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  چكيده

 ثرۆم وسيلة تنها زبان. دهد مي تشكيل زبان را ارتباط هر هاي پايه. است ارتباطي فرايندي رورشپ و آموزش

 ارتباط بدون و شود نمي قرار بر جامعه افراد ميان ارتباطي زبان بدون. است پرورش و آموزش فرايند در

 نسل به بشري نتمد و فرهنگي ميراث انتقال پرورش و آموزش بدون و گيرد نمي صورت پرورش و آموزش

  .نيست پذير امكان بعدي هاي

 مي تحقق خانوادگي ارتباطات بطن در انسان، تربيت مرحله نخستين عنوان به خانوادگي پرورش و آموزش

 جامعه بعد از كه زباني. گيرد مي فرا را خود خاص زبان خود، اجتماعي -خانوادگي محيط در كودك. پذيرد

 كودك رشد محيط اجتماعي و فرهنگي هاي ويژگي به آنها دستوري و يواژگان غناي و بوده متنوع شناختي

 از متفاوت محتوا و شكل لحاظ از مدرسه كه چرا. است حادثه يك مدرسه به كودك ورود. دارد بستگي

 باشد، داشته زياد تفاوت آموز دانش زبان از نيز مدرسه زبان اگر حال .است كودك پيراموني محيط و خانواده

 ورود هنگام. بود خواهد بيشتر آموزان دانش تحصيلي زندگي در آن منفي آثار و تر گسترده حادثه اين ابعاد

 زماني تا دهد مي ترجيح او. است برخوردار »عملي« صرفاً ارزش يك از كودك براي زبان ابتدايي، مدرسة به

 هايش، همبازي كردن جذب و دوستان با ارتباط براي باشد الزم اگر و كند استفاده خود زبان از تواند مي كه

 با شدن يكپارچه و ارتباط ايجاد زبان، از استفاده در كودك انگيزه بنابراين،. برد كار به را خود مادري زبان

 ميدان اين اگر. است كودك ارتباطي ميدان با مستقيم رابطة برقراري رفتار اين پاسخ. است هايش همبازي

 بروز سبب و شده مواجه مشكل با رفتار يا انگيزه اين صورت ناي در باشد، ستيزهاي) ارتباطي زمينه(

 آموزان دانش عاطفي و اجتماعي رشد و تحصيلي پيشرفت در مانع ايجاد آن دنبال به و ارتباطي مشكالت

سال  همچنين مشكلي را در ........................آموزگار پايه اول آموزشگاه  ...................... اينجانب شد خواهد
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بنا بر اين در جهت تحصيلي اخير در كالس خود ديدم و با دانش آموزي دو زبانه به نام زينب روبرو شدم. 

 داشتن به را ترغيب برسد و او موفقيت خود به تالش تابا ازاوخواستم توان درحد هاي رفع اين مشكل فعاليت

  باشد داشته وجود وابراز فتنگ سخن براي يشتريب انگيزه طريق تا از اين نمودم بيشتري دوستان

  مقدمه

 1929 سال در. است بوده بسياري تحقيقات موضوع آنان مادري زبان به كودكان ابتدائي آموزش اهميت

 لوكزامبورگ در زبانه دو پرورش و آموزش مورد در كنفرانسي »پرورش و آموزش المللي بين دفتر« ميالدي،

  .بود مينهز اين در علمي كنفرانس اولين كه داد ترتيب

 هاي كتاب كنفرانس، اين از پس قرن نيم مدت در. نداشت وجود زمينه اين در منابعي تقريبĤً زمان آن در

 لوكزامبورگ كنفرانس نتايج. است رسيده عنوان هزار بيست از بيش به زبانه دو آموزش زمينه در موجود

 شخصيت رشد حتي و ذهني رشد به ادگي،خانو -مادري زبان از غير زباني به آموزش كه بود امر اين بيانگر

 حق همچنين و مادري زبان به آموزش ارتقاي به نياز قاطعيت با و بارها نيز يونسكو. رساند مي آسيب كودك

  .است كرده تأكيد او زبان از نظر قطع آموزش، از برخورداري براي را كودك

 دانش شناختي پيشرفت و گردد يم مطالب بهتر درك سبب مادري زبان به آموزش روانشناسي، نظر از

   .كند مي تأمين را آموزان

 اصلي عنصر يك عنوان به و شود مي خود اجتماعي محيط در كودك تر راحت جذب سبب اجتماعي نظر از

 در مادري زبان از استفاده عاطفي، نظر از. دهد مي قرار خود فرهنگي گذشته با ارتباط در را او فرهنگي،

 از را او ترتيب بدين و شود مي شناختي زبان نمادهاي از استفاده در تداوم بسب آموزان دانش آموزش

 ارتباطات كيفيت و كميت رفتن باال سبب داشته، باز مادري زبان از استفاده عدم از ناشي عاطفي گسستگي
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 مي برخوردار ارتباط، يعني تفكر اصلي ابزار از را آموزان دانش و شود مي كالسي درون و مدرسهاي درون

  .كند

 در و پيچيده فرايند يك در كه را خود مادري زبان مدرسه، به ورود بدو در زبان فارسي غير آموزان دانش

 سازماندهي چون. كنند نمي پيدا فارسي برنامه در است، گرفته فرا خود پيرامون محيط با مستقيم ارتباط

 تجارب اساس بر كه مفاهيمي با كه است يفارس زبان پاية بر آموزان دانش به درسي برنامه انتقال و محتوا

 حاليكه در. ندارد پيوند دارد، نيز عاطفي بار او براي و است گرديده حاصل مادري زبان به آموز دانش قبلي

 اين. شود قرار بر مادري زبان به رسمي ارتباط كانال از خارج ميتواند مدرسهاي درون رسمي غير ارتباط

 دشواري با را فردي انگيزه پايه بر ارتباط آموزان، دانش مادري زبان و مدرسه زبان ميان گسستگي چنين

 رسمي ارتباطي مدار و آموز دانش خانوادگي اجتماعي محيط ارتباطي مدار بين تعارض. كند مي مواجه

 مي قرار زباني برابر در زبان فارسي غير آموز دانش كه زيرا است كيفي. كمي هم و است كيفي هم مدرسه

 ي جنبه از زيرا است كمي. نيست او خاص و زيستي فرهنگ هاي ويژگي مجموعه، حاصل كه گيرد

 شكاف آموز دانش زبان و مدرسه زبان بين ديگر عبارت به. آشناست نا او براي آواشناسي و واژگان دستوري،

  .آيد مي پديد

  بيان مساله: 

 نيست، مضر تنها نه آموزان دانش ايبر دوزبانگي آموزشي هاي برنامه كه كنند مي ادعا محققان از برخي

 يك افراد با زباني استعدادهاي در دوزبانه افراد اينكه وجود با. هستند نيز سودمند اغلب ها برنامه اين بلكه

 شده انجام مطالعات. جويند مي سبقت آنها از چشمگيري نحو به تحصيلي پيشرفت در اما بودند، يكسان زبانه

  .گردد مي آموزان دانش تحصيلي پيشرفت افزايش سبب وزبانگيد كه دهد مي نشان دركانادا
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 و آموزش رسمي زبان با را خود مدرسه به ورود محض به باشند كه زبان هر داراي ايراني آموزان دانش تمام

