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علیرضا صادقی  ،1سیده بتول حسینی  ،2علی اکبر خسروی بابادی  ،3مهدی
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 1دانشیار مطالعات برنامه درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه تربیت و مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

چکیده
هدف از این مقاله مروری بر مقاالت برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان می باشد .تکیه نمودن به برنامه درسی
رسمی و محدود نمودن دانشجویان تنها به فعالیت های رسمی راه به جایی نخواهد برد و تاثیر برنامه های غیر رسمی و نقش
آن ،تحت عنوان برنامه درسی فوق برنامه ،می تواند با ایجاد محیطی شاد ،پویا و سازنده ،دانشجویان را برای آینده ای روشن
آماده سازد .برنامه درسی فوق برنامه به عنوان مکمل برنامه درسی رسمی شناخته شده و در ساعات خارج از کالس درس
رسمی اجرا می گردد و موجب ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجومعلمان است .این تحقیق ،ابتدا نیم نگاهی به فوق برنامه و
دانشگاه فرهنگیان دارد و سپس به روش مروری مقاالت مرتبط با برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان را بررسی
نموده و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق مورد نظر اشاره می کند و در پایان نتیجه جامعی از مطالعات انجام شده ارائه می
دهد .با توجه مرور مقاالت و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه
فرهنگیان ،این نتایج بدست آمده است :نگاه وزارت آموزش وپرورش باید به این نکته معطوف گردد که فعالیت های فوق برنامه
یکی از بهترین ،جذاب ترین و غیرمستقیم ترین روش های پرورش تربیت نسل جوان معلمان است .بدون شک این قبیل
فعالیت ها بیشتر از برنامه کالس درس در رشد دانشجویان موثر بوده و بر دانشگاه فرهنگیان واجب است تا در راستای این مهم
وارد عرصه شده و زمینه های اجرایی این فرایند را فراهم بیاورد.
واژههای کلیدی :روش مروری ،برنامه درسی ،فوق برنامه ،دانشگاه فرهنگیان.
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مقدمه:
پس از نظام آموزش و پرورش ،دانشگاه مهم ترین ابزار برای انتقال ارزش ها و هنجارها به نسل جوان و پیشرفت و توسعه ی
جامعه به شکل صحیح می باشد .دانشگاه به عنوان محور عقالنیت جوامع ،وظیفه ی خطیر انتقال ،بازسازی و ارتقای فرهنگ
جامعه را نیز بر عهده دارد( عمیدی مظاهری ،کرباسی و مصطفوی دارانی .)1390 ،از بین مؤسسات آموزش عالی ،دانشگاه
فرهنگیان نقشی متفاوت از سایرین به عهده دارد؛ ارتقاء شایستگی های عمومی دانشجویان برای تربیت شهروندان تحصیل
کردة دانشگاهی از یک طرف و فراهم نمودن زمینة دست یابی دانشجویان ،خود به شایستگی و صالحیت های حرفه ای معلمی
از سوی دیگر ،جایگاه این دانشگاه را در جامعه به خوبی نشان می دهد ،لذا می توان این دانشگاه را ازجملة حساس ترین و مهم
ترین مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت دانست ،چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام آموزشی ،منوط به ایجاد
توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای الزم در معلمان است که به واقع مجریان اصلی برنامه ها در محیط واقعی تعلیم و تربیت
هستنند( الماسی ،زارعی زوارکی ،نیلی و دالور.)1396 ،
مراکز تربیت معلم که هم اکنون در کشورمان به نام دانشگاه فرهنگیان تغییر نام داده است ،وظیفه تامین نیروی انسانی مورد
نیاز آموزش و پرورش را در جایگاه معلم بر عهده دارد .دانشگاه فرهنگیان متشکل از مراکزی است که برای تامین ،تربیت و
توانمند سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته و پیشرو در آموزش ،پژوهش ،تولید و ترویج علم نافع مورد
نیاز آموزش و پرورش است .این دانشگاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و مطابق با اساسنامه آن دانشگاه ،تابع مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی ،ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری اداره می شود( اساسنامه
دانشگاه فرهنگیان .)1390 ،تربیت معلم یکی از نهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه است که در آن معلمان مورد نیاز
دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند ،معلمانی که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند و قادرند با دانش و مهارتی
که کسب کرده اند چهره سازمان آموزشی کشور را دگرگون سازند و فضای مدارس را به فضای محبت ،رشد و بالندگی روح افزا
و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و اعمال روش های مناسب تربیتی ،موجبات رشد
شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند و در برخی از کشورهای جهان برای تربیت معلم سیاست های نوینی طراحی
گردیده است که منجر به نتایج مطلوب و تغییر کشور از حالت فقر و عقب ماندگی به سوی کشوری پیشرو شده است( کوشی و
سلطانی.)1397 ،
ازآنجایی که بهبود کیفیت برنامه های آموزشی همیشه مورد توجه و دقت دست اندکاران و سیاست گذاران و نظریه پردازان
آموزش و پرورش است ،برنامه درسی تربیت معلم را می توان از جمله حساس ترین و مهم ترین مولفه نظام های تعلیم و تربیت
دانست ،چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام های آموزشی ،منوط به توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای
معلمانی است که مجریان اصلی برنامه های آموزشی در محیط واقعی هستند( امراله و حکیم زاده .)1393 ،به عبارت دیگر،
دانش ،توانش و نگرش معلمان بستگی زیادی به قابلیت هایی دارد که در مراکز تربیت معلم در قالب برنامه های درسی به آن
نائل شده اند(شریفی نجف آبادی .)1397 ،یکی از اهداف رسمی برنامه های درسی غیر رسمی دانشگاه فرهنگیان ،زمینه سازی
و معرفی دانشجو معلمانی است که در این حوزه توانمندی الزم را داشته و آن را ظهور و بروز می دهند .بر این پایه ،بخشی
عمده از تمامی فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامه های درسی غیر رسمی ،توانمندسازی وکمک به ظهور قدرت تخیل و
خالقیت مخاطبان و یادگیرندگان است( مزینانی ،موسی پور و فالحتی.)1396 ،
بدون تردید هدف از اجرای برنامه های درسی و آموزشی در مراکز تربیت معلم،کمک به هدایت رشد دانشجویان در جهت احراز
صالحیت ها و مهارت های مورد نیاز معلمی است .فعالیت های فوق برنامه می تواند مکمل و تسهیل کننده جریان رشد آنان
باشد با توجه به این که برنامه ریزی فعالیت های فوق بر اساس نیازسنجی و مطالعه جامعه ،یادگیرنده ها و دانش تخصصی،
پیش بینی و به اجرا در می آید و بهره وری از عنصر زمان نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می گیرد( عشیری و حسن پور
بریجانی .) 1394 ،بدیهی است فعالیت های آموزشی و پژوهشی رایج دانشگاه ها و انتظاراتی که در این قالب ها از دانشجویان
وجود دارد ،نمی تواند راهگشای ما برای دستیابی به تمامی جنبه های رشد باشد ،بلکه در کنار این ها ،یک فعالیت ،نگرش و
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بُعد دیگر نیز الزم می آید که به طور قطع ،همان فعالیت های فرهنگی دانشجویان است( نیستانی و رامشگر .)1392 ،پژوهش
حاضر با هدف مطالعه جایگاه برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان انجام شده و سوالی که در اینجا قابل طرح و
بررسی است ،عبارت است از :چه فعالیت ها و برنامه هایی باید مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد؟ با توجه به موضوع پژوهش مورد
نظر و یافت نشدن پژوهشی مروری در این زمینه ،محقق برآنست تا به مرور مطالعات انجام شده در این زمینه بپردازد و برای
روشن شدن موضوع ،ابتدا به تبیین موضوع و سپس به طرح مسئله و بسط آن پرداخته و در نهایت به جمع بندی نتایج بحث
خواهد پرداخت.

