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  چكيده

،آن  هاي واقعي نقش بسته است دبيريكي از مهم ترين واساسي ترين سواالتي كه در ذهن كارشناسان و 

 ركه چگونه مي توان مفاهيم آموزشي را در ذهن مخاطبين نهادينه كرد وهريك از آنان به فراخو	است 

رو پيشنهاد مي كنند. ازجمله ،موضوعاتي كه  	ن رفت از چالش پيشوحوصله خود راه حلي را براي برو تجربه

ان از برنامه ها دبيراين گونه 		مساله نقش تكنولوژي آموزشي در تسهيل آموزش هاست. 		مي شود  مطرح

مبادرت به ساختن ابزارها 	كمك آموزشي بيشتر از از همكاران خود استفاده مي كنندو اغلب خود  ووسايل

بهره برداري ها را 	اني قادرند از كمترين امكانات بيشترين دبيرزشي مي نمايند.چنين كمك آمو ووسايل

نيز براي عالقه  ...................دبير علوم تجربي آموزشگاه  ...........اينجانب توجه به مطالب ذكر شده  با	بنمايند. 

سخنراني ومتكلم وحده بودن در  سعي نموده ام كه از روشتجربي  به درس علوممند نمودن دانش آموزان 

و فيلم   powerpoint به صورت مطالب علوم تجربي وتدوين 	آموزشي  كالس خارج شده واز وسايل كمك

آموزشي و انواع روش هاي مشاركتي استفاده نموده وكالس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با 

   	درس حاضر شوند. 		كالس  ميل ورغبت بيشتري در
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  مقدمه	

 اطالعات و انديشه توليد مرحله به رسيدن براي يادگيري هاي فعاليت و است اجتماعي فرايند يك يادگيري

 تاييد رود، مي شمار به فكر تحول تعيين زمينه در پيشگام محققان از كه پياژه، راژان فكر اين. است حياتي

 آموزان دانش اگر. است ديگران با تعامل حاصل ما مهم هاي آموخته بيشتر كه است داده نشان پياژه.كند مي

 باشند، راداشته خود هاي پرسش و ها واكنش نظرات، فقط  مسئله يك با و تكليف يك كتاب، يك مورد در

 عمده. بود نخواهد پربار باشند، داشته دسترسي نيز ديگران نظرات به كه زماني ي اندازه به آنان يادگيري

 .است ذهني عالي هاي فعاليت به دستيابي براي ششكو روش اين هدف ترين

 مي انتخاب را ها آن از يكي موارد بيشتر در كه هستند رو روبه آموزشي موقعيت سه با مدارس در دبيران

 شوند وادار آموزان دانش كه كنند سازماندهي نحوي به را دروس دبيران كالس هر در است ممكن. كنند

 به خود ميل با برابر كه دهند مي اجازه آموزان دانش به آنان مچنين،ه. كنند تالش شدن برنده براي

 گروه قالب در كه كنند مي سازماندهي صورت به را آموزان دانش دبيران موارد، برخي در و بپردازند يادگيري

 ها كالس در كه شود مي ديده موارد بيشتر در ولي. گيرند مي فرا را درسي مطالب ديگر يك ياري با هايي
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 با. باشد خودت كار به سرت كه شود مي گفته آموزان دانش از كدام هر به. كند مي كار تنهايي آموزبه دانش

 ..و نكن صحبت دستي بغل

 عاطفي و دانشي ي زمينه شود مي ترغيب همياري طريق از يادگيري هاي فعاليت بيشتر كه بينم مي امروز 

. گيرند مي قرار تاييد مورد فراگيرندگان شخصيت ناگونگو هاي جنبه و خورند مي پيوند هم به اجتماعي و

 يادگيري وسيله به بايد ولي دارند خاصي جايگاه آموزشي ي برنامه در رقابتي و فردي آموزشي هاي روش

 شده تدريس كه است چيزي آن يادگيري مسئول تنها نه گروه، اعضاي از يك هر. گردند متعادل مشاركتي

 پيشرفت از فضاي ترتيب بدين تا هست نيز خود گروه اعضاي ساير دگيرييا به كمك مسئول بلكه است

 در البته تاثير و گرفته قرار بررسي و تحقيق مورد سال، 50 طول در روش اين موفقيت. شود ايجاد تحصيلي