 مي مجبور دارد آشنايي فارسي زبان با حد چه تا كه اين به توجه بدون مدرسه در. بينند مي مواجه پرورش

 در آموز دانش جديدي وضعيت. كند فكر و سازي مفهوم حتي و صحبت. بنويسد. بخواند فارسي زبان به شود

  .گذارد مي وي بر اي ويژه تأثير گيرد مي قرار آن

 ثريۆم وسيله و كند مي كمك ديگران منظور فهم به و است اجتماعي ارتباط برقراري براي اي وسيله زبان

 پيغام و منظور فهم و رساني پيام در آموزي دانش اگر. رود مي شمار هب ديگران به منظور و پيام انتقال براي

 كه زبانه دو آموزان دانش ترتيب همبن به. افتد مي خطر به او اجتماعي رشد باشد مواجه مشگل با ديگران

 در كه اي زبانه دو آموزان دانش.شد هند خوا عاطفي مشكالت دچار است متفاوت هايشان همبازي زبان

 مورد مطالب مناسب نا بيان يا سايرين با متفاوت بيان دليل به. گيرند مي قرار عادي آموزان نشدا مدارس

 كه شرايطي درچنين. است وافسردگي خشم احساس وضع اين آمد وپي گيرند مي قرار ديگران تمسخر

 مي تأثير او ي پنداره خود بر گيرد، مي قرار همساالنش يي اعتنا بي يا مهري بي مورد زبانه دو آموز دانش

  .گذارد

 همين. انجامد مي ي ودلسرد انگيزگي بي. اميدي نا. حقارت احساس به خود ي به نو به تحصيلي افت

 طبق. شد خواهد تحصيلي افت وادامه افزايش موجب مجددأ بعد مراحل در عاطفي هاي ناسازگاري

. است كرده ارزشيابي زبانه يك نآموزا دانش بيش را ها دوزبانه تحصيلي پيشرقت شده انجام كه تحقيقاتي

 در هم را معلم بلكه شاگرد تنها ونه شود منجر وشاگرد معلم بين ارتباط تضعيف به زبانگي دو دارد امكان

   .دهد قرار دشواري وشرايط ناراحتي
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 ي مرحله تربودن پايين سبب به ، دوم و اول هاي پايه در  مخصوصاَ ابتدايي، ي دوره دوزبانه آموزان دانش

 درك را معلم درس سايرين از بيش است ممكن تر، وضعيف تر ساده هاي سازه ومفهوم تجربه ونداشتن رشد

  .نكند

 كمتري احتمال شرم، واحساس رويي كم دليل به آموزان دانش اين مطلب، نفهميدن صورت در ازطرفي

 تحصيلي افت طبيعي ي نتيجه شوند، خود مشكل حل وجوياي كنند مطرح خودرا پرسش كه دارد وجود

   .است

  توصيف وضع موجود :

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول به خدمت مي باشم و هم اكنون در  .…مدت  ..…اينجانب  

تدريس مي كنم. در آموزشگاه فوق در كالسم با دانش آموزي به نام زينب برخورد  …در پايه  .…آموزشگاه 

ختن رنگ ها، گويش محلي،آشنايي نداشتن با محيط نمودم كه مشكالت زيادي داشت ، من جمله : نشنا

حتي با دفتر آموزشگاه و همكاران نيز آشنايي نداشت به -مدرسه ،آشنايي نداشتن با جزئيات ريز آموزشگاه

دفتر مي گفت : حونه به همكاران مي گفت : زنيا . موقع حضور يافتن همكاران در دفتر مي گفت : زنيا د 

مي گفت زنيا شيك مكنن ميان د اي حونه چي بنن؟ و -موزشگاه مي گفت: دكوحونه چي مكنن؟ به بوفه آ

اصال چيزي به عنوان رنگ بلد نبود و خانواده اش –مشكالت بسيار بيشتري همچون ناسازگاري با بچه ها 

  اصال ارتباطي با من و آموزشگاه نداشت و من برايش به اندازه كل دانش آموزان كالسم زحمت كشيدم.

  قيقتح اهداف

  : است زير شرح به تحقيق اهداف اهم

.  مؤثرند كالس در نظر مورد آموز دانش تمركز و دقت و عدم  دو زبانه بودن در كه عواملي و علل شناخت - 1

  دانش آموز اين مشكالت حل جهت در كوشش و
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  .يرفتار اختالل اين بعدي عواقب از جلوگيري و معلم  جانب از دانش آموز مورد نظر به توجه - 2

 و ها آن بالقوه هاي توانايي و استعداد كشف و شدن اجتماعي براي تالش و دانش آموز مورد نظر به كمك - 3

  .آنان در اجتماعي تعامل و مشاركت روحيه ايجاد

  تحقيق ضرورت و اهميت

 ددارن قرار بلوغ بحراني و حساس سنين در ابتدايي دوره آموزان دانش چون ، كه است اين در موضوع اهميت

 و هويت يافتن سبب ، نگيرد قرار درمان سپس و توجه مورد سني مقطع اين در رفتاري اختالل اين اگر ،

  . شد خواهد باالتر سنين در و جامعه در فرد جايگاه

 دهد ارائه زمينه اين در معلمين به مفيدي هاي رهنمون بتواند كه باشد اي گونه به تحقيق اين نتايج اگر     

  . مدارس در آموزان دانش تمركز و دقت و عدم  دو زبانه بودن  با مبارزه جهت در دباش كمكي شايد

  تحقيق سؤاالت

 مؤثر آموزان دانش تمركز و دقت و عدم  برطرف شدن دو زبانه بودن در تواند مي ميزان چه تا معلم    - 1

  شود؟ واقع

تمركز و و عدم  ن دو زبانه بودنبرطرف شد در ميزان چه تا كالس در درسي كوچك هاي گروه تشكيل    - 2

  دارد؟ تأثير دقت 

 ها آن كردن برطرف در ميزان چه آموز كه اعتماد به نفس كافي ندارد تا دانش به مسئوليت دادن - 3

  مؤثراست؟

  است؟ مؤثر آنها دقت افزايش  در اندازه چه تا آموزان دانش مثبت كارهاي تشويق    - 4
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  1 شواهد آوري گرد

 الزم شواهد آوري گرد براي... و اينترنتي هاي ،سايت ،مجله كتاب از شده آوري جمع عاتاطال به توجه با

  : دادم انجام را زير اقدامات مسئله تشخيص جهت

  كالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 در ندرت به بسيار.است حرفي كم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه كالس در زينب رفتار مشاهده در

 و انداخته پايين را سرش كالس در اوقات بيشتر.كند مي صحبت هايش كالسي هم ساير و من با كالس

 مي پيش برايش كالس در تدريس حين در سوالي اگر.كند نمي نگاه من ،به من صحبت يا و تدريس موقع

 كالس در.كند مطرح را او سوال كه خواهد مي دوستش از اوقات گاهي و نكرده مطرح را سوالش خودش آيد

 در پاسخ و پرسش و كالسي و گروهي هاي بحث در.كند مي صحبت نشيند مي كنارش كه نفر يك با تنها

 جلوي در شفاهي گويي پاسخ برايز شود مي خواسته او از كه زماني تنها و نيست داوطلب زماني هيچ كالس

