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چکیده
با توجه به تسریع روند پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و تغییر روزافزون سبک زندگی انسانها ،امروزه لزوم انعطاف پذیری و
تغییر در شیوه های قدیمی و نامناسب در آموزش و پرورش و بروزرسانی این روشها ،با در نظر داشتن قواعد و مقررات اساسی،
بر همگان آشکار شده است .امروزه نظام های آموزشی تالش می کنند تا از رویکرد مدرس محوری به فراگیر محوری و از
رویکرد محتوامحوری به ساختن گرایی تغییر یابند .فعالیت های فوق برنامه به مجموعه فعالیت هایی که با هدف کمک به
تحقق رشد و تعالی ،شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های عملی کمک کند ،گفته می شود ،که این برنامه ها نیازهای
فردی دانش آموزان و ویژگی های محلی و منطقه ای را مورد توجه قرار می دهد و در نهایت بر کیفیت و غنای برنامه ی درسی
می افزاید .بنابراین از میان مهمترین ابعاد مناسب برای بررسی در حوزه فعالیت های فوق برنامه می توان به مواردی نظیر
مهارتهای زندگی ،مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان ،اهمیت فعالیت و بازی ،لزوم پژوهش محوری ،نگارش و قدرت
بیان ،توان تحلیل و پرورش استعداد فردی اشاره کرد .پژوهش حاضر با هدف مطالعه جایگاه فعالیتهای فوق برنامه در ارتقای
آموزش و پرورش دوره ابتدایی انجام شد .از جمله سؤاالتی که در اینجا قابل طرح و بررسی است ،عبارتنداز :بررسی مســـائل
آمادگی ،برنامه ریزی تحصیلی ،توجه به تفاوت های فردی و نیازهای ویژه ،لحاظ کردن مواد آموزشی مناسب ،و در نهایت اینکه
چه فعالیت ها و برنامه هایی باید مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد؟
واژههای کلیدی :مهارتهای زندگی ،فعالیت و بازی ،پژوهش محوری ،پرورش استعدادها ،مشارکت اجتماعی
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 .1مقدمه
فعالیت های جذاب و شادی هستند که فرصت برای تعامل اجتماعی در یک فضای آرام و راحت فراهم میآورند .این فعالیتها نگرش
دانشآموزان را نسبت به مدرسه بهبود میبخشند .فعالیت فوقبرنامه :به مجموعه فعالیتهایی که خارج از چارچوب رسمی آموزش
کالس انجام میشود ،فوقبرنامه اطالق میشود .فعالیتهای فوقبرنامه :به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که شخص پس از ارزیابی
از تعهدات و تکالیف -شغلی -خانوادگی -و اجتماعی و با میل و اشتیاق به آن میپردازد و غرضش استراحت و تفریح -توسعه دانش و یا
به کمال رساندن شخصیت خویش یا به ظهور رساندن استعدادها و خالقیتها و یا باالخره مشارکت آزادانه در اجتماع است .به
مجموعه فعالیتهایی است :که شخص پس از فراغت انسان را از کارهای روزمره و قالبهای زائیده خودکاری و یا تخصصی شدن امور
روزانه می رهاند .استعدادهای بدنی و ذهنی فرد و نظایر آن را پرورش میدهد -که در شکلگیری شخصیت وی بیتردید مؤثر خواهد
بود .هدف اساسی فعالیت فوق برنامه این نیست که تنها از سختی آموزش بکاهند و فرصتی برای استراحت دانشآموزان فراهم آوردند
بلکه اهمیت و ارزش این فعالیتها در توسعه تجربیات تربیتی دانشآموزان است .به هر حال فعالیتهای فوقبرنامه جزئی از برنامه
منظم مدرسه است و باید آن را بخشی از فرایند مدرسه تلقی کرد .فعالیتهای فوقبرنامه برای غنی کردن تجربیات تربیتی
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دانشآموزان وارد فعالیت مدارس شد و اهمیت روزافزونی یافت .
فرآیند یاددهی و یادگیری ،فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار و خالقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف
درس است به نحوی که هر دو طرف فر آیند ،معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند .به فعالیت هایی که بر اساس
نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کالس انجام
شود ،فعالیت مکمل گفته می شود (پورشیخ .)1393 ،از اهداف و پیامدهای توجه به چنین فعالیت هایی ،می توان به موارد توسعه ی
دیدگاه مدرسه محوری ،تعمیق فرایند یاددهی -یادگیری در زندگی دانش آموزان ،غنی سازی برنامه ی درسی و اوقات فراغت دانش
آموزان ،گسترش یادگیری از مدرسه به خانواده و جامعه ،تسهیل فرایند رشد اجتماعی دانش آموز ،رسیدن فراگیران به مهارت طراحی
و حل مسئله ،تشویق فراگیر به خود یاگیری ،ایجاد و ارتقای مهارت تصمیم گیری ،ارتقای مهارت تفکر انتقادی و خالقیت ،تحقق
توانایی های بالقوه و انطباق با تغییرات زندگی ،تقویت اعتماد به نفس ،عزت نفس و هویت ،اشاره کرد (همان منبع).
