه در تربیـترب بـدونم یند. نقش مدرسه نه در تعلياز اذهان بزدا ،م استیتعل يجا فق 

 ةزمـان بـه هـر دو اسـت. كـاربرد اصـطالح دوگانـمدرسـه پـرداختن هم ةفیبلکه وظ ،م نهفته استیتعل

از هـم جـدا هسـتند  تیـتربومیتعل ةه دو مقولـكـ معنـانيكننـده باشـد؛ بـدتواند گمراهي، متیتربومیتعل

 (.993ـ991، ص2914گران، يسرشت و د)پاک

نظران ران، صـاحبيـا تیتربومیتعلدر نظام  «پرورش» و «آموزش» میان يک ساختاریبا توجه به تفک

ق یـا تلفيـک یتفک موارد متضاد، درپي يفاوت و در برخمت آراي باخانه ن وزارتيا مسئوالنن حوزه و يا

 ياجـرا يبـر چگـونگ يمیرمسـتقیم و غیمسـتق آثـارن امـر يـباشـند، ايآموزش از پرورش م يساختار
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 هـاتیلن فعايـ، با توجه به اهـداف ايتیبرنامه در مدارس و عملکرد امور ترب و فوق يپرورش يهاتیفعال

 است.  ينيت دیترب ينوع اين خود گذارد كهيم

ان یـمرب است كه كرده يریگجهیو نت يرا بررس يان پرورشیمرب يت شغلي( رضا2911) اشرف باجالن
 (.15 -14، ص 2911، ي)نقل از حاج ندارند يكار پرورش به يفراوان ةعالق يپرورش

 اهمیـت حسـب بـر را پرورشـي مربیـان شـغلي انگیـزش افـزايش بـر مـؤثر ، عوامـلتوكليمنظري

 از مسـتمر و دقیق اي، ارزشیابيحرفه ايغن و شغلي ةتوسع ةزمین ساختن ب آورده است: فراهمیترتنيبد

 و مطلـوب وضـعي متعـالي، ايجـاد و روشـن اهـداف تـدوين و پرورشي، تصريح مربیان عملکرد ةنحو

 امکانـات اجتمـاعي، تـأمین حرمـت بردن تنبیه، باال و پاداش ةعادالن و صحیح نظام كار، برقراري مناسب

 (.1ـ1 ، ص2911 توكلي،رفاهي )منظري و مادي

اند نتوانسـته يان پرورشـیـگزارش كرده اسـت كـه مرب يتیترب يهاتیفعال يابي( در ارز2919) يچمن

 و د نشده اسـتيیان تأیآموزان عملکرد مببت مربدگاه دانشياز د .آموزان باشنددانش يبرا يمناسب يالگو

ل بـه يـ، تماقـ فان یـاز مرب يمـیک بـه نيـنزد. ت در مدرسه را ندارندیفعال يان امکانات مناسب برایمرب

 يآمـوزان و برگـزاردانش يو خـانوادگ يدر حل مشکالت فرد آنان. و قرآن دارند ينيس دروس ديتدر

ان مطلـوب یـاداره و مرب میـان يهمکـار. اندس در كالس موفق نبودهيو تدر ي، هنريفرهنگ يهامسابقه
، ي)نقـل از حـاج ردیـگيکـرد صـورت ما درخواسـت گـزارش عملنظارت فق  بـ اي كهگونهبهست؛ ین

 (.15ـ14 ، ص2911

ر يـل زيدال و يرا، بررس يآموزش ةانتقال به شاخ يبرا يان پرورشیش مربي(، علل گرا2914) ياسالم

كمبـود  سـببت بـهیـ، احسـاس عـدم موفقيتیترب يهااز روش يكاف يآگاه نبوداست:  را گزارش كرده

 (.همانخانواده و مدرسه) يناهماهنگ و وظاين ر شرحتکب ت آموزشگاه، تنوع ويريامکانات، نقش مد

اسـت؛  آموزان موفق بـودهسازي اوقات فراغت دانشطور متوس  در غنيمسابقات فرهنگي هنري به

 مـذهبي و سیاسـي مسـائل به كه يآموزاندانش و آموزان ضعین درسيدانش جذب ن مسابقات دريا اما

 (.39ـ32، ص 2914، يفیلط) است نداشته چندان توفیق، دهنداهمیت نمي

د و مسـابقات يـبازد ،نمـاز جماعـت، اردو يهابرنامـه عملکرد (2911)يپرتو و سلطانبر گزارش  بنا

، مطالعـه يو تجسم يدست ي، مسابقات شعر، تئاتر، هنرهايو كالس پرورش بوده موفق البالغهنه  قرآن و

 (.13ـ11 ، ص2911، ي)حاجبوده است و پژوهش در مدارس ناموفق 

زان یـبـه م ،يتـیترب يهاآمـوزان در برنامـهاسـت كـه جـذب دانش كـرده(، گزارش 2911) يمیابراه
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ها ن برنامـهيـآموزان را در ازان جذب دانشیران میدب يتیت تربیش فعاليافزا .دارد يان بستگیترصص مرب

 ردهشـمآنان  يو درس يآموزش يهاتیاز موفق يکي يتیترب يهاآموزان در برنامهشركت دانش .برديباال م
 (.همان) شودينم

 ٪11ش از یدهد كه بـينشان م 2911پرورش سراسر كشور در سال ورئیسان آموزش ينطرسنج

 يابيـن ارزیت را در سطح متوس  و ضعیتربومیدر تحقق اهداف تعل يان پرورشیآنان، عملکرد مرب

 )همان(. اندكرده

 آنـان پاسـخ اند.پرسـیدهي تـیترب ياهتیت فعالیفینظران دربارة كصاحباز (، 2911)يو عباس يرجب

 يفیار ضـعیاست؛ اما در سطح بسـ يتیترب ت اموريمأمور يمحور اصل ينيت دی: ترببرداردرا درن نکات يا

 يهـاتیت پرداختن بـه فعالیو ظرف كندمحقق  را ينيت دیترب تواندنمي يتیترب ؛ اموراست صورت گرفته

انقـالب  نرسـت ةدر دهـ يپرورشـ دها را نـدارد. عملکـردو رشد استعدا ييبرنامه، مشاوره، شناسا فوق

، متحـول وض متناسب با  زيرا ؛ستین شدنيدوم چندان دفاع ة؛ اما در دهاست مناسب بوده يطور نسببه

د يـاز درا  يان پرورشـیـگـر كـه عملکـرد مربيد يات زمان فاصله گرفته است. پژوهشینشده و از مقتض

 ييشـکوفادربـارة  انیـت مربیـموفق است، كرده يبررس 13ـ11 سال متوسطه در ةآموزان دختر دوردانش

 آمـوزاندانش ينـياستحکام اعتقـادات د و ي، حل مشکالت و مسائل روانياستعدادها، حل مسائل اخالق
 (.همان) كرده است يابيرا كمتر از متوس  ارز

ـ  يفرهنگـ مسابقات يمدارس ضرورت اجرا يتیترب يستادها يو اعضا يان پرورشیمرب ٪91حدود

 يهـاتیفعال يفـیك يارتقـا جهـت در ديـكند كـه باين امر روشن مياند. اكرده يابيرا متوس  ارز يهنر