 و نفس به اعتماد افزايش مدرسه، در ها آن حضور و آموزان دانش رفتار شدن بهتر قبيل از هايي زمينه

 گروهي اهداف يعني يعني كليدي عنصر دو وقتي كه دهد مي نشان تحقيقات  مدرسه داشتن دوست ،انگيزه

 و شود مي محرز و مثبت كامال تحصيلي پيشرفت نتايج. گيرند قرار استفاده مورد هم با فردي مسئوليت و

 كه كالس انآموز دانش بيشتر و داشت خواهند دوست را ديگر يك كنند مي كار هم با كه آموزاني دانش

 كالس در خود هاي كالسي هم ساير با راهبرد اين از استفاده اثر در هستند، يادگيري هاي ناتوانايي داراي

 .كنند مي پيدا بهتري روابط

 نظريه پيروان. گيرد مي شكل اجتماعي تعامل راه از انسان در ذهني عالي فرآيندهاي تسكي، ويگو  باور به 

 مي شمار به يادگيري مهم شرايط از يكي را اجتماعي مشاركت بنابرين رند،باو همين بر نيز سازندگي ي

 از كند، حل را ها آن تواند نمي تنهايي به اي يادگيرنده هيچ كه را مسائل از بسياري باور، اين طبق. روند

 كه شد مي تصور گونه اين درگذشته. شوند مي حل يادگيرندگان گروهي مشاركت و انديشه تبادل طريق

 رابراي شرايط و فضا بهترين دهند، مي گوش دبيران سخنان به تنها آموزان دانش كه ساكت درسي سكال
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 به كار آموزش عامل، ترين مهم موفق گروهي كار يك داشتن منظور به.آورد مي فراهم آموزن دانش يادگيري

 آشنا اختيارات وظايف و كار تقسيم با و بدانند را گروه كار در مشترك هدف بايد كه باشد مي آموزان دانش

بنده در طول سال تحصيلي اخير سعي كردم بوسيله راهكار هاي جذاب و نوين دانش آموزانم را به  .شوند

 شركت در كار گروهي در درس علوم تجربي وادار سازم.

  بيان مساله

 مخاطب و خمود كننده، كسل يا پذيرند مخاطب و جذاب شاداب، يا كلي بندي دسته يك در درس هاي كالس

 ممكن زمان گذشت با شود نمي توجه جذابيت هاي مؤلفه به آن در كه درسي كالس. عادي و معمولي يا گريز

 از آموز دانش و دبير بين ارتباط گسست كه آيد چشم به آن در كنندگي كسل و سستي كم كم است

 اساسي و اصلي سؤال. سازد مي اثر بي و عقيم را آموزش نتايج و بود خواهد آن ناگوار پيامدهاي ترين  روشن

 بلكه آموزشي، مقررات فقط نه تا كرد خوشايند و دلپذير جذاب، را درس كالس توان مي چگونه كه است اين

 كالس در حضورشان عامل ترين عمده آنان جويي وحقيقت كنجكاوي حس و يادگيري براي فراگيران اشتياق

 شود؟ باعث كالس از بيشتر برداري ه بهر براي را آموزشي آداب و مقررات و انضباط رعايت و باشد

 كرد؟ جذاب را كالس چرا، و چون بي مديريت و حاكميت اعمال با و پذيري انعطاف و قاطعيت با توان مي آيا

 شوق و ساخت جذاب را كالس توان مي مديريت، و نظارت حذف و خود حال به فراگيران واگذاركردن با آيا

 برانگيخت؟ را كالس در حضور براي فراگير

 به تواند مي »آزاد گفتمان« اجازة تر رايج اصطالح به و پرسش و سخن هرنوع نظر، اظهار هرنوع اجازة آيا

 زودگذري نتايج كه ـ گذر زود جذابيت جاي به و كرد توجه ديگر عوامل به بايد يا كند كمك كالس جذابيت
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 جريان و بودن كالس حفظ با را درس السك و انديشيد كالس پايدار جذابيت به ـ شود مي حاصل آن از

 گردانيد؟ مطلوب و مبارك فراگيران براي آن در تعليم و درس داشتن

 توان نمي را اي سازنده نقش او، نقش گرفتن نظر در بدون و است پرورش و آموزش اساسي اركان از يكي دبير

