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 چکیده 

برنامه در مقطع ابتدایی ایران با های فوقی تطبیقی فعالیتهدف این پژوهش مطالعه

هوای  فعالیوت  ی پیشنهادهایی در حووهه و مالزی، جهت ارائهکشورهای آمریکا، انگلستان 

باشد و با استفاده اه روش جوور   این پژوهش اه نوع مطالعات تطبیقی می برنامه است.فوق

بردی انجام شده است. کشورهای آمریکا و انگلستان به این دلیل که هر یک به نوعی مهد 

مالزی نیز به عنوان کشوری مسولمان کوه دارای   اند و برنامه در جهان بودههای فوقفعالیت

دهود  نتایج پژوهش نشان موی  اند.ی ساختارمند است؛ انتخاب شدهبرنامههای فوقفعالیت

 برنامه اهوداف مشوترو و متنووعی را دنبوا      های فوقکشورهای مورد مطالعه در فعالیت

ت. کشورهای منتخب های نگرشی تأکید شده اسکنند، در ایران بر اهداف کلی و حیطهمی

هوای  ای و جهوانی، درو ارهش های گوناگون محلی، منطقهبر آشنایی با مذاهب و فرهنگ

هوای دیگور و ...   صدر در مقابول فرهنوگ  های خود و دیگران و افزایش تحمل و سعهسنت

هوا در   تأکید دارند، این اهداف در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محتوای برناموه 

های موذهبی اهمیوت داده شوده    اه تنوع کمتری برخوردار است و بیشتر به فعالیت ایران

ها، این است که همان و سواعتی  است. تفاوت عمده ایران با سایر کشورها در اجرای برنامه

بینی نشده است، میزان مشارکت معلمان ها در مدارس پیشگونه فعالیتمشخص برای این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی M_r_imam@yahoo.com 

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی Ahmad7157033@yahoo.com 

  کرمانشاه 3دبیر آموزش و پرورش ناحیه  -کارشناس ارشد برنامه ریزی درسیTimoorniam@yahoo.com  

 14/8/1937 پذیرش:             2/2/1937 نسخه نهایی:                  72/4/1931دریافت: 



 81 9312بهاروتابستان،اولی،شمارهیسومدورهي درسي،  هاي برنامه پژوهش

ها در کشورهای منتخوب  ر اه ایران است. ارهشیابی برنامهتدرکشورهای مورد مطالعه بیش

باشود. در پایوان ایون پوژوهش،     آمووهان و گوزارش کوار موی    کورد دانوش   به صورت عمل

برنامه ارائه گردیوده  ی فعالیت فوقپیشنهادهایی برای بهبود نظام آموهشی ایران در حوهه

 است.

 4.، دوره ابتدایي3آموزش و پرورش تطبیقي ،2، برنامه درسي8برنامهفوق فعالیت ها:کلید واژه

 

 مقدمه و بیان مسأله

پاییري و آزادي ملا    از هر چیز نیاز به محیطي سرشاار از انعطاا    امروزه کودکان ما بیش  

دارند؛ محیطي که حس کنجکاوي و خالقیت آنان را برانگیزاند، به آن احساس تعلق کنند و شاادي  

 آنان به ارمغان آورد.ي کوچک هاو شعف را، براي دل

به امتقاد مربیان آموزش و پرورش، مالقه و تالش، با آموزش درهم تنیده است؛ مالقه موجب »

-(. فعالیات 25: 2005 ،5)ثورنتون« شود؛ بدون مالقه حرکت و پیشرفتي وجود نداردتوجه و فهم مي

مالیاق خاود توجاه کنناد و در     سازد که به آموزان فراهم ميهایي براي دانشبرنامه، زمینههاي فوق

 جهت شکوفایي استعدادهایشان گام بردارند.

هااي مدرساه محساو     است که جزیي از برنامه هایي قانونيفعالیت برنامه:های فوقفعالیت

وگاو )منااهره(، تتااتر،     شود. مانند: بحث و گفات درسي تعیین ميشود و معلوالً با توجه به برنامهمي

ي درساي ساال   گیرد و با توجاه باه برناماه    ها زیر نظر مدرسه انجام ميبرنامه انتشارات مدرسه. این

ناپاییر  برنامه باه مناوان ب اش جادایي    هاي فوق(. فعالیت8225، 6یابد )جفوسترتحصیلي تغییر مي

مدرسه به رسلیت شناخته شده است، به هلین جهت امروزه در جدول کاري مدرسه، توجه باه آن  

باه منظاور حفان انگیازه و ایجااد چاالش در        هاا فعالیات ایان  (. »2004، 7ليافزایش یافته است )ک

شود. در مین حال مرتبط با موضومات درسي طراحي مي ،به منظور تجربه در فضاي آزاد ،یادگیرنده

شود از مدرسه تاا فضااي بیارون مدرساه     برنامه در نظر گرفته ميهاي فوقاي که براي فعالیتدامنه

اي تقریباً غیررسلي، به کالس و حتي گاهي به مدرسه محدود نیستند و بیش از هاین فعالیت است.

شاوند.   آموزان و مدرسه متاثثر ماي  هر مام  دیگر از میزان مالقه، تجربه و قدرت ابتکار معلم و دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Extracurricular activity             2. Curriculum              3. Comparative education 

4. The elementary courses                  5. Thornton                      6. Jfoster 

7. Kelly 
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-هااي فاوق  فعالیت»ي رسلي، ریزي شدههاي برنامههاي تربیتي را در مقاب  فعالیتگونه فعالیتاین

(. در واقا  هاد  از ایان    87-85: 8313نامند )حاجي آقالو، مي« غیررسلي»هاي یا فعالیت« برنامه

هااي ایای  خاویش را تشا ید دهاد،      که بتواند رغبتکلک به کودک و نوجوان است»ها فعالیت

هاا باه منظاور تاثمین ساعادت      استعدادهاي ذاتي خویش را کشف نلایاد و در تربیات و توساعه آن   

)وابشرن و کارساتون، باه نقا  از    « هاي اجتلامي بکوشدزودن امکان شرکت در فعالیتش صي و اف

 (.34: 8310ملکي، 

 2، آموزش در فضاي باز8هاي خارج از مدرسهبرنامه با مفاهیم دیگر از جلله؛ فعالیتمفهوم فوق

و  5الس، فراتار از کا  4( برنامه مکل  درساي 8315)چلگرداني،  3و آموزش براي گیران اوقات فراغت

هاا  ( در ارتباط بوده و در برخاي از ماوارد باا آن   8210 7)فرتوی ، 6سازي پارچه کردن و یک اجتلامي

 سویي داشته است.  هم

شود اکثر کشورهایي کاه آماوزش و   با مطالعه در آموزش و پرورش دیگر کشورها مشاهده مي»

اي م آموزشي خود را تاا انادازه  هاي نظابرنامه کاستيهاي فوقپرورش موفق دارند با گسترش فعالیت

 (.83: 8312 آبادي،)فتح «اندآموزان را به بهترین وجه پر نلودهجبران کرده و اوقات فراغت دانش

-هااي فاوق  گوي نیازهاي یادگیري باشاد، فعالیات   تواند پاسخدرسي نلي يگاهي مواق  برنامه

تواناد  گزین است که مي نوع یادگیري جايگیرد، و یک آموزان انجام مي برنامه اغلب به وسیله دانش

هاي آموزان ایجاد کند. فعالیتکند به یورت گسترش یافته در ذهن دانشچه را، آموزش ارائه مي آن

هااي رسالي   که این اتفاق معلاوالً در درس کند، درحاليآموزان را وارد اجتلاع ميبرنامه، دانشفوق

-درسي رسالي و یاادگیري   هايد به منوان پلي بین برنامهتوانها ميدهد. این فعالیتکلتر روي مي

ها به سه ناوع تفریحاي، فرهنگاي و مللاي     (. این فعالیت2002، 1هاي واقعي زندگي مل  نلاید )کِر

کند تا از زمان به یورت خالق استفاده کنند، هرچند در آموزان کلک ميشود و به دانشتقسیم مي

فرهنگاي باا    -تفریحاي  -هااي مانظم مللاي   رسه ترکیبي از برناماه بیشتر مواق  در برنامه روزانه مد

-هاي متنومي ماي ها، داراي زمینهاین برنامه(. »2006، 2گیرد )تیرني و هالتنظارت معلم انجام مي

هاایي باراي   باشد و نیاز به رسیدگي و توجه هلیشگي از ساوي مساالوالن مدرساه دارد، تاا فریات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Out of school activites 2. Open door education 

3. Education for lisuretime 4. Co-curriculum 

5. Extera- class 6. Socializing-integrating 

7. Fretwell 8. Kerr 

9. Tierney and Hallett 
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 (.317: 8،2001)فردریکز« سازدهم آموزان فرادار دانشمشارکت معني

هاي یاادگیري،  فریت طرحي براي فراهم آوردن مجلومه»در تعریف برنامه درسي آمده است 

برناماه، باه جهات    (. فعالیات فاوق  805: 8310ناژاد،  ترجله خاوي  )سیلور،« براي افراد تحت تعلیم

توان جزیي از برناماه  مي -سازدآموزان فراهم ميهاي یادگیري را براي دانشکه فریت -ماهیت آن 

درساي را، باه    کناد. وي برناماه   این گفته را تصادیق ماي   2درسي قللداد نلود. برخي هلانند سوئ 

کند. در این برداشت برناماه درساي مباارت    ریزي شده تعریف ميهاي یادگیري برنامهمنوان فعالیت

 هدایت شده باشد؛ خواه ایان فعالیات   ریزي وهایي که توسط مدرسه برنامهي فعالیتاز کلیه»است: 

گااهي، بازدیادها و هرگوناه فعالیات      به یورت تدریس و یادگیري باشد؛ خواه در قالب مراسم یابح 

چاون   (. کسااني هام  88: 8311)سوئ ، باه نقا  از ترنیکاي،    « ریزي شده، یورت پییرددیگر برنامه

اند. برنامه در نظر گرفتهاي فعالیت فوقبندي برنامه درسي، سطحي را برکالین و پوزنر نیز در تقسیم

درساي را تعریاف   ( در بحث از سطوح برنامه درسي، هفت سطح از برنامه8228) 3فرالنسیس کالین

-س ن مي« تجربه شده»یا « 4برنامه درسي تجربي»کند، وي در آخرین سطوح برنامه درسي از مي

هااي از  آماوزان، از طارح  ربیات داناش برنامه درسي تجربه شده، به تج است؛ معتقد کالینگوید. 

آموز بر مبناي مالیاق،  کند. هر دانشهاي حای  از کالس درس اشاره ميپیش تنظیم شده و تعام 

دهاد و  العل  نشان ماي ها و تجار  قبلي خود، نسبت به مطالب ارائه شده مکسها، توانلنديارزش

-هااي فاوق  ه درسي کالین، براي فعالیات در سطوح برنام .(8311زند )ترنیکي، دست به انت ا  مي

آموز، نسبت به مطالب درسي نقش برنامه جایگاهي ویژه در نظر گرفته شده است، تا جایي که دانش

 گیرد، آزادي مل  خواهد داشت. ي فعال را دارد و در انت ا  آنچه که فرا ميیادگیرنده

باراي توضایح و تشاریح بهتار     « 5تجزیه و تحلی  برنامه درساي »از سویي، پوزنر نیز در کتا  

کناد: باه   معرفي ماي « 6برنامهبرنامه درسي فوق»مفهوم برنامه درسي، پنجلین نوع برنامه درسي را، 

اي اسات کاه از حیطاه    ریازي شاده  برنامه؛ شام  کلیه تجربیاات برناماه  نظر وي، برنامه درسي فوق

به ماهیت داوطلبانه بودن آن و  موضومات درسي مدرسه خارج است. این نوع برنامه درسي با منایت

آموزان، در نقطه مقاب  برنامه درسي رسلي قرار هاي دانشگو بودن آن در قبال مالیق و رغبت پاسخ

تر از برنامه درسي رسلي است، اما در بسیاري از جهاات  گیرد. اگر چه از لحاظ اداري کم اهلیتمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fredricks 2. Sowell        3. Clien 

4. The experimental curriculum      5. Analyzing the Curriculum     6. Extra curriculum 
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 (.8316 ،باشد )فتحي واجارگاهتر از آن ميتر و مالثرمهم

توان برنامه ارائه شده است، ميهاي فوقکه از فعالیت هاي م تلفيبا توجه به تعاریف و دیدگاه

 ها برشلرد:گونه فعالیتهاي زیر را براي اینطورم تصر ویژگيبه

اي باه  آیند، بنابراین هلانند سایر دروس، نلاره جز دروس رسلي مدارس به حسا  نلي -

 گیرد.ها تعلق نليآن

 گیرند.تر در ساماتي خارج از سامات رسلي مدارس انجام مي شبی -

 هاي رسلي محدود نیست.ها، برخال  فعالیتفعالیت گونهزمان این -

تواند در درون مدرسه یاا بیارون از آن و در جاهااي    ها محدود نیست و ميمکان فعالیت -

 م تلف باشد.

 درس و... .بندي بر اساس مالیق است، نه براساس سن، کالس، گروه -

 آموزان اختیاري است، نه اجباري.شرکت دانش -

 پییري بیشتري هستند.ها بسیار گسترده است و داراي انعطا از لحاظ تنوع، فعالیت -

هاي رشد و تکاملي، اساتعدادها، نیازهاا   ریزي، شرایط و ویژگيدر انت ا  و تنظیم برنامه -

 (.88-2:  8312حلدوند و مهجور،شوند )اآموزان، در نظر گرفته ميهاي دانشو رغبت

برنامه در تضاد و مقاب  توان به این نتیجه رسید که: فعالیت فوقبا توجه به آنچه بیان شد، مي

برنامه درسي نیست، بلکه در کنار برنامه درسي، یا جزیي از برنامه درسي است و براي تکلی  برنامه 

دیگرند. نباید چنین تصاور کارد کاه     مکل  یکشود. در حقیقت این دو نظام، درسي به کار برده مي

گیرد، بلکه باید به این آموزان یورت ميبرنامه، تنها براي ایجاد استراحت و شادي دانشفعالیت فوق

هاي اي هلانند برنامه درسي، ن ست به دنبال ایجاد فریتبرنامهنکته دقت نلود که هر فعالیت فوق

هاي درسي، داراي مراحلي چاون، نیازسانجي، تعیاین    برنامه یادگیري در یادگیرنده است، و هلانند

برناماه، نبایاد   باشد. از سویي فعالیت فوقهاي اجرا و ارزشیابي مياهدا ، تعیین محتوا، تعیین شیوه

به رقابت با آموزش رسلي برخیزد، بلکه باید به کلک آن بیاید، تا هر دو با هام در تربیات انساان و    

 تحول جامعه موفق شوند.

باه مناوان   « آماوزش دموکراساي  »با هاد    برنامه،هاي فوقي تاری ي، فعالیتاز نظر پیشینه

هااي  هاي مدارس، در جهان به رسلیت شناخته شد. این مسثله موجب تغییر دیدگاهب شي از برنامه

که چه چیزي باید هد  مدرسه باشد؟ در گیشته، هد  مدرسه تنهاا  برنامه درسي شد، ازجلله این

ه دانش بود، تغییرات اجتلامي، در مصر ینعتي موجب تحوالتي نیز در کاالس درس شاد؛ باا    توسع
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هاي هایي براي هزاران دختر و پسر به وجود آمد که با انت ا  نوع فعالیتههور مصر ینعتي فریت

مورد مالقه و انت ا  گروه و هلکاري در آن، آمادگي براي کسب و کار مناسب، در آینده پیدا کنند. 

هاي فیزیکي و نیازهاي فردي باه  هاي اجتلامي، مهارتهایي براي ایجاد مهارتاز این طریق، فریت

ها، با کار در مزارع روستایي (. از سوي دیگر، زماني نیازهاي فیزیکي بچه8225وجود آمد )جفوستر، 

هاا  ن محا  شد، با گسترش شهرها و وسای  مصنومي، مزایاي طبیعي ایو در فضاهاي باز برآورده مي

ي جنگ جهااني تشادید   ي این تغییرات تکاملي به وسیله)سالمت، انرژي و بازي( از بین رفت. هله

گاه قب  از جنگ جهاني، در آموزش و پرورش به دموکراسي اهلیت داده نشده که، هیچشد، حال آن

 آورد به منوان نور امیدي براي تلدن بشریت محسو  شد )هلان منب (.  بود. این دست

برنامه در ایران، به طور رسلي با تثسیس سازمان پیشااهنگي زده  هاي فوقجرقه ایجاد فعالیت

 8383شد. ترویج پیشاهنگي به طور ملیق مورد توجه رضا شاه قرار گرفت و به طور مللي از ساال  

-(. قب  از انقال ، بیشاتر فعالیات  8311وزارت فرهنگ مثمور اجراي امور پیشاهنگي شد )موسوي، 

شد. بعد از پیروزي انقال  اسالمي در بهلن ماه مي برنامه در قالب سازمان پیشاهنگي ارائهي فوقها

برنامه در ایران، دگرگون گردد؛ در هلان ن ساتین  هاي فوقالزم بود که نظام آموزشي و فعالیت 57

الول نظاام اماورتربیتي، باه مناوان مسا      8357اسافندماه ساال    1روزهاي انقال  اسالمي یعناي در  

(. در طاول  8375، ي شهیدان رجایي و باهنر شاک  گرفات )زاهادي   وسیلهبرنامه بههاي فوقفعالیت

برنامه که تحات مناوان اماورتربیتي مطارح شاد، دچاار تغییار و        هاي فوقسه دهه، ساختار فعالیت

-یات تحوالتي بوده است و تثثیرات قاب  توجهي بر نظام آموزشي ایران داشته است. هم اکناون، فعال 

هایي کالن، زیر نظر معاونت برنامه، در ب شي ویژه با تشکیالتي گسترده و اختصاص بودجههاي فوق

 کند.پرورشي وزارت آموزش و پرورش ایران مل  مي

برنامه، فوائد بسیاري حایا   فوقهاي است. با مشارکت در انجام فعالیتها نشان داده پژوهش 

کنناد، داراي ساازگاري اجتلاامي    برنامه مشارکت ميهاي فوقفعالیتآموزاني که در گردد. دانشمي

ي مثبات   (. بسایاري از تحقیقاات رابطاه   2007 ،8و اسالیت  8372بیشتري هستند )براتي و زندي، 

