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عنوان اقدام پژوهی :
چگونه توانستم دانش آموزانم را به شرکت در فعالیت ها و کالس
های مکمل و فوق برنامه عالقمند کنم .
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چکیده
اهمیتوضرورتفعالیتهایمکملوفوقبرنامهدرمدارسرابایددرنقشآندرجهتاصالالحیالارفع
نواقصونارسایيهاینظامتربیتيدانست.فعالیتهایمکملوفوقبرنامهمرزهاییادگیریراگسترش
دادهبالحاظرویکردهایيچونیادگیریدرخانوادهوجامعهونیزتوسعهمهارتهایزنالدگي،یالادگیری
وآموزشراتحتتاثیرقراردادهاست.اینفعالیتهادانشآموزانرابهعنالوانیال محقال بالهکنکالاش
وکشفمفاهیمسوقدادهوکاستيهایموجالودراجبالراننمالودهوموجالبتقویالتتفکروتعقاللآنالان
ميگردد.همینطورموجبميشوندآموزشازانتقالصرفویکسالویهاطالعالاتازمعلمالانبالهدانالش
آموزانخارجشدهودانشآموزانرابهفضایيعلميوتحقیقيرهنمونگشالتهوشالادابيرابالهمدرساله
ارمغانآورندونیزرابطهایدوستانهوصمیمانهبینشاگردومعلمایجادنمایند.فعالیتهایمکملوفوق
برنامهبهپرورشروحیهاعتمادبهنفس،همزیستي،تحملآرایدیگران،سعهصدروسالمتجسمي
وروانيدانشآموزميانجامد .
درسالتحصیلي1391–1394بهعنوانمدیرمدرسه،متوجهشدمکهدانشآموزانمهیچرغبتالي
بهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامهازخودنشاننميدادند.آنهادرصورتتشکیلکالسهایفوق
برنامهبههربهانهممکنازآن فرارکردهویاحاضربهشالرکتنماليشالدندوفقالطتمایاللبالهبالازی
داشتند.اینموضوعرابامربيپرورشيمدرسهوهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودمکاله
آنهانیزبهاینبيعالقگيدانشآموزاناظهارنمودنددرنتیجهاینسوالدرذهالنممطالرحشالدکاله
چگونهميتوانماینبيعالقگيدانشآموزانمبهشرکتدرفعالیتهایمکملوفوقبرنامالهراحالل
نمایم؟بندهبعدازجمعآوریاطالعاتومشورتباهمکارانراهکارهالایيهمچالونانتخالابمناسالب
زمانفوقبرنامهها،استفادهازروشهایمتنوعتدریستوسطمعلمالان،پیگیالریوالالدینتوانسالتم
دانشاموزانرابهفعالیتهاوکالسهایفوقبرنامهومکملعالقمندکنم .
نکات کلیدی :مدرسه،فعالیتهایمکملوفوقبرنامه،راهکارهاوپیشنهادات 
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مقدمه
فعالیتهایفوقبرنامهیکيازمفاهیمياستکهدرادبیاتتربیتيایرانمدتهاسالتمالوردتوجالهقالرار
گرفتهاست.درواقعفوقبرنامهراهکاروروشياستکهنظامآموزشيبرایجبرانضالعفهاوخلاللو
فرجبرنامهدرسيوتوسعهوظایفونقشخوددرتربیتشهرونداندنبالکالردهاسالت.امالاازجنباله
نظریچهدرکشورماوچهدرخارجازکشورموضوعيموردتوجهنبودهاست.ازبیشتردانشنامههای
مرتبطباموضوعتعلیموتربیتتنهای مورددردهههفتادمدخليباعنوانفعالیتهایفالوقبرناماله
داشتهاستگرچهمفاهیمينزدی بهاینمفهوممانندفعالیتهایخارجازمدرسه( out of school
،)activitiesآموزشدرفضایباز()out door Educationفعالیتهایمکمل( co-curricular