فوق برنامه:
در مفاهیم یا تعاریف فعالیت های فوق برنامه محدودیت ها و اختالف نظرهایی به چشم می خورد .برخی آن را با بینش فرض
بدیهی بودن تعریف و جایگاه آن را مطرح می سازند و برخی این مفهوم را با توجه به اثرات مثبت آن مورد بررسی قرار می
دهند و تعدادی نیز به مصادیق فعالیت ها از جمله ورزش کردن ،شرکت در انجمن های دواطلبانه دانشجویی ،و فعالیت در
مجالت و روزنامه ها و سالنامه های دانشجویی و فعالیت هایی از این قبیل اشاره می نمایند( بارنت 2007 ،؛ شانون .)2006 ،
ولی به هر حال الزم است چارچوبی با شیوه های مختلف از جمله توجه به تعاریف و طبقه بندی های پیشینیان برای هر مفهوم
از جمله فعالیت های فوق برنامه درنظر گرفته شود( آدامز  .)2002 ،بازبینی مقدماتی از 3آنان نشان می دهد که بین تعاریف و
مصادیق ارائه شده ناسازگاری وجود دارد و همین امر خود مانع سنجش و ارزیابی فعالیت های مربوطه می گردد .به طور مثال
در برخی طبقه بندی ها ،مطالعه کتاب بخشی از فعالیت های فوق برنامه است و در برخی دیگر آن را جزء این طبقه قرار نمی
4
دهند( ماك گها و فیزپاتریک .)2010،
5
برخی از محققان فعالیت های فوق برنامه را مترادف با" تالش های غیر آکادمیک"( شیا  ،2005 ،ص  .)76یا "تجارب خارج از
کالس" ( نلسون و همکاران  ،2002 ،ص )27می دانند6 .اصطالح فعالیت های فوق برنامه به هر فعالیتی که بیرون از برنامه های
آموزشی منظم و باقاعده دانشگاه رخ می دهد ،اشاره می کند و این فعالیت ها داوطلبانه هستند و دانشجویان درجه و نمره ای
را به سبب مشارکت در آنها کسب نمی کنند( هولوی  .)2000 ،این فعالیت ها گر 7
چه در خارج از ساعت کالسی است اما در
8
موقعیت دانشگاهی ارائه می شوند( پوزنر .)2003 ،
تعریف فعالیت های فوق برنامه درسی گاهی بر اساس تمایز آن از برنامه درسی رسمی انجام می شود .فوق برنامه عبارت از
برنامه ها و فعالیت هایی است که الزاما وابسته و پیوسته به برنامه درسی تجویزی نبوده و از ساختاری باز و تعیین نایافته
برخوردارند( مهر محمدی .)1386 ،پوزنر فعالیت های فوق برنامه را یک برنامه ی درسی می داند و معتقد است برنامه درسی
فوق برنامه تمام تجربیات برنامه ریزی شده ی خارج از موضوعات درسی را در بردارد .این تقابل با برنامه درسی رسمی به
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موجب این است که فوق برنامه ماهیتی داوطلبانه دارد و پاسخی به منافع دانش آموز است .این نوع برنامه درسی پنهان نیست
اما به شکل آشکار و رسمی هم اعالم نمی شود و یا تحت عنوان تجربه مدرسه ای عنوان می گردد .اگرچه ظاهراً نسبت به
برنامه درسی رسمی اهمیت کمتری دارد ،اما در بسیاری از روش ها موردتوجه زیادی قرارگرفته است( پوزنر.)2003 ،
فعالیت فوق برنامه درسی ،فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضای آزاد
و در عین حال مرتبط با موضوعات درسی طراحی می شود .دامنه ای که برای فعالیت های فوق برنامه در نظر گرفته می شود
از مدرسه تا فضای بیرون مدرسه است .فعالیت های فوق برنامه را الزاماً معلم طراحی نمی کند اما معلم می تواند به عنوان
عامل اصلی و محوری در طراحی فعالیت های فوق برنامه درسی نقش داشته باشد( سلیمی به نقل از :حاجی آقالو و همکاران،
 .)1382و در نهایت ،منظور از فعالیت¬های فوق برنامه فرصت هایی است که انسان مسئولیت پذیر هیچگونه مسئولیت و سر و
کار موظفی را به عهده ندارد و همه چیز در اختیار او می باشد تا با میل و رغبت خودش به برنامه خاصی بپردازد( درویشی،
صید محمدی ،درویشی.)1394 ،