پژوهش حاضر با هدف مطالعه جایگاه فعالیتهای فوق برنامه در ارتقای آموزش و پرورش دوره ابتدایی انجام شد .از جمله سؤاالتی که
در اینجا قابل طرح و بررسی است ،عبارتنداز:
آیا دانشآموزان در برخورد با مســـایل ،آمادگی الزم و کافی را دارند؟
برنامه ریزی تحصیلی و تفکیک پایه ها و سطوح تحت تاثیر چه نکاتی است؟
آیا تفاوت های فردی و استعدادها و نیازهای ویژه به عنوان عاملی مهم در نظر گرفته می شود؟
در جهت ارتقای بازدهی آموزش و پرورش چه مواد آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد؟
چه فعالیت ها و برنامه هایی باید مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد؟

 .2مهارت های زندگی
تعامل اقتصادی ،مفاهیم و عناصر آن ظرف مناسبی برای تربیت دینی و تمرین مقتضیات آن است .مثال فهم «دادو ستد» و تمرین
عملی متناسب سن فرزند ،بستر مناسبی است تا مربیان بتوانند از آن برای تربیت دانش آموزان در مسائلی مثل رعایت حقوق دیگران،
صداقت ،پرهیز از نیرنگ و دروغ ،اجتناب از حرص و طمع تفکر و حسابگری ،شناخت سود و زیان ،اندازه نگاه داشتن ،رعایت حریمها،
عدالت ،انصاف ،وفای به عهد ،خدمت ،هشیاری در روابط اجتماعی و ...بهرهگیری کنند .در گذشته که خانواده زودتر شکل میگرفت،
شاهد تربیت اقتصادی سنتی بودیم تا فرزندان به محض توانایی برای ازدواج و تشکیل خانواده از توان الزم برای تامین معیشت خود
برخوردار باشند .پدرانی که شغل آزاد داشتند یا در بازار بودند ،فرزندان خود را در اوقات فراغتشان به کار میگرفتند و بر اساس کار،
به آنان حق الزحمه میپرداختند .در روستاها مسئله از این جدیتر بود و اکنون نیز در مناطقی از کشور که مهاجرت به شهرها صورت
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نگرفته ،همچنان مشاهده می شود که فرزندان در اقتصاد خانواده مشارکت دارند و با حضور در مزارع و شالیزارها و گندمزارها یا در امر
1
پرورش دام و صنایع دستی ،در تولید درآمد ،نقش جدی ایفا میکنند .
دیوید سلبی ( )2000معتقد است که هدف از آموزش مهارت های زندگی  ،افزایش توانایی های روحی -اجتماعی است ،آن مهارتهایی
که می تواند افراد را در اداره ی موثر نیازها ،سختی ها و فشارهای زندگی توانا سازد (ادیب 1382 ،ص .)13توسعه مهارتهای زندگی
به مهارتهایی گفته می شود که به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه ،غنای روابط انسانی ،افزایش سالمت و رفتارهای سالمتی در
سطح جامعه منجر میگردند و فرد را قادر میسازند تا به طور مؤثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی روبهرو شود .یادگیری این
مهارت ها برای همه افراد جامعه ضروری است ،اما در سنین نوجوانی و جوانی اهمیت ویژهای دارد .همزمان با رشد جسمانی و روانی،
انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان و جوان افزایش مییابد؛ بهطوریکه آنها میپذیرند به سبب زندگی اجتماعی ،بخشی از
2
تمایالت خود را محدود کنند و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار گیرند .

.3مشارکت دانش آموزان
شوراهای دانش آمو زی در راستای تقویت مشارکت جمعی و آماده سازی برای کار گروهی تمامی دانش آموزان را در انتخابات خود به
پای صندوقهای رای می کشاند .با این وجود بررسی خروجی عملکرد این شوراها نشان می دهد با وجود عمر بیش از یک دهه از آغاز
به کار این تشکل صنفی ،علمی و سیاسی شوراهای دانش آموزی کمترین تاثیر را در تصمیم گیری های مربوط به امور دانش آموزان به
خصوص در حوزه آموزشی و پرورشی داشته اند .بی توجهی به قابلیت و توانمندی شوراهای دانش آموزی در مهارت آموزی ،تربیت
نسل آینده ،تمرین کار گروهی و تقویت حس مسئولیت پذیری و نقش پذیری در اجتماع موجب شده مدارس کمترین بهره آموزشی را
از شوراهای دانش آموزی خود ببرند و به مانند برگزاری برنامه در مناسبتهای مختلف به صورت ساالنه شور انتخابات شورای دانش
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آموزی را در روز برگزاری آن خالصه کنند .