 پاسخ سواالت به لكام طور به نيست قادر شودو مي حاضر پريده رنگ و مضطرب بسيار شود حاضر كالس

  .دهد

  مدرسه همكاران ساير و مدير با مصاحبه-2

 براي زينب كه كردند اشاره موضوع اين به نيز داشتم،ايشان زينب به راجع مدرسه مدير با كه صحبتي در

 او به اجباري صورت به مسئوليتي كه زماني حتي.نيست داوطلب مدرسه هاي فعاليت از يك هيچ در شركت

 خوبي و موثر ارتباط آموزان دانش ساير با تواند نمي چون نيست آن درست انجام به قادر شود مي واگذار

 او با كه زماني.شود مي ديده هايش كالسي هم از يكي با فقط حياط در تفريح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته

 داخل به شدن اردو جرات و ايستاده دفتر در كند،پشت مراجعه مدرسه دفتر به خواهم مي او واز دارم كاري

  .ندارد را
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  زينب والدين با مصاحبه-3

متاسفانه چند بار تصميم گرفتمم كه با والدين زينب ارتباط برقرار كنم ولي آنها هرگز عالقه اي به همكاري 

  با من و مدرسه از خود نشان ندادند.

  شده آوري جمع واطالعات ها داده تحليل و تجزيه

 رفتار مشاهده تمركز و دقت و عدم  دو زبانه بودن  علل با رابطه در هشد آوري جمع اطالعات به باتوجه

 كالس در زينب مشكل داليل ترين مهم از شدم متوجه داشتم همكاران با كه اي مصاحبه و كالس در زينب

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي

هاي تربيتي موسوم روز برخورد اصال سعي نمي كنند با دانش آموز مطابق با شيوه  كه والدين تربيت نحوه -

  كنند.

  .آنان روزمره مشكالت و مسايل از نبودن آگاه و منزل در فرزندان با پدر دوستانه و صميمي ارتباط عدم-

  .سايرين مقابل در خود گرفتن كم دست و زينب پايين نفس به اعتماد-

  آشنايان و دوستان و فاميل  با زينب خانواده كم آمد و رفت و معاشرت

 از تعدادي با كه صحبتي در كه صورتي به. بود مشهود نيز همكاران ساير براي كالس در زينب اعمال و فتارر

 گروهي كارهاي و ها بحث در او شركت عدم و و كالس در زينب بودن آرام و ساكت به همه داشتم همكاران

بيشتر اذيت مي كند و من و وقتي يكبار پدر زينب به مدرسه آمد به من گفت زينب در منزل .كردند اشاره

  مادرش براي اينكه آرامش داشته باشيم او را به مدرسه مي فرستيم تا از اذيت كاري هاي او در امان بمانيم.

 كالس در نشستن ساكت به توان مي كالس در زينب تمركز و دقت و عدم  دو زبانه بودن عالئم ترين مهم از

 پاسخ هنگام صدا تن و چهره رنگ ،تغيير داشتن صميمي دوست يك ،فقط كالس در سوال نكردن ،مطرح
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 در نكردن مدرسه،شركت و كالس در كاري هيچ انجام براي نشدن كالس،داوطلب در معلم سوال به دادن

 مدرسه مراسم ساير و صبحگاه مراسم اجراي در شركت مدرسه،عدم مختلف مسابقات و پرورشي هاي فعاليت

  كرد اشاره

 دوستانش  ساير مانند تواند نمي كند مي احساس وي شدم متوجه داشتم زينب اب كه دوستانه صحبت در

 است ممكن بزند حرفي اگر و نيست بلد را كردن صحبت خوب كند مي ،فكر دهد انجام درست را كارها

 فعاليت در كمتر دليل همين به. .شود مي دوستانش توسط گرفتن قرار تمسخر مورد و معلم ناراحتي باعث

 گروهي هاي فعاليت در و كند مي صحبت كم و آرام بسيار كالس در و كند شركت جانبي و يگروه هاي

در اين راستا چند جلسه با مشاور صحبت نمودم و مشاور به من گفت : مثل اين است كه ..كند نمي شركت

 زينب از يك محيط مثل جنگل وارد يك محيط ديگر شده (دقيقا همين جمله) فقط اگر تا آخر سال با

محيط و ديگر عوامل آشنا شود واقعا كار بزرگي صورت مي گيرد.چون كال با محيط اجتماعي آشنايي ندارد. 

  و داليل مختلفي مي تواند باشد كه از خانواده نشات مي گيرد.

  : پيشنهادي هاي حل راه

  .كالسي فعاليت انجام و كالس در مسئوليت دادن.     1

  . آنها شكوفايي و رشد جهت در تالش و وي دادهاياستع و ها توانايي شناسايي.     2

  . او هاي موفقيت كوچكترين خاطر به آموز دانش تشويق.     3

  . آموزان دانش ديگر با مقايسه عدم.     4

  . اوليا با صحبت.     5

  .آشنا كردن و وابستگي زينب به دانش آموزان و معلم6
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  . آشنا كردن زينب با سنن مختلف7

  : حل راه انتخاب داليل

 حضور كه بود اين كالس فعاليت انجام و كالس در مسئوليت دادن يعني اول حل راه انتخاب داليل از.     1

 ناشي ترس همچنين.  نمايم جلوگيري وي دائمي حالي بي و رخوت از و داده افزايش كالس در را زينب موثر

 وي تالش و فعاليت و نفس به اعتماد حس اندتو مي حل راه اين.  ببرم بين از وي در را مسئوليت پذيرش از

  . دهد نشان موثر و آمد كار انرژي با آموزي دانش عنوان به را وي حضور و داده افزايش را

 پيش از بيش بالندگي نيز و آنها رشد و شكوفايي جهت توان مي ها توانايي و ها استعداد باشناسايي.     2

 بروز عدم و اند شده پنهان وي جسمي و روحي مشكالت پس در كه هايي توانايي.  نمود ريزي برنامه زينب

 وي حضور.  نمايد مي نامشخص و تاريك را وي آينده آنها به رسيدگي عدم. افزايد مي مشكالت دامنه بر آنها

 و است داده قرار وي وجود در خداوند كه باشد اي بالقوه استعدادهاي تمام شكوفايي با همراه بايد جامعه در

  . است شده داده قرار بنده عهده بر حاضر تحصيلي سال در وظيفه اين از تيقسم

 خواهد را خود مطلوب اثر باشد كوچك هرچند فعاليتي درقبال و موقع به كه صورتي در تشويق عامل.     3

 باديگران را خود ارتباط كرده مي وسعي گيربوده گوشه تاكنون كه زينب همچون خاصي مورد در.  گذاشت

 هاي شيوه به بايستي كه باشد مي مثبت تغييري ، بودن رشد وروبه فعاليت مشاهده. برساند حداقل به

 نيز و حضورديگران در او از تشكر كند مي معلم يا كالس به كمكي كه مواقعي در.  گردد تقويت درست

  . شود مي باعث را او خوب رفتارهاي افزايش و گذاشته وي بر ي ماندگار اثر وي موقع به تشويق

 كارهاي در كه صورتي در كردن مقايسه.  دارد را خودش خاص اخالق و روحيات ، ها توانايي فرد هر.     4

 نمودن مقايسه وي شرايط به توجه بازينب مورد در اما.  بود خواهد رفتار كننده تقويت نيز آن اثر باشد مثبت

 مثبت اقدمات همان و شد خواهد وي رديدلس باعث زيرا بگيرد صورت نبايد تكاليف انجام در مخصوصاً
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 در نيز خودش تا گيرد انجام مقايسه خودش گذشته با بايستي صرفاً بلكه.  داد نخواهد انجام نيز را اندك

  . گيرد قرار رشدش به رو روند و پيشرفت جريان

طريق كمكي به  با همسرم كه كارمند بيمارستان است اين موضوع را در ميان گذاشتم تا شايد بتوانم از اين

زينب كرده باشم. با اينكه محل عبور پدر زينب كه خدمتگزار بيمارستان است از همان مكان همسرم بود 

  ولي سعي مي كرد از آن مكان عبور نكند. حتي بارها او را از بيمارستان پيج كردند ولي جواب نداد.