اهمیت و ضرورت پژوهش:
اهمیت فعالیت های مکمل و فوق برنامه را ابتدا باید به جهت اهمیت و نقش این نوع برنامه ها در جهت اصالح یا رفع نواقص و
نارسایی های برنامه های درسی نظام تربیتی جستجو کرد .یکی ازماموریت های دیگر این نوع برنامه ها گسترش مرزهای دانش
و یادگیری از طریق لحاظ کردن رویکردهایی چون یادگیری در بستر جامعه و نیز توسعه مهارت های زندگی است .این فعالیت
ها فراگیران را به عنوان یک محقق به کنکاش و کشف مفاهیم سوق داده و کاستی های موجود را جبران کرده و موجب تقویت
تفکر و تعقل آن ها می شود .همین طور موجب می شود آموزش از انتقال صرف و یک سویه و معمول اطالعات خارج شده و
افراد را به فضایی علمی و تحقیقی رهنمون کرده و شادابی را به ارمغان آورد .در کنار این موارد ،استحکام روابط میان مدرس و
فراگیر و تقویت روحیه اعتماد به نفس ،هم زیستی ،تحمل آراء دیگران ،توسعه سعه صدر و سالمت جسمی و روانی از آثار دیگر
اجرای این نوع برنامه هاست( صادقی و بهمن آبادی.)1397 ،
درتببین اهمیت فعالیت های فوق برنامه باید اشاره کرد که مکمل فعالیت های رسمی می باشند و بدون آنها برنامه های رسمی
ناقص مانده و قادرنخواهد بود رشد همه جانبه ی شاگردان راتضمین کند( کریمی .)1384 ،فعالیت های فوق برنامه به لحاظ
برخورداری از ویژگی های متعدد از جمله پرورش حیطه عاطفی ،تسهیل رشد اجتماعی ،اخالقی ،همچنین تاکید بر بهداشت
روانی و بدنی می تواند زمینه پرورش همه جانبه فرد را فراهم آورند( عارفی و شفاعی بجستانی .)1390 ،برنامه درسی فوق
برنامه سبب برقراری ارتباط بیشتر دانشجویان با واقعیت های عینی می شود .این امر به آنها کمک می کند تا مهارت هایی را
که برای داشتن عملکرد کارآمدتر در بازار کار به آن ها نیاز دارند،کسب کنند( میراگایا و همکاران .)2018 ،از این رو ،بی تردید
بهبود کیفیت فعالیت های فوق برنامه دانشجویان نیازمند مدیریت فعالیت های فوق برنامه است .غنی سازی فعالیت های فوق
برنامه ،در راستای تقویت هویت دینی ،ملی و فرهنگی و توسعه آگاهی های دانشجویان در عرصه های فرهنگی اجتماعی با
توجه به مقتضیات سنی دانشجویان درگستره مدیریت فعالیت های فوق برنامه است .همچنین آگاهی از میزان کارائی ،بهره
وری و اثربخشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه ها ،به برنامه های نظامدار و قاعده مند نظارت،کنترل ،ارزشیابی و تحقیق
نیازمند است( عارفی و همکاران.)1392 ،