 (.123ـ231، ص 2911، يآبادعلم يكوشید )جعفر يشتریب يپرورش

ان بـا فـرا امکـان انترـاب مجـدد، یمرب %5/14 كه دهدي(، نشان م2911) زادهيرانيا  پژوهش ينتا

مت آموزشـيح میتـرجآنـان  ٪4/12 را انترـاب و يشـپرور يشغل مربـ ت كننـد. یـفعال يدهنـد در سـِ

چـه »كـه  پرسـشن يـ، در پاسخ كاركنان مـدارس بـه ا2911در سال تیتربومیتعل ةپژوهشکد ينظرسنج

انـد و ر مدرسه را عنـوان كـردهيو مد يكادر آموزش «ت دارد؟یدر ترب يترنقش برجسته يا نهاديشرص 

ها و كاركنان مدارس بـه وحـدت سـاختار، برنامـه ٪11و  دانسته ثرؤمرا  يان پرورشیقش مربن %9/1 فق 

 (.13ـ11 ، ص2911، ي)حاج اندها نظر دادهتیمسئول

حجـم فـراوان و بـه آمـوزان (، در گزارش پژوهش خود نوشته است كه دانش2912) يمرتضو

ت جـوايز و یـفیدر خصوص نـوع و ك اند و درصد بسیاري نیزمسابقات اعتراا كرده يداور وةیش
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اند. شود( معترايمسابقات داده م يپس از برگزار يطور غالب مدت طوالنزمان اهداي آن )كه به

، عـالوه بـر مربـو  يهادر دستورعمل يدرپيرات پییپذير و تغک برنامة هدفمند و انعطافيفقدان 
 يتـیترب ايلهیمنزلة وسـبه يرورشمدارس، سبب شده است كه مسابقات پ ياتالف وقت و سرگردان

ا كتمـان كننـد يآن را انکار  يتیاشتباه كاركرد ترببه ياجه عدهینتخود دور شود و در ياز هدف اصل

 (.1، ص 2912، ي)مرتضو

 يو اجـرا يپرورشـ انیـالت مربیسـطح تحصـ میـان، نشـان داده اسـت كـه يواحد  پژوهش ينتا

 (.2، ص 2912، يوجود ندارد )واحد معناداري ةرابط هنريـ  فرهنگي مسابقات آمیزموفقیت

ن ین و تـأليتـدو نـةیتنها در زمدهـد كـه نـهينشان م (Olivier Bertrand)برتراند  پژوهش ينتا

هـا و زهیوجـود دارد و در هـر دو مـورد بـا انگ يز مشکالتیاهداف، بلکه در انتقال اهداف به عمل ن

 يبـرا اهـداف رو، روشـن نبـودنم؛ از ايـنیرو هسـتروبـهز یـاي آنـان نیـآموزان و اولعاليق دانش

 اهـداف تحقـق مـان  آورده، وجـودبـه  يبرنامـه مشـکالت ياجـرا در شـانياي ایاول و آموزاندانش

آنـان مربـو   ييادشده به بافت فرهنگـ يهازهیكند كه عاليق و انگياضافه م برتراندگردد؛ البته يم

آمـوزان و دانش يطبقة اجتماع يو حت يشان با بافت فرهنگيا دگاهيدهندة رابطة دن نشانياست، و ا

 .(221ـ221، ص 2331ائشان است )برتراند، یاول
 يهـاشيشـتر از گرایكـرده كـه ب يرا سـرر ييهابیس، فراز و نشـیاز بدو تأس يتیترب آنجاكه اموراز

اين حقیقت روشـن  ما ايبر ،بوده است متأثر دولت ساختارو  پرورشوآموزشحاكم در وزارت  ياسیس

م یتعـال براسـاست درسـت فرزنـدان یتواند به تربيو م استتر حیو صح ياصولدگاه، يكدام د نیست كه

میـان  يهمـاهنگ ،شـده پرورشوآمـوزشات يـبـه اهـداف و غا دسـت يـافتننجامـد و یاسالم ب يقیحق

 بـه يابیكشـن و دسـت يبـرابنـابراين  .را موجـب شـود تیتربومیتعلدستگاه  يدادهاندادها و درونبرو

ق در یـعم يضـرورت دارد بـا بـازنگر همچنـیند. شـون پژوهش روشن يقت امر، ضرورت انجام ایحق

آن  ينقـا  ضـعن و علـل ناكارآمـد اسـت، ن نهاد اعمـال شـدهيكه در ا ييهاو روش ياهداف، محتو

ن يرد و بـدیـرار گقـ پرورشوآمـوزشان وزارت یـزان و متوليربرنامه يروشن فرارو يریو مس ييشناسا

نسـل  گمراهـياز  مـان  تـرو از آن مهم يریگزاف جلوگ يهانهيو هز يانسان يروین تباه شدناز ، ترتیب

 .شودميجوان و نوجوان 

دگاه يـاز د يپرورشـ يهاتیو فعال يتینهاد امور ترب يهاتیفعال يشناسبیآس روپیشهدف پژوهش 

 ست:هاپرسشن يويي به ااست. اين پژوهش درصدد پاسرگ يان پرورشیمرب
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، روش، هـدف و ا، محتـويسـاختار) يپرورشـ يهـاتیموجـود در فعال ياهبیانواع آس میانا يآ. 2

 وجود دارد؟ يادارتفاوت معن يان پرورشیدگاه مربيد ( ازيانسان يروین
 يهـايژگيو و يپرورشـ يهـاتیموجـود در فعال يهابیآسـ ةدربار يان پرورشینظر مرب میانا يآ. 1

ت، و ی، جنسـيلیتحص الت، رشتهیكه در آن اشتغال دارند، سطح تحص يلیتحص سن، دورهک )یوگرافدم

 وجود دارد؟ يدارمعنا ة( رابطآنان يشغل ةرَست

 روش پژوهش 

، بـه يپژوهشـ يهاپرسـشاست كه با توجه به موضوع، اهداف و  يقات كمّیپژوهش حاضر از نوع تحق

 ست.ا شدهانجام  يبستگهم يفیروش توص

 پژوهش ةجامعه و نمون

 است. شده داده نشان (2شماره )جدول  در نمونه هايگروه کیدموگراف يهايژگيو به اطالعات مربو 
 نمونه يهاتوصيفي گروه هايشاخص (6 شماره)جدول 

 درصد تعداد وووريمتغ

 
 سيمقطع تدر

 7/61 11 ييابتدا
 6/77 71 ييراهنما

 6/71 38 متوسطه
 3/76 11 نامشخص
 688 776 کآ

 تيجنل

 3/11 661 زن
 3/77 71 مرد

 6/77 16 نامشخص
 688 776 کآ

 ت تأهآيوضع

 6/17 631 متأهآ
 1/68 71 مجرد

 1/76 11 نامشخص
 688 776 کآ

 يرسته شغل

 83/67 66 يآموزش
 7/67 33 يپرورش

 1/11 617 نامشخص
 688 776 کآ

 
 متيسطح تحص

 81/6 6 پلميد
 3/67 61 پلميفوق د

 1/13 616 لانسيل
 1/6 1 لانسيفوق ل

 1/71 78 نامشخص
 688 776 کآ

 يليرشته تحص

 1/61 11 مربوط
 1/61 681 نامربوط
 1/71 78 نامشخص
 688 776 کآ
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شـاغل  يان پرورشـیـمرب همةپژوهش شامل  ةجامع ،شودمي مشاهده (2ةشمار)جدول  در كه گونههمان