 خودشان؛ كار شروع ابتداي با و شود سنجيده خودشان با آموزان دانش هاي رفت پيش شود سعي بايد* 

 است بهتر و داد آنان به مناسب شفاهي يا كتبي خوردهاي باز آموزان دانش رفت پيش از مرحله هر در يعني

 كه را مطالبي و بخوانند ها آن روي از تا خواست ها آن از و داد را رشد مجالت آموزان دانش به كالس در

 يك برپايي يعني.(بچسبانند كالس ديوار روي بر فردي يا وهيگر صورت به و كنند انتخاب دارند دوست

 تمام ي عهده از و ندارد هم خاصي امكانات به نياز كار اين اجراي)رشد مجالت مطالب از ساده نمايشگاه

 مجالت با روز يك " نام با را هفتگي ي برنامه از ساعاتي توان مي حتي. آيد مي بر هم كالس آموزان دانش

 در چون. كرد تلفيق رشد مجالت با را تدريس ساعت آن در و داد اختصاص... و" رشد با شدر "يا "رشد

 فراگيرتر بسي كه است شده ياد آموزشي هاي بسته از كتاب جاي به نيز تحول سند و مّلي درسي ي برنامه

  .شود مي نيز... و رشد مجالت شامل و است درسي هاي كتاب از

 مناسبت ي درباره محتوا پر و ساده هاي متن و شعرها از آموزان دانش لغات گنجينه افزايش براي توان مي*

 با آموزان دانش ببينيد بعداً. كرد استفاده هم... و مجله جلد روي قرآني هاي پيام از حتي مذهبي، مّلي، هاي

 اين به آموزان دانش.( كنند مي پيشرفت نيز روخواني در و كرده حفظ را رشد مجالت شعرهاي سرعتي چه

  ).دارند زيادي ي عالقه ها فعاليت
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 خواست آموزان دانش از و نوشت رنگي هاي كارت روي بر اند خوانده آموزان دانش كه را حروفي توان مي* 

 خود دفتر در و بسازند را جمالتي يا كلمات آن با و بگذارند هم كنار را ها كارت فردي يا گروهي صورت به تا

 مي). شود مي بخش لذت فراگيران براي كه شود مي همراه بازي نوعي با وزشآم صورت اين در. (بنويسند

 كلمات گروه يا فرد هر دقيقه چند مدت در كه نحو اين به داد انجام نيز مسابقه صورت به را كار اين توان

 و تر بيش كلمات آموزان داش كه اين براي البته) بشمارند را ها آن تعداد بعد و بنويسد را شده ساخته

 پايه آموزان دانش براي فعاليت اين البته(  نوشت تكراري ها كارت روي را حروف توان مي بسازند بهتري

  ).دارد كارايي تر بيش دوم و اول هاي

 ؛)باز خانه كتاب طرح. (كنيد استفاده نيز خود كالس و مدرسه محدود هاي كتاب از توانيد مي همچنين* 

 كه را كتابي هر و بروند كالس ي خانه كتاب سراغ به دانيد مي الزم كه مواقعي در كالس آموزان دانش يعني

 يا بخواهيد آنان از آنان كار به نهادن ارج براي ضمناً.( بخوانند و كنند انتخاب داشتند دوست خودشان

 نداستا ي خالصه و برده كار به خود انشاهاي در يا كنند بيان كالس در را ها داستان ي خالصه بعد روزهاي

 فراموش نيز ها برترين تشويق فردي، هاي تفاوت گرفتن نظر در با البته.(بخوانند كالس در و بنويسند را

  ).كنيد تقدير آموزانتان دانش پيشرفت از ارزش كم چند هر هايي هديه دادن با خاص مراسم در و نشود

 موّثر شود، مي برگزار سال هر ها كتاب تغييرات به توجه با كه هم خدمتي ضمن هاي دوره در شركت* 

  .است

 دانش واژگان ي گنجينه افزايش براي انشا هاي زنگ در ناتمام هاي داستان تكميل از توان مي ضمناً* 

 توجه با آموزان دانش ؛)".......................... كه كردم مي عبور خيابان از داشتم روزي مثالً. (گرفت بهره آموزان،

  .دهند ادامه دارند دوست جا هر تا ار داستان خود ي  سليقه به
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 يا ويژه نيازهاي يا مرزي يا آموز دير آموزان دانش با كار خصوص در كه هايي همايش و ها كارگاه در* 

  .نمائيد شركت شود، مي برگزار تان منطقه سطح در نيز يادگيري اختالالت

 و ساده خيلي اردوهاي برگزاري با: ابجذّ تدريس براي آموزان دانش پيرامونِ طبيعت از الهام و گيري بهره*

 محيط از استفاده امكان آموزان دانش به خود، ي محله و شهر پارك يا روستا طبيعت در علمي هاي گردش

 را....و ها جوجه تعداد بخواهيد آموزان دانش از راه ضمن در مثالً. بدهيد را تربيتي و تعليم رسمي غير هاي

 عرض و طول قدم با بشمارند، را ها گل تعداد است، چيزي چه شبيه پارك داخل آب حوض بگويند بشمارند،

 كار به جمله يك در بينند مي كه را چيزي چند آورند، بدست را آن مساحت و زده اندازه را اي باغچه

 يا مرور را دروس اغلب توان مي ساده گردش يك ضمن در... (و بنويسند خود گردش از ساده ببرند،گزارشي

  )دكر تدريس

 پيش هاي كالس در دبستان اول ي پايه به ورود بدوِ آموزان دانش بخواهيد آموزان دانش اولياي از* 

 ماهه يك آمادگي ي دوره يك حداقل اداره هماهنگي با خودتان نبود امكان اين اگر و كنند شركت دبستاني

  .كنيد برگزار دوزبانه آموزان دانش اين براي

 اين. كنند صحبت معيار فارسي زبان به خود آموزان دانش با نيز خانه در واهيدبخ آموزان دانش والدين از* 

 فارسي زبان به آنان صحبت و آموزان دانش لغات ي گنجينه افزايش در شما به شاياني كمك والدين كار

  .كرد خواهد

 دانش لغات گنجينه افزايش در) الكترونيك كتاب و كيف جمله از( تدريس نوين هاي فناوري از استفاده* 