 مشفق مشاور سرمشق،  راهنما، بلكه آموزشي، مسائل متخصص تنها نه دبير. كرد منظور تربيت و تعليم براي

 .است پژوهان دانش گشاي مشكل و دوست و

 و رفتار اصالح و صالح در مشتاقانه و مشفقانه آموزد، مي را آموزشي مسائل آنكه غيراز بتواند دبير اگر حال

 دلمتعا عاطفة و احساس روي از بلكه آموزشي خشك مقررات روي از نه آنان با بكوشد، فراگيران تربيت

 جايگاه و حرمت نكند، برخورد ترشرويي و اخم با و عبوس و خشك كند، درك را آنان موقعيت كند، رفتار

 و شد خواهد پرجاذبه و خوشايند كالس درس، كالس باشد، تفاهم و تعامل در آنان با و دارد پاس را آنان

 .داد خواهند نشان اشتياق كالسي چنين در حضور براي فراگيران

 ترين اصلي واقع در. باشد مسلط و توانا علمي نظر از كه آورد فراهم را كالس جذابيت واندت مي يدبير

 وظيفه اين تواند مي بهتر باشد، تواناتر علمي نظر از كه يدبير و است آموختن و دادن ياد دبير وظيفةآموزشي

 سطح او درس كالس و نگيرد انجام خوبي به او آگاهي كم با دبير آموزشي وظيفة اگر حال. رساند انجام به را

 احساس كالسي چنين در حضور به نسبت فراگيران است ممكن باشد، نداشته را دانايي و انديشه از مناسبي

 دبير كه آموزش از سطح همين به توانند مي كتاب مطالعة با خودشان كه برسند نتيجه اين به و كنند ترديد

 .يابند دست است، شده دار عهده را آن

 يا آموزشي مقررات و قوانين است ممكن تنها و داشت نخواهد جذابيت فراگيران براي كالس صورت اين در

 از برخي تجارب در. سازد  راضي كالس در حضور به را ها آن »آموزشي مقررات جبر« تر درست تعبيري به
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 در آموزان دانش رحضو براي را اي گيرانه سخت قواعد آنكه بدون آنان كه است شده شنيده و مشاهده اندبير

 كالس به مشتاقانه را آموز دانش اند توانسته علمي گستردة اطالعات دليل به تنها كنند، اعمال و وضع كالس

 .اند برده فراوان هاي بهره كالسي چنين از آموزان دانش و بياورند

 در اما باشد، توانمند علمي لحاظ به يدبير است ممكن. اوست گويي پاسخ از جدا امري دبير علمي تسلط

  پيش به قوي ذهني حضور بر عالوه گويي پاسخ زيرا ندهد، نشان توانايي آموزان دانش هاي پرسش به پاسخ

 به احترام جديدتر، و نوتر منابع از استفاده جديد، شبهات و روز انديشه با آشنايي همانند ديگري هاي زمينه

 در پرسش جو حاكميت و مشاركت جلب از تقبالاس و او براي پرسش حق گرفتن نظر در و فراگير جايگاه

 .دارد نياز كالس

 سؤاالت و ابهامات مطالبات، به كه يدبير. بود نخواهد گو پاسخ باشد، بيگانه ها زمينه پيش اين با كه يدبير

 پرسشگر ذهن براي كالسي چنين و كند ايجاد جذابيت آنان براي تواند نمي ندهد، پاسخ آموزان دانش

  .شد خواهد تلقي جاذبه بي كالسي ن،آموزا دانش

  

 

  توصيف وضعيت موجود:  

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت  .…مدت  ..شهرستان  …آموزشگاه  …دبير  …اينجانب 

مساله اي كه بنده با آن  در سمت دبير علوم تجربي تدريس مي كنم.…مي باشم .و هم اكنون در آموزشگاه 

سال (اول ودوم ) از  تغييراتي در كالسم ايجاد كنم هر ساله در پايان هر دو نيم مواجه شدم وباعث شد كه

در مورد روش   دانش آموزان مي خواهم كه نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پيشنهادات



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

ايت علمي و پژوهشي آسمان اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به س

 www.asemankafinet.irمراجعه كنيد .