 يریگنفر كه بـا اسـتفاده از روش نمونـه 119 يآمار ةراز بوده است. جامعیشهر ش يلیتحص يهادوره در
نفـر  291 درصد( مـرد و 1/11)نفر  11شامل  اند،برگزيده شدهمطالعه مورد نمونهبراي  ياخوشه يتصادف

 درصد( زن بودند.  1/43)

 ييراهنمـا ةدرصـد( دور 2/11نفـر ) 14، يياابتـد ةها در دوريدرصد( از آزمودن 1/23نفر ) 54تعداد 

كنندگان شـركت درصد( از 1/11نفر ) 15و  كار مشغول بودنددرصد( در دورة متوسطه به 9/13نفر ) 11و

 بودند. س خود را مشرص نکردهيتدر ةز دورین
 4/19نفـر ) 14درصـد( مجـرد، و  5/21نفـر ) 15هـا متأهـل، و يدرصـد( از آزمودن 9/11نفر ) 214
 يلیهـا مـدرک تحصـيسـه نفـر از آزمودن يعنيدرصد  13/2ند. کردز تأهل خود را مشرص نیدرصد( ن

 4/2نفـر ) چهـارسـانس و یدرصـد( ل 3/51نفـر ) 212 رلم،يددرصـد( فـوق 1/21نفر ) 95، داشتند رلميد
 درصـد( مـدرک 1/15كنندگان )نفـر از شـركت 11و  داشـتندسـانس یلفوق يلیز مدرک تحصیدرصد( ن

 خود را مشرص نکردند.  يلیتحص

نفـر  213، مربـو  و يپرورشـ يمربـ يعنـي آنـاندرصـد( بـا شـغل  4/94نفـر ) 34 يلیتحص ةرشت

خـود را  يلیتحصـ ت رشـتهیز وضـعیـدرصـد( ن1/15) مانـدهاقينفـر ب 11 .استدرصد( نامربو  3/93)

 بودند. کردهمشرص ن

 ابزار پژوهش

د. يـکرت استفاده گردین لیه از نوع مدرج در طيگو 51شامل  يانامهرو از پرسششیدر پژوهش پ
 يهانـهياز گز يکـيا مرالفت خـود را بـا انترـاب يزان موافقت ین پژوهش ميكنندگان در اشركت

كه دامنة نمـرات آن از پـن  تـا يـک بـود،  «نظرم، مرالفم و كامالً مرالفميكامالً موافقم، موافقم، ب»
 .مشرص كردند

بازپاسـخ  يانامـهپرسـشدر آغاز با  :شد ين شرح طيبد يمراحل يادشده يساخت ابزار پژوهش يبرا

 يهـاتیفعال هايضـعن راز خواسـته شـد كـهیچهارگانـه شـ ينـواح تران برینفر از مرب هشتاداز تعداد 

بـا  يانامـهان پرسـشیـمرب ة اينشدعرضه آرايان كنند. سرس بر اساس یرا ب يتیترب و نهاد امور يپرورش

 د. شم یتنظ «کرتیل»اس یه در مقيگو 11
و  يدرونـ ينامـه از همسـانشتر پرسـشیب ييروا يابيارز يبرا ومشابه حذف  هايپرسشدرگام بعد 

كـل و بـا  ةه بـا نمـريگو هر يبستگهمب يوه كه ضرین شيد؛ بدشاستفاده  هاهنمر میان يبستگهم ةسيمقا
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 يبسـتگهمب يكـل ضـر د كه با نمـرهحذف شدن ييهاپرسش، جهیدر نتد، يگر محاسبه گرديد يهاهيگو

 .  كاهش يافته يگو 51نامه به پرسش هاپرسش سرانجام ؛نداشتند يدارمعنا
بـه  يل عـاملیآن با استفاده از تحل ياس، ساختار عاملیمقسیزده  ياسازه ييروا يابيارز ين برایهمچن

هر عامـل بـا چهـار عامـل  انسير واريد و مقاديمحاسبه گرد «ياسکر»و بر اساس جدول  ياكتشاف ةویش

كـه بـه  مزبـور گانـهعوامـل چهار ينییانس تبيكرد. وارين مییانس كل را تبياز وار 2/42استرراج شد كه 

در  اسـت، يزش معنـویو انگ يانسان يروی، بُعد نيزش مادی، بُعد انگيياجرا يب شامل: بُعد ساختاریترت

 .شودارائه مي (1 شماره)جدول 

 فوق آمده است. هريک از ابعاد چهارگانة ينامة مزبور براه از پرسشيک گويمونه ن قسمت براي نيدر ا

 را يشـغل يهـاساستر آنان، يكم يابيارز و يپرورش يهاتیفعال يگستردگ: يياجرا ـ يبُعد ساختار

 .دهدمي افزايش پرورشي نیروهاي میاندر

 از خـارج كـه ييهـاتیـفعال يبـرا يپرورش يروهاین به كاراضافه شدنن پرداخت :يزش مادیبُعد انگ

 .استشده  يپرورش يهاتیفعال و يتیترب امور نیتضع سبب دهند؛يم انجام ظنوم ساعت

 امـور ةرشـت انيدانشـجو بـه معلـم تیـترب مراكز در كه ييهاآموزش كافي نبودن: يانسان يرویبُعد ن

 امـور نیتضـع سـببتوانـد مي ،عمـل میـدان در شـغل نيا اتیواقع نبودننیز مطابق  و دهنديم يتیترب
 .شود يپرورش يهاتیفعال و يتیترب

 يروهـاین بـا سـهيمقا در يپرورشـ يروهاین از مسئوالن و رانيمد يقدردان عدم: يزش معنویبُعد انگ

 .شوديم آنان يهازهیانگ زین و يخودباور كاهش سبب ،يآموزش
 عوامآ توسط شدهتبيين کآ واريانس (7شماره )جدول 

 عامآ ينييانس تبيدرصد وار
11/78 6 
1/7 7 
1/1 6 
1/1 1 
 کآ 6/16

ت يـ، كفا«ت بارتلـتيـكرو»و آزمـون ( KMO) يبردارت نمونهيزان شاخص)حد( كفایاست كه م گفتني
 141 / . و12ب یـترتن دو شـاخص بـهيـر اينشان داد. مقـادرا  ياكتشاف يعامل ،لیانجام تحل يشواهد برا

ژه و يـر ويدار شد. بـا اسـتفاده از شـاخص مقـادمعنا P < / .1112 در سطح «ت بارتلتيآزمون كرو»بود. 