 را الزم امكانات مدرسه اگر( است موثّر درسي مطالب تمامي تر بادوام و تر سريع و بهتر يادگيري و آموزان

. نمائيد نصب خود شخصي تاپ لپ روي بر را نظرتان مورد ي پايه الكترونيك كتاب افزار نرم توانيد مي ندارد
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 ديرتر و گيرند مي ياد را مختلف دروس مطالب آموزان دانش زود خيلي  كه داده نشان كار اين اجرا ي تجربه

  ).شد خواهد شادي محيط يك به تبديل هم كالستان و كنند مي فراموش

 همكاران، ازوبالگ استفاده يادگيري، اختالالت يا مشكالت خصوص در مند ارزش هاي كتاب ي مطالعه* 

  .باشد مي كالتمش نوع اين حل براي راهكاراها جمله از نيز اينترنت در جستجو

 و بحث و مجتمع يا مدرسه آموزگاران شوراي جلسات در طرح ضمن توانيد مي خود مشكالت مورد در* 

  .شويد مند بهره نيز زمينه اين در همكارانتان نظرات از آنان، با نظر تبادل

 در وهشپژ آموزان، دانش رفت پيش جريان و بهبود ميزانِ كردنِ رصد براي مناسب راهكارهاي از يكي* 

 و كرده مشورت دارند را شما آموزان دانش مشكل كه همكاراني با است بهتر. است پژوهي اقدام يا عمل

 انجام پژوهي اقدام يك قالب در را "محّلي گويش داري آموزانِ دانش لغات ي گنجينه افزايش " مشكل

  .دهيد

  : گيري تصميم از پس شده انجام اقدامات توصيف

 تا شدم آن بر باشد تنها اوقات بيشتر در كرد مي سعي و بود فراري جمع از زينب ينكها به توجه با.     1

 لذا. باشد پيش از بيشتر آموزان دانش ديگر با وي ارتباطات و تر مشخص كالس در حضورش كه كنم كاري

 حضور برگه بردن تابلو، كردن پاك و ها بچه تكاليف آوري جمع كه كالس در متعدد هاي مسئوليت دادن با

 و دركالس مسئوليت دادن براي.  كوشيدم راستا اين در بود موارد اين ي جمله از آموزشگاه دفتر به غياب و

 از ديگر يكي لذا آمد نمي بر هايش مسئوليت عهده از تنهايي بهزينب اينكه به عنايت با كالسي فعاليت انجام

 نظر زير را آنها نامحسوسي طور به نيز خودم و برگزيدم وي هميار و همراه عنوان به نيز را آموزان دانش

 بسياري در. دهم شرح برايش را كارها دادن انجام موقع به و صحيح طريقه تا كردم مي سعي هميشه.  گرفتم

  . دهد انجام را كارش من مثل تا خواستم مي او از سپس و دادم مي انجام را كاري خودم موارد از
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 آداب و بگويد سخن زيبايي و خوبي به تواند مي زينب كه بردم يپ وي هاي فعاليت بامشاهده.     2

 را وي گويد پاسخ شفاهي سواالت به بايست مي كه هايي درس در نمودم سعي لذا. نمايد رعايت را اجتماعي

 پاسخي به رسيدن براي داد مي اجازه وقت كه آنجا تا كردم تالش و دهم شركت ها پاسخ و پرسش در نيز

 هاي خواسته تواند مي وي شدم متوجه كالس در زينب هاي تالش حين در.  بمانم منتظر وا طرف از صحيح

 تواند مي او.  نمايد برقرار ديگر همكاران با نيز و آموزان دانش با مناسبي ارتباط و كند بيان خوبي به را خود

 همكاران ديگر يا گاهآموزش دفتري عوامل با كاري كه مواقعي در نمودم سعي نتيجه در كند صحبت خوبي به

  . كارنمايم اين انجام مامور را زينب داشتم

 در او كه مثبتي اقدامات با نيز و بودم نديده زينب از قبالً كه جمعي و مناسب عمل هر انجام از بعد.     3

 اين كه پرداختم مي آموزان دانش ديگر حضور در وي تشويق به داد مي انجام محوله وظايف ي ايفا و كالس

 عنوان به وي انتخاب – جايزه اهداء وي، براي كالس زدن دست – امتيازي كارت دادن شامل ها شويقت

  . بود كالس نماينده

 فعاليتهاي در لذا ننمايم مقايسه هم با را آموزان دانش از كدام هيچ كه است اين بر من سعي معموالً.     4

 پيشرفت مشاهده از پس و كردم مي مقايسه خودش با فقط و فقط رازينب نظر مورد تكاليف انجام و كالسي

 هرگاه.  كنم مي تشويق را او وي پيشرفت خاطر به و مقايسه خودش قبلي تكاليف با را آن ، وي اندك حتي

 او آمد نمي بر وظايفش عهده از عكس بر يا داد مي انجام خوبي به را خود تكاليف يا ميداد انجام را كارمثبتي

 گوشزد او به مدام و كردم مي مقايسه خودش با تنها مورد هر در را او بلكه كردم نمي سهمقاي كسي هيچ با را

 روز تو مثالً كه گفتم مي او به كاري كم صورت در يا اي كرده پيشرفت قبل به نسبت تو كه كردم مي

  . نكردي دقت االن ولي دادي انجام خوبي به را كار اين گذشته

  2گرد آوري شواهد 

  . گرديد مشاهده مشخص صورت به زير نتايج شده ارائه هاي حل هرا اجراي با
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 زمان مرور به كه كردم مشاهده گذاشتم زينب عهده بر كه گوناگوني هاي مسئوليت پذيرفتن از پس.     1

 تواند مي كه آنجا تا كرد مي سعي و برد مي لذت گروهي فعاليتهاي انجام از.  شد بيشتر وي نفس به اعتماد

 دهد انجام درستي به را كارش نتواند اينكه از او ترس.  بپذيرد را جمع شرايط و قراردهد جمع در را خود

  . بود باالرفته بسيار پشتكارش و جرأت و بود كرده پيدا چشگيري كاهش

 انجام شخصاً را خود تكاليف. نمود شدن شكوفا به شروع زينب هاي توانايي و استعدادها اندك اندك.     2

 مي توجه جلب طريق اين به و گفت مي سخن زيبا. داشت اي مالحظه قابل پيشرفت  دردرس.  داد مي

  . نمود

 و مناسب نتايج به را او كه نمود مي فعاليتهايي تكرار در سعي شد مي تشويق كه موفقيتي هر از پس.     3

 برخوردار بهتري و بيشتر امتيازات از بتواند كه كرد مي حركت مسيري در همواره.  رساند مي دلخواهش

 را او و كرد مي دوچندان را فعاليتهايش شد مي او نصيب جمع در تشويق از كه خوشايندي احساس.  گردد

  . داشت امي و فعاليت به زياد سكون حالت از

 با فقط و فقط او شكست يا پيروزي و فعاليت هر و شد نمي مقايسه ديگر آموزان دانش با اينكه از.     4

 احساس او به كرد نمي آزرده را روحش كالس زرنگ آموزان دانش سركوفت ديگر و شد مي مقايسه خودش

 به را تكاليفش كرد مي سعي هميشه.  بود مشاهده قابل او رفتار تغيير در مسئله اين كه داد مي خوشايندي