)activitiesوآموزشبرایگذراندناوقاتفراغت()Education for leisure timeکموبالیش
موردتوجهقرارگرفتهاست.ظاهراًدرسالهایاخیرتغییردیدگاههانسبتبهآموزشوپرورشموجالب
اینبيتوجهيبودهاست .
ميدانیمکهامروزهیادگیریی فرایندتلقيشدهاستیعنيیاددهيویادگیریفراینددوجانبهای
استکهدرآنیاددهيویادگیریبراساسمفاهیمواهدافدرساستبالهنحالویکالههالردوطالرف
فرآیند،معلمومتعلمدراینفعالیتمشارکتدارندوهدفازیالادگیری،اکتشالاف،حاللمسالئلهو
خواندنبرایجستوجویفعليميباشد.بهعبارتدیگر،یادگیریفعالیتاندیشمندانهایاستکه
یادگیرندهراقادرميسازدتجاربپیشینرابرایادراکوارزیابيوضعیتحاضربهکاربردوبهایالن
ترتیببهعملکردآیندهشکلبخشیده،دانشجدیدیتدوینکند.الزمهیبرنامهریزیبرایفعالیت
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هایمکملوفوقبرنامهواجرایآنهادرمدارس،انتخالابروشهالاییالادگیریفعالالیتياسالتکاله
مشارکتدانشآموزانرابهدنبالداشتهباشد .
درنظامآموزشيباتوجهبهرویکردمبتنيبرمدرسهمحوریودرطيفرایندفعالیادگیریميتوان
بهاولویتبندینیازهایمهارتيدانشآموزانپرداختوباطراحيفعالیتهایمکملوفالوقبرناماله
یمناسبوبااستفادهازشیوههایفعالیادگیری(بارشمغزی،استقرایي،بحثگروهي)...،باله
اهدافآموزشيموردنظردستیافت .
درسایهتوجهبهفعالیتهایمکملوفوقبرنامه،دانش،احساسوعملکالرددانشآمالوزاندرهالمتنیالده
شدهوفراگیرانيخواهیمداشتکهضمنعالقمندیبهفعالیتهایدرسي،اعتقادوبالاوردرونينیزباله
آنچهخواندهاندپیداخواهندکرد .
نظامهایآموزشوپرورشوظیفهمهموسختيرابهعهدهدارند.آنهابایدکودکانونوجوانالانراپالرورش
دهندتابتوانندبامقتضیاتوشرایطمتغیرعصرخودهماهنگشونددرحاليکهچنالینمنظالوریازکتالاب
هایدرسيبرنميآیدواینامرضرورتبهرهگیریازفعالیتهالایمکماللوفالوقبرنامالهرابیشالترمي
نمایاند .
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توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
اینجانب.............مدیردبستانابتدایي..............ودارای29سالسالابقهخالدمتماليباشالم.درطالول
خدمتمتوجهاینقضیهشدهامکهوجودفعالیتهالایفالوقبرنامالهتالاثیرچشالمگیریدرپیشالرفت
تحصیليوتربیتيدانشآموزانداردامامتاسفانهبدلیلکمتوجهيبعضيازمسالئوالً،ایالنامالرکالم
رنگشدهوحتيتاثیرخودراازدستدادهاستاینامردردبستانيکهبندهنیزمدیرآنميباشالم
بهچشمميخوردبطوریکهدانشآموزانمهیچرغبتيبهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامالهازخالود
نشاننميدادنددرصورتتشکیلکالسهایفوقبرنامهبههربهانهممکالنازآنفالرارکالردهویالا
حاضربهشرکتنميشدندوفقطتمایلبهبازیداشتند.اینموضوعرابامرباليپرورشاليمدرسالهو
همچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودمکهآنهانیزبهاینبيعالقگاليدانالشآمالوزاناظهالار
نمودنددرنتیجهاینسوالدرذهنممطرحشدکهچگونهميتوانماینبيعالقگيدانشآموزانمباله
شرکتدرفعالیتهایمکملوفوقبرنامهراحلنمایم؟ 