 8313دهاد )فرهاادي،   برناماه و امتلااد باه نفاس را نشاان ماي      هاي فوقمیان مشارکت در فعالیت

برنامه، موجاب افازایش   هاي فوق(. مشارکت در فعالیت2002، 2و کوري و هلکاران 8317وکاهلي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Smith 2. Corey 
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برناماه در  هااي فاوق  (. فعالیات 2002و کِار،   8،2004یرزبهداشت رواني در نوجوانان خواهد شد )مي

تقویت ابعاد جسلي، ماطفي، اجتلامي، مللي، زیبایي شناختي و معنوي کودکان نقش بسیار مهلي 

هااي  هاي اخیر نشاان داده اسات. مشاارکت در فعالیات    پژوهش(. 2001، 2کند )آدامز و شیاایفا مي

هااي  خصاوص در ساال  هایي چون کاهش احتلال ترک تحصای  در مدرساه باه   برنامه با زمینهفوق

هاي باین فاردي و خاود انگااره     دبیرستان، کاهش میزان مصر  مواد م در و جرائم، افزایش رقابت

هاي داوطلباناه،  فعال در روند سیاسي و دیگر فعالیتمثبت و معدل باال و تعام  با مدرسه، مشارکت 

 (.  2001، 3سالي مرتبط است )پکینز سالمت و بهداشت روان در بزرگ

هااي اجارا شاده در کشاور و میازان اساتقبال       بین برنامه دهد.( نشان مي8316پژوهش نور )

هاي دیناي  منوان مثال فعالیتهایي وجود دارد. به کنندگان( تفاوتها )تعداد شرکتجوانان از برنامه

تار در  اما جوانان به یاورت گساترده   ،اندها اجرا شده و قرآني، هنري و فرهنگي بیشتر از سایر برنامه

باین  این مسثله نشاانگر ایان اسات کاه      اند.گري شرکت کرده هاي ورزشي، اردویي و گردشفعالیت

وجاود   باه خاوبي بیاانگر    چنین هم ،د داردهایي وجوهاي اجرا شده تفاوتمالقه جوانان و نوع برنامه

یاک اساتراتژي کاالن و مشا د در     ، و نبود یک نیاز سنجي جام  و کام  از میان جواناننداشتن 

باه مادم    ( در پاژوهش خاود  8313) کفراشيباشد. ميهاي فراغتي جوانان براي برنامه ،سطح کشور

هااي فاوق برناماه،    تلاف فعالیات  هااي م  آموزان، در مریه موفقیت مربیان پرورشي در جی  دانش

برنامه در ایاران، بیشاتر   هاي فوق( معتقدند: فعالیت8312فر )کیوان ( و8311دست یافت. موسوي )

هاي فوق و تجربیات پژوهشگر به منوان مرباي پرورشاي مادارس،    رنگ و بوي میهبي دارد. پژوهش

برنامه، با اهدا  آموزش و پرورش هاي فوقحاکي از وجود مشکالتي چون ناهلاهنگي اهدا  فعالیت

برنامه، توجاه بایش   هاي فوقهاي ش صي م تلف در انجام فعالیتهاي درسي، املال سلیقهو برنامه

آماوزان باا محایط    هاي داناش از حد معللان به تدریس کتب درسي و غاف  شدن از ارتباط آموخته

باشاد، ایان   هاا و... ماي  گونه فعالیتاینآموزان به شرکت در ي دانشزندگي آنان، مدم تلای  و مالقه

گر شک  بگیرد که سایرکشورها، چه  این مسثله در ذهن پژوهش مشکالت و ناهلاهنگي ها بامث شد

گیرناد؟ چگوناه از مزایااي    کاار ماي  برناماه باه  هاي فوقهایي براي انجام دادن فعالیتاهدا  و شیوه

توان از تجاار  ساایر   کنند؟ چگونه ميبرداري ميبرنامه، به نف  نظام آموزشي خود بهرهفعالیت فوق

هااي  برنامه استفاده نلود؟ و ... بنابراین، الزم است در مورد ویژگاي ي فعالیت فوقکشورها، در زمینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Meyers 2. Adams and Shea    3. Pkins 
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ي تطبیقي یاورت گیارد، تاا نقااط قاوت و      برنامه در ایران با دیگر کشورها، مطالعههاي فوق فعالیت

شن شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به ایان ساالال اسات کاه چاه      ها در ایران روضعف این برنامه

برناماه دوره ابتادایي در   هاي فوق فعالیتهایي بین اهدا ، محتوا، اجرا و ارزشیابي ها و تفاوتشباهت

وجود دارد؟ و پیشنهادهایي جهت بهبود نظام آموزشي،  مالزيهاي آمریکا، انگلستان و کشور باایران 

 الیت فوق برنامه، ارائه نلاید.ي فعبه ویژه حوزه

 

 االت پژوهشسؤ

ساتان و  کشاورهاي آمریکاا، انگل  باا  ابتدایي در ایاران   ي برنامه دورههاي فوقاهدا  فعالیت (8

 دارد؟   هایيها و تفاوتمالزي چه شباهت

ساتان و  کشورهاي آمریکاا، انگل  باابتدایي در ایران  ي برنامه دورههاي فوقتی( محتواي فعال2 

 هایي دارد؟ها و تفاوتمالزي چه شباهت

کشاورهاي آمریکاا،    باا ابتادایي در ایاران    ي برنامه دورههاي فوقهاي اجرا در فعالیتروش (3

 هایي دارد؟ ها و تفاوتمالزي چه شباهتلستان و انگ

ان و ستکشورهاي آمریکا، انگلبا ابتدایي در ایران  ي برنامه دورههاي فوقفعالیت از( ارزشیابي 4

 هایي دارد؟ها و تفاوتمالزي چه شباهت

 

 روش تحقیق

 ايباشد، از روش چهار مرحلههاي تطبیقي ميتحلیلي و از نوع پژوهش -این تحقیق توییفي 

که معلوالً در مطالعاات تطبیقاي باه کاار      5و مقایسه 4جواري ، هم3، تفسیر2توییف - 8جورج بردي

 اساس مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفته است.استفاده شده و بر هلین  -شودبرده مي

ي کشور ایران، آمریکا، انگلستان و ماالزي باوده   هاي فوق برنامهجامعه آماري پژوهش، فعالیت

اند، کشورهاي آمریکا و انگلساتان باه   مند انت ا  شده است. در این مطالعه، کشورها به یورت هد 

هااي فاوق برناماه    وده و هریک به نومي مهد فعالیتهاي آموزشي پیشرفته بکه داراي نظامدلی  این

-طور رسلي بحث فعالیات اند. آمریکا به منوان اولین کشور در قرن نوزدهم، بهاند، انت ا  شدهبوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. J.Beredy 2. Description            3. Interpretation 

4. Juxtaposition 5. Comparison 
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باشاد،  هاي آن شک  گرفت. انگلستان نیز داراي نظامي نیله متلرکز ميهاي فوق برنامه در دانشگاه

کشاور باه   برنامه اسات( در ایان  هاي فوقساز فعالیتان )که زمینهو براي اولین بار سازمان پیشاهنگ

وجود آمد. مالزي به منوان یک کشور مسللان، با کشاورمان داراي ارتباطاات و تباادالت سیاساي و     

باشد. این کشور هلانند ایران از یک تنوع فرهنگي برخوردار هاي دیني و فرهنگي مشترک ميزمینه

رام به تنوع فرهنگي ستودني است، و باه دنباال شاناخت و احتارام باه      است، موفقیت مالزي در احت

برناماه در ماالزي، کاه داراي    هااي فاوق  (. فعالیات 2:  2080، 8باشد )میسيهاي فرهنگي ميتفاوت

ها آموزان، ملزم به شرکت در این برنامهباشد، داراي ساختار مش د بوده و دانشنظامي متلرکز مي

 هستند.  

برناماه کشاورها   هاي فوق  و ابزارهاي اطالماتي براي این پژوهش، اسناد فعالیتترین منابمهم

هااي درساي   ها هلانند سایر برنامهجا که این فعالیت هاي آموزش و پرورش بود، ولي از آندر سایت

اسات،   شاایان ها نیز براي گردآوري اطالمات استفاده شد. اي مدون نبود، از دیگر سایتداراي برنامه

برناماه، اشاتراکات ایان    هااي فاوق   دلی  غیرمتلرکز بودن نظام آموزشي آمریکاا و تناوع فعالیات   به 

 ها در مدارس ایاالت کالیفرنیا و ویرجیناي شلالي مورد توجه قرار گرفته است. فعالیت

 

 های تحقیقیافته

 مرحله او  و دوم: توصیف و تفسیر

 های فوق برنامه در ایرانفعالیت

تارین ساهم را در آماوزش ملاومي داشاتند، باه هنار و         ها که بایش خانهمکتبتا دوره قاجار، 

و شاعر سارودن جازو     هاا گویاا آواز  خاناه کردند. فقط در برخي از مکتب تفریحات سالم توجهي نلي

 (.8311ها بوده است )موسوي، برنامه

سالي باا   هااي فاوق برناماه در ایاران، باه طاور ر      گونه که اشاره شد، جرقه ایجاد فعالیتهلان

هجاري   8304اسفند ماه  88ر دهنگي آ اولین تشکیالت پیشآهنگي زده شد.  تثسیس سازمان پیش

 رو شاد.  هبه وجود آمد که با استقبال دولات و وزارت معاار  روبا    هامریکایيهلکاري آخورشیدي با 

 شد:هنگي در ایران در چهار محور خالیه ميآ کارکردهاي ایلي پیش

 اجتلامي کردن نوجوانان و جبران ضعف آموزشي رسلي.تکلی  فرآیند  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Esa 
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 هاي ملي.هاي مظیم مردمي و گردهلایيسیس نیروهاي الزم براي نلایشثت -2

 حرکت به سوي نظامي کردن فرهنگ و ایجاد انضباط نظامي در مدارس. -3

   .8هاي اخالقيترین مام  آموزشحی  دین به منوان مهم -4

نظاام اماورتربیتي    8357اسفندماه سال  7انقال  اسالمي یعني در در هلان ن ستین روزهاي 

وسیله شاهیدان رجاایي و بااهنر شاک  گرفات، شاهیدان       برنامه، بههاي فوق به منوان مسالل فعالیت

رو هساتند کاه باه    رجایي و باهنر در حوزه آموزش و پرورش متوجه شدند با آموزش و پرورشي روبه

هاي هاي تربیتي، مدارس جلهوري اسالمي ایران، در مقاب  فعالیتریزيدلی  ضعف در اساس برنامه

ضد تربیتي و تهاجلات فرهنگي داخلي و خارجي، خل  سالح و آسیب پییر شده است؛ بناابراین باا   

نگري که در خود داشتند، نهاد امور تربیتي را تاسیس نلودند )زاهادي،  توجه به ملق فکري و آینده

در آموزش و پرورش با سه هاد  مللیااتي و اساساي در نظاام آموزشاي      (. نهاد امور تربیتي 8375

 کشور گسترش یافت:

 هاي الحادي و محار ؛زدایي از مدارس و نهادهاي آموزشي و مقابله با گروهکطاغوت  -8

 بسط و گسترش تعلیم و تربیت اسالمي؛  -2

 (.8315آموزان )ستایش، هاي تربیتي در کنار تعلیم دانشانجام فعالیت  -3

برناماه در ایاران ابعااد امتقاادي، اخالقاي، مللاي و آموزشاي،        هاي فوقاهدا  فعالیتداف: اه 

کناد، برخاي از ایان اهادا      فرهنگي و هنري، اجتلامي، زیستي، سیاسي و اقتصادي را دنباال ماي  

 مبارتنداز:

 ي اسالمي ایران؛تقویت ایلان، معرفت دیني و ترویج فرهنگ و تلدن ایی  جامعه -

 مفاهیم ارزشي انقال ، به ویژه فرهنگ و تفکر بسیجي؛انتقال  -

 (؛کسب فضای  اخالقي و کلاالت انساني بر اساس تعالیم مالیه اسالم نا  محلدي )ص -

 ي تحقیق، تعق ، تفکر و بررسي، تعلق، نقد، ابتکار و خالقیت؛پرورش روحیه -

 ي مناسب برا ي رشد و شکوفایي استعدادهاي فردي؛ ایجاد زمینه -

 ایجاد فضاي محبت، یلیلیت، نشاط و شادابي؛ -

 بستگي به کشور؛ خواهي و دلي وطنبراي تعلیق روحیه گیري ویژهجهت -

 و... . خود باوري و توجه به شعار نه شرقي نه غربي ،ایجاد مالقه و ایلان به فرهنگ خودي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://mguitar.persianblog.ir/post/666 
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یناي و امتقاادي، ملاي،    برنامه با مضاامین د هاي فوقدر ایران، طیف وسیعي از فعالیتمحتوا: 

هاا  هایي مانند: جشنها در قالب برنامهشود، این فعالیتاجتلامي، فرهنگي، هنري و سیاسي ارائه مي

انجام مراسم دیني )مانناد   -گرامیداشت ایام شهادت و سوگواري بزرگان دین -و امیاد میهبي و ملي

-نلایشاگاه  -هاي هناري وارهجشن -مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي -نلازجلامت، جشن تکلیف(

اردوهااي زیاارتي،    -ارزشي )مانند دفااع مقادس و دهاه فجار(      -هاي مللي، هنري و ینای  دستي

 -هااي گونااگون  نشریه دیواري با مناوین م تلف و مناسابت  -سیاحتي، مللي، آموزشي، ورزشي و..

رآني )دارالقرآن(، هایي چون طرح مدارس قطرح -گاه مراسم یبح -سرود -هنرهاي دستي و نلایشي

آموزي، بسیج آموزي، شوراي دانشتشکالت )مانند سازمان دانش -هاي زندگيطرح کرامت و مهارت

ها و رویدادهایي مانند: روز معلام، روز نوجاوان، هفتاه    شود. در مناسبتآموزي و..( و... ارائه ميدانش

یوند اولیا و مربیاان، روز تربیات   دفاع مقدس، بازگشایي مدارس، روز دختر، روز جهاني کودک، روز پ

خاواني، روز خاانواده، روز احساان و     آموز، روز کتا  و کتا آموزي، روز دانشبدني، روز بسیج دانش

هاایي انجاام   الساالم فعالیات  کاري، ایّام والدت و شهادت امامان معصوم ملیهم نیکوکاري، روز درخت

 گیرد.مي

 هاا، متفااوت  برنامه با توجه به هد  و محتاواي برناماه  هاي فوقچگونگي اجراي فعالیتاجرا:  

برنامه از هاي فوقتر فعالیت باشد، بیشجا که ساختار آموزش و پرورش ایران، متلرکز مي است. از آن

هاا مانناد مساابقات،    آموزان در بسایاري از برناماه  شود. شرکت دانشخانه به مدارس ابالغ ميوزارت

آماوزي و  آماوزي، تشاکالت بسایج داناش    ها، شاوراي داناش  در کانونها، مضویت تشکی  نلایشگاه

و بر اسااس مالیاق    آموزي، نلایش، هنرهاي دستي و تجسلي و ... داوطلبانه، اختیاريسازمان دانش

ها، حضاور  سرود هلگاني، جشنواره مراسم آغازین و جشن آموزان است و در برخي موارد ماننددانش

هاي ویژه مانند قرائت قرآن، دکللاه، نلاایش و...   باشد؛ اما اجراي برنامهآموزان الزامي ميهله دانش

هاا )مانناد   برخاي از فعالیات   گیرد.آموزاني که مالقلند هستند انجام مينیز اختیاري و توسط دانش

هااي  دیواري( تثکید بر هلکاريگیرد و برخي دیگر )مانند نشریهنقاشي( به یورت انفرادي انجام مي

هایي مانند نلازخانه، کتاب اناه، راهروهاا و   ها در داخ  مدرسه و در مکانند. بیشتر برنامهگروهي دار

-ها یورت ميها نیز در خارج از مدرسه مانند کانونگیرد. بعضي از برنامههاي درس انجام ميکالس

ارد، ماثالً  ها و زمان اجرا نیز به نوع برناماه )فاردي، هلگااني و...( بساتگي د    طول مدت برنامه گیرد.