ا يـدو عامـل  يرو 15/1 يبـاال ينداشتن بار عـامل سبببه  هاپرسش يز حذف برخیو ن ينمودار اسکر

. ارزش شـده، اسـترراج يـگو 94(، چهار عامـل بـا مجمـوع 15/1كم )كمتر از رایبس يعاملبار ايشتر و یب
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اند. آورده شـده (9 ةشـمار)عوامـل، در جـدول  يها روهيـگو يو بارعـامل ينـییانس تبيد وار، درصژهيو

 .استمناسب هر عامل  ياز پراكندگ يانس هر عامل حاكيدرصد وار
 ياستادان حـاك آرايد. جم  ش يدانشگاه نظرخواه استادز از پن  ین يصورـ  ييبه روا يابیدست يبرا

 برخوردار بوده است. مناسب يـ صور يياز روا يادشده ةناماز آن بود كه پرسش
  يانس تجمعيانس و درصد واريژه، درصد واريمقدار وه شده همراعوامآ استخراج (6شماره) جدول

 درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه عاملها رديف
 11/78 1/ 36 بعد ساختاري اجرايي 6
 7/ 1 61/6 بعد انگيزش مادي 7
 1/1 7/ 78 بعد نيروي انلاني 6
 1/ 1 7/ 71 بعد انگيزش معنوي 1

 
 (N= 273مربوط به هرعامآ) يهاهيگو يو بارعامل ي: عوامآ اصل (1 شماره)جدول 

 ينام عوامآ اصل هاپرسش
 يزش معنويبعد انگ يانلان يرويبعد ن يزش ماديبعد انگ  يياجرا يبعد ساختار

 / . 138 67 سؤال شمارة

 

 

 

 / . 111 11 سؤال شمارة
 / . 117 68 سؤال شمارة
 / . 161 11 سؤال شمارة
 / . 167 67 سؤال شمارة
 / . 186 63 سؤال شمارة
 / . 173 61 سؤال شمارة
 / . 117 61 سؤال شمارة
 / . 168 11 سؤال شمارة
 / . 177 11 سؤال شمارة
 / . 178 71 سؤال شمارة
 / . 167 71 سؤال شمارة
 / . 187 16 سؤال شمارة
 / . 186 73 سؤال شمارة
 / . 136 67 سؤال شمارة
 / . 117 66 سؤال شمارة
 / . 616 17 سؤال شمارة
 / . 617 77 سؤال شمارة
 67 سؤال شمارة

 

318 . / 
 / . 386 66 سؤال شمارة
 / . 787 61 سؤال شمارة
 / . 171 66 ةسؤال شمار
 / . 117 68 سؤال شمارة
 7 سؤال شمارة

 

161 . / 
 / . 176 7 سؤال شمارة
 / . 161 3 سؤال شمارة
 / . 131 6 سؤال شمارة
 / . 117 1 سؤال شمارة
 / . 173 1 سؤال شمارة
 / . 611 11 سؤال شمارة
 / . 616 11 سؤال شمارة
 13 سؤال شمارة

 
111 . / 

 / . 116 17 سؤال شمارة
 / . 167 18 سؤال شمارة

 7/  71 7/  78 6/  61 1/  36 ژة عامآيمقدار و
 1/  1 1/  1 7/  1 78/  11 ينييانس تبيدرصد وار

 16/  6 شدهنييانس تبيکآ وار
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 94نامـه، ايـن پرسـشاصـلي  پرسـش 51كه بر مبنـاي  يابیمميدر (4ة شمار)جدول بر اساس اطالعات 

را تبیـین  يپرورشـ يهـاتیفعال يشناسـبیآس/ . درصد از واريانس عوامل مـؤثر در 42 اندازةتا  پرسش
 ضرايب اشتراک دارند. ،عامل چهارگانه در  51كه اين عوامل  بیني كردپیشتوان است. بنابراين مي كرده

ب در ابعـاد ين ضـريـ. اشـدمحاسـبه  «كرونبـا  يآلفـا» ةویاس به شـیمق ييايپا روپژوهش پیشدر 

 يرویـ، در بُعـد ن53/1 يزش مـادی، در بُعد انگ11/1 يياجرا ياست: در بُعد ساختار گونهنيچهارگانه بد

 .است 11/1برابر  يزش معنویو انگ 13/1 يانسان

 نتايج پژوهش

 شد. آورده خواهد استنباطي نتاي  ها وداده توصیفي نتاي  در دو برش نتاي 

 هاداده توصيفي تايجن. الف

 .است شده داده ( نشان5جدول )شماره  در نمونه هايگروه شدهآوريجم  هايداده توصیفي هايشاخص
 

 توصيفي هاي: شاخص (1 ةشمار)جدول 

 متغير
 سيمقطع تدر يليتحصرشته يشغلرَسته تأهآ جنليت

 متوسطه ييراهنما ييابتدا نامربوط مربوط يادار پرورشي آموزشي مجرد متاهآ مرد زن

ساختاري 
 اجرايي

 86/73 61/71 77/76 68/71 81/71 88/71 11/71 78/77 71/71 31/71 86/71 17/71 نيانگيم
 انحراف
 استاندارد

63/3 16/3 71/3 18/7 87/3 16/3 8 18/3 71/3 61/3 67/1 11/7 

 انگيزش
 مادي

 16/63 76/63 81/61 13/63 11/67 88/67 11/63 18/63 78/61 11/63 1/61 77/63 نيانگيم
 انحراف
 استاندارد

11/1 11/6 81/1 77/1 86/1 17/6 16/6 86/1 76/1 31/7 17/6 11/6 

 ينيرو
 انلاني

 11/67 78/67 76/66 31/66 11/67 18/66 66/67 11/67 71/66 67/67 18/66 13/66 نيانگيم
 انحراف
 استاندارد

16/1 81/1 61/1 86/1 38/6 81/1 16/6 17/6 67/1 11/1 11/1 11/6 

انگيزش 
 معنوي

 61/61 13/61 71/61 38/61 77/61 88/61 61/61 11/61 71/61 68/61 73/61 31/61 نيانگيم
 انحراف
 استاندارد

36/7 71/1 13/6 31/7 11/7 31/7 16/6 67/6 61/1 13/7 61/1 68/6 

، پرورشوآمـوزشنظـام  يو ادار يالتیسـاختار تشـک همچـون ياجرايي، عوامل ـ در شاخص ساختاري
و  يپرورشـ يهـاتیفعال ةهـا، حجـم و گسـترتیفعال يهـا، محتـواتیفعال ياجرا يهاوهیها و شروش

آمـوزان در هـر مدرسـه، دانش شـمارز یدر مدرسه و ن يپرورش يزان حضور مربیآن با م نداشتن تناسب

 دبه هر مدرسه بر حسـب تعـدا يرشپرو يرویص نیزان ترصی، امکانات، ميان پرورشیمرب وظاين شرح

 يو پرورشـ يآموزشـ يهـاتیو تناسـب فعال يي، همسـويمـاهنگهها و عدم تیآموز، اهداف فعالدانش

 است.شده  يبررس
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، پرداخـت نشـدن يان پرورشـیمرب يشتیمانند مشکالت مع يدر شاخص انگیزش مادي، عوامل

در خـارج از  يپرورشـ يهـاتیفعال يات فوق برنامهیبه جهت ماه يكه مرب يساعات يكار برااضافه
 يان در اردوهـایـت بـه مربيشود، عدم پرداخت حق مأمورزمان موظن خود در مدرسه حاضر مي

ز كمبـود یـو ن يافتيزان حقوق دریها با متیز فعالیمحوله و ن يهاتیچند روزه، عدم تناسب مسئول

و  يپرورشـ نـةيپرهز يهاتیفعال به يصیترص يهاها و كمبود بودجهمدرسه يو ماد يامکانات مال

و نبـود امکـان رشـد و  يلـیالت تکمیتحصـ يهاژه در دورهيول بهیتحص فراهم نبودن امکان ادامة

 شدند. يبررس يارتقاي شغل

بـدو خـدمت و ضـمن خـدمت و  يهاآموزش كافي نبودنمانند  يعوامل ،يانسان يرویدر شاخص ن

 يریكارگ، بـهيپرورشـ در حرفـةمترصـص  يروهـاین نشـدناستردام  و ت معلم، جذبیترب يهاوهیش

 حرفـة يالزم بـرا يهـايژگيو بدون در نظر گرفتنبراي اين حرفه  يسرگردان و منفعل آموزش يروهاین

 است.  بررسي شدهروها یگونه ننيمتفاوت ا يهازهیو بدون توجه به انگ يگریمرب

ران و مسـئوالن از يکـردن مـدن يماننـد قـدردان يبه بررسي عـوامل يزش معنویدر شاخص انگ

ق و ماننـد آن يتشـو يهاوهیشـ يطور كلـو بـه يآموزشـ يروهـایسه با نيدر مقا يپرورش يروهاین

 پرداخته شده است.