گرد آوری اطالعات ( شواهد -ا )
دبستان..............................دارای121دانشآموزاستکهدرششپایهابتدایيمشالغولتحصالیلمالي
باشندامسالنیزطب سالهایگذشتهبراساسنیازیکهدروضعیتتحصیليدانشآمالوزانمشالاهده
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شدوبراساسمشورتيکهبامعلمانوهمچنیناولیادانشآموزانداشتماقالدامبالهبرگالزاریکالالس
هایفوقبرنامهوبویژهریاضيازهمانابتدایسالبرایکالسهایچهارم،پالنجموششالمابتالدایي
نمودموليازهمانابتدایبرگزاریکالسها،متوجهحضورکمرنگدانشآموزانوعدمتمایلآنهالا
برایشرکتدراینبرنامهشدم.کهميتواندبهدالیلزیرباشد :
-1فعالیتهاانعطافپذیرنبود(ازنظرزماني،مکاني،محتواوروش) .
-2فعالیتهاباتوجهبهنیازهاوتفاوتهایفردیدانشآموزانتنظیمنشدهبود .
-3فعالیتهابرآموزشمستقیمتأکیدکنند .
-4شرکتدانشآموزاناجباریبود .
-1فعالیتهاجنبههاینشاطوشادابي،تحرکوجنبجوشنداشت .
-6فعالیتهافقطمحدودبهکتبدرسيسختيمانندریاضيبود .
براساسدالیليکهحدسزدهميشدآمارشرکتکنندگانبراسادفترحضوروغیابمعلمنشانمالي
دادکهاز61دانشآموزفقط23نفرشانیعني38درصدآناندرکالسریاضيشرکتمالينماینالد
کهاینبراساستعدادکلشرکتکنندگانچیزیحدودی سومبودونشانهعدمتمایلورغبتآنها
بهحضوردرکالسهایفوقبرنامهبود .
درنتیجهبهدنبالیافتندلیلاینکمتوجهيوبيعالقگيشروعبهجمعآوریاطالعاتبهطرقزیر
نمودم :
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-1پرس و جو از خود دانش آموزان
بابرقراریارتباطصمیميباچندتنازدانشآموزانيکهبسیارکمدرکالسهاحاضالرماليشالدندو
گفتوگویيکهباآنهاداشتمهمگياظهارميداشتندکهکالسهاجذابیتندارند،زمالانبرگالزاری
کالسبسیاربداستودرستموقعيبرگزارميشودکهماگرسنههستیموازمدرسالهخسالتهشالده
ایمونیازبهاستراحتداریم،فقطبرایریاضيکالسگذاشتیدوچرابالرایسالایرکتالابهالاوحتالي
تربیتبدنيکالسينگذاشتهاید .