  . بيابد پرسش هر براي درستي جواب تا نمود مي دقت و دهد انجام موقع

  ي دانش آموزان دو زبانهبازي هاي آموزشي برا

  I      .را فارسي كلمات. كنيد تقسيم گروه دو به را خود كالس هاي بچه: بده جواب و بشنو آموزشي بازي 

 دوم دسته و كنند تكرار را آن شنيدند را "جاندار" يك اسم گاه هر بخواهيد اول گروه از. بخوانيد ها آن براي
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 رنگ، نه و بود جاندار نه اي كلمه اگر و كنند تكرار را آن شنيدند ار "رنگ" يك اسم هرگاه آموزان دانش از

  :مثال عنوان به. نمايند سكوت گروه دو هر

 - اردك - سفيد - ليوان -  سنگ - كبوتر - قرمز - بنفش - شير - زرد - برف - مادر -  بابا - سيب - آهو

  نارنجي - خروس - آفتاب -  كوه - سياه -  اي قهوه -  ماشين - مرغ

 II      .زبان در آن ي واژه كه ديگري چيز هر يا ميوه وسيله، چند: نكن فراموش ولي كن نگاه آموزشي بازي 

 دانش از. بكشيد آن روي بزرگي پارچه و بگذاريد ميز روي دارد فرق آموز دانش محلي گويش با فارسي

 پارچه با سپس برداريد، را ارچهپ ثانيه 20 براي. بيايند ميز جلوي بخواهيد نفري سه هاي دسته در آموزان

 هر. اورند زبان بر اند ديده كه را اشيايي فارسي نام بخواهيد آموزان دانش از اينك بپوشانيد، را وسايل روي

  .است بازي برنده آورد، زبان بر فارسي صحيح واژه بيشتري تعداد كه آموز دانش

 در مشاركت براي ها بچه ي انگيزه افزايش هتج فقط بازي اين در شدن برنده كه باشيد داشته توجه: تذكر

  .كند معطوف امر اين بر را خود توجه تمام بايد آموزگار و است فارسي زبان يادگيري امر

III      .آموزان دانش از كدام هر و بگيريد نظر در را كوتاهي داستان: معلم قصه روي از نمايش آموزشي بازي 

 پدربزرگ مادربزرگ، دختر، پسر، مادر، پدر، مثال. كنيد نامگذاري داستان اين قهرمانان از يكي نام به را خود

 داستان جاي هر بخواهيد ها آن از سپس....  و خروس روباه، كبوتر، گرگ، شير، مانند؛ حيوانات اسامي يا...  و

  . دهند نشان را نظر مورد حيوان يا فرد نقش صدا تقليد يا حركات با آمد، شما زبان بر ها آن نام

IV      .فرايند بهبود و كلمات فارسي نام آموزش براي آموزشي بازي اين: فروش و خريد آموزشي بازي 

 آموزش براي( فروشي ميوه مغازه از فروش و خريد مثال. كند مي كمك فارسي زبان به آموزان دانش ارتباطي

 پنير، شير، فارسي هاي نام آموزش براي( خواربارفروشي و) ها آن قيمت و ها ميوه ها، سبزي فارسي هاي نام

  ...). و مرغ تخم ماست، كره، برنج، روغن، دوغ،
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V      .فرودگاه، آهن، راه به مربوط هاي مكالمه انجام و مسافر يك نقش در بازي: مسافرت آموزشي بازي 

 هاي استان و شيراز و اصفهان در خيالي گردش قم، و مشهد زيارت ها، بوس ميني و ها اتوبوس ترمينال

  .كند مي فراهم را آموزان دانش به فارسي زبان آموزش براي مناسبي زمينه شمالي

VI      .سينه روي را آن عكس يا تصوير و برگزينيد نامي ها بچه از كدام هر براي: توپ پرتاب آموزشي بازي 

 نوبت به شما .بايستند وار دايره بگوييد سپس. اش سينه روي سيب عكس با سيب اقاي مثال.بچسبانيد او

 را فارسي نام اين بايد، توپ صاحب. بگوييد فارسي زبان به را ها بچه از يكي نام و بدهيد ها آن به را توپ

  .دهد قرار هدف است نام آن صاحب كه را خود همكالسي توپ با درستي به و دهد تشخيص

VII      .آن به سپس كنيد، گذاري نام متضاد كلمات با دو به دو را ها بچه: دشمن و دوست آموزشي بازي 

 يا كند بلند را خود راست دست بايد كلمه آن مخالف آوردم، زبان بر را كلمه يك من هرگاه": بگوييد ها

  :نمونه عنوان به "... و ببندد را خود چپ چشم

  ... و – گرم با سرد -  بزرگ با كوچك - روز با شب - بلند با كوتاه - دشمن با دوست

VIII      .مي را اي كلمه آموزان دانش از يكي بازي اين در: كلمات آخر صداي با سازي كلمه آموزشي بازي 

 شود شروع "ب" يعني "سيب" پاياني صداي با كه بگويد اي كلمه بايد بعدي آموز دانش ؛"سيب" مثل گويد

  .يابد مي ادامه ترتيب همين به بازي اين. "بابا" مثل

IX      .از يكي به را ديگري چيز هر و ابزار ميوه، حيوان، يك تصوير: كن داپي و كن گوش آموزشي بازي 

 سپس. دهد مي توضيح فارسي زبان به آن ي درباره بگويد، را تصوير آن اسم كه آن بدون او. بدهيد كودكان

. بدهيد كودك يك به را بعدي تصوير زدند حدس درست ها بچه اگر. زنند مي حدس را تصوير آن نام ها بچه

  .دهد توضيح تر بيش را تصوير بايد كودك هر اند، نزده حدس درست را چيز آن اسم ها بچه كه قعيمو تا
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X      .ياد خوبي به را فارسي زبان معنايي اي حوزه آموزان دانش اينكه براي: ناجور و جور آموزشي بازي 

 ناجور كلمه بايد ها آن. كشيدب را ها آن تصوير يا بگوييد ها آن به را كلمه چند سرگرمي بازي يك در بگيرند

 ميز، اسب،: مثال اين مانند. كند پيدا دارد، فرق ديگر كلمات معنايي ي حوزه با اش معنايي ي حوزه كه را

  .)است متفاوت ديگر واژه 3 با ميز كلمه شده، داده كلمه 4 بين در( سگ گربه،

  آموزان دانش در نفس به اعتماد تقويت براي توصيه چند

 به اعتماد در ضعف نوجوانان، و كودكان در شخصيّتي و رفتاري اختالالت از بسياري عمده يلدال از يكي

 اين از بسياري درمان و اصالح در امروزه اين بنابر است،) نفس عزت( خودارزشمندي احساس و نفس

 نقش آنان، اجتماعي و فردي مهارتهاي و نفس به اعتماد و نفس عزت احساس تقويت و پرورش اختالالت،

 و كودكان رواني سالمت و شخصيت رشد در نفس عزت اهميت به توجه با رو اين از. كند مي ايفا بسزايي

 مي توصيه تربيت و تعليم اندركاران دست و والدين به زير موارد آن، افزايش و تقويت جهت در نوجوانان،