شود یا سارود  هاي درس اجرا ميدقیقه قب  از شروع کالس 85مراسم آغازین هر روز یبح به مدت 
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-ها از ساامات کاالس  ها مانند جشنشود، زمان برخي برنامهتفریح تلرین مي هلگاني در زمان زنگ

-توساط داناش   هاا اجراي برنامه شود.هاي درسي،گرفته ميهاي درس و کوتاه نلودن سامات برنامه

ها برمهده مربي یاا معااون پرورشاي )اماورتربیتي(     گیرد و رهبري و هدایت برنامهآموزان یورت مي

هاا  ها بسیار کم رنگ است، تنهاا حضاور معلام در برخاي از طارح     باشد. نقش معللان در فعالیتمي

در اجاراي  شود. مشارکت اولیاا  هاي درس اجرا ميشود مانند طرح کرامت که در کالساحساس مي

 هاي فوق برنامه در سطح پاییني قرار دارد.فعالیت

گیارد؛ در  برنامه در ایران، به اشکال م تلف یورت ماي هاي فوقارزشیابي فعالیتارهشیابی:  

گیرد. ارزشیابي به یاورت تویایفي   آموزان مالک ارزشیابي قرار ميکرد دانش ها مل بیشتر فعالیت

هااي ارزشایابي دروس   گیارد. در مادارس ابتادایي در کناار برگاه     يباشد و نلره به آن تعلق نلا مي

-هااي رفتااري باراي داناش    آموزان تهیه شده و در آن هاد  توییفي، برگه ارزشیابي تربیتي دانش

کارد   شود مانند: مل ها در پایان سال تحصیلي ارزشیابي ميگیرند. برخي فعالیتآموزان در نظر مي

س فرمي است که داراي اطالمااتي در خصاوص تعاداد جلساات شاورا،      شوراها؛ این ارزشیابي بر اسا

انتشاار  ، آماوزي اداره مدرسه توسط امضاي شاوراي داناش  ابتکارات، میزان هلکاري شورا با مدرسه، 

هاي فرهنگي، هنري، مللي، ورزشاي، اردویاي   هلکاري در برگزاري فعالیت، نشریه در داخ  مدرسه

باشد،که توسط بازرسان مناطق تکلی  خواهد شد. ارزشیابي به  ميو...  مدرسه برابر مصوبات مربوطه

هاي امضا و قدرداني از امضاي ها، کشف استعدادها و خالقیتمنظور کشف نقاط ضعف و قوت برنامه

 شوند مانند:ها نیز به طرق م تلف ارزشیابي ميگیرد. سایر فعالیتشوراها انجام مي

شود گزارشي از اردو را به کالس آموزان خواسته ميشهنگام برگزاري اردوهاي مللي از دان -

 ارائه کنند؛

 ها؛ارزیابي در مراسم آغازین به منظور تشویق و تقدیر از بهترین برنامه -

آموزان، ارزشایابي باه ملا  آماده و     کرد دانش هنري بر اساس مل  -در مسابقات فرهنگي -

 ها و نفرات برتر تشویق خواهند شد؛گروه

هاا  هاي این مادارس و ارزشایابي از مللکارد آن   نظارت مستلر بر فعالیت يدر مدارس قرآن -

ي کارشناسان قرآن نواحي و مناطق خواهد بود. به منظور تشویق مدیران و مدرساان موفاق   برمهده

% مواما   85ي گازارش الزم،  هاي امزامي و ارائاه مدارس قرآن، پس از ارزیابي مللکرد و بازدید تیم

 تشویق استاني قرار خواهد گرفت.اجرایي موفق مورد 
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کنند و یا از طریاق  هایي که مدیران و مربیان به مناطق ارسال مياز طریق گزارش کار فعالیت

گیرد، معاونات پرورشاي منطقاه باه ارزیاابي کاار       بازدیدهایي که از سوي بازرسان مناطق انجام مي

ي دارد. گاهي مواقا  باه دلیا  ماهیات     پردازد. به مبارتي ارزیابي جنبه نظارتکارکنان آموزشگاه مي

-هاي فوقشود. در بسیاري مواق  فعالیتها نادیده انگاشته ميبرنامه ارزشیابي از فعالیتفعالیت فوق

که در طول فعالیت یا در پایان آن ارزشیابي یاورت  رود و بدون ایني اجرا پیش ميبرنامه تا مرحله

 رسد.  گرفته شود، به پایان مي

 

 برنامه در آمریکاهای فوقفعالیت

هااي  گزارش شده است، تقریباً در تلام مدارس دولتي آمریکا، هله دانش آماوزان باه فعالیات   

 ( .2001، 8ريهاي مللي و هنري دسترسي دارند )گِست مکبرنامه مانند ورزش، باشگاهفوق

% 13و  88-6آماوزان  % از دانش 18سازمان ملي خانواده در آمریکا، امالم کرد  8222در سال 

اناد  برناماه، شارکت نلاوده   هااي فاوق  سال حداق  در یک رشاته از فعالیات   87-82آموزان از دانش

 (.2001، 2)سیلکیند

 کند:برنامه را این چنین بیان ميهاي فوقهاي برنامهقانون آموزش و پرروش کالیفرنیا ویژگي

 شود.این برنامه به وسیله مدرسه نظارت یا حلایت مالي مي -8

 آموزان شرکت کننده در این برنامه نلاینده مدرسه هستند.دانش -2

 آموزان داراي آزادي مل  در انت ا ، طراحي یا کنترل برنامه هستند.دانش -3

کرد به منوان شنونده یا تلاشاچي  کرد است نه مل  ها، شام  آمادگي براي مل این برنامه -4

 مدیره مدرسه موهفند: (. بر این اساس هیتت2088، 3)قوانین کالیفرنیا

آمااوزان هاا را باه منظاور توساعه آموزشاي و گساترش تجاار  اجتلاامي داناش         فعالیات  -8

 کنند.  دهي  سازمان

کاه  برناماه بادون ایان   هاي فوقآموزان را در فعالیتنواحي ]آموزشي[ باید مشارکت دانش -2

 نند.هاي آموزشي به م اطره بیاندازد، تشویق و حلایت ک تلامیت و اهدا  برنامه

 .)هلان( 4برنامه باید تحت نظارت مسالوالن ناحیه باشدهاي فوقفعالیت -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McRee and Guest 2. Salkind               3. California Lawyer 

4. www.grav.k12.ca.us/district/board/Policies/BP6145.pdf.1997 

http://www.google.com/url?q=http://law.onecle.com/california/&sa=X&ei=dBpJTanXAsOY8QOvuPyXDw&ved=0CCAQ6QUoAA&usg=AFQjCNEArWgxXueSWZdj2FzRbKaGYTzBrg
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 طور م تصر مبارتند از:برنامه در کشور ایاالت متحده بههاي فوقاهدا  فعالیتاهداف:  

 آموزان؛تربیت جسلي و رواني، اقتصادي، اجتلامي، سیاسي دانش -

 آموزان؛ خالقیت دانشکشف و بروز استعدادهاي فردي، رشد ابتکارات و  -

 سازي محیطي امن، شاد، بانشاط و متنوع؛فراهم -

آموزش شهروندي، آماده کردن افراد به منوان شاهرونداني مساالول و فعاال در یاک جامعاه       -

 دمکراسي؛

اي و هاي منطقههاي م تلف براي فعالیت در مریهپرورش شهروندان جهاني و ایجاد مهارت -

 جهاني؛  

آموزان جهت برقراري ارتباط فرهنگاي  سازي دانشآگاه به مسای  جهان، آمادهپرورش نسلي  -

 مناطق جهان؛ با

 هاي فرهنگي، ادبي، تاری ي خود و دیگران؛سنتدرک ارزش -

یادر در مقابا    افازایش تحلا  و ساعه   ، افزایش تجربیات فرهنگي، ترویج آگااهي فرهنگاي   -

 هاي دیگر؛فرهنگ

هاي برخورد با مساای  زیسات محیطاي کاره     وکسب مهارت پرورش آگاهي از محیط زیست -

 زمین، به منوان رهبران آینده )جهان( و ... .

-جا که آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا، به یورت غیر متلرکز اداره ماي  از آنمحتوا:  

در یک ریزي و محتواي دروس، حتي شود، تنوع و تعدد انواع مدارس از لحاظ چگونگي اداره و برنامه

آموزان مادارس دولتاي   دانش»اي است که مدارس را از حالت واحد خارج کرده است: ایالت به اندازه

هااي ورزشاي   کنناد. برناماه  برنامه شرکت ماي هاي فوقتنوع وسیعي از فعالیت در ایاالت متحده، در

و  هااي مادارس دولتاي، تشاکی  شاوراهاي آموزشاي      ها و خدمات انجلناي، سرویسدرون مدرسه

آماوزان  هایي هستند که معلوالً در یک روز مادي وجود دارند و دانشي فعالیتاي و .. ازجللهحرفه

هااي  محتاواي فعالیات   (.8312، به نقا  از کیاوانفر،   8)هالووي« کنندها شرکت ميداوطلبانه در آن

ساکتبال،  هااي فاردي و گروهاي مانناد: فوتباال دختاران و پساران، ب       برنامه شام  انواع ورزشفوق

 -اي ژیلناستیک، بدمینتون،گلف، شطرنج، شنا، تنیس و برگزاري مساابقات ورزشاي درون مدرساه   

هااي م تلافِ یاادگیري زبان،آشانایي باا      هاا )باشاگاه  انواع باشگاه -موسیقي -نلایش -اي و..منطقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hollowi 
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میاهب، آدا  و رسوم و فرهنگ ساایر کشاورها، سا نراني و مباحثاه، حفاهات از محایط زیسات،        

اردوهاا و   -کتاب اناه  -ي مدرساه نشاریه  -فاهت از حیوانات، مبارزه با سوءمصر  مواد م در و ...(ح

 باشد.هاي زندگي و ... ميمهارتآموزش  -آموزيشوراي دانش -بازدیدهاي مللي، آموزشي

-هایي انجام ميگیرند و متناسب با آن فعالیتهایي در نظر ميدر طول سال تحصیلي مناسبت

ماه ملي ملانعت از سوءاستفاده از  -هاي کودکان و نوجوانان داشت ورزشمانند: ماه ملي پاسگیرد، 

ماه تناساب فیزیکاي و    -هفته ملي داوطلبان  -روزکار براي دختران و پسران -روز خواندن -ها بچه

 ساازي و مااه ایلان   -روز ملي کودکان گلشاده  -روز ملي معللان -هفته قدرداني از معللان -ورزش

 -جشن برگشت باه مدرساه  -ها و تفریحات ماه پارک -ها و سبزیجات تازهماه ملي میوه -امنیت ملي

کنفارانس   -ماه جلوگیري از جرم و جنایات   -آموزان ماه سالمت دانش -هاماه ثبت نام در کتاب انه

 ماه زندگي سالم و سالمتي. -هاي میهبيرهبران اقلیت

در آمریکاا  ، باشاد و پرورش آمریکا نظامي غیر متلرکز ماي که نظام آموزش به جهت آناجرا:  

هاا اغلاب باه وسایله کارکناان و معللاان       شوند. فعالیات ریزي ميمدارس برنامه ها به وسیلهفعالیت

برنامه در طول ساال تحصایلي و برخاي    هاي فوقشوند برخي از فعالیتمدارس هدایت و رهبري مي

آماوزان را بادون توجاه باه جنسایت، گارایش       ارس، داناش شوند. ماد دیگر بر اساس فصول اجرا مي

جنسي، گروه قومي، نژاد، ای  و نصب، خاستگاه ملي)ملیت(، میهب، رنگ پوست، یا معلولیت رواني 

 .  8دهندبرنامه شرکت ميهاي فوقو جسلي در فعالیت

 ر نیندازدهاي درسي را به خطبرنامه، اهدا  برنامههاي فوقسعي بر آن است که اجراي فعالیت

برنامه ناتوان هساتند از شارکت   هاي فوقهاي مربوط به فعالیتآموزاني که از پرداخت هزینهدانش و

 .2ها محروم نشوندگونه برنامهدر این

شاود،  ها توسط مدارس کاامالً آزاداناه و اختیااري انجاام ماي     تنظیم و سازماندهي این فعالیت

شاود؛ ایان تناوع    ها دیده ماي ي اجراي این فعالیتو نحوه هاي زیادي در نوعبنابراین تنوع و تفاوت

آموزان به یاورت داوطلباناه و   دانش .آموزان داردبستگي زیادي به امکانات آموزشگاه و مالیق دانش

کنناد. بسایاري از   هااي گروهاي و انفارادي شارکت ماي     اختیاري و براساس مالئق خود در فعالیات 

شاوند. محا    وزشي در سامات نهار یا بعد از مدرساه اجارا ماي   هاي آمها پس از اتلام کالسفعالیت

هاا،  ها بر اساس نوع برنامه در داخ  مدرساه یاا خاارج از مدرساه در طبیعات، ماوزه      اجراي فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.bridgeton.k12.nj.us 2. www.gamutonline.net 
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آموزان هلکاري و حضور فعال در زماان اجارا دارناد باه     والدین دانششود. ها و ...برگزار ميکتاب انه

 اي دارند.آموزي والدین نقش برجسته اي دانشمنوان مثال در انت ابات شور

هاي فوق برنامه در آمریکا، داوطلبانه و اختیاري بودن آن است، پس اساس فعالیتارهشیابی:  

-یابي در این زمینه، شام  آزماون ترین شک  ارزشگیرد. متداولاي به آن تعلق نلياي یا رتبهنلره

، گزارش کار، مصااحبه و مشااهده الگوهااي رفتااري     هاي مللي فردي و گروهيهاي گروهي، پروژه

هااي متناوع   اي و اسنادي و نیز ایجاد فریات هاي م تلف، بررسي کتاب انهآموزان در موقعیتدانش

 براي ارزیابي یادگیري، در محیط مدرسه و خارج از آن است.

 برنامه در انگلستانهای فوقفعالیت

شاود. ایان   ي نیله متلرکاز اداره ماي   طور کلي به شیوهبرنامه در انگلستان به هاي فوقفعالیت

-هاي فاوق هاي نظام آموزش و پرورش انگلستان است که اختیارات اداره فعالیتخود یکي از ویژگي

مقامات آموزش و پرورش محلي و باالخره کادر آموزشي تقسایم نلاوده   ، برنامه را بین دولت مرکزي

 انگلستان بر سه ای  مهم استوار است:است. ایوالً اداره آموزش و پرورش ملي 

 الف: تفویض اختیارات وسی  به مقامات آموزش و پرورش نواحي.

هااي  هاي داوطلب به منظور سرمایه گیاري و شرکت در فعالیتتشویق مالسسات و انجلن  :

 برنامه.فوق

-هاي فاوق ي فعالیت ي اداره ج: اجتنا  از امر و نهي یریح از طر  دستگاه مرکزي، در زمینه

ي  برنامه نواحي و مدارس و تحلی  نکردن نقطه نظرهایي در مورد برناماه ساازمان مادارس، شایوه    

 (.8312تدریس و است دام معلم )غفاري، 

هاي ورزشي، موسایقي  آموزان در فعالیتهر مدرسه داراي یک روش خاص براي شرکت دانش

  .8برنامه است. هاي فوقو باشگاه

هااي برابار   در کشور انگلستان ارائه آموزش با کیفیت باال، ایجاد فریتهد  مدارس اهداف:  

آموزان تا استعدادهاي خود را درون یک محیط ایلن و شاد رشد دهناد. هاد  تغییار و    براي دانش

مدارس کشور انگلساتان   باشد. از جلله اهدافي که دراي و اجتلامي ميرشد مللکرد فردي، مدرسه

 ذی  مي باشد:شود به شرح دنبال مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.lapworthschool.co.uk 



 ...برنامه دوره ابتدایي ایران با کشورهاي هاي فوقبررسي تطبیقي فعالیت                              

 

33 

 هاي اجتلامي، سیاسي، اقتصادي، هنري و...؛توسعه مهارت -

 پییر و یادگیرندگاني خودم تار؛آموزان به افرادي انعطا کلک به تبدی  شدن دانش -

 هاي مللي در چارچو  دنیاي واقعي؛کسب تجار  یادگیري و مهارت -

پاییري  اري و اجتلااع پییري فاردي و گروهاي، تقویات حاس هلکا     تقویت حس مسالولیت -

 توسعه خالقیت؛ و

 آموزان؛هاي معنوي، اخالقي و میهبي دانشرشد ایده -

 العلر؛چنین مادات خو  )غیایي( براي تندرستي مادام رشد سالمت جسلي، ماطفي و هم -

 ایجاد فضاهاي امن براي کسب لیت و سرگرمي؛   -

احساساات، مقایاد و   هاي متفااوت و احتارام باه    رشد توجه به مناف  مشترک با وجود ارزش -

 هاي دیگران؛ایده

 آموزان با معللان، دوستان و والدین و توسعه ارتباط مدرسه با والدین؛  توسعه تعامالت دانش -

 آشنایي با میاهب، آدا  و رسوم و فرهنگ مل  م تلف از طریق یادگیري زبان. -

-آموزش و پرورش انگلستان، طیاف وسایعي از فعالیات   با توجه به نظام نیله متلرکز محتوا:  

هاا شاام : بازدیادها و    شاود. محتاواي ایان فعالیات    برنامه در مدارس این کشور ارائه ماي هاي فوق

هااي  وحش و گیاهان، مراکز زیست محیطي، نلایشگاهها، حیاتسفرهاي مللي مانند، بازدید از موزه

منظورتباادالت  ي،سفرهاي داخ  و خاارج از کشاور)به  هاي محلهاي تاری ي، پروژههنري، ساختلان

 (.  2006، 8فرهنگي و زباني( )دانیال و موریس

شناساي، دیادار از کلیساا و    هاي مطالعاتي گیاهان، جانواران، جغرافیا، زماین اردوهایي با زمینه

نویساي،  ایشنامهها از جلله، فیلم، تتاتر، موسیقي، ماهیگیري، باغباني، نلانواع باشگاه -هاي آنبرنامه

خانه،کشااورزان جاوان، فرهناگ و زباان ژاپناي، ایتالیاایي، فرانساوي، هلنادي و...،         مباحثه، تکلیاف 

هااي  اناواع ورزش  -آموزي انتشارات مدرسه، یبحانه، نگارش خالق، حفاهت از محیط زیست، حرفه

 -کتاب اناه  -هبيآماوزش مای   -فردي و گروهي مانند، شطرنج، فوتبال، کاراته، مسابقات ورزشاي و..  