 -2گفتگو با معلمان
درگفتگویيکهباهمکارانبرگزارکنندهکالسهاداشتمآنهااذعاننمودندکهزمانبرگزاریکالالس
هابسیاربداستبطوریکهخستگيناشيازتدریسروزانهوبدنبالآنشرکتدراینکالسهاتمالام
انرژیآنهاراازبینميبردوبعدازی ساعتتدریسدیگرحوصلهایبرایادامهتدریسندارند .

-3تماس با اولیا دانش آموزان
درتماسيکهبااولیادانشآموزانداشتماکثریتقریببهاتفاقبیاننمودندکهزمانبرگزاریکالس
هامناسبنیستوهمچنینطب گفتهفرزندشانکالسجذابیتکافيرانداردواگرمیشوددرخالل
کالسهازنگورزشیاسایرفعالیتهایپرنشاطنیزگنجاندهشود .

 -4مطالعه کتب ،مقاالت و مجالت مرتبط با این موضوع
باتوجهبهمطالعاتيکهانجامدادموکتابها،مقاالتومجالتيکهدراینزمینهمطالعهکردمکهایالن
مقاالتهمیاریگربندهدرانجامپژوهشمبودوهممتوجهشدمکهکسانيبودندکهقبلازبندهبااین
مشکلمواجههشدهبودند.مطالعاتمقاالترابهصورتخالصهدرزیرآوردهام :
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فوقبرنامه:فعالیتهایيکهبانظروحمایتمدرسالهانجالامميگیرندبدوناینکهدر برنامالهدرسالي
منظورشدهباشد .
فعالیتمکمل:فعالیتياستکهبرمبنایمحتوایدروسی موضوعدرسينظیرفارسيعلومتجربي
تعلیماتدینيو.....طراحيميشود .
فعالیتمکملفعالیتياستکهبراساسدرونمایهیی موضوعیاچندموضالوعدرساليدرزمیناله
آموزشيوپرورشيطراحيميشود.اینفعالیتهادرراستایعم بخشاليبالهبرنامالههالایدرسالي،
طراحيميگردد.فعالیتهایمکملدرطولبرنامهیدرسيبودهوموجبتعمی بیشالتریالادگیری
ميشوند .
فعالیالالتفالالوقبرنامالالهفعالالالیتيغیررسالالميوسالالازمانیافتالالهاسالالتکالالهبالالهمنظوررشدوشالالکوفایي
استعدادهاومشارکتپذیریدانشآموزانانجالامماليپالذیرد.بالهعبالارتيدیگر،فعالالیتياسالتکالهباله
منظورحفظانگیزهوایجادچالالشدریادگیرنالدهبالهمنظورتجربالهدرفضالایآزادودرعالینحالالمالرتبط
باموضوعاتدرسيطراحيميشود.فعالیتهایفالوقبرنامالهراماليتالوانکلیالهاعمالاليدانسالتکاله
دربرنامالالهدرسالاليروزانالالهبالالرایآنسالالاعاتبالالهخصوصالاليپالالیشبینالالينشالالدهوجزوموادامتحالالاني
نخواهدبودوشالالرکتدانالالشآمالالوزاندرایالالنفعالیالالتهااختیالالاریبالالودهوهالالدفآنشناسالالایيوپالالرورش
استعدادهاینهفتهدانشآموزاناستومعموالشرکتدراینگونهفعالیتهابااشتیاقهمراهميباشد .
اینفعالیتهابهدودستهزیرتقسیمميشود :
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-1فعالیتهایمکملمتصل:بهکلیهفعالیتهاوراهبردهایياطالالقميشودکهدرراسالتایتحقال 
همهجانبهاهدافمواددرسيوایجادفرصتهایالزمبرایانتقالدانشنظریبهمسائلزندگيوتمرین
مهارتهابامحوریتمعلمطراحيواجراميگردد .
-2فعالیتمکملمنفصل:بهکلیهفعالیتهایياطالقميگرددکهباهدفپاسخگویيبهنیازهای
محليومنطقهایوشناسایيوپرورشاستعدادهایخاصباشرکتداوطلبانهفراگیرانانجالاممالي
پذیردودربرنامههفتگيمدارسساعاتخاصيبرایآنپبشبینينشدهاست .




اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه
-1درونيسازیوتعمی مفاهیمیادگیریوکاربردآندرزندگيواقعيوروزمره 
-2غنيسازیبرنامهدرسيباتاکیدبراهدافمحليومنطقهایوجهاني 
-3بهسازیوروزآمدکردنفرایندیاددهيویادگیری 
-4بسترسازیجهتتوجهبهتفاوتهایفردیدانشآموزانوپرورشاستعدادهایخاصآنان 
-1ایجادوزمینهبهمنظورتوسعهمهارتهایزندگي 
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رویکردهای حاکم بر تهیه این برنامه ها
-1تمرکززدایيمدرسهمحوری 
-2تلفی ودرهمتنیدگيآموزشوپرورش 
-3تقویتنقشبرنامهریزیمعلم 
-4توسعهمهارتهایزندگي 

کارکردهای مهم فعالیتهای فوقبرنامه
-1خالقیت:فردحداکثربهرهراگرفته،باآزاداندیشيتفکرواگالرامسالائلرابررساليماليکنالدوباله
ميیابد .
حلهاینودست 
راه 