 هاداده استنباطي نتايج. ب

 خواهد شد. عرضهپژوهش  سؤاالت  با توجه به ين برش، نتايدر ا

 يرویـن و هـدف روش، ،محتوا ،يساختار) يپرورش يهاتیفعال در موجود يهابیآس انواع میان ايآ

   دارد؟ وجود يدارمعنا تفاوت يپرورش انیمرب دگاهيد از( يانسان
 يبـرا« تستيت»و « ياضربهتک« »مکرر يریگاندازه» يپاسخ به پرسش باال از آزمون آمار يبرا
( =2/21X)يمعنـوزش ین به بعد انگیانگین مي  نشان داد كه كمتريوابسته استفاده شد. نتا يهاگروه
انگر تفـاوت یـ  بين نتـای( مربـو  اسـت. همچنـ= X 3/15) يـيـ اجرا يساختار ن آن بهيشتریبو 
، روش اجـرا و يي، محتـواي)ساختار يپرورش يهاتیموجود در فعال يهابیدار میان انواع آسمعنا
نشـان  ي(. برا >p 1112/1و 11/1 =ب المباداياست ) ضر يان پرورشیدگاه مربي( از ديانسان يروین

( يانسان يروی)ساختار، محتوا، روش اجرا و ن يهاک از مؤلفهيدار میان كداممعنا نکه تفاوتيدادن ا
نشـان ( 1 )شـماره   در جـدوليوابسته استفاده شد. نتـا يهاگروه يبرا« يت»وجود دارد، از آزمون 

 داده شده است.
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 يزش معنويو انگ يانلان يروين ،يانگيزش ماد ،يياجرا يساختار ابعاد ميان يدارآزمون تفاوت معنا (1 شماره)جدول 
 d f t اريانحراف مع ميانگين ريمتغ
 7/683 771 3/ 7 71/ 1 يياجرا يساختار

 1/ 6 63/ 61 يانگيزش ماد
 7/36** 776 3/ 7 71/ 1 يياجرا يساختار

 1/ 1 67/ 6 يانلان يروين
 687/ 1** 771 3/ 7 71/ 1 يياجرا يساختار

 6/ 1 61/ 6 يزش معنويانگ
 61/ 63** 776 1/ 6 63/ 61 يانگيزش ماد

 1/ 1 67/ 6 يانلان يروين
 1/ 7** 711 1/ 6 63/ 61 يانگيزش ماد

 6/ 1 61/ 6 يزش معنويانگ
 16/ 7** 761 1/ 1 67/ 6 يانلان يروين
 6/ 1 61/ 6 يزش معنويانگ

12/1 p< ** 15/1 و p< * 
انگیـزش  ،يـيـ اجرا يساختار ابعاد چهارگانة يهانیانگیگرفته، میان مدو صورتدوبه يهاسهيمقا

ن يـدارنـد. بـر ا يدارگر تفاوت معنايکديكند كه با ، بیان مييزش معنویو انگ يانسان يروین ،يماد

ان یـرسـد كـه مربينظـر مـ(، بـه3/15 يعنـين )یانگیـن ميشتریبا ب يياجرا ياساس، در بُعد ساختار

وارد  يتـیز امـور تربیـو ن يپرورشـ يهـاتیب را به فعالین آسيشترین بُعد بياند كه ابرآن يورشپر

كننده شركت يان پرورشینظر مربرسد كه ازينظر مها بهسهين مقاين بر اساس ایساخته است. همچن

 يهـاتیب كمتري به فعالیآس يشاغل در حرفة پرورش يروهاین يمعنو يهازهین پژوهش انگيدر ا

 زده است. يتیز امور تربیو ن يپرورش

در بُعـد  يپرورشـ يهـاتیمربـو  بـه فعال يهابیآيد كه آسبه دست مي (1 ةاز جدول )شمار

بُعـد (، >12/1pو  t = 1/12) يـياجرا يتر از بُعـد سـاختارطور معنـاداري پـايینبـه يانسـان يروین
 يانسـان يرویـبُعـد ن(، > 12/1pو  t= 211/ 4) يـياجرا يبُعـد سـاختار تر ازنيیپا يزش معنویانگ

تر از بُعـد نيیپـا يزش معنـویـبُعـد انگو  ،(>15/1pو  t=  94/ 91) يزش مـادیـتر از بُعد انگنيیپا

تر از بُعـد نيیپـا داراي معنـاگونهبه زین يزش معنوی(، و بُعد انگ>15/1pو  t=  1/ 1) يزش مادیانگ

 .است( >12/1p و t = 49/ 1) يزش مادیانگ

 يهـايژگيو و يپرورشـ يهـاتیموجـود در فعال يهابیآسـ ةبـاردر يان پرورشـیمیان نظر مربا يآ

ت و ی، جنسـيلیتحص ةالت، رشتیكه در آن اشتغال دارند، سطح تحص يلیسن، مقط  تحص) کیدموگراف

 ؟هست يمعنادار ة( رابطيشغل ةرَست
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ب يضـر» يآمـار يهاک، آزمونیدموگراف يهايژگيو با توجه به انواع پرسشن يبه ا ييگوپاسخ يبرا

 يهـاگروه يبـرا «تسـتيت»و «يتـوك يبـیآزمـون تعق»، «طرفهکيانس يل واریتحل»، «رسونیپ يبستگهم
 . شدمستقل استفاده 

 واريانس تحليآ نتايج (7 شماره)جدول 
 يدارسطح معنا F نيانگيمجذور م df مجمو  مربعات ر وابلتهيمتغ ر ملتقآيمتغ

 سيمقطع تدر

 887/8 6/1 111/673 7 616/717 يياجرا يساختار
 NS 6/8 6/6 7 6/7 يماد انگيزش

 NS 1/6 67/67 7 71/11 يانلان يروين
 87/8 11/6 1/17 7 76/661 يمعنو انگيزش

 تيجنل

 86/8 71/1 3/177 6 3/177 يياجرا يساختار
 NS 3/7 81/11 6 81/11 يماد انگيزش

 NS 886/8 81/8 6 81/8 يانلان يروين
 NS 7/8 1/68 6 1/68 يمعنو انگيزش

 يشغل رَسته

 NS 631/8 167/71 7 711/67 يياجرا يساختار
 NS 867/8 611/8 7 617/8 يماد انگيزش

 NS 117/8 181/61 7 716/7 يانلان يروين
 NS 876/8 867/6 7 161/8 يمعنو انگيزش

 متيسطح تحص

 NS 661/6 161/718 6 177/31 يياجرا يساختار
 NS 718/6 116/18 6 678/78 يماد انگيزش

 NS 661/8 111/67 6 317/1 يانلان يروين
 NS 167/8 636/76 6 816/7 يمعنو انگيزش

 يليتحص رشته

 NS 631/8 176/71 7 711/67 يياجرا يساختار
 NS 867/8 611/8 7 617/8 يماد انگيزش

 NS 117/8 181/61 7 716/7 يانلان يروين
 NS 876/8 867/6 7 161/8 يمعنو انگيزش

 ت تأهآيوضع

 NS 163/8 671/77 6 671/77 يياجرا يساختار
 871/8 818/1 771/36 6 771/36 يماد انگيزش

 NS 881/8 811/8 6 811/8 يانلان يروين
 NS 111/8 117/61 6 117/61 يمعنو انگيزش

كنندگان شـركت سيتـدر دهد، مقطـ ينشان م واريانس تحلیل نتاي ( 1 ةگونه كه در جدول )شمارهمان