  :شود

  .كنيد تقويت نوجوانان و كودكان در را مذهبي ايمان و ديني روحيه-1 

  .را ها ناتواني نه دهيد، قرار نظر مورد را آنها هاي توانمندي نوجوانان، و كودكان با برخورد در كنيد سعي - 2

  .كنيد فراهم آنها براي را آزاد و مستقل هاي فعاليت از خوشايند هاي تجربه كسب زمينه - 3

  .دهيد افزايش را آنان آميز موفقيت هاي تجربه- 4

  .دهيد افزايش احتمالي هاي ناكامي با شدن مواجه براي را نوجوانان و كودكان تحمل قدرت- 5

  .كنيد تقويت را نوجوانان و كودكان مطلوب حال عين در و مطمئن و مصمم رفتار - 6

  .دهيد ياري خود عواطف و احساسات كنترل در را نوجوانان و كودكان - 7
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  .دهيد افزايش را نفس به ماداعت فاقد و كمرو نوجوانان و كودكان اجتماعي مهارتهاي- 8

  .كنيد آشنا مطلوب رفتاري الگوهاي با را آنان - 9

  .كنيد خودداري آموزان دانش ي درباره تحقيرآميز و تنبيهي رفتار گونه هر انجام از-10

  .دهيد قرار نظر مورد را فردي تفاوتهاي و بپرهيزيد آموزان دانش كردن مقايسه از -11

  .باشيد منطقي و ماليم نوجوانان، و كودكان با برخورد در-12

  .بگذاريد احترام آنها نظريات به و بدهيد خويش آموزان دانش به را وجود ابراز اجازه -13

 درك و لمس قابل عيني، و ساده صورت به را آنها و نكنيد تحميل آموزان دانش به را خويش نظريات -14

  . دهيد توضيح آنان براي

  .بدهيد مسئوليت هايش اناييتو درحد آموزان دانش به -15

  .كنيد تشويق و ارشاد هدايت، را آنها روزانه، كارهاي انجام در -16

  .دهيد بازي و فعاليت اجازه لزوم حد در آنها به -17

  .باشيد داشته طردكنندگي نه و پذيرندگي، حالت آنان با برخورد در-18

  .رهيزيدبپ خودتان به آموزان دانش حد از بيش كردن وابسته از -19

  .نترسانيد خرافي موضوعات با گاه هيچ را آنها -20

  .كنيد رفتار يكسان آنانظ با و نشويد قائل تبعيض آموزان دانش بين -21
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 به ارزش تا دهيد فرصت او به نگذاريد، شان اختيار در سريع و راحتي به خواهند مي آنها كه چه هر-22

  .كند درك را داشتن استحقاق لذّت و آوردن دست

 تا و بپذيريد گرمي به را آنها نباشيد، تفاوت بي خود، نوجوانان يا كودكان عواطف و احساسات به نسبت-23

  .كنيد ياري را آنها امكان حد

  .كنيد رفتار صميمي دوستان همانند آنها با-24

 نوجوان يا كودك رفتار يا روحيه در) مادر و پدر ميان( خانه در لفظي مشاجرات كه باشيد داشته توجه-25

  .شود مي منعكس

  .نباشيد تفاوت بي آنها به نسبت و دهيد اهميت كودكان زندگي در مناسب تفريحات و ها سرگرمي به-26

 محبت ترين سالم و ترين خالص. نشود ابراز سطحي تظاهرات صورت به فرزندتان به نسبت شما محبت-27

 گر جلوه آوريد، مي عمل به فرزندتان به استقالل و نفس به اعتماد اعطاي براي روزمره طور به كه تالشي در

  .شود مي

 اثر صميميت، با توأم متوسط محبت نگيريد، پيش در را ياتفريط افراط راه كودكان، به كردن محبت در-28

  .دارد فراوانتري

 رفتار رنوزادوا او با هرگز اما است، احترام قابل و داشتني دوست بداند كه بدهيد احساسي فرزندتان به -29

  .نكنيد

  .سازيد برآورده درست و معقول حد در را كودكان توقعات-30

  .بپرهيزيد جدي طور به آنها كردن مسخره از و نزنيد صدا نامناسب القاب با را آنها گاه هيچ-31
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  .دهيد خرج به جديت آموزان دانش بالقوه استعدادهاي پرورش در -32

 بر تأكيد زيرا آنان، پيشرفت بر نه شود تأكيد يادگيري در موزانآ دانش فعاليت بر آموزشي، شرايط در-33

  .است آموزان دانش كوششهاي ي برانگيزنده پاسخ، نادرستي و درستي بر تأكيد جاي به يادگيري، فعاليت

 هاي موقعيت در است، داده نشان تحقيقات. يابد كاهش نمره كسب براي آموزان دانش ميان رقابت-34

 شكست با دارند، بااليي نفس عزّت كه آموزاني دانش حّتي دارد، وجود رقابت آموزان دانش ميان كه آموزشي

  .يابد مي افزايش آنها در خود از انتقاد آن دنبال به و شوند مي رو روبه

 .باشيم توجهي شايان نفس عزّت داراي خود بايد دهيم، پرورش باال نفس عزّت با كودكي كه آن براي -35

  مدرسه شروع با آموزان دانش در نفس به اعتماد تقويت

 چه بياموزيم كودكمان به داريم قصد كه زماني است، نفس به اعتماد تقويت براي خوبي زمان مدرسه شروع

 باعث كه را احساساتي بايد كند، تالش چگونه ها آن به رسيدن براي و باشد داشته زندگي در را اهدافي

 خود از كه سختي توقعات و باورها بايد منظور اين به. دهيم كاهش شود مي ها آن در منفي تفكرات تقويت

  :و دهيم تغيير را بخشد مي شدت آن به و شود مي نفس عزت شدن ضعيف باعث و دارد

  .كنيم صحبت وي با ديگران و خود احساسات از -

  .كنيم مي درك را احساسش كه سازيم مطمئن را او -

  .ببرد كار به منطقي روش اساتشاحس ابراز براي كه بياموزيم او به -

 شك بدون بخورد شكست كاري در اگر كند مي فكر زيرا است، نگران دائم دارد اندك نفس عزت كه كودكي

 هاي موقعيت در فقط و ندارد جديد موضوعات آزمودن به اي عالقه بنابراين شود، مي تحقير يا و تنبيه

 در را نفس به اعتماد عدم احساس بتواند كه اين رايب. كند مي خيال آسودگي احساس آشنا و شده امتحان
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 نظم و كنترل قيافه خود به تا شود مي تشريفاتي و ناپذير انعطاف و خشك اي برنامه پيرو ببرد، بين از خود

  .ندارد اعتمادي هايش توانايي به نسبت زيرا بدهد داشتن

 و كرده لياقتي بي احساس بيشتر نتيجه در كند مي سرزنش مرتب را خودش شود اشتباهي مرتكب هرگاه

 بين از او در انگيزه كه زماني از پس و دهد مي دست از هم را اش انگيزه و كند تالش بيند نمي لزومي ديگر

 تشويش دچار را كودك مدرسه، تكاليف اوقات بيشتر. سازد خشنود را او كه داشت نخواهد وجود چيزي رفت

 تكاليف دادن انجام هنگام كودكانمان كه اين براي. برد مي بين از را او نفس به اعتماد نگراني اين و كند مي