 

٩ 

 

ي كمتر به درس علوم تجرب متدريس بنده ارائه دهند پس از جمع آوري به اين نتيجه رسيدم كه دانش آموزان

و در فعاليت هاي گروهي ونمره ارزشيابي هاي مستمر آنان در اين درس كمتر است 		توجه نشان مي دهند 

  	انجام دهم. 	زمينه  به همين دليل تصميم گرفتم پژوهشي در اينشركت نمي كنند .

  	 	عالقه چنداني ندارند؟  علوم تجربي چرا دانش آموزان به درس  		-

شده  علوم تجربي دبيران سال هاي قبل سبب بي انگيزه نمودن آنها به درس   ه ياآيا شيوه تدريس بند 		-

  است؟ 

  ي مطالعه اين درس ،سبب بي عالقگي آنها به اين درس شده است ؟ 	به نحوه  عدم آشنايي دانش آموزان 		-

  ست ؟تاثير داشته ا علوم تجربي هاي مستمر وتكويني در يادگيري درس   عدم توجه به ارزشيابي 		-

  درتدريس توسط دبيران موثر بوده است ؟  عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي 	- 

 عالقه مند سازم؟ علوم تجربي چگونه مي توان دانش آموزان را به درس  		-

اينها سواالتي بودند كه بايد پاسخ آنهارا پيدا كرده وراهكارهاي مناسب براي آنها پيدا مي كردم.  

يادگيري است. همه دست اندركاران امور آموزشي وتربيتي با كلمه  -ايند ياددهي بخشي از فر ارزشيابي

امتحان آشنايي دارند . اگر بگوييم كه ارزشيابي حلقه مفقوده يادگيري محسوب مي شود زياد به  و	ارزشيابي 

درسي وبرنامه  دبيرچرا كه از يك نظر ارزشيابي آخرين حلقه از فعاليت هاي آموزشي  خطا نرفته ايم

بايد مقدم واستمرار دهنده علوم تجربي نظر ديگر ارزشيابي در روش هاي فعال تدريس  محسوب مي شود واز

همه گمان مي كنند كه ارزشيابي مخصوص اندازه گيري 	تدريس شمرده شود.  برنامه هاي درسي وفرايند

حالي كه ارزشيابي بايد آموزان از مطالب مطرح شده در كالس درس است در  دانش ها ومهارت ها ي دانش

تدريس وي نيز مي باشد وبه عنوان ابزاري براي 	در كالس ونحوه  دبيرهاي  شامل برنامه درسي وفعاليت
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ارزشيابي بخشي از 	ويادگيري دانش آموز به كار رود.حال مي توان گفت كه درك نقايص برنامه وروند تدريس

 اي آن قرار نمي گيرد.وجدا از آن ودر انته يادگيري است –فرايند ياددهي 

     			) 1شيوه گرد آوري اطالعات (شواهد 

مي باشد كه در   پايه هفتم و هشتم آموزشگاه نمونه دولتي ريحانهدربين دانش آموزان  پژوهش حاضر  

گنجانده شده است. امسال هم طبق سالهاي قبل براي اينكه بدانم  درس علوم تجربي برنامه آموزشي آنها 

عالقه كمتري نشان مي دهند وچه كار كنم كه دانش آموزان از اين علوم تجربي درس  به چرا دانش آموزان

پي ببرند ابتدا از خود  علوم تجربي ديگري به اين درس نگاه كنند به اهميت درس  حالت خارج شوند وبا ديد

 علوم تجربي  انتظاري از كالس	اين درس وكالس بنويسند وبگويند چه  آنها خواستم كه نظرشان را درباره

بعداز نظر خواهي از دانش آموزان با 		 	اين درس استفاده شود.  دارند ودوست دارند از چه روشي براي تدريس

درس صحبت نمودم سپس از تعدادي 	وضعف دانش آموزان در اين  مشاور وهمكارانم در باره علل بي عالقگي

وضعف فرزندشان را نسبت به درس 	القگي آمده وعلل بي ع از اولياء دانش آموزان ضعيف دعوت به عمل

 	 	تا بتوانم دانش آموزانم را به شرکت در کار گروھی ترغيب نمايم.جويا شدم. 