بـا  نیـزو  ( = 111/1P) در سـطح يـياجرا يدر بُعد ساختار يپرورش يهاتیمربو  به فعال يهابیبا آس

 دارد. يدارمعنا رابطة ( = 11/1Pدر سطح  يزش معنویعد انگبُ

هـا يكننـدگان بـا نگـرش آزمودنت شركتیكه جنس كندبیان مي واريانس تحلیل ن نتاي یهمچن

 در سـطح يـياجرا يفقـ  در بُعـد سـاختار يپرورشـ يهـاتیمربـو  بـه فعال يهابیدربارة آسـ

(11/1P =) ( يمعنـو زشیـانگ و يانسـان يرویـن ،يماد زشیابعاد )انگ ةیتفاوت وجود دارد و در بق

 است.  نداشته يدارمعنا رابطة
نظـر ن اسـاس بـهيكه بر ا هستتفاوت  (=11/1P) در سطح يدما زشیدر بُعد انگ فق تأهل نظر  از

 اند. داشته يترينگرش منف يزش مادیانگ دربارة رسد افراد متأهليم
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الت یكنندگان و سـطح تحصـنگـرش شـركت میانكه  توان گفتيم واريانس تحلیل بر اساس نتاي 

ز تفـاوت یـن آنـان يلیتحصـ ةرشت ها ويآزمودن نگرش میانن یهمچن .وجود ندارد يدارتفاوت معنا آنان
 .ندارد وجود يمعنادار

 رسونيپ يبلتگهمب يضر( 3 شماره)جدول 
 يمعنو زشيانگ يانلان يروين يماد زشيانگ يياجرا يساختار سن ريمتغ

 سن

 881/8 861/8 -811/8 -868/8 6 يبلتگهمب يضر

 171/8 371/8 661/8 171/8  يدارمعناسطح 

 766 781 761 786 771 تعداد

دهــد كــه ســن ينشــان م «رســونیپ يبســتگهمب يضــر»   آزمــونينتــا (1 شــماره)جــدول  براســاس

 ندارد. يدارمعنا ةرابط باال ةاز ابعاد چهارگان يکچین پژوهش با هيكنندگان در اشركت
 يتوک يبيآزمون تعق (1 ةشمار)جدول 

 يدارمعناسطح  استاندارد يخطا نيانگياختمف م س دوميمقطع تدر س اوليمقطع تدر ر وابلتهيمتغ

 يياجرا يساختار

 ييابتدا
 611/8 11161/6 -6716/7 ييراهنما

 881/8 17678/6 -7117/1 متوسطه

 ييراهنما
 611/8 11161/6 6716/7 ييابتدا

 616/8 61611/6 -1181/7 متوسطه

 متوسطه
 881/8 17678/6 7117/1 ييابتدا
 616/8 61611/6 1181/7 ييراهنما

 يماد انگيزش

 ييابتدا
 113/8 67171/8 -8131/8 ييراهنما

 111/8 77188/8 -7711/8 متوسطه

 ييراهنما
 113/8 76171/8 8131/8 ييابتدا

 118/8 11616/8 -6366/8 متوسطه

 متوسطه
 111/8 77188/8 7711/8 ييابتدا
 118/8 11616/8 6366/8 ييراهنما

 يانلان يروين

 ييابتدا
 118/8 71377/8 -3616/8 ييراهنما

 611/8 71116/8 -1617/6 متوسطه

 ييراهنما
 118/8 71377/8 3616/8 ييابتدا

 116/8 11771/8 -1861/8 متوسطه

 متوسطه
 611/8 71116/8 1617/6 ييابتدا
 116/8 11771/8 1861/8 ييراهنما

 يمعنو انگيزش

 ييابتدا
 181/8 76711/8 -6863/8 ييراهنما

 661/8 78677/8 6631/6 متوسطه

 ييراهنما
 181/8 76711/8 6863/8 ييابتدا

 868/8 11776/8 1177/6 متوسطه

 متوسطه
 661/8 78677/8 -6631/6 ييابتدا
 868/8 11776/8 -1177/6 ييراهنما

 ةن شـاغل در دورایـدهد كه نگـرش مربينشان م «يتوك يبیتعق»  آزمون ينتا (3 ةشمار)جدول  براساس

ن، یاسـت. همچنـ تـريمنف ييابتـدا ةان دوریـسـه بـا مربي، در مقايياجرا يمتوسطه نسبت به بُعد ساختار
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 يعنـيمتوسطه نسـبت بـه بُعـد چهـارم  ةان دوریسه با مربيدر مقا ييراهنما ةان شاغل در دورینگرش مرب

 .  استتر يمنف يمعنو زشیانگ

 بحث و بررسي

ن يتـراز مهـم پرورشوآمـوزشاسـت؛  كـرده أكیـد( در كتـاب خـود ت15، ص2911) بندعالقهچنانچه 

 متفکـران. امروزه برخوردار استاي ويژهت يها از اولونهادگر يسه با دياست كه در مقا ياجتماع ينهادها

آموزش بـدون  كه اندبر آنآموزش معترف بوده و  در مقايسه باشتر پرورش یت بیشناسان به اهمو جامعه

 پرورشوآمـوزشد گفت كـه يباباره نيز باشد. در ایتواند مررب نيم ست، بلکهیسازنده ن تنهاهپرورش ن

 و يرانگـريسـطوح را دارد و هـم اسـتعداد و ةهمـدر  يو نوسـاز يهم استعداد سـازندگ ،بالقوه شکلبه

نـده را يسـل آرو و استعداد نیتواند ني، مپرورشوآموزشح در یصح نکردن يزيربرنامهن يبنابرا .بيترر

 (.2، ص 2919، يو نوروز يار نصرآبادی)برت كند د و نابوديتهد

كننده شـركت يپرورشـ انیـصورت گرفته و بر اساس نظر مرب يل عامل اكتشافیبا توجه به تحل

ـ  يسـاختارب در چهـار بُعـد یترتبـه يتـیترب ز نهاد اموریو ن يپرورش يهاتین آزمون، فعاليدر ا

معنـا كـه سـاختار نيرند؛ بـديپذبیآسـ يمعنـو زشیـو انگ يمـاد ، انگیزشيانسان يروی، نيياجرا

سـبب بیشـترين آسـیب  يتـیتربان یـنظـر مرباجـرا، از يهاوهیز شـیآموزش از پرورش و ن يکیتفک