اثرات و فواید فوق برنامه:
فعالیت های فوق برنامه مجموعه تالش هایی است که از ناحیه ی نوجوانان با برنامه ریزی و نظارت مربیان صورت می گیرد تا
استعدادهای فردی و اجتماعی افراد که به شکل بالقوه در نهاد آنان پنهان است آشکار گردد و بر توانمندی آنان بیفزاید و از
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سوی دیگر با کسب مهارت های زندگی در جهت شرکت فعال در زندگی اجتماعی آماده گردند تا بتوانند ضمن ادامه ی حیات
برای خود و دیگران مفید بوده و اثرات مثبت در زندگی جمعی داشته باشند .محتوای مذکور دارای دو بعد فردی و جمعی
است .در بعد فردی اساس رشد فرد مبتنی بر آموزش ها و فعالیت هایی است که جنبه ی ذوق ،هنر و غیره دارد که فرد به
تنهایی با آن درگیر است و ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول ،در پویایی خویش می کوشد ،در بعد جمعی فرد خود را در رابطه با
دیگران می بیند و با کسب مهارت های زندگی که عبارت اند از مجموعه توانایی ها که زمینه ی سازگاری و رفتار مثبت و
مفیدی را فراهم می آورند .این توانایی ها فرد را قادر می سازند مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون لطمه
زدن به خود و دیگران با خواسته ها ،انتظارات و مشکالت دیگران به شکل مؤثری برخورد نمایند( رئیس منشادی ،علوی
لنگرودی و زندوانیان.)1396 ،
فعالیت های مکمل و فوق برنامه برخاسته و برآیند نیاز جامعه است؛ نیازی که برنامه درسی رسمی به دالیل مختلف قادر به
پاسخگویی آن نیست " .کم توجهی به ویژگی های دانش آموزان و دانشجویان به ویژه توانایی ها و استعداد های بالقوه آن ها
سبب کاهش اثربخشی برنامه ها ،فعالیت ها و تالش های معلمان و مربیان در فرایند تعلیم و تربیت بوده که نتیجه آن تزلزل
جایگاه تربیتی نظام آموزشی در جامعه است" .فعالیت های امور فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاه های ایران یکی از اساسی
ترین اموری است که در جهت ارتقاء سطح فکری و فرهنگی دانشجویان ،به فعالیت های ویژه ای که در طول مقاطع تحصیلی
به همراه فعالیتھای رسمی آموزشی به آن اهتمام ورزیده می شود و مسئولین کشور و دانشگاه ها اهمیت زیادی برای این
فعالیت ها قائل هستند و معتقدند جهت پرورش روحی و فکری دانشجویان می باید برنامه های امور فرھنگی و فوق برنامه هر
چه بیشتر غنی تر شود تا دانشجویان با شوق و رغبت بیشتری به سمت این نوع فعالیتھا سوق داده شوند( رئیس منشادی،
علوی لنگرودی و زندوانیان.)1396 ،
برخی از اثرات فعالیت های فوق برنامه بر برنامه های درسی و تحصیلی دانشجویان عبارتند از:
 -1کمک به رشد دانشجویان در ابعاد مختلف شخصیت( بعد عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی ،بدنی و اخالقی)
 -2به عنوان مکمل برنامه های درسی و تحصیلی رسمی و بهره مندی از اوقات فراغت به نحو مطلوب
 -3فراهم شدن موقعیت های متنوع برای بروز و رشد استعداها و توانایی ها
 -4تقویت قوه ابتکار و خالقیت دانشجویان در زمینه های نوآوری های آموزشی و فرهنگی
 -5تقویت مهارت ها و صالحیت ای حرفه ای دانشجویان
 -6پاسخ به تمایالت و نیازهای متنوع دانشجویان در کنار برنامه های درسی رسمی
 -7پرورش مهارت های فکری و کسب فرصت های تجربی گسترده تر به وسیله خود دانشجویان
 -8ایجاد شادابی و نشاط و تحرك و پویایی بیشتر در دانشجویان و فضای مراکز تربیت معلم
 -9بهره مندی بیشتر از امکانات و تکنولوژی نوظهور در افزایش توانمندی های دانشجویان و بروز کردن دانش و مهارت های
آنان
 -10فراهم نمودن فرصت و امکانات فعالیت های جمعی و تمرین مهارت های اجتماعی( همکاری ،سازگاری اجتماعی ،مخالفت
و توافق)
 -11تقویت منابع فکری و اعتقادی دانشجویان به روش غیر مستقیم( عشیری و حسن پور بریجانی.)1394 ،
در واقع مشارکت در فعالیت های فوق برنامه به نظر می رسد که فراگیر را در برابر بسیاری از رفتارهای منفی محافظت می
کند ،اما اثرات و پیامدهای مشارکت بستگی به عوامل متعددی همچون ساختار ،ماهیت ،نوع فعالیت ،پیشینه دانشجویان دارد،
فعالیت هایی که به وسیله دانشگاه نظارت و کنترل نمی شوند ،می تواند منجر به مشکالت رفتاری متعددی شود( فریدرکز ،
 .) 2006تحقیقات متعددی نشان داده اند که مشارکت در فعالیت های اجتماعی همچون مراسم مذهبی ،ارائه خدمات عمومی و
ا جرای فعالیت های هنری و مشارکت در ورزش های گروهی موجب کاهش مصرف الکل می شود( روس-کراسونر و همکاران،
2006؛ فریدرکز و اکسلز2005، 2006، ،؛ اکسلز و باربر1999 ،؛ شیلتس.)1991 ،
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مطالعه پیامدهای مشارکت در فعالیت های فوق برنامه بر فراگیران اعم از بین فردی ،توسعه ای ،علمی و دانشگاهی بسیار
پیچیده و سخت است ،چراکه به طور همزمان می توانند در یک سیستم زیست شناختی فراگیران رخ دهند .ازاین رو ،تأکید
پژوهش های اخیر در خصوص فعالیت های فوق برنامه در جهت درك متغیرهای تعدیل گر است که کمیت و کیفیت فعالیت
های فوق برنامه و پیامدهای آن را تحت تاثیر قرار می دهند( روس-کراسونر  ()2009 ،عارفی و همکاران.)1392 ،
فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها ،در شکل درست آن ،به علت دارا بودن ویژگی هایی از قبیل موارد ذیل ،زمینة مناسب را
برای توسعة فرهنگی و به تبع آن توسعة همه جانبه برای فرد ،دانشگاه و جامعه ،فراهم می کنند:
 -1ایجاد زمینه برای پرورش استعدادها و توانایی های بالقوة دانشجویان؛
 -2ایجاد عالقه به محیط دانشگاه؛
 -3ایجاد زمینه برای تجربة مشارکت و کار گروهی؛
 -4ایجاد زمینه برای تمرین مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن در قبال وظایف محوله؛
 -5ایجاد زمینه برای آشنایی با معضالت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...جامعه از نزدیک؛
 -6ایجاد عالقه در دانشجویان برای حل مسائل و معضالت دانشگاه و جامعه؛
 -7تمرین برنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها؛
 -8تقویت آزاداندیشی و پرهیز از مطلق انگاری در دانشجویان؛
 -9تقویت روحیة نظم و احترام به حقوق دیگران؛
 -10باال بردن قدرت تحمل در برخورد با نامالیمات؛
 -11باال بردن قدرت ابتکار و خالقیت در برخورد با موقعیت های پیش بینی نشده و غیر منتظره( نیستانی و رامشگر.)1392 ،
از کاربردهای مورد انتظار در بخشی از برنامه های درسی غیر رسمی و مشخصات فوق برنامه یا فرهنگی است .وجه مشترکی که
برای تمامی این کارکردها می توان در نظر گرفت" آماده سازی مخاطبان برای زندگی فردی و اجتماعی" است( مزینانی و
همکاران .)1396 ،به طور کلی فعالیت های فوق برنامه نقش مهمی را در زندگی دانشجویان ایفا می کنند و زمان و هزینه
زیادی به این فعالیت ها اختصاص داده می شود( فروزنده ،درینی ،تاب و صیدی .)1390 ،حضور مداوم چند میلیون جوان فکور،
پر انرژی و مستعد یادگیری در پهنه آموزش ها سرمایه بسیار ارزنده و گرانبهایی است که در اختیار وزارتخانه های آموزش و
پرورش و فرهنگ و آموزش عالی است( همان منبع).