-2توسعهمهارتهایشناختي:فردبدوناینکهتکلیفخاصيرابرعهدهداشالتهباشالدبالاعالقالهو
انگیزهشخصيمسلماًتالشویمطلوبوخوشایندخواهدبود .
-3تقویتمهارتحسيوحرکتي:تأثیرمهارتهایحسيوحرکتيوفعالیتورزشيبرفعالیتهالای
ذهنيوعاطفيبهگونهایاستکهبسیاریازروانشناسانتعلیموتربیتعقیدهدارندکهایالنقبیالل
فعالیتهاميبایستدردرجهاولجزءبرنامههایآموزشاليقالراردادهشالود،چالونآشالنایيافالرادبالا
فعالیتهایحسيوحرکتينهتنهاموجبتقویتفعالیتهالایذهنالي،بلکالهموجالبنشالاطرواناليو
سرزندگي،تقویتاعتمادبهنفسوبالطبعبهداشتروانيخواهدشد .
-4اصالحرفتاروتعالاليشخصالیت:بالرایاصالالحبسالیاریازاخالتالالترفتالارینظیالرپرخاشالگری،
کمرویي،اضطرابشناختهشدهاست .
افسردگي ،
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-1بهداشتروان 
-6رفتارهایاجتماعي:مناسبترینومطلوبترینموقعیالتبالرایاندیشالهوتفکالرخالالقرفتارهالای
مطلوبفردیواجتماعياست .

چگونگي مؤثر ساختن فعالیتهای فوقبرنامه در مدارس
فعالیتهایفوقبرنامهارزشهایتربیتيمهميدارند.امااینارزشهاخودبالهخالودتنهالابالاشالرکت
نميشوندبلکهاحتیاجبهاینکه :
دانشآموزاندرآنهاحل 

فوقبرنامهفکروطرحروشنيدربارهآنهاداشتهباشند .
فعالیتهای 

-1معلمانومسئوالناجرایي
-2فعالیتفوقبرنامهدرارتباطبانظامآموزشوپرورشبهصورتی کلمنظورشوندوهرگزآنهالا
رامجزاازنظامتلقينکنند .
فوقبرنامههمهاصولیادگیریوآموزشرادرنظربگیرند .
فعالیتهایتربیتي 

برنامهریزی
-3در 
-4معلمبهایننکتهتوجهنمایدکهدراینگونهفعالیتهانیزبایدبهتدریجنقشخودراازآموزشو
دانشآموزانگردد .
مدیریتاوضاعیادگیریتبدیلکندوراهنمایعمومي 
-1بیشازانتخابنوعفعالیتفوقبرنامهبایدهدفراتعیینکنند.ایالناهالدافبایالدحتمالاًرفتالاری
باشندنهکلي .
-6هرمدرسهبایدفعالیتفوقبرنامهراهمانندفعالیتهایرسميمدرسهبهصورتجالدیارزشالیابي
کندوپیوستهوضعوموقعیتخودرابسنجد .
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-1معلمبایدرفتاریکهميخواهدبهکم فعالیتهایتربیتيفوقبرنامهتغییالریابالددقیقالاًتعریالف
نماید .
سلیقهای .

فوقبرنامهبایدمداومباشندوذوقينه
فعالیتهای 

-8
-9فعالیتفوقبرنامههرچندممکناستهرکدامهالدفخاصاليرادنبالالکنالدبایالددرارتبالاطبالا
یکدیگرسیستميراتشکیلبدهندکهپاسخگوینیازهایفردوجامعهباشد .







تجزیه ،تحلیل و تفسیر داده های شواهد ()1
باتوجهبهمصاحبهایکهبادانشآموزانومعلمانوهمچنینتماستلفنيکهبااولیادانشامالوزان
غایبداشتممتوجهشدمکهمهمتریندالیلعدمحضوردانشآموزاندرکالالسهالایفالوقبرناماله
مواردذیلاست :
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-1خستگيناشيازحضورمستمروروزانهدرکالسدرسوبرگزاریکالسهایفوقبرنامهبالفاصله
بعدازکالسهایدرس 
-2گرسنگيبدلیلهمزمانيکالسهابازماننهارخوردنبچهها 
-3خستهکنندهبودنکالسها 
-4جذابنبودنکالسها 
-1عدمبرگزاریکالسهایورزشوهنریدرخاللکالسهایاصليفوقبرنامه 


انتخاب راه جدید به صورت موقت
 -1زمانکالسهااز13به11بعدازظهرتغییرپیداکرد.
 -2دانشآموزانبعدازخوردننهارواستراحتدرکالسهاحاضرشوند.
 -3روشتدریستغییرپیداکرد.
 -4بعدازهرکالسریاضيی کالسهنریاتربیتبدنيگنجاندهشد.
 -1کالسهایدینيوقرانينیزبهکلبرنامهاضافهشد.


اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
-1پسازتغییرساعتکالسهاوتماسبااولیاآنهاواطالعرسانيدانشآموزانراتشوی بهحضالور
درکالسهانمودم .
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-2معلمانعزیزمباتوجهبهتوصیههایيکهکردهبودمروشهایتدریسخودراعوضنمودند .
-3ازهمکارانخواستمکهدرحینتدریسلحظاتيرابهاستراحتوتفریحدانشآمالوزاناختصالاص
دهند .
-4ازاولیادانشآموزانخواستمکهدرمنزلپیگیروضعیتشرکتفرزندانشاندرکالسهاباشند .

گرد آوری اطالعات (شواهد )2
-1پسازاجرایمرحلهاولراهحلیعنيتغییرساعتحضوردانشآموزانتعدادشرکتکننالدگاناز
23نفربه41نفرافزایشیافتودرهرجلسهبراینتعدادافزودهميشدبطوریکهتاپایاناسفندمالاه
92اینتعدادبه16نفررسید .
 -2دانشآموزانموقعحضوردرکالسپرانرژیبودندومعلمانآنهانیزاظهارميداشتندکهبسالیار
فعالترازگذشتهشدهاندوتمریناترابهراحتيفهمیدهوحلمينمایند .
-3همکارانعزیزمقبلازهرجلسهدربارهموضوعيکهميخواستندبحثکنندابتداعاًمطالعهنموده
روشتدریسآنرابهشیوهاینوفراگرفتهودرکالسحاضرميشالدنددرنتیجالهکالسالهاوروش
تدریستکراریحذفشد .
-4برگزاریزنگيبهنامقرانوزنگدیگریبهنامتربیتبدنيبعدازهرکالسریاضيبصورتی در
میانباعثشدکهدانشآموزانيکهتمایلبهشرکتدرایالنکالالسهالاداشالتندابتالداعاًدرکالالس
ریاضيحاضرشدهودرادامهبادوستانخوددرفعالیتهایپرنشاطقرانوریاضيحاضرشوند .
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ارزشیابي تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار
نتایجاینپژوهشرابانتایجپژوهشمحققانبهناميچونیوسفادیالب()1382وفتحعلاليلواسالاني
()1383ومنوچهرفضلخانيوهمکاران()1382مقایسهنمودمکهبهنتایجیکسانيدسترساليپیالدا
کردموهمچنینطب گفتههایهمکارانواولیادانشآموزانومشاهداتشخصيخودمنیزحالاکي
ازحضورپرشوردانشآموزاندرکالسهایفوقبرنامالهوهمچنالینپیشالرفتتحصالیليچشالمگیر
آنهاست .

اعتبار بخشي :
برایاینکهمطمئنباشمتاطرحبندهبهخوبيانجامگرفتهاستوتاثیرخوبيبررویدانشآمالوزم
داشتهاستدرجلساتيکهباخانوادهدانشآموزانمداشتمودربارهتاثیراتکالسهایفوقبرنامهدر
زندگيروزمرهووعضیتدرسيورفتاروآدابآنهادرمنزلداشتماذعاننمودندکهپیشالرفتبسالیار
چشمگیریدرفرزندانشانمشاهدهمينمایند .
همچنینازآموزگاراننیزتاثیراینکالسهاوتاثیرتغییرشیوهبرگزاریآنبالررویدانالشآمالوزان
پرسوجونمودمکهآنهانیزبیاننمودندبسیارتغییرنمودهانالدوبسالیاربالاهوشتالروآمالادهتالرو
پرنشاطترسرکالسحاضرميشوند .


ارائه راهکار
-1تقویتگرهایجدیددربرنامههایدرسيمانندآنچهدردرسبخوانیموبنویسالیموهدیالههالای
آسمانرخدادهاستبهسایرکتابهایدرسينیزافزودهشود .
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نامههایاجرایيمدارسابتدایيدرراستایتلفی برنامهوفوقبرنامه .
آئین 
-2تغییر 
-3بازتعریفنقشتربیتيمعلمدرمدرسهازطری محوریتدادنمعلمالاندرسالازماندهاليکلیاله
دانشآموزان .
تجربیاتتربیتي 
اینفعالیتهابازندگيروزمالره
ارتباط 

همچنین

ویژهشودو
توجه 
برنامه 
فوق 
مکملو 

فعالیتهای

به
4ال 
دانشآموزانموردنظرقرارگیرد .