ب براي یجاد آسيدر ا يانسان يرویت دوم و نقش نيدر اولو يان پرورشیمرب يماد زشیانگ. شودمي

ز سـبب یـن يدر بُعـد معنـو يان پرورشـیـزش مربیـوم قـرار دارد. انگت سيدر اولو يحرفة پرورش

 ت آخر قرار دارد. يشده كه در اولو يدر حوزة پرورش ييهابیآس

 ،يـياجرا ـ يابعـاد چهارگانـه سـاختار ةسـيمقا بـارةن پژوهش دريآمده در ادست  بهيبر اساس نتا

ن يشـتریب يان پرورشـیـمربنظـر ازكـه  رسـدينظر مـبه ،يمعنو زشیانگ و يانسان يروین ،يماد زشیانگ

ز یـآمـوزش از پـرورش و ن يکـیاز سـاختار تفکامـور تربیتـي  ز نهادیو ن يپرورش يهاتیب در فعالیآس

 يمـيكر(، 2911) يمـراد نظريـاتجه با ین نتياست كه ا برخاسته يپرورش يهاتیفعال يياجرا يهاوهیش
( در برـش سـاختار هماهنـگ و 2915 ،ينیحسـ) كارداندگاه ين با دی( و همچن2911) يحسن(، 2919)

 ان و معاونـانیـمرب وظاين ز شرحیو ن يپرورش يهاتیتنوع و تکبر فعال زيرا ،نيبر ا افزون. استموافق 

، يکـیبودن ساختار تفکزابیبارة آسن پژوهش دريا ةجینت ،گردديمازحاكم، ب يکیبه ساختار تفک يپرورش

 است. ز هماهنگی(، ن2911) يمیابراهبا نظر 
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و امـور تربیتـي  شـده دركارگرفتـهبه يهاوهیزابودن شـبیرو دربارة آسپیش  پژوهش ين، نتایهمچن

 يپرورشـ ةدر حـوز يابیارزشـ يهاوهی( كه به نقص شـ2911) يتوكليمنظربا نظر  يپرورش يهاتیفعال
ز یـ( و ن2911) يادآبـعلميجعفر(، 2911) يسـلطانو  پرتـو(، 2919) يچمنـ آرايبا نیز و  كندمياشاره 

 .است( هماهنگ و موافق 2912) يمرتضو

امور تربیتـي  در ييهابین پژوهش منشأ آسيكننده در اشركت يان پرورشید مربيكه از د يدعامل بع

زا بیاست. از جمله عوامـل آسـ يان پرورشیمرب يماد زشیانگ ،است بوده يپرورش يهاتیز در فعالیو ن

 يهـاتیانجـام فعال يمانند عـدم وجـود امکانـات الزم بـرا يتوان به موارديمرا  يماد يهازشیدر انگ

كـه  ييهـاتیفعال يالزحمـه در ازاحق نشدن ان، پرداختیمرب يافتيزان حقوق دریدر مدرسه، م يپرورش

چنـد  يت در اردوهـايـعدم پرداخت حق مأمور ،دهنديظن خود انجام موان در خارج از ساعات میمرب

مـواردي از  و يپرورشـ ةن بودن سرانيی، پايپرورش گوناگونز مسابقات ين جوايیپا تیفیمدارس، كة روز

 اشاره كرد. اين دست

 يپرورشـ حرفـة زدن بـه بیآسدر  يانسان يروینقش ن ،ن پژوهشيدر ا آمدهدستبه  يبر اساس نتا

 ةوسـعت (، كـه بـه فـراهم سـاختن زمینـة2911) يتوكل يمنظرجه با پژوهش ین نتي. ااستت سوم ياولو

 يهـادورهبرگـزار نکـردن كه بـه  (2919) يچمنز پژوهش یو ن است اشاره كرده ياحرفه يو غنا يشغل
( كـه بـه 2914) ياسـالم   پـژوهشيبا نتاكند، همچنین مياشاره  يان پرورشیمرب برايمناسب  يآموزش

هماهنـگ و  ،بـود پرداختـه يآموزشـ ةبه شـاخ يان پرورشیش مربيت آموزشگاه در علل گرايرينقش مد

ــ. در ااســتموافــق  ــارهني ــه ناكارآمــديم ب ــوان ب در  يانســان يرویــت نیــجــذب و ترب يهاوهیشــ يت

الت یل در تحصـیتحصـ ةز فـراهم نبـودن امکـان ادامـیـن ،ية پرورشدر حوز ويژهو به پرورشوآموزش

روز  يهـاازیو متناسـب بـا ن ي، كاربردسودمندضمن خدمت  يهادوره نکردنبرگزارهمچنین و  يلیتکم

 يذهنـ يسبب گشـت كـه محتـوا يک ساختارین تفکیآموزان اشاره كرد. همچنو دانش يان پرورشیمرب

و بـا توجـه بـه و رايـناز ؛ردیـگک شـکل یتفکبه شاغل در مدارس و ادارات  يو ادار يآموزش يروهاین

ز یـآنـان و ن يابیدر ارزشـ يمـال درصـد قبـولاع زیـو ن يمواد آموزش فراواناز جمله حجم گر، يد داليل

حاضـر در مدرسـه  يانسـان يروهـایر نديگـ، پرورشوآموزشنظام  همةت در یفیك يجاهت بیكم ةطریس

 بنـابراين،ت ندارنـد. یـند تربياز فرا يبرش مبابةرا به يو پرورش يتیترب يهاتیل به مشاركت در فعاليتما

كشـور و  تیـتربومیتعلظـام ن همـةدر  يانسـان يرویـت نیجذب و ترب يهاوهیدر ش يطور كلبه يستيبا

 .شود ياساسبازنگري  يپرورش ةحوز ويژهبه



  811 ...از ديدگاه مربيان پرورشي مقاطع مختلف تحصيلي تربيتيهاي پرورشي و امور شناسي فعاليتآسيب

، يلـیالت تکمیژه در تحصـيول بـهیتحصـ ةتوان به عدم امکان اداميم يمعنو يهازشیدر برش انگ

 حرفـةشـدن ه رانـدهی، بـه حاشـيان و معاونان پرورشـیت مربیمسئوالن از فعالران و يمد نکردن يقدردان
و  يمـذهب يرنـگ شـدن باورهـاكم يطور كلـآموزش از پرورش و به يکیار تفکساخت سبببه يپرورش

 در سطح جامعه، اشاره كرد. ينيد

پـس از عامـل  يپرورشـ يروهاین يزش معنویرسد كه انگينظر مبه ،پژوهش اين يهاافتهي يبر مبنا

قـرار  يـت آخـرلودر او يتـیز امـور تربیو ن يپرورش يهاتیب در فعالیجاد آسياز جهت ا يانسان يروین

(، 2911) بـاجالن يهـا  پژوهشيبا نتا يو معنو يماد يهازشی  پژوهش حاضر در برش انگيدارد. نتا

ــر ــوكل يمنظ ــ(، 2911) يت ــالم(، 2919) يچمن ــو(، 2914) ياس ــد  (، و2912) يمرتض (، 2331)برتران

 .استهماهنگ 

دگاهشـان يد ون پـژوهش يـن اكنندگاشركت سيتدر مقط  میان دهد كهي  نشان مين، نتايبرا افزون

نظـر بـه ،ن اسـاسيـبـر ا .وجـود دارد يدارمعنا ةرابط ،يزش معنویز انگیساختار و روش اجرا و ن بارةدر