نقش شوراهای دانش آموزی جدی تلقی نمی شود .مدارس به جای دادن نقش جدی در مرحله اجرایی و عملیاتی شوراهای دانش
آموزی را در حد اسم محدود کرده اند بطوریکه عملکرد این شوراها به پر کردن آلبوم عکس و طومار عملکرد برای معاونتهای پرورشی
تبدیل شده است .بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته
های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس ،بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و
اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه ،همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقالبی در مدرسه ،اداره
نشریه ه ای دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه از جمله وظایفی است که برای شوراهای دانش آموزی در نظر گرفته
شده است .همچنین شوراها می توانند در ارتقاء مهارت فرهنگی ،هنری ،علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه،
برگزاری نماز جماعت و اداره نماز خانه مدرسه ،تشکیل و اداره تعاونی آموزشگاهی ،شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه و انجمن
اولیا و مربیان ،دعوت از دانش آموزان برای همکاری با شورا در پیشبرد فعالیت های پرورشی و آموزشی و تقویت هویت دینی و انقالبی
و ملی دانش آموزان با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدارس خود همکاری کنند (همان منبع).
در اینجا این بحث پیش می آید که آیا قبول مسئولیت فطری کودکان بوده و در همه کودکان وجود دارد یا اینکه فقط در عده خاصی
این روحیه به چشم می خورد .بدون تردید این استعداد در همه افراد کم و بیش وجود دارد .اگر محیط تربیتی مناسب و مساعد باشد
این استعداد پرورش یافته کامل خواهد شد و اگر در محیط خانه و مدرسه زمینه پرورش آن وجود نداشته باشد این استعداد به تدریج
http://www.taamolnews.ir/fa/news/84761
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به خاموشی خواهد گرایید .یعنی اگر کودکی هم این زمینه را دارا باشد به تدریج از بین خواهد رفت .بنابراین استعداد پذیرش
مسئولیت در همه کودکان کم و بیش وجود دارد و این محیط تربیتی است که باید آن را پرورش دهد (آتش دامن .)1388 ،به طور
کلی مسئولیت پذیری یعنی توانایی پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از کسی خواسته شده است ،البته مسئولیت با وظیفه تفاوت
دارد ،وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می کند و باید حتما انجام بگیرد .اما وقتی از کسی خواسته می شود مسئولیتی
را بپذیرد ،باید برای او کامال مشخص شود موضوع درخواست چه می باشد (سلیمانیان.)1395 ،
به کودکان در خانه و مدرسه در خور توانشان مسئولیت بدهید ،تا احساس غرور و شخصیت کنند و به خاطر آن به رعایت ضوابط و
مقرراتی تن در دهند .انجام دادن مسئولیت هم خود تا حدود زیادی سرگرم کننده و هم سازنده شخصیت انسانی کودک است و
موجبات آرامش او را فراهم خواهد آورد .در دادن مسئولیت به کودکان باید اعتدال را در نظر داشته باشید و به تدریج و همزمان با
رشد و بلوغ در کودک به او مسئولیتهای سنگینتری به ویژه در زمینه انجام کارهای مدرسه محول کنید .وقتی که به کودک
مسئولیت زیاد بدهیم نگرانی او گسترش می یابد ممکن است دچار ترس از شکست یا ناکامی شود .اگر مسئولیت درخواست شده از
کودک بسیار اندک باشد کودک خواه ناخواه ،تابع و وابسته بار میآید (آتش دامن.)1388 ،

.4اهمیت فعالیت و بازی
دنیای امروز تشنه علم و معرفت است .تالش هایی که خانواده ها برای فرستادن فرزندان خود برای ادامه ی تحصیل ،می نمایند ،ناشی
از اهمیت علم آموزی است .اختصاص بودجه های هنگفت به این مسئله و استقبال زیاد مردم از آن ،نشان از آینده بینی است .برنامه
ریزی در زمینه تحصیل تحت تأثیر چه نکاتی است؟ به زبان ساده ،چرا دولت ها به این نکته با حساسیت خاصی می نگرند؟ دوره های
تحصیلی باید چند سال باشند؟ آیا تفاوت های فردی به عنوان عاملی می تواند مداخله گر باشد؟ (دیناروند.)1391 ،
تجربه ی سال ها تحقیقات روان شناسی و اجتماعی این حقیقت را آشکار ساخته است که آموزش های اولیه در زندگی کودک ،پایه و
اساس شخصیت اورا تشکیل می دهد از این رو نوع و محتوای مواد آموزشی باید به دقت تعیین و به کمک مربیان مجرب و بر اساس
اصول صحیح به کودکان آموزش داده شود تا نتیجه ی مطلوب حاصل و ذهن خالق کودک شکوفا شود .پژوهشهای روانشناسی و
تعلیم و تربیتی نشان می دهد که افزودن تفریح به فرایند یادگیری نه تنها آموزش و یادگیری را لذت بخش تر و آسان تر می کند ،بلکه
اثر بخشی آن را به طرز چشمگیری افزایش می دهد .یکی از نی از های اولیه ی کودک که بخشی از طبیعت و فطرت او نیز به شمار می
رود بازی است .کودک ،به وسیله ی بازی عالوه بر ک سب انرژی ،قدرت تفکر و تخیل خود را پرورش داده وبه تجربیات و آموخته های
ذهنی خود می افزاید .فعالیتهای دستهجمعی در بازیها به کودکان کمک میکند تا به بیان احساسات و مکنونات قلبی که از روح
لطیف و بیآالیش آنها سرچشمه میگیرد ،بپردازند .هیجانات ،کمبودها و ترس های خود را از دل بیرون بریزند و به فراموشی بسپارند.