زدن
بهاعتقاد"بالوزان"«تخمالین 
که 
فعالیتزیرا 

بعنوانی 

مختلف

مسائل

زدن
تخمین 

1التاکیدبر
ميدارد ».
نگه 
سرحال 

قبراقو
ذهنرا 
عضله 
ميگرددو 
ذهن 
چالش 

سرزندگيو

موجب

ریاضیدانوکالارآنهالارا

یکياز
جلسه 
کالسودرهر 

انگیزهوشوردر
جهتایجاد 
معلم 
است 
6البهتر 
آموزانبازگونماید .

برای 
دانش
ساده 
بهطور 

دانانوکارآنهاتحقیال وبررساليکننالدوبالهکالالس
ریاضي 

درباره
1الازدانشآموزانخواستهشود 
ریاضيخواهدشد .

درس
به 
عالقهبیشترآنها 
موجب 

اینامر
گزارشدهندکه 

آموزانومحالیطفرهنگاليآنهالا

هایدانش
بهتوانایيهاوخواسته 
توجه 
مکملرابا 

فعالیتهای

معلم
8ال 
طراحينماید .

زندگيوکارریاضالیدانبالزر کشالورراهمچالونخالوارزمي،خیالام،کاشالاني،فالارابيو...راکاله

6ال
درسریاضالي
عالقهدانشآمالوزانباله 
احساساتو 

انگیختن

جهتبر
سرزمینماميباشند 

موجبفخر
بازگویيقراردهد .

موردتوجهو
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موارد پیشنهادی فعالیت های مکمل و فوق برنامه:
تشکیلکانونقرآندرمدرسه 
کاریکاتورونقاشي 
داستاننویسيوخاطرهنویسي 
موسیقيوصنایعدستي 
نمایشوتئاتروسرود 
انواعورزشهاورشتههایتربیتبدني 
تهیهآلبومعکس 
مصاحبهوگزارشنویسي 
ماکتسازیازصحنههایتاریخيومذهبي 
تهیهمقاله،روزنامهدیواریوخبرنامه 
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منابع و مأخذ
–ادیب،یوسف(:)1382طراحيالگویمناسب،برنامهیدرسيمهارتهایزندگيبرایدورهی
تعلیموتربیتعمومي،پایاننامهیدکتریدانشگاهتربیتمدرس .
–لواساني،فتحعلي(:)1383مهارتهایزندگي(جزوهیچاپنشده)،معاونتامورفرهنگاليو
پیشگیریسازمانبهزیستيکشور .
–فرزامنیا،مجتبي(:)1381بررسيوشناسایينقشعواملدرونسازمانيدرکسبمهارتهالای
زندگيدانشآموزاندورهیمتوسطهاستانگلستان،طرحپژوهشي .
–فضليخاني،منوچهروهمکاران(:)1382راهنمایتهیهوتالدوینفعالیالتهالایمکماللوفالوق
برنامه،مؤسسهیفرهنگيمنادیتربیت .
–کدیور،پروین(:)1319روانشناستربیتي،تهران،انتشاراتسمت .
–میرجوادیکرماني(:)1381بررسيعواملمؤثردرپایینبودنسطحمهارتهایزنالدگيدانالش
آموزانابتدایياستانآذربایجانشرقي،طرحپژوهشي .
–نوریقاسمآبادی،ربابهومحمدخاني،پروانه(()1319مترجم):برنامهیآموزشمهارتهالای
زندگي،انتشاراتمعاونتفرهنگيوپیشگیریسازمانبهزیستيکشور .
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این اقدام
پزوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.
–نی پور،ریحانه(:)1383مهارتهایزندگي،آشنایيبابرنامهیآموزش،انتشالاراتمعاونالت
امورفرهنگيوپیگیریسازمانبهزیستيکشور.

18