اهداف پژوهش:
برخی از اهداف فعالیت های فوق برنامه عبارتند از :درونی سازی و تعمیق مفاهیم یادگیری و کاربرد آن در زندگی واقعی و
روزمره ،غنی سازی برنامه درسی با تأکید بر اهداف محلی  ،منطقه ای و جهانی ،بهسازی و روز آمد کردن فرآیند یاد دهی-
یادگیری ،بستر سازی جهت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و پرورش استعداد های خاص آنان ،ایجاد زمینه به منظور
توسعه مهارت های زندگی( سلیمی .)1389 ،به اعتقاد( نیستانی و رامشگر )1392،عناوین ذیل می تواند تا حد زیادی بیانگر
ارزش و هدف توجه به فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها باشد:
 -1افزایش نقش دانشگاه ها در عمق بخشیدن و اعتالی فرهنگ و تقویت هویت فرهنگی؛
 -2نوآوری و نوسازی در فرهنگ و مناسبات اجتماعی؛
 -3پرورش خالقیت ها و استعدادهای فرهنگی دانشجویان؛
 -4زمینه سازی برای توسعة مهارت ها و توانایی های فکری و فرهنگی دانشجویان؛
 -5ک مک به برنامه ریزان آموزشی و پژوهشی در تربیت نیروهای خالق ،کارآفرین ومسئولیت پذیر؛
 -6ایجاد پویایی ،تحرك و انعطاف در نظام آموزش عالی.
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در خصوص اهداف فعالیت های فوق برنامه اتفاق نظر وجود ندارد .پژوهشگران به اهداف جسمانی ،عقالنی ،اجتماعی -فرهنگی،
اقتصادی ،اخالقی ،دینی ،عاطفی ،سیاسی( ملکی ،)1385 ،فراهم ساختن انگیزه ها و محرك های الزم برای داوطلبان در جهت
ادامه رشد و تکامل طبیعی و سالم ،امکان کسب دانش و مهارت های ضروری و ارزش های مطلوب برای بهره مندی از زندگی
سالم اجتماعی اشاره کرده اند( احمدی .)1384 ،فعالیت های فوق برنامه دانشگاه ها دارای اهدافی همچون سالمتی و نشاط،
کاهش فشار های روانی ،آمادگی جسمانی ،ارتباط اجتماعی ،توسعه دوستی ها و فرصت های رهبری است و در نهایت متمایل
نمودن دانشجویان به طرف فعالیت های ورزشی که آنها بتوانند سبک زندگی فعال بعد از فارغ التحصیلی ادامه دهند( رادمرد،
مهدی پور و خطیبی.)1395 ،
به گفته باطنی(  )1384اهداف فوق برنامه :شامل اهداف فرهنگی ،اخالقی و تربیتی ،عقیدتی -سیاسی ،آموزشی ،مهارت آموزی
های ویژه ،علمی ،تخصصی و حرفه ای ،نظامی ،سیاسی ،شناسایی استعدادها و توانایی مخاطبان و اهداف ترکیبی( ترکیبی از
اهداف فوق) است .در مجموع می توان اهداف فعالیت های فوق برنامه را تقویت ابعاد فردی ،ابعاد اجتماعی و شهروندی ،تقویت
ابعاد معنوی ،تقویت روحیه کار و کارآفرینی ،تقویت دانش سیاسی ،تقویت دانش اقتصادی ،تقویت فناوری اطالعات و ارتباطات،
تقویت دانش افراد در خصوص آشنایی با فرهنگ ها ،میراث فرهنگی ،ادیان ،موضوع چند فرهنگی ،زبان ها،گویش ها و تقویت
احترام به طبیعت و محیط زیست دانست( صادقی و بهمن آبادی.)1397 ،
فعالیت های فوق برنامه به طور کلی فعالیت هایی را با نقش مکمل کالس های آموزش سنتی آموزش می آموزند .محدود کردن
دامنه آنها دشوار است .می توان به تورها و بازدید از موزه ها ،سینما ها ،تئاترها ،اپرا ،باله ،تورها و بازدید از موسسات دولتی و یا
سایر اهداف مورد عالقه جامعه ،مراجعه به مدارس دیگر ،فعالیت های هنری ،سرگرمی ،کلوپ های موضوعی و تیم ها اشاره
کرد .فعالیت های ورزشی می تواند با روزنامه یا رادیو مدرسه ،فعالیت های مربوط به حفاظت از محیط زیست یا فعالیت های
مربوط به کنسول های دانشجویی مرتبط باشد .فعالیت های خارج از برنامه برای تکمیل آموزش کودك از طریق یک رویکرد
جذاب ،ادامه کار در کالس است که باید توسط آن تعمیق دانش و آموزش دانش آموزان دنبال شود( ماریا سابوا  ،مورشیانو ،
.)2014

تدوین فعالیت های فوق برنامه:
مشکل اصلی برنامه های ارائه شده برای دانشجویان ازسوی دانشگاه ها فقدان تنوع این برنامه ها است .درواقع درتدوین این
برنامه ها به اختالف فرهنگی ،سنی و عالیق گروه¬های مختلف توجه نشده وسعی شده نسخه ثابتی برای جوانان پیچیده شود
چنین نگاهی به مسئله فراغت شکل گیری برنامه ضعیف و نامنعطف و متمرکز است که عمال توانایی جلب توجه استفاده
کنندگان را نخواهد داشت( موسوی فرد ،اسمعیلی و جوادی پور .)1390 ،در برخی از دانشگاه ها و دانشکده ھا دانشجویان فقط
در یک حوزه خاصی از امور فرهنگی و فوق برنامه ها اقدام به فعالیت می کنند که این امر ناشی از گرایش رشته هایی است که
در آن دانشگاه ها تدریس می شود و یا اساتیدی که با گرایش فکری خاصی مشغول به تدریس می باشند .مثالً دانشگاه تهران و
امیرکبیر عمدتاً در زمینه مسایل سیاسی در فعالیت های فوق برنامه مشارکت می کنند ولی برخی دیگر از دانشگاه ها و
دانشکده ها در بیشتر مسایل فرهنگی و فوق برنامه ها از قبیل سخنرانی ها و میتینگ ها ،فعالیت های هنری ،مذهبی ،علمی و
یا فعالیت های تفریحی برنامه های قابل توجهی دارند و مشارکت دانشجویان در این قبیل برنامه ها و فعالیت¬ها با توجه به
زمینه های اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی شان متفاوت است( حسینی مفتاح و همکاران.)1390 ،