بازی ،عمدهترین شکل فعالیت کودک و مناسبترین روش برای افزایش قوه ی تخیل  ،اعتماد به نفس و رشد خالقیت او به شمار
می رود،همچنین در کودک تحول ایجاد کرده و به دلیل ایجاد فضایی امن و آزاد برای تکرار اشتباه و تالش برای اصالح آن،شیوه ای
1
جذاب برای یادگیری است .
با مشخص شدن زمان یک فعالیت ،می توان مواد خوراکی ان را نیز تعیین کرد .آموزش در مدت یکسال دارای محتوای کمتری نسبت
به اموزش در مدت هفت سال خواهد بود .اینکه در این دوره چه موادی گنجانده شود؟ و از نظر تحلیلی چه فعالیت هایی باید انجام
شود؟ سئواالتی است که پاسخ به ان ها منجر به تعیین محتوای فعالیت خواهد شد .برنامه ریزان چه چیزی را برای یادگیری در نظر
می گیرند؟ این میزان در هر پایه چه اندازه ای است؟ دوره ی ابتدای از نظر کالسیک و نظم اموزشی ،شروعی معنا دار است.در این
دوره ضمن توجه به ویژگی های کودکان و فراگیران،می بایست تعیین گردد که چه دروسی و به چه میزانی ،منتقل گردند.از این نظر
که فراگیر در حال رشد در زمینه های مختلفی است،محتوی باید با توجه به نیاز های رشد ،تعیین گردد .کودک در خانواده تکلم را
فراگرفته ،اما این اموختن ،جهت دار نیست .افزایش ذخیره ی لغت ،جمله سازی ،شناخت ساختار زبان و متن سازی از جمله اهداف
اولیه ی این دوره است .خواندن و نوشتن به دنبال اموزش زبان رسمی ،به وجود می ایند .رشد اجتماعی در قالب روابط ،رشد جسمانی
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در قالب عمل ،رشد اخالقی در قالب الگو ،رشد عاطفی در قالب عشق ،رشد روانی در قالب عکس العمل و رشد ذهنی در قالب شناخت
به وجود می ایند (دیناروند.)1391 ،

 .5لزوم پژوهش محوری
در دنیایی که اطالعــــات به سرعت در حال تغییر است و واقعیتهای پیچیـــده اقتصادی -اجتماعی ،محیطی و اخالقی به سرعت
راه خودشان را به زندگی فردی و اجتماعی افراد باز کردهاند ،ضروری است بچههایی متفکر ،منتقــــــد ،پژوهشگر و محقق تربیت
کنیم زیرا این کودکان ،هر روز در زندگی با واقعیته ا و مشکالت روبرو شده و مسایل را ،خود حل کنند .ولی آیا دانشآموزان مـــا
مهارتهای الزم برای تحقیق و پژوهش را در مدرسه آموختهاند؟ امــــروز از نظر هوش و ذکاوت و دقت نظــر در پژوهش ،کودک و
نوجوان ایرانی با دیگر همساالن خود در کشورهای پیشرفته ،یکسان است .آنچه آنان را از یکدیگر متمایز ساخته و به ما برچسب جهان
ســوم میزند ،نبودن برنامـــهریزی صحیح آموزشی و کمبود امکانات پژوهشی است .بدین منظور ما باید موانع پژوهش در مدرســـه
را از سر راه دانشآموزان برداشته و در آنها ،انگیزه ایجاد کرده و آنها را درگیر پژوهش کنیم .در دنیای پیچیــــده امروز ،تغییرات
زیادی در زندگی بشــــری در حال وقوع است و شاهــد رقابتهای بسیار فشرده جوامع در دستیابی به فناوری برتر هستیم .به نظر
می رسد ،فـــرد و جامعه مجبورند به طریقی در وضعیت خویش دگرگونی ایجاد کنند تا از قافله علم ،فناوری و پیشرفت عقب نمانند
(باقرزاده.)1394 ،
موضوع آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنا نیست چرا که دانشآموز قرن بیست و یکم نمی تواند عنصری بیاختیار باشد که
حتی چگونهیاد گرفتن هم از اختیار او خارج باشد و هیچگونه دخل و تصرفی در آنچه میآموزد ،نداشته باشد .برنامههای از پیش تعیین
شده و بی چون و چرا ،جوابگوی مسایل او نیستند (کدیور .)1381 ،در عصری که کتابهای درسی قبل از در آمدن از زیر چاپ ،کهنه
میشوند و بیشتر مشاغل ،نوآوریهـــای سریع و مداوم را تجـــربه میکنند ،ناگــزیر باید هدفهای غایی و کلی تعلیم و تربیت
تغ ییر یابند و به پرورش شیوه تفکر انتقادی در افراد ،به عنوان یکی از هدفهای اصلی تعلیم و تربیت ،بیشتر توجــه شود .همچنین،
در فرآیند آموزش باید ضمن تقـــویت روحیه ی انتقادپذیری در معلمان ،روحیه انتقاد کردن و زمینهی بررسی و تحقیــــــق را در
شاگردان به وجود آورد (مایرز1383 ،؛ به نقل از باقرزاده.)1394 ،
قریب به یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش آموزان ،معلمان ،مدیران و کارکنان آموزش و پرورش تشکیل می دهند .قابلیت چنین