ة سـه بـا همکـاران دوريدر مقا ،متوسـطه ةشاغل در دور يپرورش معاونانان و یمربديدگاه از رسد كه يم

 حرفــهن يــب را در این آســيشــتریب يپرورشــ يهــاتیفعال ياجــرا يهــا، ســاختار و روششــانييابتدا

 .آفرينندمي
 زشیـبـه بُعـد انگ ،متوسـطه ةان دوریـسه با مربيدر مقا ،ييراهنما ةان شاغل دورین نگرش مربیهمچن

سـه بـا يدر مقا ،ييراهنمـا ةدور معاونـانان و یمربنظر از رسدينظر مكه به معنانيتر است؛ بديمنف يمعنو

 .  ها مؤثرترندبیجاد آسيدر ا يمعنو يهازشیسطه، انگمتو همکارانشان در دوره

ـ  يسـاختار ةاز ابعـاد چهارگانـ يکچیكنندگان با هت شركتیكه جنس دهدينشان م ن نتاي یهمچن

سـت معنان بدان ينداشته است. ا يدارمعنا ةرابط يمعنو زشیانگ و يانسان يروین ،يماد زشیانگ ،يياجرا

امـور  زیـو ن يپرورشـ يهـاتیب در فعالیجاد آسـيمنشأ ا ن و مرد دربارةز يپرورش يروهایدگاه نيكه د

 کسان است.يتربیتي 

 يروهـاین يعنـي ؛ندارد يدارمعنا ةرابط باالاز ابعاد  يکچیز با هین پژوهش نيكنندگان در اسن شركت

امـور  زیـو ن يپرورشـ يهـاتیب در فعالیجـاد آسـيمنشأ ا ي يکسان دربارةدگاهيد، يبا هر سن يپرورش

 .دارندتربیتي 

زش یـانگدربـارة  و افـراد متأهـل هسـتتفـاوت  يماد زشیدر بُعد انگ فق ت تأهل یوضعنظر ازاما 

 يمـاد يهـازشیمتأهل انگ يپرورش يروهایرسد كه نينظر مبهرو، ني؛ ازااندداشته تريي منفنگرش يماد
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ان در یـكـه مرب ييهـاتیفعال ير ازاالزحمـه دان، عـدم پرداخـت حقیـمرب يافتيزان حقوق دریمانند م را،

ة چنـد روز يت در اردوهـايـعـدم پرداخـت حـق مأمور ،دهنـديظن خود انجام موخارج از ساعات م
 نگـرش میـانن یهمچن دانند.يمامور تربیتي  زیو ن يپرورش يهاتیب در فعالیجاد آسيمنشأ امدارس و... 

 يلیتحصـ يهابـا رشـته يپرورش يروهاین يعني؛ نبود يدارمعناتفاوت  آنان يلیتحص ةرشت ها ويآزمودن

 يهـاتیب در فعالیجاد آسيمنشأ ا ةکسان درباري يدگاهيا نامربو  با آن، ديمتفاوت و مربو  به شغلشان 

 .دارندامور تربیتي  زیو ن يپرورش

رابطة مقط   ين نوشتار، به بررسياة نیشیشده در پاشاره يهايک از پژوهشچیگفتني است كه ه

امـور تربیتـي  و يپرورشـ يهـاتی، بـا فعاليپرورشـ يروهـایس، سن، جنس و وض  تأهـل نيتدر

 نررداخته بودند.

تفـاوت  آنـانالت یكنندگان و سـطح تحصـنگرش شـركت میانكه  دهدينشان م ن پژوهشيا نتاي 

اد جـيمنشـأ ا ةباردر يسانکيدگاه يمتفاوت د يلیبا سطوح تحص يپرورش يروهاین يعني؛ نیست يدارمعنا

(، 2912) يواحـد  پـژوهش يبا نتـا ،نيدارند كه البته اامور تربیتي  زیو ن يپرورش يهاتیب در فعالیآس

 د نکرد.يی( را تأ2911) يمیابراه   پژوهشينتا يولهماهنگ است، 

 يپژوهش يهاهيو توص يريگجهينت

از برخاسـته ب یـوان به ترتتيرا م يپرورش حرفة يهابین پژوهش آسياز ا آمدهدستبه  يبا توجه به نتا

 يروهـاین يمـاد زشیـ، انگيپرورشـ يهاتیفعال ياجرا يهاوهیآموزش از پرورش و ش يکیساختار تفک

دانست. سـاختار  يپرورش يروهاین يمعنو زشیز انگی، و نحرفه اين شاغل در يانسان يروی، و نيپرورش

شـکل دروس بـه يمحتـوا يریگشـکل وانـد درتيران خـود ميـا تیـتربومیتعلحاكم بر نظـام  يکیتفک

 ،عالوهاثرگـذار باشـد. بـه يانسـان يروهـاین همـة يکـیتفک يذهن يمحتوا يریگشکل برز ی، و نيکیتفک

ت یـنظـام ترب ،يانسـان يرویـت نیـم در جذب و تربیرمستقیم و غیطور مستقتواند بهيساختار م گونهنيا

برجـاي ق یـعم آثـاريز یـو و ضـمن خـدمت نبـد يآموزش يهادوره يبرگزار يدر چگونگ نیزمعلم و 
د. توجـه شـو تیـتربومیتعل گوناگون يهاحرفهشاغل در  يانسان يروهاین شمان  از وحدت رو ارده،ذگ

مکمـل و فـوق  يهـاتیگاه فعاليآن و جا ةحدود و دامن ،يدرس ةبرنام ةعرضو  يریگشکل يبه چگونگ

ن يـا يهابیتوانـد از شـدت آسـيم ،طور خـاصبه يرشپرو يهاتیها و فعالطور عام و برنامهبرنامه به

 روز يازهـایمناسـب، كارآمـد و متناسـب بـا ن يو معنو يامکانات ماد ةعرضها بکاهد. توجه به تیفعال



  811 ...از ديدگاه مربيان پرورشي مقاطع مختلف تحصيلي تربيتيهاي پرورشي و امور شناسي فعاليتآسيب

 يبـرا ويـژهبـه پرورش،وآمـوزششـاغل در  يانسـان يروهاین يهم برا هاتواند در كاهش اين آسیبمي

 ةادامـ يو هم بـرا اندرو شدهروبه يشتریب يلطفو كم يتوجهيب بانظر ن يكه از ا يپرورش حرفة يروهاین
 مؤثر باشد. يپرورش يهاتیفعال

و  يمـاد يهـازشیها در ساختار، روش اجـرا، انگبیآس يبه بررس روپیشنکه پژوهش يتوجه به ا با

اي همنـدر دااين سـبب دشـواري بررسـي پرداخته است و  يانسان يرویز نیو ن يپرورش يروهاین يمعنو

 يهابیآسـ ي، بـه بررسـحرفهن يمندان به پژوهش در اعالقه دشويشنهاد میپ روازاينشده بود،  گسترده

 يشناسـبیرسـد آسينظر من بـهیمجـزا برردازنـد. همچنـ ايگونـهن عوامـل بـهياز ا يکاز هر برخاسته

زان و يربرنامـه يهگشـاتوانـد رايها متیاز فعال يکک هریتفکدر مدارس به يجار يپرورش يهاتیفعال

 باشد. اين حرفهان یمتول
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