 شود.هاي خیریه و ... ارائه ميپروژه -دانشگاه کودکان -کارگاه هنرمندان کوچک

زماان  ، 1:30–1ها، باین ساامت   آموزان قب  از شروع کالسدر مدارس انگلستان دانشاجرا:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Donnell and Morris 
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هاا در  پردازناد. فعالیات  ها ماي ، به انجام فعالیت81تا  82:35نهار و بعداز مدرسه معلوالً بین سامت 

امکاناات و   شاود. هااي درس و در روزهااي تعطیا  و آخار هفتاه برگازار ماي       ساماتي غیر از کالس

گیارد، برخاي از   ها در مدرساه انجاام ماي   اي است که به راحتي این برنامهتجهیزات مدرسه به گونه

ي یاک  شود. هر مدرساه دارا آموزان اجرا ميها نیز در خارج از مدرسه در مح  زندگي دانشفعالیت

ها و... است؛ در ابتاداي ساال   هاي ورزشي و باشگاهآموزان در فعالیتروش خاص براي شرکت دانش

شود و معللان موهف باه اجاراي آن   تحصیلي از سوي مسالوالن مدرسه یک دستورالعل  نوشته مي

-انجام ماي ها با مدرسه ها با هلکاري مستقیم خانوادهباشند. برنامههاي بعد از مدرسه ميدر فعالیت

 هااي گیري دارند به منوان مثال معللان با دقت مح ها، معللان نقش چشمگیرد. در اجراي فعالیت

دهند و امکانات و تجهیزات مح  مورد نظر بازدید مرتبط با مفاهیم آموزشي را مورد بررسي قرار مي

ناماه قاادر باه شارکت     برهاي فاوق آموزاني که از لحاظ مالي در فعالیتکنند. براي دانشرا چک مي

ها را، از هاي مالي این فعالیتشود؛ اما بسیاري از مدارس هزینههایي درنظر گرفته مينیستند، یارانه

-هااي فاوق  ها و مالسسات اجتلاع نیز، در اجراي فعالیتکنند. سایر سازمانطریق والدین تثمین مي

 کنند.برنامه با مدارس هلکاري مي

برنامه، هر سااله از ساوي آماوزش و    هاي فوقهاي فعالیتبه منظور موفقیت طرح ارهشیابی: 

هاا در قالاب گزارشااتي ارائاه     پردازند و این ارزیاابي ها ميپرورش کشور انگلستان، به ارزیابي فعالیت

 شود.  مي

 آماوزان و مساالوالن  هاي کشور انگلستان به طور مساتلر، از والادین، داناش   ارزشیابي از برنامه

 2 و 8گیارد. از مادارس خادمات جاام     مدرسه به یورت نظرسنجي و بازدید از مادارس انجاام ماي   

ي خادمات،  آید. مدارس خدمات جام ، میزان موفقیت مدارس در ارائهپیوسته ارزشیابي به مل  مي

بي یابي به اهدا ، و نتاایج برناماه را ارزشایا    آموزان، میزان دستگویي به نیازهاي دانش میزان پاسخ

 کنند.مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Extended Services school 

هاا  گویي به نیازهاي کودکان و نوجوانان، خاانواده  براي پاسخ، مدارس جام : مدارسي است که خارج از سامات مدرسه -2

مدارس به منظور پاس گویي به نیازهاي کودکاان و   این .پردازدها ميو جامعه، به ارائه طیف وسیعي از خدمات و فعالیت

کنناد. خادمات ارائاه    ها را در طول روز در مدرسه ارائه ميها و جامعه، طیف وسیعي از خدمات و فعالیتجوانان، خانواده

هااي حلاایتي از   هایي از سوي کودکان و نوجوانان، آموزش بزرگسااالن، برناماه  تواند مراقبت از کودکان، فعالیتشده مي

      والدین و دسترسي به خدمات بهداشتي باشد.
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 برنامه در مالزیهای فوقفعالیت

ي استعدادهاي افراد و پرورش افرادي کاه از   هد  آموزش و پرورش در مالزي رشد هله جانبه

نظر فکري، روحي، ماطفي و جسلي، متوازن و هلاهنگ بوده، امتقاد راساخ باه خداوناد داشاته، در     

ورش شاهرونداني داناا و بصایر و دارا باودن     چنین تالش در جهت پار  برابر خداوند تسلیم باشند، هم

هااي مکلا    در کشور مالزي اهدا  فعالیت (.2006فضای  اخالقي است )وزارت آموزش و پرورش، 

هااي مکلا  درساي،     هاد  از فعالیات   اي کاه گونهباشد به در راستاي اهدا  آموزش و پرورش مي

هاا ایان اسات کاه     ي برناماه  ارائاه آموزان اسات. هاد  از   هاي مللي دانشتکلی  و تقویت آموزش

هار  ». مسالوالن آموزش و پرورش مالزي معتقدناد  8آموزاني متعادل، سالم و فعال پرورش یابند دانش

ي انساني براي ملت است. براین اساس نگارش آناان ایان اسات کاه کودکاان را        کودک یک سرمایه

. آموزش و پارورش بار   2«شوند هایي کنند تا به امضاي سازنده کشور تبدی مجهز به دانش و مهارت

گیري ش صایت. در تاالش باراي     دو محور ایلي تثکید دارد، الف: تفکر انتقادي و خالقانه،  : شک 

و بر توانلندسازي رهباران   3شود هاي مکل  تلرکز ميآموزان، بر فعالیتگیري ش صیت دانششک 

 شود.جوان، تثکید مي

شود. سیاسات مشاارکت   برنامه ارائه ميو فوق هاي مکل آموزش رهبري، با شرکت در فعالیت

-هااي داناش  شاود. از طریاق رژه  ، منجر به آموزش رهبري ميآموز در یک فعالیتاجباري هر دانش

برناد  آموزان به اهلیت نظام و درک دیگاران در کارهااي گروهاي پاي ماي      یا اردوها، دانش 4آموزي

 (.2002، 5)سلینار و کارگاه

 باشد:برنامه در کشور مالزي، به شرح ذی  ميهاي فوقفعالیتبرخي اهدا  اهداف:   

هااي مللاي، یاادگیري    پییري در یادگیري، تکلی  و تقویت آموزشگسترش تجار ، انعطا -

 هاي واقعي زندگي؛مادام العلر و تلرین موقعیت

 آموزان؛تقویت امتقاد و ایلان به خدا و انجام مراسم میهبي در دانش -

 آموزان در خواندن و تفسیر قرآن مجید؛یي با قرآن، تقویت مهارت دانشانس و آشنا -

 هاي مللي به منظور ادغام ایلان و مل ؛هاي معنوي و مهارتتلفیق ارزش -

 ب ش؛هاي شاد و لیتایجاد محیط -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.sriutama.edu.my2011 2. http://www.schoolmalaysia.com 

3. http://www.moe.gov.my 4. marching drills 

5. Regional Seminar and Workshop 
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هاا و اساتعدادهاي خاود    پرورش نظم و انضباط، تعام  اجتلامي و کارگروهي و رشد مهاارت  -

 رهبري؛ 

اطامت از رهبران  پییري، استقالل فردي وگیري، مسالولیتپرورش روحیه مشارکت، تصلیم -

 گروه؛

 ایجاد آمادگي براي رقابت و هلکاري در بازارهاي ملي و بین اللللي؛ -

آموزش مبارزه با حریق، سی ، حفاهت از محیط زیسات و پارورش احسااس مساتولیت در      -

 برابر محیط زیست؛ 

پاارچگي ناژادي در میاان نژادهااي      آموزان و تارویج یاک  ر در میان دانشترویج فرهنگ سف -

 م تلف کشور؛

هاي اجتلامي، فرهنگي و میهبي بستگي نژادي و آگاه شدن از سنت زیستي و هم تشویق هم -

 یکدیگر.  

ي  هااي اساالمي و فلسافه   هاي مکل  در راساتاي آماوزه  بسیاري از فعالیت در مالزيمحتوا:  

در مادارس   هااي مکلا  درساي   هاي فعالیتباشد، طیف وسیعي از برنامه ملي مي آموزش و پرورش

-هاي یاونیفرم پاوش انجاام ماي    سازمان -هاها و انجلنباشگاه -هامالزي در قالب سه فعالیت ورزش

شام ، فوتبال، هااکي، بساکتبال، نات باال، والیباال، شانا، دو و میاداني،         هاي ورزشيگیرد. فعالیت

هاا  روي میز، بدمینتون، هنرهاي رزمي، تناسب اندام، شلشیربازي و... فعالیت باشگاهشطرنج، تنیس 

هااي  باشاگاه هاي زبان، انجلن ملاوم و ریاضاي، انجلان ملاوم اجتلاامي،      شام ، انجلنها و انجلن

فناوري اطالمات و ارتباطات، باشگاه محیط زیست و باغباني، باشگاه فرهناگ و تتااتر، باشاگاه هنار،     

مکاسي، یوتي و تصویري، بحث و مناهره، موسیقي، هنرهااي نلایشاي، هنرهااي تجسالي،      باشگاه

آماوزي،  باشگاه کارآفرینان جوان، باشگاه تعامالت، باشگاه مدل سازمان ملا  متحاد، انجلان داناش    

هاي یونیفرم پوش، در قالب ساازمان پیشااهنگي، ساازمان هاالل احلار،      انجلن خدمات و... سازمان

آماوزي، ساازمان   پلیس نجات، گروه موسایقي، پلایس داناش    ان، گروه آتش نشاني وراهنلاي دختر

کنناد،  هاي مکل  درسي را ارائه ماي هایي فعالیتامداد و نجات. مالوه بر این، مدارس در قالب پروژه

توان به مدرسه بصیرت، پروژه آموزش میارا  فرهنگي،کاشات درختاان،    ها ميي این پروژهاز جلله

تاوان  ها ماي اشاره نلود، از دیگر فعالیت هاي ساللندانخدمت در خانه ر، پروژه رز سبز،جشنواره هن

چناین مادارس در    نلایشاگاه را ناام بارد. هام    ، مسابقات، آموزش قرآن، خوشنویسي، روزنامه نگاري
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تعدادي از رویدادهاي ساالنه مانند، روز ملي مالزي، روز جهاني کودک، روز ورزش، جشان شانا، روز   

معلم، سفرهاي آموزشي )داخلي و خارجي(، مراسم فارغ التحصیلي وکنسرت پایان سال، و شب فارغ 

 دهند.ها و مراسلي را انجام ميالتحصیلي، فعالیت

هاي مکل  در کشور مالزي در زمان بعد از مدرسه یا در تعطیالت آخر سه گروه فعالیت اجرا: 

آماوزان را باه انت اا  یاک ناوع فعالیات و       رود تا داناش گیرد و از معللان انتظار ميهفته انجام مي

آموزان مالزي ملازم باه شارکت در    برنامه هدایت کنند. به مبارتي، دانشهاي فوقشرکت در فعالیت

-برناماه، داناش  هااي فاوق  هاي مکل  درسي هستند؛ با این حال در درون چارچو  فعالیات فعالیت

بعد از مدرسه به شک  اختیاري و آزادانه، بر اساس مالیق  هايتوانند از سه دسته فعالیتآموزان مي

آموز در هر ترم، حداق  در یاک فعالیات مکلا     خود، حداق  یک فعالیت را انت ا  کنند. هر دانش

 گیرد.خارج از مدرسه انجام مي ها درشرکت خواهد نلود. برخي فعالیت

هااي مکلا  دارناد.    د فعالیات کار  مدیران و معللان مدارس مالزي نقش مهلي در بهبود مل  

ها در اجاراي  کنند. سایر سازمانها تشویق و حلایت ميوالدین فرزندان خود را به شرکت در فعالیت

کنناد. برخاي مادارس، باا مادارس ساایر       برنامه با آموزش و پرورش هلکااري ماي  هاي فوقفعالیت

پرداخات خواهاد شاد؛ اماا باراي      آماوزان  ها توسط داناش اللللي دارند. هزینهکشورها، هلکاري بین

ها اختصاص داده شده اسات.  گونه فعالیتآموزان کم درآمد کلک هزینه، جهت شرکت در ایندانش

 شود.برنامه در آن درج ميشود و اطالمات فعالیت فوقبراي هر فعالیت فرمي تهیه مي

شاناخته شاده    برناماه، باه رسالیت   هاي فاوق در مدارس مالزي ارزیابي از فعالیتارهشیابی:  

شاود. آماوزش و   است، و به منوان یکي از شرایط ورود باه مالسساات آماوزش ماالي محساو  ماي      

هااي ساازمان یاونیفرم پوشاان،     آموزان را بر اساس شرکت در برناماه پرورش، ارزیابي مللکرد دانش

اي مکلا   ها دهد. به فعالیت ها و مسابقات در هر سال تحصیلي انجام ميها، ورزشها/ باشگاهانجلن

مادالتي در نلاره، و   هاي استاندارد اجتنا  از باي گیرد. هد  از استفاده از فرمدرسي نلره تعلق مي

باشد. در آموزان ميهاي برابر براي هله دانشآموزان به مشارکت بیشتر، و ایجاد فریتتشویق دانش

خواهاد شاد )گازارش    آموزان باه هلاراه تصااویري از آناان نگهاداري      هاي دانشدفتر ثبت، فعالیت

 گیرد:هر فعالیت از چهار جنبه مورد ارزیابي قرار مي مللکرد(.

  %،80موقعیت برگزاري  -2       %،50حضور و شرکت  -8

 %.20میزان موفقیت -4       %،20میزان درگیري  -3
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 جواری و مقایسه مرحله سوم و چهارم: هم

کشاورهاي آمریکاا،   باا  برنامه دوره ابتادایي در ایاران   هاي فوقاهدا  فعالیتبین  سؤا  او .

 وجود دارد؟هایي ها و تفاوتمالزي چه شباهتتان و انگلس

 

 های فوق برنامهجواری اهداف فعالیت : هم1 جدو 

 کشور های فوق برنامهاهداف فعالیت

مفاهیم اسالمي، میهبي و توجه به مباني مقیدتي و ایلاني، ترویج فرهنگ قرآني و نلاز و آشنایي با  -
رشاد و   -شناخت و آموزش فرهنگ، هنر، آدا ، رساوم و سانن مطلاو  جامعاه اساالمي.       - قرآني.

 -.هاي فردي و اجتلاميتقویت مهارت -.حفن و انتقال میرا  فرهنگي -شکوفایي استعدادهاي فردي
خاواهي و  ي وطان باراي تعلیاق روحیاه    گیاري ویاژه  جهت -.سازي اوقات فراغترقابت سالم و غني

فضای  اخالقي و کلاالت انسااني  رشد  -انتقال و تقویت مفاهیم ارزشي انقال .  -بستگي به کشور. دل
 -هاي اسالمي، ملي و انقالباي.  ( و ترویج الگوها و اسوهبر اساس تعالیم مالیه اسالم نا  محلدي )ص

ایجااد فضااي    -کاري، نوع دوستي.ي تعاون، نیکوتقویت روحیه -.و آگاهي افزایش سطح سواد، دانش
ي تحقیق، تعق ، ابتکار تحریک حس کنجکاوي، پرورش روحیه -محبت، یلیلیت، نشاط و شادابي. 

ایجااد   -هاي زندگي در ابعااد اجتلاامي، سیاساي، اقتصاادي و زیساتي.     آموزش مهارت - .و خالقیت
ایجااد مالقاه و ایلاان باه      -رو شدن با مسای  و مشاکالت و حا  آن.   هاي اجتلامي و روبهمسالولیت

و وزارت آماوزش و   8377)ماددي،   خود باوري و توجه به شعار نه شارقي ناه غرباي    ،فرهنگ خودي
 81/7/12مورخ  44/865267و  24/82/12مورخ  4/81835ي آ.پ شلارهنامه ب ش و 8312پرورش، 

 (. 12/ 30/6مورخ  45/856243و  8312/ 87/7مورخ  44/864764و

ایران
 

تربیات جسالي و رواناي، اقتصاادي،      -هاي فاردي وگروهاي   رشد مهارت -تجار  دست اولکسب -
سازي محیطي امن، با نشاط و فراهم -کشف استعدادهاي فردي و رشد خالقیت.  -اجتلامي، سیاسي.

 -پرورش شاهروندان جهااني.    -آموزش شهروندي. -.ساالن ساالن و هم تعام  مثبت با بزرگ -متنوع.
ساازي باراي برقاراري ارتبااط فرهنگاي و زبااني باا ساایر         اه به مسای  جهان، آمادهپرورش نسلي آگ

هااي م تلاف، افازایش    آشنایي باا فرهناگ   -هاي فرهنگي خود و دیگران. سنتدرک ارزش -مناطق.
 هااي برخاورد باا   کساب مهاارت   -هاي دیگار. یدر در مقاب  فرهنگتجربیات فرهنگي، تحل  و سعه
 یادگیري چگونگي جلوگیري از  -مین به منوان رهبران آینده )جهان(.مسای  زیست محیطي کره ز

آمریکا
 

 -ايآموزان با میاهب گوناگون، بدون تثکید بر داشتن آیین ویژهآشنایي دانش -آمیز.رفتارهاي م اطره
 تحصیلي،کاهش رفتارهاي پرخطر، بهبود دسترسي برنامه: افزایش پیشرفتچهار اولویت فعالیت فوق

 ( و2080، 3( و )لینبرگ8227، 2( و )پیتي8،2006هاي زندگي. )الرسنمهارت شاافزایتغال، ااشبه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Larson       2. Pettit         3. Lunenburg 
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 و (5 )پایگااه  و (4 )پایگااه  و (3)پایگاه ( و8320و کیوانفر) (2002، 2( و )پیتر2003، 8)چاپلین و پیوما 

 .(7 )پایگاه و (6 )پایگاه

 

ایجاد فضاهاي امن و کسب لیت  -هنري و... هاي فردي، اجتلامي، سیاسي، اقتصادي،توسعه مهارت -

پارورش یادگیرنادگاني    -تعام  با معللاان، دوساتان و والادین    -انجام کارهاي گروهي -و سرگرمي 

هااي  رشاد ایاده   -هاي مللي در چارچو  دنیاي واقعي.کسب تجار  یادگیري و مهارت -خودم تار.