جمعیتی که به عنوان نیروی انسانی فعال می تواند در جهت رشد و توسعه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار باشد بر
هیچ کس پوشیده نیست .ولی تحقق این هدف در شرایط فعلی منوط به نهادینه شدن فرهنگ پژوهشی در بین جوانان و دانشجویان
آینده ساز جامعه و به کارگیری دانش های پژوهش محور و فناوریهای نوین توسط آنهاست .پژوهش سراهای دانش آموزی مراکز مکمل
آموزشی هستند که در کنار فعالیت های آموزشی آموزش و پرورش از سال  88آغاز به کار کرده اند و خوشبختانه دستاوردهای بسیار
خوبی را در این امر کسب کرده اند ،در این پژوهش سراها دانش آموزان عالقه مند توانسته اند بیش از  50مورد ثبت اختراع ،مقاله و
کنفرانس های علمی داشته باشند (شیرکرمی و همکاران .)1395 ،اما مدارس پژوهش محور چه مدارسی هستند؟ در مدارس پژوهش
محور در واقع به مدرسه به عنوان موجودی زنده و سازمانی هوشیار و دایماً در حال یادگیری و رشد نگریسته می شود .در مدارس
پژوهش محور هیچ عنصری بی نیاز از یادگیری و پژوهش تلقی نمی شود .عناصر معلم ،دانش آموز ،مدیر ،مشاور و سایر کارکنان
پژوهش و یادگیری را وظیفه خود می دانند و در این زمِینه به طور جدی احساس نیاز می کنند .مدارس پژوهش محور محل اتصال و
تالقی انواع گوناگونی از پژوهش آموزشی برای پیشبرد اندیشه و یادگیری برای همه است .این موضوع باعث می شود که مدرسه تبدیل
به یک" کارخانه فکر" شود .در چنین فضایی اصل "می توانیم" مورد تشویق قرار می گیرد و همواره جریان خروشانی از پژوهش،
نوآوریها و فرایندهای جدید برای توسعه یادگیری ،به چشم میخورد (همان منبع).
در بسیاری از مواقع ،تشویق به همکاری و تبادل فکری در کودکان و به کارگیری روش بارش مغزی ،به ابداع و خلق راه حل مسأله
نایل در ایشان منجر می شود« .رابرت گانیه» در طبقه بندی خـــود از انواع یادگیـــری ،باالترین سطح یادگیری را «حل مسأله»
میداند و معتقــــد است ،آفرینندگی ،نوعی ویژه از حل مسأله است و ....چنانچه امر حساس زمینهسازی رشـــد و هدایت تفکــــر
خالق و روحیهی پژوهشـــگری ،از سالهای اولیهی کودکی ،فراهم نگردد ،به نتایج مطلوب منجر نمیشود زیرا «تخیـل خالق در دوران
کودکی به سرعت رشد می یابد ودرنوجوانی به اوج خود میرسد» (سیف)1355 ،
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اغلب کودکان ،بدون اینکه ظاهرا" شخص خاصی به آنان آموزش داده باشد ،حرف زدن را یاد می گیرند .علت این است که بسیاری از
واکنش های ما ،درمورد کودکان به قدری طبیعی است که متوجه ارزش این واکنش ها نمی شویم .احتماال" شما زمینه حرف زدن را
از همان زمان نو زادی برای او آماده کرده اید .با صدای مالیم با او حرف زده اید،نق زدن ها و گریه کردن هایش را جواب داده ایدو
هنگامی که کودک به شما می نگریسته است ،باصدای آرام و رسا درباره کاری که انجام داده اید صحبت کرده اید .درتمام این موارد،
شما حس یادگیری و تکلم را در کودک تحریک کرده اید .به جای جمالت پیچیده ،جمله های ساده به کار ببرید .گرچه بیشتر
کودکان یکساله ،هنگامی که بزرگساالن و یا سایر بچه ها حرف می زنند ،با لذت گوش می دهند ،اگر موضوع صحبتها پیچیده و مشکل
باشد ،تقلید و تکرار آنچه شنیده اند ،می تواند برای آنها مشکل باشد .کودکی که با هجوم کلمات بسیاری محاصره شده است ،نسبت به
کودکی که والدینش درحد دانسته های او صحبت می کنند ،ممکن است برای یادگیری صحبت کردن به زمان طوالنی تری نیاز داشته
باشد (قاضی.)1393 ،
برای فعال کردن کالس درس انشاء اولین قدم ایجاد انگیزه نوشتن در دانش آموزان می باشد .برای پرورش استعدادهای عام وبرای
آموزش نوشتن یا آموزش انشاء باید شیوه هایی در پیش گرفت که مناسب ودر خور مخاطبان باشد .یکی از آن شیوه ها این است که
بتوانیم در دانش آموزان خود «انگیزه نوشتن» ایجاد کنیم و این نخستین و مهمترین گام است .اگر معلمان جامعه به تفکر خالق
ومنطقی وانتقاد گر معتقد ومتعصب بوده و در پی اعمال این تفکر باشند ،بالطبع باعث انتقال به افراد تحت آموزش خود شده،آنان نیز
به صورت نسبی به این گونه اندیشیدن مسلح می شوند .امروزه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که خالقیت و نوآوری امری ارثی