Sabo

۹Maria

۱۰
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مشارکت در فعالیت های امور فرهنگی و فوق برنامه ها یعنی ،حضور ارادی دانشجو جهت بهره برداری یا ایفای نقشی در
فعالیت های مورد تعیین شده در برنامه های اجرایی از سوی واحد امور فرهنگی یا فوق برنامه ها در دانشگاه هاست .در دانشگاه
علوم اقتصادی از عمده برنامه های فرهنگی و فوق برنامه که اجرا می گردد ،عبارتند از:
 -1امور کانون های فرهنگی
 -2همایش های دانشجویی
 -3نشریات دانشجویی
 -4امور بانوان
 -5فعالیت های هنری
 -6پرورش افکار و باورهای نو( پابنو)...
 -7فعالیت های کانون یارگیران
 -8کانون های علمی( همان منبع).
فعالیت های فوق برنامه از یک سو با عالئق فراگیران سرو کار دارد و از سوی دیگر با ایچاد تنوع در برنامه روزانه می تواند
شادابی و عمق یادگیری بهتری را فراهم کند( صادقی و بهمن آبادی .)1398 ،بیشتر نظام های آموزش و پرورش کشورهای
دنیا ،انواعی از فعالیت های فوق برنامه را کم و بیش به شیوه های مختلف اجرا می کنند و به اهمیت و ارزش واالی آن اذعان
دارند و برتاثیر آن در تقویت مهارت های زندگی ،جامعه پذیری ،افزایش میزان مهارت های اجتماعی ،رشد شخصیت روانی-
عاطفی ،دانش افزایی ،رشد شکوفایی استعدادها و  ...معتقد و معترفند( شفاعی بجستانی ،عارفی و موسی پور.)1387 ،
کارکردها و انتظاراتی که از اجرای برنامه درسی غیر رسمی وجود دارد متنوع و مختلف است چرا که زمینه مندی و زمان
مندی آنها بیشتر از برنامه های رسمی است .بیان احساسات ،خوب دیدن ،درك محیط پیرامونی ،توانایی کالمی ،رشد عاطفی و
اجتماعی ،تفکر واگرا ،طرح اجرای مسائل ،آموزش کارگروهی ،کاربردهای درمانی ،طرح مسائل زندگی( کیومرثی ،1389 ،ص.
 ،)37-48یادگیری رفتارهای اجتماعی( شعاری نژاد ،1366 ،ص ،)59ایجاد پلی بین برنامه های درسی رسمی و یادگیری های
1
اجتماعی ،مهارت های فیزیکی و نیازهای فردی(
واقعی زندگی( کر  ،)2009 ،ایجاد فرصت هایی1برای یادگیری مهارت های
جفوستر  ،)1925 ،از کاربردهای مورد 2انتظار در بخشی از برنامه های1درسی غیر رسمی و مشخصات فوق برنامه یا فرهنگی
است .وجه مشترکی که برای تمامی این کارکردها می توان در نظر گرفت" آماده سازی مخاطبان برای زندگی فردی و
اجتماعی" است( مزینانی و همکاران.) 1396 ،
امروزه فعالیت های فوق برنامه برای افراد با عالئق متفاوت و مختلف طراحی می شود .این برنامه ها و تسهیالت امکان رهبری را
برای همه دانشجویان در یک گستره وسیع ،با سالیق مختلف فراهم می آورد .این برنامه ها از نظر ساختار اجرایی ،منطقه
جغرافیایی ،نوع و محدوده شرکت دانشجویان و میزان دسترسی به امکانات و فرهنگ و سنت هر منطقه متفاوت است( قطبی
کریمی ،تاجیک اسماعیلی و شریعتمداری .)1391 ،برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویان از تربیت بدنی ،بازی های پر تالش
و انواع ورزش های متداول آغاز شد .گسترش روزافزون آن نقاشی ،نمایش ،شعر ،موسیقی و برنامه های سیاحتی و زیارتی را در
بر گرفته است( فروزنده و همکاران به نقل از :شوو .) 2001 ،فعالیت هایی که به عنوان برنامه های فوق برنامه طبقه بندی می
شوند می توانند شامل شرکت در اجتماع ،برنامه های داوطلبانه ،باشگاه های خاص متمرکز بر مهارت ،خدمت در کمیته های
دانشجویی یا انجام کارآموزی غیر اجباری ،سفر یا سفرهای میدانی باشند( نیا.)2017 ،

۱۱
Kerr
۱۲
Jfoster
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روش پژوهش:
در این مطالعه مروری مقاالت منتشر شده در ارتباط با برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان ،مورد بررسی قرار
گرفتند و اطالعات بدست آمده از مقاالت مذکور استخراج و ثبت شد و در نهایت یک جمع بندی کلی از مطالب بدست آمده از
مقاالت انجام شده ،ارائه گردید .جامعه آماری پژوهش شامل تحقیقات انجام شده در حوزه برنامه درسی فوق برنامه برای
دانشگاه فرهنگیان بوده است.