توساعه ارتبااط مدرساه باا      -هاي متفااوت شاحترام به مقاید با وجود ارز -معنوي، اخالقي و میهبي

دساتیابي   -آشنایي با میاهب، آدا  و رسوم و فرهنگ مل  م تلف از طریق یادگیري زباان  -والدین 

توساعه اقتصاادي و یاادگیري     -دستیابي به یک جامعاه منساجم.   -برابر هله افراد به خدمات جامعه

( و )گیلباي و  2088ش در انگلساتان،  و )آموزش و پارور  (2004هاي م تلف )آموزش میهبي، حرفه

 (.82 )پایگاهو ( 88 )پایگاه و (80 )پایگاه و( 2)پایگاه ( و1،2006مکي

ن
ستا

انگل
 

 هلاه  رشاد  -هااي واقعاي زنادگي   العلر و تلرین موقعیات ادگیري مادامی ،يریادگی تجار  گسترش

انس و  -ایلان به خداتقویت امتقاد و  - تیمعنو وي اخالقي هاارزش پرورش -تیش ص ابعاد يجانبه

 -.ياجتلاام فاردي و  ي هامهارت انواع جادیا -نوآورانه و خالقانه هايمهارت پرورش -آشنایي با قرآن

ي آماادگ  -.برابار یي هاا فریت جادیا -.فعال و متعادلي جهانپرورش شهروند  -.شادي هاطیمح جادیا

حفن میارا    -خدمات بشر دوستانه.آموزش  -ي. الللل نیب وي ملي بازارها دري هلکار و رقابتي برا

 - هااي اجتلاامي،  آگاه شدن از سانت  - .ولیت در برابر محیط زیستالپرورش احساس مس -.فرهنگي

( و )سالینار و  83،2088ري)شاي  زیستي و هلبستگي نژادي تشویق همو  دیگر فرهنگي و میهبي یک

 ( و )وزارت2006)قوانین مالزي، ( و 2007، 85)مریم بت( و2080، 84)ماتسام و فرقان( و2002کارگاه، 

ی
مالز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chaplin and Puma 

2. Peter 

3. www.montgomeryschoolsmd.org/.../studentaffairs/pdf/.../yearjourney.pdf 

4. www.grav.k12.ca.us/district/board/Policies/BP6145.pdf.1997 

5.  http://after school.gor 

6. www.afterschoolalliance.or 

7. www.afterschoolalliance.org/research.cfm 

8. Gilby and Mackey 

9. archive.defra.gov.uk/rural/documents/.../services/rural_services_review.pdf 

10. arbourthornecommunityprimaryschool.co.uk/wp.../Prospectus07.pdf 

11. www.amesburyschool.co.uk/extra-curricular-activities.html 

12. www.britishschoolofamsterdam.nl 

13. Shuriye 

14. Mat Som and Furqan 

15. Meriam bt 
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 (6)پایگاهو  (5 )پایگاه و( 4 )پایگاه و (3)پایگاه و (2)پایگاه و( 8)پایگاه ( و2006آموزش و پرورش مالزي، 

 .  (7)پایگاه و

 

 

کنیم؛ چهار کشور ایران، آمریکاا، انگلساتان و ماالزي داراي    ( مشاهده مي8با دقت در جدول )

 برخي اهدا  مشترک هستند، این اهدا  مشترک مبارتند از: 

تربیات جسالي و    -هاي مللي در چارچو  دنیااي واقعاي  . کسب تجار  یادگیري و مهارت8

 - خالقیات  کشف و بروز استعدادهاي فردي، رشد ابتکاارات و  -رواني، اقتصادي، اجتلامي، سیاسي 

پاییري، خاود راهباري،    هاي فردي وگروهي )ایجاد و تقویت امتلاد به نفس، مساالولیت رشد مهارت

گیري، توانایي ح  مشک ، توانایي تفکر نقاداناه، افازایش هلکااري و مشاارکت باین      توانایي تصلیم

قاانون  گروهي، چگونگي تعام  مثبت، درک متقاب ، نظم و انظباط فاردي و اجتلاامي، احتارام باه     

سااالن و   ایجاد فریت تعام  مثبت با بازرگ  -سازي محیطي امن، شاد، با نشاط و متنوعفراهم -و...(

ي تعاون، نیکوکاري، نوع دوستي، کلک و تقویت روحیه -حفن و انتقال میرا  فرهنگي  -ساالن  هم

اد رقابات  ایجا  -شناخت و آموزش فرهنگ، هنر، آدا ، رسوم و سنن مطلو  جامعه  -تکریم دیگران

 .سالم از طریق مسابقات

هااي  . از نظر مسای  میهبي سه کشور ایران، مالزي و انگلستان بر آموزش و امتقاد باه دیان  2

-آموزان با مایاهب گونااگون آشانا ماي    که دانشاسالم و مسیحت تثکید دارند، در آمریکا، ضلن این

یران و مالزي تقویت امتقاد و ایلاان باه   شود. از اهدا  مشترک ااي تثکید نليشوند، اما بر دین ویژه

آماوزان در  آموزان، انس و آشنایي با قرآن تقویت مهارت داناش خدا و انجام مراسم میهبي در دانش

باشد. در ایران به دلی  ریشه داشتن اسالم در روح و جان ایرانیان و خواندن و تفسیر قرآن مجید مي

 شود.نوع حکومت، تثکید بسیاري بر این اهدا  مي

-آموزان باه یادگیرنادگاني ماادام   . در آمریکا، انگلستان و مالزي تثکید بر کسب تبدی  دانش3

اي و جهااني،  هااي گونااگون محلاي، منطقاه    چنین آشنایي با میاهب و فرهنگ العلر شده است. هم

یادر در  هاي فرهنگي، میهبي، نژادي خود و دیگران و افزایش تحل  و ساعه هاي سنتدرک ارزش

-پارچاه  باشد؛ اما در اهدا  ایران توجه باه یاک  هاي دیگر از اهدا  این سه کشور ميقاب  فرهنگم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://www.pdfcari.com 2. www.ukm.my/e-pelajar 

3. http://www.schoolmalaysia.com 4. www.ukm.my  

5. http://www.novelschoolmanagement.com/1234-2011 

6. www.sriutama.edu.my2011 7. http://www.aism.edu.my 
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هاي ساایر  آموزان با میاهب و فرهنگها شده است و کلتر به آشنایي دانشها و فرهنگسازي سنت

 اقوام و مل  توجه شده است.

آمیز و پیشگیري از ي م اطره. در آمریکا و انگلستان، یادگیري چگونگي جلوگیري از رفتارها4

 گیرد.مواد م در مورد توجه قرار مي

هاي برخورد باا مساای  زیسات محیطاي     . از اهدا  آمریکا، انگلستان و مالزي، کسب مهارت5

، پارورش شاهروند جهااني،    ولیت و تعهد در برابار محایط زیسات   الپرورش احساس مسکره زمین و 

 ياللللا  نیب وي ملي بازارها دري هلکار و رقابتي برا يآمادگ و پرورش نسلي آگاه به مسای  جهان

 باشد، در ایران این اهدا  کلتر مورد توجه قرار گرفته است.مي

. در انگلستان و مالزي، دستیابي برابر هله افراد به خدمات جامعه، ایجااد جامعاه منساجم و    6

باشاد،   از اهدا  ایلي ماي  -8هاي فرهنگي، نژادي، میهبي و... از طریق توجه به تفاوت -وحدت ملي

هاا و آدا  و رساوم مشاترک    در ایران براي دستیابي به انسجام و حفن وحادت ملاي، بار فرهناگ    

 شود.  ایرانیان تثکید مي

هااي  هاا، از طریاق فعالیات   ارتباط مدرسه با والدین و ساازمان  ي  . در انگلستان، هد ِ توسعه7

ها در نظار  ایران جایي براي حضور والدین و سازمان که در اهدا شود در حاليبرنامه محقق ميفوق

 گرفته نشده است.

. در ایران استعلار ستیزي و انتقال، تحکیم و تقویت مفاهیم ارزشي انقال  از اهدا  مهام و  1

 باشد )مراجعه به جدول شلاره یک(.برنامه ميهاي فوقي فعالیتبرجسته

کشاورهاي آمریکاا،    باا ه ابتادایي در ایاران   برناماه دور هااي فاوق  محتواي فعالات  سؤا  دوم:

   د؟نهایي دارها و تفاوتمالزي چه شباهتستان و انگل

ریازان  هایي کاه از ساوي برناماه   ها و گرایشمجلومه مفاهیم، مهارت» محتوا مبارت است از: 

مناوان  برنامه محتوا، با (. در فوق87: 8320)ملکي، به نق  از پیري،« شود دهي مي انت ا  و سازمان

-(، در این پژوهش، محتوا شام  انواع برناماه 8314دي، حسین، لشود )احفعالیت در نظر گرفته مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماالیي، هندو و چیني تشکی  شده است و قبائ  م تلف با بافت فرهنگي و متناوع در آن زنادگي   مالزي از سه نژاد  - 8

هااي فرهنگاي   کنند. موفقیت مالزي در احترام به تنوع فرهنگي ستودني است، و به دنبال شناخت و احترام به تفاوتمي

 (.2:  2080باشد)میسي، و به حداق  رساندن اثر تبعیض نژادي مي
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 کنند.هاي درسي ارائه ميهاي گروهي و فردي در کنار برنامههایي است که مدارس در قالب فعالیت

 

 های فوق برنامهجواری محتوای فعالیت : هم7 جدو 

 کشور های فوق برنامهمحتوای فعالیت

(، 8311انجام مراسام دیناي )موساوي،     -گرامیداشت ایام سوگواري بزرگان دین -امیاد میهبي و ملي

مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي )اداره ک  اماور فرهنگاي و هناري،     - (8 )پایگاه ( و8375)زاهدي، 

(، 8377هاي مللي، هنري و ینای  دستي، ارزشاي )ماددي،   نلایشگاه -هاي هنريجشنواره -( 8310

هنرهااي دساتي و    -نشریه دیاواري   -اردوهاي زیارتي، سیاحتي، مللي، آموزشي و..  -(8310)ملکي، 

هایي چون طرح مدارس طرح -مراسم یبحگاه  -سرود - 2کتاب انه -(8310نلایش )ملکي،  –نلایشي 

تشکالت شاوراي   –( 8311زاده و دیگران، هاي زندگي )کریمتقرآني )دارالقرآن(، طرح کرامت و مهار

داشات   گراماي  -آماوزي (، بسیج داناش 8312آموزي، آموزي و... )شیوه نامه اجرایي شوراي دانشدانش

ماورخ   45/856243و  24/82/12ماورخ   4/81835ي ي آ.پ شالاره ها و رویدادها.) ب شنامهمناسبت

30/6 /12 

ایران
 

اي و.. )گِسات  منطقاه  –اي فردي و گروهي و برگزاري مسابقات ورزشي درون مدرسههاي انواع ورزش

هااي م تلافِ یاادگیري    ها ) باشاگاه انواع باشگاه - .(6)پایگاه و  (5)پایگاه ،(4)پایگاه (،2001، 3ريومک

و  ،7زبان، آدا  و رسوم و فرهنگ، س نراني، حفاهت از محیط زیست، مبارزه با سوء مصر  مواد م در

 و (80 )پایگااه  اردوها و بازدیدهاي مللاي، آموزشاي   -(2 )پایگاهکتاب انه  - 6ي مدرسهنشریه -(1)پایگاه 

داشات  پااس  - (83 )پایگااه هااي زنادگي   مهاارت آماوزش   - (82 )پایگاه آموزيشوراي دانش -(88)پایگاه

 (.8311رویدادها )کیوانفر، 

آمریکا
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1. www.payame2.blogfa.com/post-115.aspx.1389  

2. http://ketab. Roshd.ir 

3. McRee dnd Guest  

4. www.health state.mn.us/phisiclactvity 

5. www.gao.gov/cgi-bin/getrpt 

6. www.frostigschool.org/activities 

7. http://nala.no/mmenul export/xhtmlin browser/172(the usa school activities) 

8. www.cde.ca.gov/ls/he/at/narcononevaluation.asp 

9. www.egusd.net/elkgrove/programs.html 

10. www.afterschoolalliance.org/research.cfm 

11. www.frostigschool.org/activities/2011. 

12. www.montgomeryschoolsmd.org/.../studentaffairs/pdf/.../yearjourney.pdf 

13. http://www.drspock.com 
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ها، حیات وحاش و گیاهاان، مراکاز زیسات محیطاي،      بازدیدها و سفرهاي مللي مانند: بازدید از موزه

هاي محلي، سفرهاي داخا  و خاارج از کشاور )باه     هاي تاری ي، پروژههاي هنري، ساختلاننلایشگاه

-هاي مطالعاتي گیاهان، جانواران، جغرافیا، زماین اردوهایي با زمینه -منظور تبادالت فرهنگي و زباني( 

از جللاه فایلم، تتااتر،     هاا ارائاه اناواع باشاگاه    -( 2006، 2موریس )دانیال و و 8شناسي، دیدار از کلیسا

نویسي، مباحثه، کشاورزان جوان، فرهنگ و زبان ژاپني، ایتالیایي، نامهموسیقي، نلایش، باغباني، نلایش

انتشاارات مدرساه،   ، (5 )پایگااه  و (4 )پایگااه  ،( 3)پایگاه آموزيخانه، ماهیگیري، حرفهفرانسوي، تکلیف

 -هاي فردي و گروهي .انواع ورزش -( 2001، 6ه، نگارش خالق، حفاهت از محیط زیست )هوسیبحان

کارگااه هنرمنادان    -( 2003، 1آموزش میهبي )اش کرافت و پالیسایو  - 7هاي خیریهپروژه - کتاب انه

 و ... . 80دانشگاه کودکان - 2کوچک

ستان
انگل

 

هاي یونیفرم پوش )قاوانین ماالزي،   ها، سازمانو انجلنها ها؛ باشگاهمحتوا در قالب سه فعالیت: ورزش

هااي زباان،   شاام  انجلان  ها ها و انجلنفعالیت باشگاه -.(88)پایگاه هاي ورزشي(؛ انواع فعالیت2006

محیط زیست و باغباني، تتاتر، هنر، مکاسي، بحث و مناهره، موسیقي، تعامالت،  انجلن ملوم و ریاضي،

 - (82 )پایگااه  آماوزي، انجلان خادمات، مادل ساازمان ملا  و      انجلن دانش مدل سازمان مل  متحد،

 (، ساازمان هاالل احلار،   2006پوش در قالب سازمان پیشاهنگي )قوانین ماالزي،  هاي یونیفرمسازمان

 -(83 )پایگاه آموزي، سازمان امداد و نجاتپلیس نجات، گروه موسیقي، پلیس دانش گروه آتش نشاني و

 (، آموزش میرا  فرهنگي )ساومین 84،2088مدرسه بصیرت )ماالکلونتا و رانگاسامیب ها از جللهپروژه

 جشنواره هنر، پروژه رز، (85 )پایگاه(، کاشت درختان2006کارگاه آموزشي معللان جنو  شرق آسیا، 

ی
مالز
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1. www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DFE-RR088.pdf.2010 

2. Donnell and Morris 

3. arbourthornecommunityprimaryschool.co.uk 

4. www.uk.edu 

5. www.minsthorpe.co.uk 

6. House 

7. www.britams.nl/lower_junior_school_staff.htm 

8. Ashcroft and Palacio 

9. www.britishschoolofamsterdam.nl 

10. www.plymouthparentpartnership.org.uk 

11 -http://www.pdfcari.com 

12 - http://www.schoolmalaysia.com 

16- http://www.moe.gov.my  

14 - Malaklolunthua and Rengasamyb 

15. www.scout.org 
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مسااابقات، آمااوزش قاارآن، روزنامااه نگاااري  -و... ( 8 )پایگاااه هاااي ساااللندانخاادمت در خانااه ساابز،

 -( 2006، نلایشگاه )سومین کارگاه آموزشي معلم جنو  شرق آسیا، (3)پایگاهو   یگاه)پا خوشنویسي

 . (5)پایگاه گرامیداشت رویدادهاي مهم -( 2080، 4بازدیدها و اردوها )ماتسام و فرقان

 

 

کنیم، محتواي ارائه شده در چهاار کشاور ماورد مطالعاه     ( مشاهده مي2). با دقت در جدول 8

دیاواري،  ي بازدیادها، اردوهاا و سافرها، نشاریه    هاي بسیاري باهم دارند. چهار کشور در ارائهشباهت

آموزي، پیشاهنگي، نلایش، مسابقات، مراسم میهبي باهم مشترک هستند کتاب انه، شوراهاي دانش

باه  باشاد. هاا ماي  گونه فعالیات شود میزان ارائه و توجه کشورها به اینو آنچه سبب تفاوت محتوا مي

هااي  دهاد کاه برناماه   هاي ورزشي اهلیت ماي چنان به ورزش و تشکی  تیممنوان مثال آمریکا، آن

آماوزان  ویژه فوتبال و بسکتبال، رویدادهاي مهلي باراي داناش  ها بهورزشي و مسابقات مربوط به آن

د محسو  تواند یک منب  بزرگ درآمتر مي شود و براي مدارس بزرگمدارس آن کشور محسو  مي

شود و در ایران، انجام مراسلات دیني جلعي و اجتلامي، اردوهاي زیارتي، بیشتر مورد توجاه قارار   

 گیرد.مي

برنامه در سه کشور آمریکا، انگلستان و مالزي توجاه  هاي فوقهاي فعالیتترین ب ش. از مهم2

با کشاورهاي یااد شاده، در    هاي ورزشي در مقایسه باشد. در ایران فعالیتهاي ورزشي ميبه فعالیت

 گردد.دهي و ارائه مي ب شي جدا تحت نظر معاونت تربیت بدني سازمان

برنامه در آمریکا، انگلستان و مالزي این اسات کاه   هاي فوقي فعالیت. از نکات جالب در ارائه3

-این کشورها مالوه تدارک سفرهاي آموزشي، مللي، تفریحاي، فرهنگاي و ... داخلاي، باراي داناش     

-گیرند و با کشورهاي دیگر باه تباادل داناش   آموزان ابتدایي سفرهاي خارج از کشور نیز در نظر مي

 شود.پردازند؛ در مدارس ابتدایي ایران، چنین امري مشاهده نليآموز در تعطیالت مي

هاا  برنامه را، در قالب باشگاههاي فوق. سه کشور آمریکا، انگلستان و مالزي بسیاري از فعالیت4

ها انجام ها و انجلنها در باشگاهکنند؛ در این سه کشور، طیف وسیعي از فعالیت ها ارائه ميانجلن و

هاا در مادارس ابتادایي داده نشاده     ها و انجلنگیرد، در ایران، چندان اهلیتي به تشکی  باشگاهمي

 است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.ukm.my 2. http://www.sman17plg.sch.id/index.php 

3. http://www.epsomcollege.edu.my    4. Mat Som and Furqan 

5. www.sriutama.edu.my 
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ایان کشاور،   شاود. در  هاي زندگي بعد از کاالس درس آماوزش داده ماي   . در آمریکا، مهارت5

تواناایي تفکار    -تواناایي حا  مشاک     -گیاري توانایي تصالیم  -ایولي چون پرورش تفکر اقتصادي

 شاود؛ در ایاران، مهاارت زنادگي، در کناار     توانایي برقراري ارتباط مالثر و... آموزش داده مي -نقادانه

هااي  شاود. موضاومات آن باه ویاژه در مبحاث مهاارت      هاي درسي آماوزش داده ماي  سامات برنامه

هاا و ارزش  باشد، با این تفاوت که متناسب بودن این مفااهیم باا آماوزه   اجتلامي، هلانند آمریکا مي

 (.8314زاده و دیگران، دیني در نظر گرفته شده است )کریم

هاایي ارائاه   داشت رویدادهاي مهم در مدرسه فعالیات  . در ایران، آمریکا و مالزي براي گرامي6

 شود.مي

ها و امیاد میهبي و ملاي، گرامیداشات ایاام    هاي میهبي به یورت جشناسبت. در ایران، من7

 شود )مراجعه به جدول دو(.شهادت و سوگواري بزرگان دین و انجام مراسم دیني ارائه مي

کشاورهاي   باا برناماه دوره ابتادایي در ایاران    هاي فوقهاي اجرا در فعالیتروش سؤا  سوم:

 د؟  نهایي دارها و تفاوتشباهت مالزي و چهستان و آمریکا، انگل

 

 برنامههای فوقجواری چگونگی اجرای فعالیت : هم9 جدو 

 کشور های فوق برنامهچگونگی اجرای فعالیت

 -شرکت داوطلبانه، اختیاري و بر اساس مالیاق  -خانه به مدارس هاي فوق برنامه از وزارتابالغ فعالیت