وذاتی نبوده و قابل تحصیل و کسبی است .لذا با برنامه ریزی دقیق و آموزش صحیح می توان به آن دست یافت .دادن میدان بیشتر
برای نوشتن و ابراز ایده ها از طریق تشویق وهمیاری و استفاده از مطالعه و کتابخوانی در ساعات مربوطه و فریضه داشتن آن به صورت
قلبی ویقین به این امر کمک می کند .موانعی که سر راه بهبود و شکوفایی تفکر خالق هستند از جمله امکانات آموزشی و کمک
آموزشی ،محیطی (خانوادگی و آموزشی) و ...باید برطرف شوند .دردرس انشا می توان از منطق،قیاس وتمثیل بهره برد،تا فرد با ابزار
مورد دسترس به ابداع وخلق اندیشه ها دست یافت ه ودر جهت تکمیل واستمرار آن بکوشد .روش تدریس فعال روشی است که این
روش برای تحقق اهداف آموزشی فراگیران محور فعالیت می باشند و معلم نقش ناظر و راهنما را ایفا می کند و هماهنگی الزم را به
1
عمل می آورد که شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی به فعالیت بپردازند (ربانی. )1389 ،
کودکان داستان ها را می خوانند ،درباره تجارب شخصی مردم حرف می زنند ،تشویق می شوند تا داستان بنویسند و داستان را به
نمایش درآورند .به نمایش درآوردن داستان بدالیل نظری و عملی نقش مهمی در آموزش دارد .دلیلی که داستان را بسیار مهم کرده
این است که نقش مهمی را در مهارت های اساسی موفقیت تحصیلی در مدرسه نظیر خواندن و نوشتن بازی می کند زیرا درک
کودکان از تقاضاها و درخواست های شفاهی معلم ها موجب می شود تا کودکان بتوانند به موفقیت تحصیلی دست یابند .همه کودکان
با مهارت های سخن گفتن وارد مدرسه می شوند که متناسب با محیطی است که در آن بزرگ شده اند .مهارت های برخی از کودکان
به خوبی با نیازمندی های سخن گفتن در مدرسه تناسب دارد در حالی که کودکان دیگر اینگونه نیستند (قاضی.)1393 ،
انشا از جمله انواع نوشتن محسوب می شود و آخرین و پیچیده ترین مرحله زبان آموزی به شمار می رود تا زمانی که پیش نیازهای
نوشتن تحقق نیافته امر نوشتن بخصوص انشاءنویسی هم میسر نخواهد شد .رونویسی و مشق نویسی های خسته کننده در دوره
ابتدایی یکی از علل بارز افت تحصیلی می باشد که دانش آموزان را نسبت به تحصیل و ادامه آن بی میل می کند و هر گونه ابداع و
ابتک ار را از یادگیرنده سلب می کندو فرصت های گرانبهای نونهاالن دوره ابتدایی را برای بارورشدن ازبین می برد .موضوعی به دانش
آموزان ارائه می شود و هر کدام از بچه ها به نوبت در مورد آن فرضی می زنند (البته چند دقیقه فرصت فکر کردن به بچه ها می
دهیم) معلم مطالب بچه ها را روی تابلو می نویسد و به کمک بچه ها جمالت روی تابلو را پس و پیش می کند تا به صورت یک انشای
کامل درآید .معلم قصه یا انشایی ناتمام را در اختیار شاگردان قرار می دهد تا آن ها یا بصورت انفرادی یا بصورت گروهی و با هم فکری
آن این انشاء را تمام کنند اگر کار بصورت گروهی اجرا شود گروههای  2یا  3نفره مناسب هستند و بهتر است برای خوب ترین انشاء یا
داستان نمره ای در نظر گرفته شود .معلم قصه یا انشایی را که ترتیب حوادث آن به هم ریخته است در اختیار دانش آموزان قرار می
دهد بچه ها توالی جمالت و حوادث را درست می کنند و با شماره گذاری و رونویسی مجدد آن را بصورت یک انشاء یا داستان در می
آورند .برای پرورش خالقیت آنها می توان انتخاب نام قصّه را بر عهده خود آنها گذاشت (یعقوبی مجد.)1391 ،
1

13

- http://www.afde.blogfa.com/post-38.aspx

اگر دست خط دانش آموزی فوق العاده بد است ،پیشنهاد یک ارزیابی اختالل در یادگیری را بدهید .کودکی با مشکل نوشتارپریشی
حروف را با اندازه و شکلهای نامتعارف مینویسد ،واژهها یا حروف را نیمهکاره رها میکند ،و مدادش را به شکل نامناسبی به دست می
گیرد .او را به بخش آموزش استثنایی مدرسه ارجاع دهید یا از والدین کودک بخواهید با یک درمانگر حرفهای ،متخصص اعصاب و
روان ،یا متخصص اعصاب اطفال مشاوره کنند .به دانش آموزان نشان دهید چگونه افکارشان را پیش از نوشتن به صورت نقشه سازمان
دهند .در یک «نقشه ی ذهنی»  ،یک تصویر یا لغت که نماینده ی ایده ی اصلی است ،درون یک دایره در وسط صفحه قرار می گیرد.