یافته ها:
با توجه به مرور مقاالت فوق برنامه و یافته های مطالعات انجام شده و بررسی چکیده و نتایج مقاالت و پژوهش های انجام شده
تحت عنوان برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان ،موارد ذیل در جدول(  )1بدست آمده است:
جدول شماره  -1مقاالت مرتبط با برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان
ردیف
1

نویسندگان

عنوان پژوهش

سال
1399

یافته ها

طراحی و اعتباربخشی الگوی

تیمورنیا،

برنامه درسی فعالیتهای

امامجمعه،

جانبه ،تکمیل هویت مشترک و اختصاصی ،داوطلبانه و

فوقبرنامه تربیت معلم رشته

احمدی ،نصری

اختیاری ،تنوع فعالیتها ،تجربه در محیط واقعی ،تلفیق با

آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

دستیابی به حیات طیبه و پرورش انسان متعادل و رشد همه

برنامههای درسی ،همکاری با سازمانها و جوامع محلی ملی،
انعطاف پذیری ،تمرکز زدایی و...

2

بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه

یزدانی ،کیان ،ا

فرهنگی-اجتماعی در

یزانلو

1398

وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر مسئولیتپذیری
اجتماعی و فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی -اجتماعی

مسئولیتپذیری اجتماعی و
سالمت اجتماعی دانشجویان
دانشگاه خوارزمی
3

1396

هم سو بودن برنامه درسی غیر رسمی دانشگاه فرهنگیان ،با

سنجش آثار برنامه درسی غیر

موسی پور،

رسمی دانشگاه فرهنگیان در

فالحتی،

کارکردهای مورد انتظار ،دریافت و تجربه توانمندی الزم

تحقق رسالت تربیت معلم

مزینانی

دانشجو معلمان فعال در این برنامه ها برای تحقق کارکردهای

فعالیت های فوق برنامه دانشگاه

عرفان عشیری

فرهنگیان و بررسی نقش آن در

و

چگونگی گذراندن اوقات فراغت

حسن

دانشجویان

بریجانی

بررسی رابطه مشارکت دانشجویان

قطبی کریمی،

دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم) در

شریعتمداری،

فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت

تاجیک

تحصیلی و ارائه شاخص های

اسماعیلی

یادشده به شیوه های محسوس و نامحسوس یا مستقیم و غیر
مستقیم
4

5

1394

موظف بودن مراکز یا موسسات تربیت معلم به منظور کردن و
جدی شمردن فعالیت های فوق برنامه در برنامه درسی خود

پور
1391

وجود رابطه معنادار فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت
تحصیلی دانشجویان تربیت معلم

پیشنهادی الگو برای برنامه مطلوب
6

بررسی تطبیقی فعالیت های فوق

موسی

برنامه درتربیت معلم استرالیا،

پورمیاندهی

2019

با توجه به یافته ها ،توجه برنامه ریزان آموزشی دانشگاه
فرهنگیان و وزارت آموزش وپرورش باید به این نکته معطوف
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آلمان و ایاالت متحده امریکا :درس

پیرونذیری

گردد که فعالیت های فوق برنامه یکی از بهترین ،جذاب ترین و

هائی برای ایران

,گلین مقدم

غیرمستقیم ترین روش های پرورش تربیت نسل جوان معلمان
است

دستیابی به حیات طیبه و پرورش انسان متعادل و رشد همه جانبه ،تکمیل هویت مشترك و اختصاصی ،داوطلبانه و اختیاری،
تنوع فعالیتها ،تجربه در محیط واقعی ،تلفیق با برنامههای درسی ،همکاری با سازمانها و جوامع محلی ملی ،انعطاف پذیری،
تمرکز زدایی و ...وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی و فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی-
اجتماعی ،هم سو بودن برنامه درسی غیر رسمی دانشگاه فرهنگیان ،با کارکردهای مورد انتظار ،دریافت و تجربه توانمندی الزم
دانشجو معلمان فعال در این برنامه ها برای تحقق کارکردهای یادشده به شیوه های محسوس و نامحسوس یا مستقیم و غیر
مستقیم ،موظف بودن مراکز یا موسسات تربیت معلم به منظور کردن و جدی شمردن فعالیت های فوق برنامه در برنامه درسی
خود ،وجود رابطه معنادار فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت معلم ،با توجه به یافته ها ،توجه برنامه
ریزان آموزشی دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش وپرورش باید به این نکته معطوف گردد که فعالیت های فوق برنامه یکی از
بهترین ،جذاب ترین و غیرمستقیم ترین روش های پرورش تربیت نسل جوان معلمان است.