ها در انجام بیشتر برنامه -اجرا به شک  گروهي و یا انفرادي -هلگانيهاي حضور الزامي در برخي برنامه

ها قب  زمان اجراي برنامه -هاي فرهنگي و تربیتيهاي معدودي در کانونداخ  مدرسه و اجراي برنامه

آماوزان  داناش  -ها یا در زنگ تفریح و یا از طریق کوتاه نلودن ساامات برناماه درساي    از شروع کالس

نقش کم رناگ   -ها کننده و هلاهنگ کننده برنامهمربي یا معاون پرورشي هدایت -اجراکنندگان ایلي

پرداخات برخاي    -آماوز  ي پرورشي به هر داناش معللان و سطح پایین مشارکت اولیا، اختصاص سرانه

 (.820: 8320)تیلورنیا، « ها توسط والدینهزینه

ایران
 

 ها باه وسایله  ي فعالیتریزي و سازماندهي آزادانهبرنامه -براساس مالیق شرکت داوطلبانه، اختیاري و 

هادایت و رهباري    -تنوع و تفاوت در اجراي هر یاک از مادارس   -( 2088، 8مدارس )قوانین کالیفرنیا

 هاي مدم تهدید )به خطر نینداختن( اهدا  برنامه -ها به وسیله کارکنان و معللان مدرسه فعالیت

آمریکا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- California Lawyer 

http://www.google.com/url?q=http://law.onecle.com/california/&sa=X&ei=dBpJTanXAsOY8QOvuPyXDw&ved=0CCAQ6QUoAA&usg=AFQjCNEArWgxXueSWZdj2FzRbKaGYTzBrg
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اجرا در طول سال تحصایلي یاا بار اسااس      -( 22080و )استرنز و گلني، (8 )پایگاهها آندرسي و زمان 

 شرکت بدون توجه به جنسیت، گروه قومي، نژاد، ملیت، مایهب، رناگ پوسات، یاا     - (3 )پایگاه فصول

 هاا را ندارناد  آماوزاني کاه تاوان ماالي پرداخات هزیناه      حلایت از داناش  - 4معلولیت رواني و جسلي

زمان اجرا در در وقات   –(6 )پایگاه گیر معللاننقش چشم –اجرا به شک  گروهي و انفرادي  -(5)پایگاه

هاا، بار   مح  اجاراي فعالیات   -( 2007نهار یا بعد از مدرسه و در تعطیالت آخر هفته )تیرني و هالت، 

هلکااري و   –اساس نوع برنامه در داخ  مدرسه یا خارج از مدرسه باا امکاناات و تجهیازات مناساب     

هااي فاوق   گیاري در فعالیتتوجه قاب  توجهي به سرمایه، (7 )پایگاه حضور فعال والدین در زمان اجرا

 (.2080، 1برنامه)کروز

آمریکا
 

هااي درس و روزهااي   هاي درس، زمان نهار و بعداز پایاان کاالس  ها قب  از شروع کالسانجام فعالیت

وجود امکاناات و   – (2001، 80)ویلکین در داخ  یا خارج مدرسهانجام  - (2 )پایگاه تعطی  و آخر هفته

-رمایت دستورالعل  فعالیت - (88 )پایگاه ( و 2088)آموزش و پرورش در انگلستان،  تجهیزات مناسب

آزادي مادارس در انت اا  و چگاونگي اجاراي      -(82 )پایگااه  برنامه مدرسه از ساوي معللاان  هاي فوق

برناماه باین دولات مرکازي،     فاوق  تقسیم اختیارات اداره فعالیت -هاهلکاري سایر سازمان -هافعالیت

شارکت داوطلباناه، اختیااري و     -( 8312مقامات آموزش و پرورش محلي و کاادر آموزشاي )غفااري،    

باه کاارگیري مشااور     -حضور فعال معللاان  -(83 )پایگاه هاهلکاري مستقیم خانواده -براساس مالئق 

هااي ماالي توساط    تاثمین هزیناه   – (2088)آموزش و پارورش در انگلساتان،    و( 84 )پایگاه هافعالیت

 (.2080، 87)کارپنترو پیترزو ( 86 )پایگاه ،(85 )پایگاه آموزان محروماختصاص یارانه به دانش -والدین

ستان
انگل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.www.grav.k12.ca.us/district/board/Policies/BP6145.pdf.1997 
2.Stearns and Glennie 

3.www.afterschoolalliance.org/research.cfm 

4.www.bridgeton.k12.nj.us 

5. www.schoollaw.com/html/pdf/195.pdf 

6. www.health state.mn.us/phisiclactvity 

7.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_United_States 

8. Cross 
9. arbourthornecommunityprimaryschool.co.uk 

10. Wilkin 

11. www.britams.nl/lower_junior_school_staff.htm 

12. www.lapworthschool.co.uk 

13. arbourthornecommunityprimaryschool.co.uk 

14. www.vusd.k12.ca.us/.../BP%206145%20-%20Extracurricula. Policy  1122  

15. http://arbourthornecommunityprimaryschool.co.uk 

16. www.education.gov.uk 

17. Carpenter and Peters 
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 ها بر اساس مالیقآموزان از سه گروه فعالیتحق انت ا  دانش -یک فعالیت  در حداق  الزام به شرکت

 -حضاور فعاال معللاان    -اجرا در زمان بعد از مدرسه یا در تعطیالت آخار هفتاه   -و استعدادهاي خود

نقش اثرب ش مدیران در اجرا )گاني  -( 2007ها )جامالیز و فاوزي،هلکاري و حلایت والدین و سازمان

 -ن کم درآمد آموزاحلایت مالي از دانش -آموزان ها از سوي دانشپرداخت هزینه -( 8،2088و سیراج

اجرا در مدرسه یا خارج از مدرسه و  -هاثبت کلیه فعالیت - 2مشارکت با مدارس دیگر یا خارج از کشور

 .(5)پایگاه و( 4)پایگاه ،(3)پایگاه( 2007ها )جامالیز و فاوزي،امکانات و تجهیزات متناسب با فعالیت

ی
مالز

 

 

هاا باه یاورت    کشاور در اجاراي برناماه    آموزان چهارکنیم دانش( مشاهده مي3در جدول ) .8

فردي یا گروهي، انت ا  داوطلبانه و اختیاري و بر اساس مالیاق شارکت خواهناد نلاود، البتاه در      

-هاا، ماي  آموزان از سه دساته فعالیات  باشد، اما دانش کشور مالزي، حضور در یک فعالیت الزامي مي

 توانند حداق  یک فعالیت را انت ا  نلایند.

آموزان در حداق  یک فعالیت باا ساایر کشاورها تفااوت     لزي در الزام نلودن دانش. کشور ما2

 ها ثبت و نگهداري خواهد شد.ي مراح  فعالیتدارد. در این کشور کلیه

دهند. در سه کشاور  برنامه اختصاص ميهاي فوق. هر چهار کشور، مبالغي را به انجام فعالیت3

(، 6ها اختال  نظار وجاود دارد  ختصاص دادن بودجه به فعالیتها در چگونگي اآمریکا )در بین ایالت

-گیرند، در ایران نیز سرانهاي در نظر گرفته ميآموزان کم درآمد یارانهانگلستان و مالزي براي دانش

ي کشاورهاي منت اب   گردد. والدین هله برنامه به حسا  مدارس واریز ميهاي فوقاي بابت فعالیت

 نلایند.برنامه را پرداخت ميهاي فوقالیتي فعمقادیري از هزینه

هااي درس یاا پاس از    ها قب  از شروع کالس. در سه کشور آمریکا، انگلستان و مالزي برنامه4

ها چنین انجام فعالیت شود، همها و زمان نهار یا در روزهاي تعطی  و آخر هفته اجرا ميپایان کالس

-هاي فاوق جهیزات مناسب، رمایت دستورالعل  فعالیتدر داخ  یا خارج مدرسه، وجود امکانات و ت

ها مورد توجه قرار گرفته اسات؛  برنامه مدرسه از سوي معللان، حضور فعال معللان در اجراي برنامه

ها یاا در زناگ تفاریح و یاا از طریاق کوتااه       ها، قب  از شروع کالساما در ایران، زمان اجراي برنامه

کنناده و هلاهناگ کنناده    شد. مربي یاا معااون پرورشايد هادایت    بانلودن سامات برنامه درسي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ghan and Siraj                                  2. http://www.moe.gov.my 

3. http://www.epsomcollege.edu.my    4.www.sriutama.edu.my/component/banners/click/13.2011 

5. http://www.schoolmalaysia.com       6. www.schoollaw.com/html/pdf/195.pdf 

http://www.epsomcollege.edu.my/
http://www.schoolmalaysia.com/
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ها است. به مالوه نقش کم رنگ معللان، مدم امکانات و تجهیزات مناساب و اجاراي اکثریات    برنامه

 ها در مدرسه، با این سه کشور تفاوت دارد. فعالیت

شود. در آمریکاا و  غ ميبرنامه به مدارس ابالهاي فوق. در ایران و مالزي، از وزارت انه، فعالیت5

 شود.  دهي مي ي مدارس انت ا  و سازمانها به وسیلهفعالیت انگلستان،

ها حضور فعال دارند، در ماالزي هام والادین    . در آمریکا و انگلستان والدین در اجراي فعالیت6

گیار  برناماه چشام  هااي فاوق  نقش تشویقي و حلایتي دارند، حضور والدین ایراني در اجراي فعالیت

   باشد.نلي

کنناد؛ اماا در   ها با مدارس هلکاري ماي ها براي انجام فعالیت. در انگلستان و مالزي، سازمان7

 ها در سطح بسیار پاییني قرار دارد )مراجعه به جدول سه(. ایران، هلکاري سازمان

کشاورهاي  باا  برناماه دوره ابتادایي در ایاران    هاي فاوق ارزشیابي فعالیت میان سؤا  چهارم:

 وجود دارد؟ هایيها و تفاوتچه شباهتتان و مالزي آمریکا، انگلس

 

 های فوق برنامهجواری ارهشیابی فعالیت : هم4 جدو 

 کشور های فوق برنامهارهشیابی فعالیت

(. 8311زاده و دیگران،  آموزان، مربیان، برنامه )کریم کرد دانش ارزشیابي به اشکال م تلف: ارزیابي از مل 

آماوزان و تویایف    هاي ارزشیابي تربیتي براي هر یاک از داناش   ارزشیابي به یورت توییفي، تهیه فرم -

(. 8312رفتارهاي مورد انتظار در طول سال تحصیلي و تکلی  آن توسط معللان )فرم تربیتاي مادارس،   

پ آمااوزان بااه شااک  گاازارش بازدیااد )ب شاانامه اداره کاا  آ.  هاااي دانااش ارزشاایابي از برخااي فعالیاات

کارد کتاب اناه    کرد شاوراها، ملا    ارزیابي مل  -تعیین نفرات برتر ، (8312هاي استان تهران،  شهرستان

ارزشیابي به منظور کشف نقااط ضاعف و قاوت     -آموزشگاه در پایان سال تحصیلي از طریق تکلی  فرم 

ارزشایابي از   -. (8312هاا، و تقادیر از مادارس فعاال )وزارت آ.پ،    ها، کشف استعدادها و خالقیات  برنامه

 .(8 )پایگاه( و 8311زاده و دیگران،  کرد مدیران و مربیان پرورشي )کریم مل 

ایران
 

یاابي   ترین شاک  ارزش  یابي از آموزش شهروندي، متداول ها ارزش اي به فعالیت یا رتبه  تعلق نگرفتن نلره

هاي مللي فردي و گروهي، گزارش کار، مصاحبه و مشاهده هاي گروهي، پروژهدر این زمینه شام  آزمون

 هااي متناوع باراي ارزیاابي بارون      هاي م تلف، ایجااد فریات   آموزان در موقعیت الگوهاي رفتاري دانش

 ( و8311هاي یادگیري در محیط مدرسه و خارج از آن )دبیرخانه شوراي مالي انقال  فرهنگي،  داده

آمریکا
 

 (.8311)کیوانفر،  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -http://tarbiat1386.blogfa.com/post-62.aspx 



 ...برنامه دوره ابتدایي ایران با کشورهاي هاي فوقبررسي تطبیقي فعالیت                              

 

42 

 –آموزان و مسالوالن مدرسه به یورت نظرسنجي و بازدید از مدارس  ابي مستلر از والدین، دانشارزشی-

ي خادمات، میازان   میزان موفقیت مدارس در ارائاه  با توجه به خدمات جام  مدارسارزشیابي مستلر از 

(، 2001 )ویلکاین، یاابي باه اهادا ، و نتاایج برناماه       آموزان، میازان دسات   گویي به نیازهاي دانش پاسخ

 .(2 )پایگاه ( و8،2007)میلر

ستان
انگل

 

 -هاا در هلاه مراحا      ارزیابي به شک  مستلر از طریق ثبت فعالیت -ها  تعلق نلره به شرکت در فعالیت

کارد. هار فعالیات از چهاار      ي کار و گزارش مل  ي پوشه تهیه -تهیه و تکلی  فرم ارزیابي و تعیین نلره

% 20میزان درگیري  -% 80موقعیت برگزاري  -% 50حضور و شرکت  -گیرد: ميجنبه مورد ارزیابي قرار 

 .(4 )پایگاه و (3 )پایگاه %20میزان موفقیت -

ی
مالز

 

 

برناماه باا     هااي فاوق   کنیم که ماهیت ارزشیابي فعالیات  ( مشاهده مي4. از اطالمات جدول )8

برناماه    هاي فوق باشد. اساس فعالیت ميهاي درسي معلول و رایج است متفاوت  چه که در برنامه آن

اي به آن تعلاق   اي یا رتبه در ایران، آمریکا و انگلستانْ داوطلبانه و اختیاري بودن آن است، پس نلره

جا که یکي از شارایط   باشد. از آن آموزان مي کرد دانش گیرد، ارزشیابي توییفي و بر اساس مل  نلي

باشد، بر اسااس   مالزي، شرکت و حضور در فعالیت فوق برنامه ميها در  آموزان به دانشگاه ورود دانش

سري محاسبات، مانند، حضور و شرکت، موقعیت برگزاري، میزان درگیري دانش آموزان و میزان  یک

 شود. آموز اختصاص داده مي اي، به هر دانش موفقیت نلره

هااي  گیارد، از شایوه  ماي آماوزان انجاام   کرد دانش مل  . در ایران، ارزشیابي بر اساس مالک2

کناد(،  باشد و معلم به منوان ارزیا  مل  ميهاي تربیتي )در واق  نومي چک لیست ميتکلی  فرم

کارد   شاود. ارزشایابي از ملا    گزارش بازدید، تعیین نفرات برتر، به منظاور ارزشایابي اساتفاده ماي    

کارد   گیارد. از ملا   ام ماي ها، در پایان سال تحصیلي از طریق تکلیا  فارم انجا   ها و تشک سازمان

 کار، ارزیابي به مل  خواهد آمد.  مربیان و مدیران مدارس نیز از طریق بازدید و ارسال گزارش

. ارزشیابي در آمریکا، فعالیت محور و فرآیندي است که به منظور کارایي و اثرب شي مدارس 3

پاییرد. در ایان کشاور،    یاادگیري انجاام ماي    –آماوزان در فرآیناد یااددهي    و مشارکت فعال دانش

هاي یادگیري، به یورت فاردي  آموزان در فعالیتارزشیابي مستلر و بر اساس میزان مشارکت دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Miller  
2. archive.niace.org.uk/research/family/Adding-Value.pdf 

3. http://www.djz.edu.my 

4. http://www.moe.gov.my 
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 شود.یا گروهي انجام مي

آماوزان و مساالوالن   هاي انگلستان باه طاور مساتلر، از والادین، داناش     . ارزشیابي از فعالیت4

هاا  گیرد. هرساله، میزان موفقیت فعالیات م ميمدرسه، به یورت نظرسنجي و بازدید از مدارس انجا

شود. در مدارس خدمات جام ، میازان موفقیات   مورد ارزیابي قرار گرفته و در قالب گزارش ارائه مي

یابي به اهادا  و نتاایج    آموزان، دست گویي به نیازهاي دانش ي خدمات، میزان پاسخمدارس در ارائه

 ل چهار(.شود)مراجعه به جدوبرنامه ارزشیابي مي

برنامه چهاار کشاور ماورد    هاي فوقهاي فعالیتها و شباهتبندي م تصر، تفاوتدر یک جل 

 ( آمده است:6( و )5مطالعه در جداول )

 

 برنامه چهار کشور مورد مطالعههای فوقهای فعالیتشباهت: 5جدو  

 -دهاي فاردي  کشف اساتعدا  -تربیت جسلي و رواني، اجتلامي و...  -کسب تجار  یادگیري 

ایجااد فریات    -سازي محیطي امن، بانشاط و متناوع فراهم -هاي فردي وگروهي رشد مهارت

ي تعااون، نیکوکااري، ناوع دوساتي،     تقویت روحیاه  -حفن و انتقال میرا  فرهنگي  -تعام  

 -شناخت و آموزش فرهنگ، هنر، آدا ، رسوم و سنن مطلو  جامعه  -کلک و تکریم دیگران

 .سالم از طریق مسابقاتایجاد رقابت 

 اهداف

 -پیشااهنگي  -آماوزي شاوراهاي داناش   -کتاب اناه -دیوارينشریه -اردوها و سفرها -بازدیدها 

 رویدادها و... -مراسم میهبي -مسابقات -نلایش

 محتوا

پرداخات   -انت ا  داوطلبانه و اختیاري و بر اساس مالیق  -شرکت به یورت فردي یا گروهي

 مدرسه و والدینها از سوي هزینه

 اجرا

-آموزان، تعلق نگارفتن نلاره باه داناش    کرد دانش ارزشیابي مستلر، توییفي و بر اساس مل 

 آموزان )به اسثتثناي مالزي(

 ارهشیابی

 

 برنامه کشورهای مورد مطالعههای فوقهای فعالیتتفاوت :6جدو 

انتقاال، تحکایم و تقویات     -ي امتقادي، ایلاني و معرفات دیناي   تحکیم و تقویت بنیه ایران:

کسب و رشد فضای  اخالقي و کلاالت انساني بر اساس تعاالیم مالیاه   -مفاهیم ارزشي انقال  

شناخت و آموزش فرهنگ،  -ایجاد مالقه و ایلان به فرهنگ خودي -اسالم نا  محلدي)ص( 

تاالش باراي توساعه و پیشارفت میارا        -هنر، آدا ، رسوم و سنن مطلو  جامعه اساالمي  

 ي حفن و انتقال مطلو  آن.هنگي و پرورش روحیهفر

پارورش   -پرورش شاهروندان جهااني    -آموزش شهروندي  -کسب تجار  دست اول آمریکا:

آموزان براي برقراري ارتباط فرهنگي و زباني باا  سازي دانشنسلي آگاه به مسائ  جهان، آماده

 

 

 اهداف
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آشنایي باا   -خود و دیگران  هاي فرهنگي، ادبي، تاری يسنتدرک ارزش -سایر مناطق جهان

هاي برخورد با مسائ  زیست محیطي کره زمین به منوان کسب مهارت -هاي م تلف فرهنگ

آمیز و پیشاگیري از  یادگیري چگونگي جلوگیري از رفتارهاي م اطره -رهبران آینده )جهان(

 مواد م در.