ایده های مرتبط بر روی خط هایی که از ایده ی اصلی منشعب می شوند ،قرار می گیرند .راه کار «پرسش از خود» را در هنگام
نوشتن ،آموزش دهید .تا دانش آموز بتواند بر روی مسائلی مثل اینکه در حال نوشتن برای چه کسی است ،سعی دارد چه بگوید ،و آیا
افکارش را واضح بیان کرده است یا نه ،تمرکز نماید (قاضی.)1393 ،

 .7پرورش استعداد فردی
از دیدگاه مارسیا ( ) 1966افراد دارای هویت مؤفق ،کسانی هستند که راههای مختلف را بررسی کرده و سرانجام در مورد مسیر و راه
مناسب و درست شخصاً تصمیم گیری می کنند .همچنانکه در حوزه باورها و نگرش ها نیز  ،آنان اعتقادات گذشته خود را مورد بررسی
و بازبینی قرار داده و از این رهگذر به گونه ای ثبات عقیدتی دست می یابند (امینی و همکاران .)1393 ،اما واژه هویت به مفهوم
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استفاده قرار گرفته و آن را با معنای ضمنی روانی و اجتماعی
امروزی آن برای اولین بار توسط فروید به صورت کامالً تصادفی مورد
آ میخته کرده است .در واقع ،از نظر فروید ،هویت به ارزش های منحصر به فردی اشاره می کند که با عنایت و اتکاء به گذشته ویژه و
منحصر به فرد شخص پدید می آید (محسنی.)1375 ،
هر کدام از رفتارهای شخصیتی مانند دست دادن ،چشم های تان و دست خط تان نشان دهنده شخصیت شماست .شما می توانید
شخصیت طرف مقابل تان را با توجه به رفتارهای او بشناسید  .همه ما می دانیم که نباید دیگران را از روی ظاهر قضاوت کرد ،اما
حقیقت کمی متفاوت است .درست از همان زمانی که با شخص دیگری آشنا می شویم ،آن فرد ما را از روی چند مورد قضاوت می
کند .البته این ق ضیه فقط در مورد دیگران نیست ،ما هم زمانی که با شخصی دیگر آشنا می شویم چنین قضاوت هایی را انجام می
دهیم .درست است که شما در شناسایی افراد دیگر دنبال ویژگی های مثبت اخالقی چون صداقت ،مهربانی و هوش هستید ،اما موارد
ریز نیز بی تاثیر نیست .برخی از اعمال عصبی تک رار شونده می تواند حاوی اطالعات مهمی از شخصیت شخص باشد .اگر اتفاقی بیفتد
که شما را به اندیشیدن وادار کند ،بدن شما به چگونه پاسخ خواهد داد؟ آیا مدام موهای سر یا دستتان را می کشید و یا ناخن هایتان
را می جوید؟ برخی از افراد خود را نیشگون می گیرند ،شما از این دسته هستید؟ اینکه زود یا دیر سر قرار حاضر می شوید از اهمیت
زیادی برخوردار است .هر دو حالت اطالعات مثبت و منفی فراوانی را از شخصیت شما در اختیار طرف مقابل می گذارد .البته حدس
زدن تاثیر هر یک از حاالت کار دشواری نیست:اگر زود سر قرار حاضر شوید بدان معنا است که نسبت به وقت دیگران اهمیت قائلید و
در غیر این صورت ،تاثیر منفی از خود به جای خواهید گذاشت  .نحوه دست دادن تان نشان دهنده شخصیت شماست از نظر
روانشناسی ،کسانی که محکم دست می دهند اعتماد به نفس و شخصیت استواری را از خود نمایش می گذارند .این دسته از افراد
2
شخصیتی برونگرا داشته که تمایل دارند راجع به احساسات خود با دیگران صحبت کنند .