 حواسشان كه سروصدا بي و آرام اتاقي در را خود تكاليف بايد نشوند، نگراني و اضطراب دچار شان مدرسه

 ها آن بر غالب ترسي و شده اضطراب و تشويش باعث ذهني آشفتگي كه چرا دهند، انجام نشود پرت

  .گيرد مي ها آن از را حواس تمركز كه دشو مي مستولي

  :بايد خود فرزندان به كمك براي والدين

 در است پذيرفتني رفتاري چرا كه دهند توضيح دقيقا و بگيرند نظر در كافي وقت خود فرزندان براي) 1

 نه دهند قرار خطاب مورد را خاص رفتار آن خود فرزند سرزنش هنگام و نيست چنين ديگر رفتاري كه حالي

  .را كودك شخصيت

 عجله، زيرا بگذاريد كافي وقت آن اصالح براي دارد امكان كه جايي تا گيرد مي صورت اشتباهي وقتي) 2

  .كند مي نگران را كودك

 را ها آموزش است ممكن كودك يك مثالً. دهيد آموزش خود كودك به گوناگون هاي راه از كنيد سعي) 3

 كامالً باشد ساده كه هم قدر هر دهد انجام او بايد كه را كاري اينبنابر نكند درك شفاهي صورت به تنها

  .بياموزيد او به عملي طور به را گذاشتن تلفني پيام مثالً دهيد انجام عملي طور به و داده شرح
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 تشويق، البته كنند تحسين يا تشويق دائم را او بايد برهانند نگراني از را كودكشان كه اين براي والدين) 4

 مي انجام كه آنچه از و كنند مي انتقاد خيلي خود كارهاي از معموالً كودكان. نباشد ناپخته و آميز قاغرا

  .نيستند راضي زياد دهند

 به نسبت فرزندتان واكنش. كنند مي تلقي مزاحمت جور يك را تمجيد و تعريف نوع هر كودكان از برخي) 5

 خاطر آشفته مثبت تعريفي هنگام حتي كودكتان كه شديد متوجه وقتي و كنيد مشاهده را تمجيد و تعريف

  .باشيد نداشته كارش به كاري و بگذاريد خود حال به را او دارد امكان كه جايي تا شود مي مضطرب و

 چند نه ـ كار يك روي تا كنند تشويق را او بايد كند كنترل را خود خشم تواند نمي كه كودكي والدين) 6

 است ممكن زيرا بپرهيزد گرسنگي و خستگي از ناشي اضطراب و اضافي بار از و بگذارد وقت - همزمان كار

  .بدهد دست از اهدافش به رسيدن راه در را اميدش

  .دارد اهدافي چه كه بپرسند كودك از بايد والدين) 7

 همخواني واقعيت با هدفش آيا دهد تشخيص كه كنند كمك او به بايد شد مشخص كودك هدف وقتي) 8

  .كنند تشويق را او آن، به رسيدن براي بود چنين اگر و رخي يا دارد

  توصيه به همكاران

* همان طوري كه مي دانيد هر قدر معّلم،زمينه ي بحث و گفتگو را در بين دانش آموزان با زبان خودشان 

با افكار  ها با استقبال مسايل و مشكالت خود را با معّلم مربوطه مطرح كنند و معّلم خود را فراهم آورد و آن

ها را هدايت و راهنمايي كند،  گنجينه لغات فراگيران در ضمن بحث افزايش  و عقايد آنها نزديك و سپس آن

  مي يابد.

* معلّم بايستي شرايطي را ايجاد نمايد كه در ارتباط با بحث و گفتگو در محيط هاي آموزشي زمينه ي 

فتار معلّم با دانش آموزان مهم است و هرگونه عدم اعتماد براي دانش آموزان ايجاد شود. عملكرد و نوع ر
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توجه ممكن است ضايعه ايجاد كند. به نظر من معلّمي كه در دانش آموزان خود، اعتماد به نفس ايجاد مي 

 كند،در اين راه موفّق است.

قط * اگر ما معلّمان كاري كنيم كه زمينه ي پرسش گري براي دانش آموزان آماده شود، دانش آموزان ف

پذيرنده و مطيع محض بار نخواهند آمد و تفكر و تعقل در آنان خشكيده نخواهد شد وگنجينه لغات 

فراگيران افزايش مي يابد.(استفاده از انواع پرسش ها در جريان تدريس مثل پرسش هاي چرايي، پرسش 

 هاي جوينده وضوح و...)

را در سطح مدرسه مشخص نمايد. تجربه نشان * معلّم بايد به دانش آموزان مسئوليت بدهد و وظايف آنها 

داده، دادن مسئوليت به فراگيران وارائه ي گزارش كار توسط آنان كمك فراواني به افزايش گنجينه ي 

 لغاتشان مي كند.

سند تحول بنيادين است، در هدايت دانش آموزان جهت  3/17* استفاده ازالگوهاي فعال تدريس كه دربند

و كشف عاليق وتوانايي هاي آنها فراهم است . با بكارگيري الگوهاي فعال تدريس حتماً شكوفايي استعدادها 

 گنجينه لغات دانش آموزان نيز افزايش مي يابد.

* البته همه مي دانيم كه الزمه ي پيش رفت در اين زمينه، اين است كه معلّم در زمينه ي پيشرفت كار 

خوردار و صبور و شكيبا باشد.در نظام آموزش و پرورش دانش آموزان از ايمان قوي و سعه ي صدر  بر

معّلم،الگو، مربي و راهنماي دانش آموزان و هدايت كننده فرآيند تعليم وتربيت در كالس مي باشد و به 

تناسب اين مسئوليت، بايد اختيار الزم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي به او داده شود و امكان 

ست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش و نيز مشاركت در تهيه ي كتب درسي و وسايل اظهارنظر در سيا

سند تحول بنيادين بخشي از محتواهاي 3/91كمك آموزشي براي او فراهم گردد. اميد است با توجه به راهكار

محلّي) كتاب هاي درسي به مناطق واگذار شود تا اين گونه مشكالت مناطق دوزبانه(دانش آموزان با گويش 

  مرتفع گردد.

                                                           

..... تاکيد بر سياست توليد بسته ھای آموزشی و سياست چند تاليفی در کتاب ھای درسی ٣/٩راھکار 
١
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 :پيشنهادها ورهنمودهاي كاربردي

پيش از ورود در مدرسه،دوره هاي آمادگي دولتي مخصوص دوزبانه ها دايرشود وشرط ثبت نام در پايه - 1

 اول دبستان داشتن گواهي از اين مراكز باشد

  تربيت معلمان ويژه- 2

  استفاده ازمعلمان بومي آن منطقه- 3

بستان ،تأكيد بر آموزش شفاهي و عملي باشد وازتصاوير، لوحه وساير وسايل كمك در آموزش قبل از د - 4

 .آموزشي استفاده شود

برگذاري وارايه آموزش هاي جبراني ويژه دانش آموزان دوزبانه در پيشرفت تحصيلي اين دانش - 5

ه خصوص صدا ارايه اين برنامه هاي آموزشي ازطريق رسانه هاي گروهي، ب .واقع مي شودموثر   آموزان

     .ثر استۆوسيما بيش ازهمه مفيد وم
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