و یادگیرنادگاني  پاییر  آماوزان باه افارادي انعطاا     کلک به تبدی  شادن داناش   انگلستان:

هااي دیگاران و   احساسات، مقاید و ایدهاحترام به  -رشد سالمت جسلي، ماطفي  -خودم تار

توسعه ارتبااط مدرساه باا     -هاي متفاوت رشد توجه به مناف  و مقاید مشترک با وجود ارزش

 -آشنایي با میاهب، آدا  و رسوم و فرهنگ ملا  م تلاف از طریاق یاادگیري زباان      -والدین

 دستیابي برابر هله افراد به خدمات جامعه. -ابي به یک جامعه منسجمدستی

 فعال و متعادلي جهانپرورش شهروند  - يریادگی دري ریپیانعطا  -تجار  گسترش :مالزی

 وي ملي بازارها دري هلکار و رقابتي براي آمادگ جادیا - هلهي برا برابریي هافریت جادیا -

پارورش   و سات یز طیمحا  از حفاهات  آموزش -جنس م الفیادگیري تعام  با – يالللل نیب

هاي اجتلامي، فرهنگي آگاه شدن از سنت -احساس مستولیت و تعهد در برابر محیط زیست. 

 آموزان.تشویق هلزیستي و هلبستگي نژادي در میان دانشو  و میهبي یکدیگر

 

 

 

 

 

 اهداف

-سرود هلگاني، بسایج داناش  ، هاتشکی  نلایشگاههاي هنري، مراسم دیني، جشنواره ایران:

 آموزي.

 ها، موسیقي، تلفیق آموزش شهروندي.هاي فردي و گروهي، انواع باشگاهانواع ورزش آمریکا:

 ها.سفرهاي خارجي،انواع باشگاه انگلستان:

 ها.هاي ورزشي، انواع باشگاهفعالیت مالزی:

 

 محتوا

هاا در داخا    انجام بیشتر برنامه -خانه به مدارس از وزارت برنامههاي فوقابالغ فعالیت ایران:

هاا  زمان اجراي برناماه  -هاي فرهنگي و تربیتيهاي معدودي در کانونمدرسه و اجراي برنامه

 -ها یا در زنگ تفریح و یا از طریق کوتااه نلاودن ساامات برناماه درساي      قب  از شروع کالس

نقش کام رناگ معللاان و     -ها لاهنگ کننده برنامهکننده و همربي یا معاون پرورشي هدایت

 سطح پایین مشارکت اولیاء.

تنظایم و ساازماندهي آزاداناه و اختیااري      -مادارس   ها به وسیلهریزي فعالیتبرنامه آمریکا:

هادایت و رهباري    -تنوع و تفاوت در اجاراي هار یاک از مادارس     –ها توسط مدارس فعالیت

زمان اجارا در وقات    –گیر معللان نقش چشم -معللان مدرسه ها به وسیله کارکنان وفعالیت

ها بر اساس نوع برنامه در داخ  مدرسه یا خارج از مح  اجراي فعالیت -نهار یا بعد از مدرسه 

 هلکاري و حضور فعال والدین در زمان اجرا. –مدرسه با امکانات و تجهیزات مناسب 

هاي هاي درس، زمان نهار و بعداز پایان کالسسها قب  از شروع کالانجام فعالیت انگلستان:

وجاود   –هاا در داخا  یاا خاارج مدرساه      انجام فعالیت -درس و روزهاي تعطی  و آخر هفته

هاي فاوق برناماه مدرساه از ساوي     رمایت دستورالعل  فعالیت -امکانات و تجهیزات مناسب 

 

 روش اجرا
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 -کاري مستقیم خانواده هاهل -هاآزادي مدارس در انت ا  و چگونگي اجراي فعالیت -معللان

 ها.هلکاري سایر سازمان -حضور فعال معللان

زماان بعاداز    هاا در اجراي فعالیات  -آموزان حداق  در یک فعالیت الزام شرکت دانش مالزی:

 -حضاور فعاال معللاان    -نقش اثارب ش مادیران در اجارا    -مدرسه یا در تعطیالت آخر هفته

ثبت کلیه  -دیگر یا خارج از کشور مشارکت با مدارس -هاهلکاري و حلایت والدین و سازمان

 ها در مدرسه یا خارج از مدرسه، تجهیزات و امکانات مناسب.اجراي فعالیت -هافعالیت

 

 

 روش اجرا

هاا در پایاان ساال    هاا و تشاک   هاي تربیتي، ارزشیابي از مللکارد ساازمان  تکلی  فرم ایران:

 کار مربیان و مدیران مدارس.تحصیلي از طریق تکلی  فرم، ارزیابي از 

 آموزان. ارزشیابي مستلر و فعالیت محور، ارزشیابي بر اساس میزان مشارکت دانش آمریکا:

آموزان و مستوالن مدرسه به یورت نظرسنجي و بازدید ارزشیابي از والدین، دانش انگلستان:

آموزان، میزان نیازهاي دانشها از طریق میزان پاس گویي به از مدارس انجام، ارزیابي از برنامه

 دستیابي به اهدا  و نتایج برنامه.

بر اساس یکسري محاسبات مانند حضور و شرکت، موقعیت برگزاري، میزان درگیري و  مالزی:

  شود.آموز اختصاص داده ميبه هر دانش میزان موفقیت نلره

 

 ارهشیابی

 

 بحث و نتیجه گیری

تربیت در اسالم، هدایت و رشد، طهارت و حیاات طیباه،    اهدا  نهایي و مالي اه نظر اهداف:

یاابي باه ایان     (. جهت دست76، ص 8316باشد )باقري،  تقوا، قر  و رضوان و مبادت و مبودیت مي

هااي  شود و به هلین جهات فعالیات  برنامه بیشترین استفاده ميهاي فوقاهدا  در ایران، از فعالیت

( نیز در پاژوهش  8312و کیوانفر ) (8311گرفته است. موسوي )ي میهبي به خود برنامه، جنبهفوق

 اند.خود به این نتیجه دست یافته

هاي نگرشي تثکید دارناد.   برنامه، کلي و بر حیطههاي فوقدر ایران، بسیاري از اهدا  فعالیت -

ن و چنین اهدا ، از شفافیت و وضوح کافي برخوردار نیستند و این امر موجب سردرگلي متولیاا  هم

هاي فوق برنامه در کشور ما شده است. در حالي کاه در سایرکشاورهاي ماورد     اجراکنندگان فعالیت

گرایاي و  مطالعه به ویژه آمریکا، اهدا  بسیار روشن و مش د هستند و دقیقاً باا تفکارات طبیعات   

. 8دباشا منطبق و قاب  اجارا ماي   _که بر نظام آموزش و پرورش این کشور حاکم است_گرایي تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي فوق برنامه کشور آمریکا حاکم است طبیعت گرایي است . ساعي بار آن اسات کاه     که بر فعالیتاز مباني فکري  -8

سازند. یکاي دیگار از   بین کودک و طبیعت سازگاري ایجاد شود و یادگیرندگان بر اساس تجار  ش صي خود دانش، مي

گرایان است. این تفکر نتیجه املاال را در  ي تجربهمباني فکري مالثر بر جامعه آمریکا و در نتیجه بر نظام آموزشي نظریه

  (.257،ص 8377نظر دارد و بیشتر تاکید بر دروني کردن انضباط دارد)اسلیت، 
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آماوزان  گوي نیازهاي امروز و فارداي داناش   برنامه، پاسخفوق که، بسیاري از اهدا  فعالیتدیگر این

 (، بهتر آن است با توجه به تحوالت و مقتضیات مصر جدید اهدا  نو تبیین شود.8316نیست )نور، 

طریاق هلاین   تر است و تالش شده که از  تر تثکید بر اشتراکات فرهنگي بیش در ایران، بیش -

هااي فرهنگاي، زبااني،    اشتراکات، به وحدت ملي دست یافت، بنابراین به اهدافي که ناهر بر تفااوت 

باشد کلتر توجه شده است. کشور ما باه لحااظ برخاورداري از تناوع     اي ميمیهبيِ محلي و منطقه

برناماه  هاي فوقلیتها بوده و فعازباني، فرهنگي، اقلیتي و میهبي نیازمند توجه ویژه، به این فرهنگ

آموزان را با آدا  ها در کشور باشد و دانشگوي گوناگوني فرهنگ بستر بسیار مناسبي است که پاسخ

هاي م تلف موجود در کشور و سایر کشورها آشنا سازد. در سایر کشورهاي ماورد  و رسوم و فرهنگ

کنند. به مناوان نلوناه   توجه ميهاي دیگر ها و آدا  و رسوم اقوام و ملتفرهنگ مطالعه، به آموزش

هااي م تلاف در پاي    آمیز باا نژادهاا و فرهناگ   کشور مالزي از طریق آشنایي و هلزیستي مساللت

 یابي به یک جامعه منسجم است و تا حدودي نیز به این مهم دست یافته است.دست

سات، یاادگیري   برنامه ایران کلتر مورد توجه قرار گرفتاه ا هاي فوقاز اهدافي که در فعالیت -

پارورش احسااس   هاي برخاورد باا مساای  زیسات محیطاي کاره زماین و        العلر،کسب مهارت مادام

، پرورش شهروند جهااني، پارورش نسالي آگااه باه مساای        ولیت و تعهد در برابر محیط زیستالمس

باشد. در مصري که کودکان  مي يالللل نیب وي ملي بازارها دري هلکار و رقابتي براي آمادگجهان، 

تواند در پرورش آناان نقاش حیااتي داشاته      ما در آن زندگي خواهند نلود هر یک از اهدا  باال مي

ها خسارات جبران ناپییري براي کودکان و اجتلاع باه باار خواهاد آورد.    باشد، و توجه نکردن به آن

هااي فاوق برناماه ایاران، باه اهادا         در فعالیات »دهد،  ( نشان مي8312هاي پژوهش کیوانفر)یافته

هاي کشتار جلعي، پرداختن باه مفااهیلي چاون یالح و دوساتي،      اللللي مث  اجتنا  از سالح بین

 «. هاي ایدز و امتیاد و... کلتر پرداخته شده است حفن محیط زیست و توجه به پیشگیري از بیلاري

ي منااب  طبیعاي و   ویاه ي محایط زیسات، ت ریاب باي ر     هاي قرن حاضر، مساثله از چالش -

هاي درسي گنجاناده شاود،   باشد. این مسثله نه تنها باید در محتواي برنامههاي حیوانات ميزیستگاه

ي جاویي و اساتفاده  آموزان، زمااني یارفه  آموزان آورده شود. دانشباید در بطن زندگي واقعي دانش

و دریاهاا را خواهناد آموخات و     هایحیح از مناب  انرژي، حفاهت از محیط زیست، حیوانات، جنگ 

ها حس احترام به محیط زیست، زماني در آنان دروني خواهد شد که به یورت واقعي و مستقیم آن

برنامه ایران، بیشتر مورد توجاه  هاي فوقرا مشاهده و تجربه نلایند و این مهم باید در اهدا  فعالیت
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 قرار گیرد.

ایراني، نیاز به شاناخت و آگااهي هار چاه بیشاتر از      آموزان ي جهاني امروز، دانشدر دهکده -

خواهیم به اهدا  چشم اناداز بیسات سااله دسات یاابیم و      مسای  و مشکالت جهاني دارند، اگر مي

 دري هلکاار  و رقابات ي بارا ي آماادگ باید؛ ایران اسالمي را در شلار کشورهاي پیشرفته ببینیم، مي

، ایجاد نلاییم. استعلار ستیزي، انتقال، تحکیم و تقویت را در نس  آینده يالللل نیب وي ملي بازارها

باشاد؛ زمااني   برنامه ایران ماي هاي فوقي فعالیتمفاهیم ارزشي انقال  که از اهدا  مهم و برجسته

 اثرب ش خواهد بود که کودکان ما به مسای  جهاني اشرا  و آگاهي داشته باشند.

بازدیدها، اردوهاا و سافرها، نشاریه دیاواري، کتاب اناه،      ي چهار کشور، در ارائه اه نظر محتوا:

آموزي، پیشاهنگي، نلایش، مسابقات، مراسم مایهبي بااهم مشاترک هساتند؛آنچه     شوراهاي دانش

 باشد.  ها ميشود، میزان ارائه و توجه کشورها به این گونه فعالیتها ميسبب تفاوت محتواي فعالیت

هاا  برنامه را، در قالب باشگاههاي فوقي، بسیاري از فعالیتسه کشور آمریکا، انگلستان و مالز -

هاي متنوع در این کشورها، سابب گردیاده ایان کشاورها از     کنند؛ وجود باشگاه ها ارائه ميو انجلن

ي برخوردار باشند. متثسفانه در کشور ایران، چندان اهلیتي برنامههاي فوقتنوع بیشتري در فعالیت

ها در مدارس ابتدایي داده نشاده اسات، باه هلاین جهات بسایاري از       و انجلنها به تشکی  باشگاه

 آموزي، بحث و منااهره و ... ، حرفهها، حفاهت از محیط زیست، موسیقي، زبان ها مانند وزشفعالیت

هاا و  گردد. با دقات در کاارکرد باشاگاه   ها ضای  ميدر مدارس به دلی  مدم توجه به تشکی  انجلن

آماوزان  توان در قالب باشگاه، هر فعالیتي که دانشن کشورها، مشاهده نلودیم که ميها در ایانجلن

دهند و مورد نیاز جامعه و کودکان است، تشکی  داد و آنان به هلراه معلام یاا   نشان مي بدان مالقه

هاا باروز   ي خااص ت صاد دارد باه فعالیات بزردازناد. فعالیات در باشاگاه       فردي که در یک زمینه

آموزان را باه دنباال   پییري و... در دانشها، هلکاري در کارهاي گروهي، رهبري و مسالولیتاستعداد

ها، موجاب  تلای  فرد به فعالیت در باشگاه»( معتقد است که 2000)8خواهد داشت. چنانچه ماهوني

)باه نقا    « شاود یاابي باه تفکار انتقاادي ماي      سااالن و دسات   دریافت حلایت از ساوي گاروه هام   

 (.801: 2004ازگیللن،

ها در برخاي کشاورها توساط مادارس باه یاورت       دهي فعالیت جا که تنظیم و سازمان از آن -

شود، بنابراین از تنوع و آزادي مل  بیشاتري برخوردارناد، در ایاران، مادارس در     اختیاري انجام مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mahoney 
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 باشند.ها محدود ميها، در نتیجه خالقیت و تنوع در فعالیتانت ا  نوع فعالیت

هاا و امیااد مایهبي و ملاي،     هاي مایهبي باه یاورت جشان    تانه در ایران، مناسبتخوشب  -

داشت ایام شهادت و سوگواري بزرگان دین و انجام مراسم دیني به یاورت کاامالً متفااوت و     گرامي

گردد مانند، نلاز جلامت، آموزش قرآن هایي که در مدارس ایران برگزار ميشود. برنامهویژه ارائه مي

ي مسابقات قرآن، مزاداري براي شهادت ائله اطهار جنباه مایهبي دارد و مطاابق باا دیان      و برگزار

مبین اسالم است و در اسالم به آن سفارش فراوان شده است؛ اما باید توجه داشت هر فعاالیتي کاه   

بساتگي و   آماوزان باشاد، دل  گردد متناسب باا سان و درک داناش   در رابطه با مسائ  دیني ارائه مي

مناد باه   چنان متنوع باشد که آنان راشیفته و مالقهي آنان را به مباني دیني بیشتر سازد، و آنمالقه

 مسائ  و امتقادات دیني سازد.  