قوه تخیل ذهن بچه ها را باز می کند .قوه تخیل فعال به کودک پیش دبستانی شما کمک می کند تا بازی های تخیلی ،باعث می شود
که حس همدلی آن ها نسبت به دیگران شکوفا شود .نخستین دنیایی که کودکان ما با آن آشنا می شوند محیط خانواده است .آنها ازما
و ازخالل هزاران لحظه ظاهرا کوچک و کم اهمیت زندگی خانوادگی می آموزند که چگونه رفتار کنند ،برای چه چیزی ارزش قائل
شوند و از زندگی چه انتظاراتی داشته باشند .کودکان ما اغلب بعضی از مهمترین پیامها را درباره ارزشها و اعتقادات ما زمانی برداشت
می کنند که ما به هیچوجه متوجه آنها نیستیم .این دنیای اولیه فرزندان ما تا چه حد دوستانه است؟ آیا میان ما احترام متقابل وجود
دارد؟ آیا آنها را همانطور که هستند قبول داریم یا می خواهیم از آنها چیزی بسازیم که خود دوست داریم؟ آیا حرف و عمل آنها را تا
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زمانی که خالف آن ثابت نشده می پذیریم؟ آیا به قصد و نیت آنها اعتماد می کنیم؟ آیا برای همراهی آنها در عالئق جدیدشان مشتاق
1
و کنجکاو هستیم؟ چند پیشنهاد ساده برای پر بار کردن اوقات بیکاری کودکان:
 -１می توانید با کاشت دانه ها و بذرهایی که ب ه آسانی رشد می کنند ،ضمن سرگرم ساختن کودکان خود ،چیزهای بسیاری
درباره زندگی گیاهان و غذاهایی که مصرف می کنند به آنان بیاموزید.
 -１کودک خود را به گردآوری بروشور ،کارت پستال و دفترچه های اطالعاتی مکان هایی که در طول تابستان به آنجا می روید،
تشویق کنید و از آنها بخواهید ،شرحی در مورد هر یک بنویسند و سفرنامه ای در مورد گشت و گذارهای تابستانی خود و
خانواده ،تهیه کنند.
 -１کودکان می توانند با وسایل ساده ای که در اختیار دارند ،عروسک های نمایشی تهیه کنند .سپس داستانی در مورد
عروسک خود تهیه کرده و برای سایر اعضای خانواده یا دوستان خود نمایش دهند.
 -１کودکان و نوجوانان انرژی فراوانی دارند ،از کودکان خود بخواهید در طول تعطیالت تابستان کارهای مفیدی مانند ،شستن
ماشین ،رنگ کردن نرده یا وسائل خانه ،چیدن میز یا تمیز کردن قفسه ها را برعهده گرفته و انرژی خود را صرف این قبیل
کارها کنند.

 .8نتیجه گیری
فعالیت های فوق برنامه مجموعه فعالیت های سازمان یافته و پیش بینی شده ای است که به منظور تثبیت ،تعمیق ،آشنایی و کارکرد
عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان درنظر گرفته می شود تا به رشد و تعالی ،شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه
های عملی کمک کند .این برنامه ها در توسعه ی تجربیات تربیتی دانش آموزان نقش مهمی دارد (فراگیری مهارت های زندگی و حل
مسئله ) ،در عرض برنامه ی درسی قرار گرفته است ،نیازهای فردی دانش آموزان و ویژگی های محلی و منطقه ای را مورد توجه قرار
می دهد و باالخره موجب غنای برنامه ی درسی می شود .فعالیت های فوق برنامه را می توان کلیه اعمالی دانست که در برنامه درسی
روزانه برای آن ساعات به خصوص پیش بینی نشده و هدف آن شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان است (خان بابائی،
1374؛ به نقل از پورشیخ .)1393 ،الزمه ی برنامه ریزی برای فعالیت های مکمل و فوق برنامه و اجرای آنها در مدارس ،انتخاب روش
های یادگیری فعالی است که مشارکت دانش آموزان را به دنبال داشته باشد .در رویکردهای سنتی و معمول آموزش ،معلم در نقش
فعال و دانش آموزان در نقش مخازن اطالعات به وظایف محوله ی خود عمل می کردند .در نهایت ،یادگیری دانش آموزان نتیجه محور
بود و به سطوح پایین شناختی محدود می شد .پژوهش های اندک انجام گرفته در مورد عوامل موثر بر پایین بودن سطح مهارت های
زندگی نیز نشان می دهد که عواملی مانند  :عدم به کارگیری الگوها و روش های مناسب تدریس ،روش های نادرست ارزشیابی،
انفعالی بودن دانش آموزان  ،دیکته شدن محتوای آموزشی در قالب کتاب های درسی و عدم ارتباط عمیق بین خانه و مدرسه ،در پایین
بودن سطح مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ی ابتدایی موثر بوده اند (میرجوادی کرمانی1381 ،؛ به نقل از پورشیخ.)1393 ،
2
بیان کرد :الف) فراگیر حداکثر بهره را گرفته ،با آزاد اندیشی
کارکردهای مهم فعالیتهای فوقبرنامه را می توان در چنین مواردی
تفکر واگرا مسائل را بررسی میکند و به راهحلهای نو دست مییابد .ب) بدون این که فراگیر تکلیف و اجباری احساس کند ،با عالقه و
انگیزه شخصی مسلماً تالش وی مطلوب و خوشایند خواهد بود .ج) تأثیر مهارتهای حسی و حرکتی بر فعالیتهای ذهنی و عاطفی به
گونهای است که بسیاری از روانشناسان عقیده دارند که این قبیل فعالیتها میبایست در درجه اول برنامههای آموزشی قرار داده شود.
د) برای اصالح بسیاری از اختالالت رفتاری نظیر پرخاشگری ،افسردگی ،کمرویی ،اضطراب ،مفید شناخته شده است.
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