نتیجه گیری:
در بررسی بعمل آمده ،اولین نکته بحث برانگیز تعریف فعالیت فوق برنامه است .آنچه بدیهی است فعالیت فوق برنامه از پس
نقصان های آموزش رسمی سربرمی آورد تا فاصله میان آموزش و نیازهای چند بعدی انسان را پر نماید .اما دو شاخص در این
تعاریف مشخص نیست :
 -1فعالیت فوق برنامه تا چه میزان از آموزش رسمی استقالل دارد؟
 -2مسئولیت افراد در قبال این فعالیت ها چگونه است؟
بسیاری از تعاریف گمان می کنند که افراد در برنامه های فوق برنامه ارزیابی نمی شوند بنابراین مسئولیت جدی ندارند .این
برداشت اشتباه است چرا که مسئولیت افراد در فوق برنامه آنچیزی است که مسئولیت اجتماعی نامیده می شود و با وظیفه
تفاوت دارد .هیچکدام از این تعاریف بر روی مسئولیت اجتماعی تاکید ندارند و بنابراین تعریف ناقصی را ارائه می دهند .از طرف
دیگر فعالیت فوق برنامه هنوز هم فرایندی از باال به پایین تصور می شود .درصورتی که بسیاری از فعالیت های فوق برنامه در
دانشگاه ها مانند فعالیت های کانون های فرهنگی در دهه  80بر اساس یک چارچوب تعیین شده از سمت دانشگاه اما توسط
خود دانشجویان تنظیم می شد .برگزاری جشنواره های تابستانی فسلفه و اقتصاد در دانشگاه های صنعتی و حضور اساتید
برجسته علوم انسانی در دانشگاه های مهندسی موید این نکته است.
یکی از نکاتی که در تحقیقات اصال به آن اشاره ای نشده است نحوه شکل گیری تفکر فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه
است .متاسفانه در هیچ کدام از این تحقیقات ،نحوه ارتباط شکل گیری فوق برنامه با قدرت اعضا و گروه های مختلف در
دانشگاه ها بررسی نشده است .به همین علت در دانشگاه های ما یک نوع تفکر خاص فقط با تاکید بر یک سری شاخص ها می
تواند برنامه فوق برنامه ای را تدوین کند که در عمل با آموزش رسمی تفاوتی ندارد .در پژوهش های نویسندگان داخلی اصال
توجهی به درونزا بودن فعالیت های فوق برنامه نشده است .فعالیت های فوق برنامه تنها تجویزی از باال به پایین نیستند .بلکه
آن ها از دورن اجتماع های دانشگاهی شکل می گیرند .برای مثال انجمن های علمی و یا صنفی با گرایش های خاص فعالیت
های مرتبط با خود را ایجاد می کنند .ممکن است دانشگاه تصمیم بگیرد که روی یک انجمن یا فعالیت سرمایه گذاری ویژه ای
انجام دهد اما هیچکدام از پژوهش ها نتوانستند موفقیت این طرح ها را بررسی کنند.
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بر طبق پژوهش های مطالعات شده می توان نتیجه گرفت آن برنامه ای که از درون اجتماع های دانشجویی نضج نیافته باشد
نمی تواند دانشجویان را به خود جذب کند و عمال تنها به هدر رفتن بودجه می انجامد .عدم دقت نظر به مسئولیت اجتماعی،
تعریف و تامل بر روی این مفهوم و چگونی شکلی گیری آن میان دانشجویان عمال به پژوهش هایی انجامیده است که نتیجه ای
جز تدوین فوق برنامه تجویزی نداشته اند .همانطورکه مشاهده شده بسیاری از نظریه ها تنها به موفقیت و نقش فوق برنامه
درکاهش مخاطرات اجتماعی اختصاص یافته بود .اما هیچکدام به بررسی تمایل دانشجویان به فوق برنامه اختصاص نیافته بود.
آنچه برای ما اهمیت دارد ،تدوین برنامه به گونه ای است که نقش دانشجویان افزایش یابد تا میزان مشارکت دانشجویان در
فعالیت های فوق برنامه افزایش یابد.
بنابراین الزم است برای رفع کاستی ها و نارسائیهای برنامه درسی ،به عالقه و استعداد دانشجو معلمان توجه کافی شده و
فعالیت های فوق برنامه برای اجرا در نظر گرفته شود.کم کردن سختی آموزش و فراهم نمودن فرصت استراحت برای
دانشجویان تنها هدف برنامه درسی فوق برنامه نیست بلکه اهمیت و ارزش این فعالیت ها درکسب و توسعه تجربیات تربیتی
است و بخشی از فرایند تعلیم و تربیت می باشد .باز و منعطف بودن فعالیت های فوق برنامه شرایط را برای خلق موقعیت های
متنوع تربیتی فراهم نموده است .به همین دلیل ،مدیران ،برنامه ریزان و متولیان برنامه درسی فوق برنامه باید به نیازها،
شخصیت و عالیق دانشجومعلمان ،استفاده از کارشناسان و صاحب نظران ،شرکت دادن مخاطبان در تصمیم گیری ها ،برنامه
ریزی ها و اجرای برنامه ها ،به روز بودن و توانایی متولیان در برقراری ارتباط موفق با جوانان ،میزان تأثیر گذاری فعالیت های
فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان توجه نمایند .فعالیت های فوق برنامه دسته بندی خاصی ندارند و با توجه به نظریه ها و
عناصر فوق برنامه معرفی شده باید طبقه بندی جدیدی از فعالیت فوق برنامه ترسیم نمود .بنابراین طبقه بندی زیر برای انواع
برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می گردد.
جدول شماره  -2طبقه بندی انواع برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان
نوع فعالیت

عنوان فعالیت

گروه ها و نهاد ها

سیاسی

برگزاری میتینگ ها و همایش ها

انجمن های اسالمی و بسیج دانشگاه

اقتصادی

دوره های آشنایی با مشاغل  ،دوره های سرمایه گذاری ،جشنواره های

شورای های صنفی

کسب و کار
علمی

کالس های نرم افزارهای آموزشی و دوره های مهارت یابی

انجمن های علمی

فرهنگی هنری

دوره های هنری و کتابخوانی

کانون های فرهنگی

مسئولیت اجتماعی

مشارکت در طرح های محیط زیستی

بدون متولی و پراکنده

پیشنهادهای کاربردی زیر می تواند اثرات سازنده برنامه درسی فوق برنامه را در دانشگاه فرهنگیان بهبود بخشد.
 طراحی ،اجرا و ارزشیابی فعالیت های فوق برنامه برنامه ریزی بلند مدت برای فعالیت های فوق برنامه مشارکت دادن دانشجویان ،اساتید و کارکنان در تدوین هدف ها و برنامه ریزی های فعالیت های فوق برنامه به روز شدن فعالیت های فوق برنامه ادغام برنامههای درسی رسمی و فعالیتهای فوقبرنامه در جهت رشد حرفهای انشجومعلمان برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و جلسات هم اندیشی تدوین شاخص های کیفی و کمی مناسب برای سنجش فعالیت های فوق برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی ،سمینارها و همایش ها -متناسب بودن عالقه و استعداد و نیاز دانشجویان با اجرای فعالیت های فوق برنامه.
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بر اساس یافته ها ،پیشنهاد می شود که دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه ها ،به برنامه ریزی و برگزاری بهتر فعالیتهای فوق
برنامه توجه بیشتری داشته باشند و تنوع برنامه ها و مشارکت دانشجویان در این گونه فعالیتها را ارتقا دهند.
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