مایهبي و   برگازاري نلااز جلامات، تربیات گاروه سارودهاي       مانند،میهبي جلعي رفتارهاي 

هااي  نلاایش، مباادت   ،کلله  مورد مالقه کودک است. دیمشارکت دادن کودک در آن، خود از مسا

مالثر است و موجباتي را  جلعي، آوازهاي میهبي به یورت گروهي در تربیت میهبي کودکان بسیار

( در پژوهش خود، به ایان نتیجاه   8320. جعفري )8آوردبراي رشد میهبي، یفا و اخالص فراهم مي

 مالثر است.آموزان هاي دیني و ملي، در تربیت شهروندي دانشدست یافت که مناسبت

هاا، بایاد   گونه فعالیات که اینبرنامه این استهاي فوق: از مباني فعالیتهای اجرااه نظرشیوه

هاي درسي بنا نهد، به ایجاد انگیزه براي یادگیري بهترکلاک نلایاد و باه    هاي خود را در برنامهپایه

آماوزان در  حضاور داناش  هاي درسي آسیب وارد نسازد. در ایران، به دلی  مادم امکاان   زمان برنامه

هاي درسي در نظر گرفتاه شاده اسات،    ها در زماني که براي برنامهسامات بعداز مدرسه، این فعالیت

برنامه گرفته نشاود و  هاي فوقشود که نتایج مطلو  از فعالیتگردد و این مسثله موجب مياجرا مي

ن به هلکاري با مربي پرورشي نیاز  هاي درسي و تلای  نداشتن معللادر برخي موارد به زیان برنامه

هااي  ( نیز در پژوهش خود به این نکته دست یافت که در ایران به برنامه8312منجر گردد. کیوانفر)

شاود. در ساایر کشاورهاي ماورد مطالعاه، زماان       هاي فوق برنامه توجه ماي درسي بیشتر از فعالیت

تواناد  پییري برخاوردار اسات و ماي   عطا ها، محدود نیست و از انگونه فعالیتت صید یافته به این

 ها به طول بیانجامد.  سامت

ویژه آمریکاا و انگلساتان، فضااهاي مادارس طاوري سااخته و       در کشورهاي مورد مطالعه به -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://psychology.harferooz.com/thread1236.html 
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هااي  باشاد، اجاراي فعالیات   هاي درسي ميگوي نیاز برنامه که پاسخشوند که مالوه بر اینتجهیز مي

هااي موسایقي و نلاایش،    بیناي اتااق  باشد، مانند: پیشپییرمين امکاندر آ برنامه نیز به راحتيفوق

هاي غیاخوري و ... متثسفانه در ایران به ویژه مدارس ابتدایي تنها فضاهاي ورزشي و کتاب انه، سالن

برنامه در نظر گرفته نشده هاي فوقفضاهاي آموزشي تعبیه شده و فضاهایي متناسب با انجام فعالیت

ي آموزشاگاه اجارا خواهاد شاد. کلباود      ها در حیاط یاا نلازخاناه  بنابراین بسیاري از فعالیتاست، 

-بسیاري از فعالیت يگردد، مسالوالن مدرسه قادر به ارائهامکانات و مدم تجهیزات مناسب سبب مي

 آموزان نباشند.برنامه به دانشهاي فوق

هاا هساتند،   کننادگان ایالي فعالیات   در آمریکا و انگلستان، مالوه بر معللاان کاه هادایت     -

 کنناد هاا ایفااي نقاش ماي    ها و سازمانها با باشگاهکارکناني جهت امور اجرایي و هلاهنگي فعالیت

(. و. در ایران یک مربي آموزش دیده در مدارس، به مناوان مرباي پرورشاي    20808)استرنز و گلني،

باشاد، ایان مساثله باه     برنامه ميفوق هايي فعالیتاختصاص یافته که داراي ت صد ویژه در زمینه

برناماه تلایا    شلاري که داشته، موجب شده تا معللان کلتر به انجام فعالیات فاوق   رغم مزایاي بي

برنامه دارد در ایران هاي فوقکه در سایر کشورها، معلم نقش ایلي در فعالیتچنان داشته باشند. هم

برناماه، گشایشاي اساساي در اقادام     هاي فاوق عالیتتوان با آموزش به معللان براي اجراي فهم مي

 ها پدید آورد.  گونه فعالیتخالقانه معللان براي تدارک این

گرا نیستند و پاساخ  برنامه و مکل  نتیجههاي فوقفعالیت که با توجه به این: ارهشیابیاه نظر 

است به نتایج متفااوت  ها ملکن آموزان در تالش براي انجام آنها از قب  مش د نیست و دانشآن

وجاوي پاساخ ایان     تاوان در جسات  ها نلياي برسند، بنابراین در ارزشیابي این فعالیتو غیرمنتظره

ها فرآیند محاور هساتند و فریاتي را فاراهم     اند؟ این فعالیتآموزان چه آموختهسالال بود که دانش

کاارگیرد. چگاونگي شارکت در    هآموز در برخورد با مسثله، تلامي هرفیت خود را با کنند تا دانشمي

آورد آموز در به کارگیري حداکثر هرفیت خود به ملا  ماي  کوششي که دانشها و درجهاین فعالیت

(. در ایران معلوالً از چهاار  8312خاني، هاست )فضليهاي ایلي مللکرد در این نوع فعالیتشاخد

ها به یاورت مساتلر و    تناسب فعالیتنوع ارزشیابي )فردي، گروهي، کالسي و ارزشیابي از معلم( به 

توان نقاط قوت وضعف ایان  برنامه، ميهاي فوقشود. با ارزشیابي یحیح از فعالیتپایاني استفاده مي

 ها را بیشتر شناخت و در جهت ایالح یحیح آن گام برداشت.فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.lapworthschool.co.uk 
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 ی پیشنهادهاارائه

-هااي فاوق  ر به ویاژه فعالیات  هاي پژوهش، در جهت بهبود نظام آموزشي کشوبر اساس یافته

کاه  هاي اجرا و ارزشیابي پیشنهادهایي ارائه شاده اسات. امیاد آن   برنامه از نظر اهدا ، محتوا، شیوه

ي نظران تعلیم و تربیت را یاري نلاید تا در تحقاق اهادا  مالیاه    اندرکاران و یاحبمسالوالن، دست

 هاي مالثري بردارند.کشور گام

: در جهاني که هار لحظاه در حاال تغییار     28برنامه در قرن اي فوقهتعدی  اهدا  فعالیت -8

ي زندگي در جهان متغیر سازد. پس از طریق آموزان را آمادهبرنامه دانشهاي فوقاست، باید فعالیت

آموزان به یادگیرندگاني هلیشگي، این مهم تحقاق  برنامه و تبدی  دانشتعدی  در برخي اهدا  فوق

هاي گوناگون محلاي،  برنامه اهدافي چون آشنایي با میاهب و فرهنگفوق فعالیتیابد. در اهدا  مي

خاود و دیگاران و افازایش     هاي فرهنگي، مایهبي، ناژادي  هاي سنتاي وجهاني، درک ارزشمنطقه

هااي  هااي م تلاف، کساب مهاارت    هاي دیگر، یاادگیري حرفاه  یدر در مقاب  فرهنگتحل  و سعه

ولیت و تعهاد در برابار محایط    الپرورش احسااس مسا  ي کره زمین و برخورد با مسای  زیست محیط

 و رقابات ي بارا ي آماادگ  و ، پرورش شهروند جهاني، پارورش نسالي آگااه باه مساای  جهاان      زیست

 در نظر گرفته شود. يالللل نیب وي ملي بازارها دري هلکار

و با ساایر  هاي ورزشي در مدارس و برگزاري مسابقات ورزشي در داخ  مدرسه تشکی  تیم -2

-هاي ورزشي، و کلک به آنان تا درمریاه آموزان مستعد در رشتهجوار، حلایت از دانش مدارس هم

 یابند.اللللي به موفقیت دست هاي ملي و بین

ها، زبان، تتاتر، موسیقي، محیط زیسات و  هاي متنوع، مانند، آشنایي بافرهنگایجاد باشگاه -3

 آموزان.اي دانشي و منطقه... در مدارس با توجه به نیاز محل

ي زماین،  به طبیعت و حفن مناب  کاره  آموزان با طبیعت و ایجاد حس احترامآشتي دانش -4

 فوق برنامه.هاي اهلیت یرفه جویي و مصر  بهینه در مناب  خدادادي ازطریق برنامه

جهاانگردي  ها با آموزش و پرورش، ازجلله: هلکاري سازمان سازي هلکاري سازمان فراهم -6

آموزان، رایزني باا مادارس کشاورهاي    دهي اردوها و بازدیدهاي دانشو ایران گردي از طریق سامان

آماوزان کشاورها باا    آموزان خارجي )از این طریاق داناش  خارجي و ایجاد امکانات براي حضور دانش

سافیران فرهنگاي    هاي طبیعي ایران و آشنایي با اقوام ایراني، هریک پس از بازگشتدیدار از زیبایي

 توان به ینعت گردشگري ایران کلک نلود(.ایران محسو  خواهند شد. مالوه بر این مي
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برناماه در بعاد   هاي فوقبا افزایش سامات مدرسه و یک نوبته کردن مدارس و انجام فعالیت -7

واهد شد هاي درسي کاسته خشنبه و جلعه از آسیب به زمان برنامهاز ههر و یا روزهاي تعطی  پنج

آماوزان و مساالوالن مدرساه،     برناماه در اختیاار داناش   هاي فاوق و زمان بیشتري براي انجام فعالیت

 گیاشته خواهد شد.

ي امکاناات و تجهیازات در یاک مکاان     تلرکز مدارس در یاک منطقاه و گاردآوري هلاه     -1

و برابار  هنري؛ از ایان طریاق دسترساي آساان      -هاي فرهنگيها و مجتل مش د هلانند دانشگاه

جاویي خواهاد شاد.    هاا یارفه  آموزان به امکانات میسر خواهد شد و در بسیاري هزینهي دانشهله

 تري را ارائه نلود.هاي متنوعتوان فعالیتچنین مي هم

هاي م تلف فوق برنامه؛ بهتار آن  تجهیز مدارس به امکانات و فضاهایي براي اجراي فعالیت -2

هایي با مسالوالن سازمان نوساازي و تجهیازات مادارس اهلیات     است که معاونت پرورشي با نشست

 برنامه را به ایشان در میان بگیارد.هاي فوقفضاهایي جهت انجام فعالیت

-آموزان، مربیان، مدیران و اولیا در رابطه با کیفیات فعالیات  با نظرسنجي مستلر از دانش -80

آماوزان و نیازهااي آناان    مالیق به روز داناش برنامه در طول سال تحصیلي و پایان سال به هاي فوق

 توجه شود.

آموزان آموزان باشد و دانشبرنامه مبتني بر خودارزیابي دانشهاي فوقارزشیابي از فعالیت -88

 را به مهارت خودارزیابي بیشتر یاري نلاید.

 

 منابع

 الف. فارسی

هوای تربیتوی و   یوت آشونایی بوا فعال  (. 8312احلدوند، محلد ملي. مهجور، سیامک رضا ) .8

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.اجتماعی

راهنمای طراحوی و اجورای   (. 8314احلدي، حسین. شکوهي، مرتضي. سیاه پشت، مهرداد ) .2

 تهران: انتشارات آزمون نوین، چاپ اول. های مکمل و فوق برنامه در ابتدایی.فعالیت

-رهنمود برگزاری مسابقات و جشنوارهنقش مهر، (. 8310اداره ک  امور فرهنگي و هنري) .3

 .  آموهانهای فرهنگی و هنری دانش

 . تهران: انتشارات مهر.ترنّم آغاهین(. 8312هاي استان تهران )اداره ک  آ.پ شهرستان .4
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. ترجلاه ساعید بهشاتي، انتشاارات     فلسفه آموهش و پورورش (. 8377اسلیت، فیلیپ جاي)  .5

 آستان قدس رضوي.

، تااااریخ 4/81835هااااي اساااتان تهاااران، شااالاره  ساااتانب شااانامه اداره کااا  آ.پ شهر .6

 ،اردو.24/82/8312

/ 87/7ماورخ  44/864764هاي استان تهران،ب شنامه شالاره: ب شنامه اداره ک  آ.پ شهرستان .7

 ، جشنواره مراسم آغازین.8312

 44/865267ب شنامه شلاره  هاي استان تهران،ب شنامه اداره ک  آموزش و پرورش شهرستان .1

 ،سرود هلگاني81/7/8312مورخ 

ماورخ   457/84/22/1ب شنامه شاوراي هلااهنگي و پشاتیباني بسایج داناش آماوزي، شالاره:        .2

 ، تهران: ستاد اجرایي بسیج دانش آموزي)راهیان نور(2/88/11

ماورخ   45/856243هااي اساتان تهاران، شالاره     ب شنامه وزارت آ.پ، اداره ک  آ.پ شهرستان .80

30/6/8312. 

های فوق برناموه بور پیشورفت    بررسی تاثیر فعالیت(. 8372زندي، پریوش )براتي، ملي.  .88

 ، طرح پژوهشي. شوراي تحقیقات اداره ک  آ.پ شهر تهران آموهان.تحصیلی دانش

محور راهبردي براي تلرکز زدایاي از نظاام    -(. برنامه ریزي درسي مدرسه8320پیري، موسي) .82

انجلن مطالعات برنامه درساي ایاران،    ،رسیهای برنامه دمجله پژوهشبرنامه ریزي درسي. 

 .8320دوره اول، شلاره اول بهار و تابستان 

هاي فوق برناماه در تبیاین تربیات    هاي درسي و فعالیتنقش برنامه(. 8311). ترنیکي، مرتضي .83

ناموه  پایوان  .8317-8311دیني از دیادگاه معللاان و مربیاان پرورشاي شاهر قوچاان ساال       

 مالمه طباطبایي. ، دانشگاهکارشناسی ارشد

 باا برناماه دوره ابتادایي در ایاران    هااي فاوق  بررسي تطبیقي فعالیات (. 8320تیلورنیا، مهین ) .84

ي راهکارهااي مناساب باراي بهباود نظاام      مالزي به منظور ارائاه  ستان وکشورهاي آمریکا، انگل

 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي.نامه کارشناسی ارشدپایان. آموزشي ایران

 (. بررسي میزان توجه باه تربیات شاهروندي در برناماه درساي پنهاان      8320ري، مهدي )جعف .85

، پایان نامه ارشود برناموه ریوزی درسوی    ي ابتدایي از دیدگاه معللان شهر بیرجناد.  دوره 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي.
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و فوق  های مکملراهنمای تهیه فعالیت(. 8313آقالو، مباس.آقازاده، محرم و دیگران)حاجي .86

 تهران: انتشارات مالسسه فرهنگي منادي تربیت. برنامه.

ای فعالیت فوق برنامه در چند کشوور  بررسی تطبیقی و مقایسه(. 8318حسني، محلد ) .87

 تهران: معاونت پرورشي وزارت آ.پ. جهان.

  .8هاي آموزشي کشورهاي جهان(، نظام8311دبیرخانه شوراي مالي انقال  فرهنگي ) .81

. تهاران: مالسساه انتشاارات    های تربیتوی فلسفه تربیت و فعالیت(. 8375)زاهدي، مرتضي  .82

 آواي نور.

دفتر برنامه ریزي و تالیف کتاب   امورتربیتی چرا حذف چرا احیاء؟!(. 8315ستایش، حسن ) .20

 درسي؛ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي.

ریوزی درسوی بورای تودری  و     برناموه (. 8310سیلور، جي. گالن. الکسااندر، ویلیاام ام )   .28

 نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ ششم.ي غالمرضا خويترجله .یادگیری بهتر

های مکمل و فوق بررسی مدیریت و کیفیت کالس(. 8315، مرتضي ملي )چلگرانيضیایي .22

طرح پژوهشاي،   .84-85استان اصفهان در سا  تحصیلی برنامه مدارس دوره راهنمایی

 شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان ایفهان.

(. بررسي و مقایسه استانداردهاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدایي ایران، 8312غفاري، راضیه ) .23

 . دانشگاه مالمه طباطبایي.نامه کارشناسی ارشدپایانانگلستان و آللان. 

برناموه اه  هوای فووق  ضرورت و چگونگی ایجاد فعالیوت  (.8312، محلد بااقر ) آباديفتح .24

های استان مرکزی در ی متوسطه شهرستانآموهان اولیاء و مربیان دورهدیدگاه دانش

 طرح پژوهشي، شوراي تحقیقات سازمان آ.پ استان مرکزي.. 81 -87سا  تحصیلی

های جدیود ششورحی بور    ی هویتبرنامه درسی به سو(. 8316فتحي واجارگاه، کوروش ) .25

 جلد اول، تهران: انتشارات آییژ . نظریات معاصر برنامه درسی(.

آماوزي بار مازت نفاس و     (. بررساي تااثیر فعالیات در شاوراي داناش     8313فرهادي، شهریار ) .26

. 13-12آموزان مدارس راهنلایي در شهرستان کرج در ساال تحصایلي   پییري دانشمستولیت

 .ارشدنامه کارشناسی پایان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://www.iranculture.org/fa/default.aspx?current=listViewDoc&currentDGID=3 
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هوای  راهنمای تهیه و تودوین فعالیوت  (. 8312. مظفري، مباساعلي ) فضلي خاني، منوچهر .27

 سسه فرهنگي منادي تربیت، چاپ دوم.الم انتشارات . تهران:برنامهمکمل و فوق

هاي فاوق برناماه بار میازان مساتولیت پاییري       (. بررسي تاثیر فعالیت8371کاهلي، محسن ) .21

دانشاگاه آزاد   پایان ناموه ارشود،  هاي شهرستان دماوناد.  انآموزان دختر و پسر دبیرستدانش

 رودهن.

زاده، اسلامی . شکوهي، مرتضي. سیاه پشت، مهرداد. روحانیان، سایاوش. ساجادي، ربیا     کریم .22

. تهاران:  های هندگی اسالمیشطرح کرامت( پایه چهوارم آموهش آداب و مهارت(. 8311)

 انتشارات رایان آبتین داده پرداز، چاپ اول.

هااي پرورشاي مادارس    (. بررساي تطبیقاي اثرب شاي فعالیات    8313کفراشي، محلدحساین )  .30

 ، دانشگاه آزاد رودهن.نامه کارشناسی ارشدپایانراهنلایي آ.پ استان قم. 

هااي فاوق برناماه    (. بررسي تطبیقي و تحلیلاي اوقاات فراغات و فعالیات    8312کیوانفر، زهرا ) .38

، دانشاگاه مالماه   نامه کارشناسوی ارشود  پایانمدارس ابتدایي در کشورهاي ایران و آمریکا. 

 طباطبایي.

(. بررسی میزان تحقق اهداف کانون پورورش فکوری کودکوان و    8377مددي، ساهیال )  .32

 . طرح پژوهشي.های شهر اصفهانو اولیاء کانون نوجوانان اه دیدگاه مربیان

های آموهشوگاهی. وهارت آ.،،  اساسنامه تعاونی(. 8311ي و تربیت بدني )معاونت پرورش .33

 معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج. با همکاری وهارت تعاون؛

هاي تعلیلات اجتلامي مقط  ابتدیي کشورهاي اي برنامهبررسي مقایسه (.8361ملکي، حسن ) .34

ناموه  پایوان ایران، آمریکا و استرالیا از نظر ایول و معیارهاي سازماندهي تجربیات یاادگیري.  

 . پژوهشکده تعلیم و تربیت.کارشناسی ارشد

 . زنجان: انتشارات سالله.های تربیتی و اجتماعیآشنایی با فعالیت(. 8310ملکي، حسن ) .35

هاي فوق برنامه در مدراس ابتدایي ایران، (. بررسي تطبیقي فعالیت8311وح ا... )موسوي، سیدر .36

 ، دانشگاه مالمه طباطبائي.نامه کارشناسی ارشدپایانآللان و ژاپن. 

بررسی تطبیقی چگونگی اوقات فراغت جوانان ایرانی بوا کشوورهای   (. 8316نور، آذر ) .37

 ن.. طرح پژوهشي. سازمان ملي جواناآمریکا و ژاپن
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 -راهنلاایي  -آماوزي/ مادارس ابتادایي   نامه اجرایاي شاوراي داناش   (. شیوه8312وزارت آ.پ ) .31

 متوسطه/ اداره ک  امور تربیتي.
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