    تجزيه وتحليل داده ها

وساير   پس از بررسي نظرات ومطالعه كتاب ها ومجالت مختلف و همفكري ومشاوره با مشاور در مدرسه 

مي   به نتايجي دست يافتم كه به شرح ذيل علومموزان به درس درباره علت عدم عالقه دانش آ		همكاران 

   	باشد: 
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  نظرات همكاران: 

  نداشتن انگيزه   -

  ) ...وميهماني ، شب نشيني و  توجه بيش از حد به مسائل جانبي وحاشيه اي (تفريح -

 قرار گرفتن توجه ،عالقه وتحت تاثير برنامه هاي تلويزيوني وماهواره اي  -

  يين تحصيالت خانواده سطح پا  - 

  تحت تاثير محيط قرار گرفتن -

  موقع به تكاليف نظرات والدين   نداشتن برنامه ريزي وعدم رسيدگي به - 

  عدم عالقه به مطالعه  - 

   نداشتن انگيزه وهدف  -

  شبانه روز براي ديدن برنامه هاي تلويزيوني صرف اوقات زيادي از -  

      خانواده سطح تحصيالت - 

اهميت بود به همين دليل از آنها خواستم كه نظرات   نظر خواهي از دانش آموزان براي من بسيار حائز  

بدون نوشتن مشخصاتشان روي برگه اي برايم   را علوم تجربي وعلت عدم عالقه شان به درس  ،خواسته ها 

ت بلكه از پايه هاي باالتر سال دومي ها نداش  بنويسند. البته نظر خواهي از دانش آموزان فقط اختصاص به

دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز   عالوه بر نظر خواهي از كليه هم نظر سنجي به عمل آمد. 

  مختصري از گزارش به شرح ذيل مي باشد.  مصاحبه اي ترتيب دادم كه ودرس خوان ودانش آموزان ضعيف 

  نظرات دانش آموزان :  

   :متاز ودرس خواننظر دانش آموزان م - الف

  نحوه تدريس دبير - 
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  خشك وبي روح بودن كالس  -

    ترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش هاي شفاهي -

  زمان كم وحجم زياد درس - 

  نظر دانش آموزان ضعيف - ب  

   نداشتن انگيزه ودرك درست وروشن از آينده  - 

   مطالعه عدم عالقه به مطالعه و عدم آگاهي به نحوه صحيح - 

  تحت تاثير محيط قرار گرفتن  -

  نداشتن عالقه به كالس ودرس -

كه حاال جزئي از دغدغه هاي ذهني من شده بود وبايد   موارد ذكر شده مهمترين مسائل دانش آموزان بود 

  كردم.  تا جايي كه مي توانستم در بهبود وضعيت تالش مي

  اجراي راه حل جديد :

  .كارگاه رايانه مي رفتيم  اكثر اوقات با دانش آموزان به س علوم تجربي تدري جهت تنوعبنابر اين  

  روش اجرا : 

ارزشيابي ونحوه عالقه نمودن دانش   قبل از ارزشيابي بايد درس را تدريس نمود. هرچند موضوع روش

س درس تدريس اينجانب در كال  مي باشد ولي ابتدا اشاره اي كوتاه به روشعلوم تجربي  آموزان به درس 

   به تدريس  نهاوندشهرستان  سال است كه در 25نموده وبعدا به روش ارزشيابي مي پردازم. بنده حدود 

كه حداكثر توان علمي وتجربي خويش   مشغول هستم در طول اين سال ها تمام سعي وتالش بنده اين بوده

ه كار گيرم تا بيشترين نتيجه را ب  تدريس با استفاده از روشهاي مختلف تدريس	جهت باال بردن كيفيت 		را 

سالها با روش هاي مختلفي   در يادگيري وشكوفايي استعدادهاي دانش آموزان داشته باشم .در طول اين
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را نياز داشته اند. در اين   آشنا شده و اغلب داراي نتايج خوبي بوده اندهر چند كه بعضي از آنها وقت زيادي

 و ... ومدارس عادي   كار داشته ام از تيز هوشان ونمونه تا كارودانشراستا با دانش آموزان متفاوتي سرو 

متفاوتي براي تدريس   سعي نموده ام در هر كالس با توجه به سطح فكر دانش آموزان از روش هاي

تدريس زماني مي تواند   وارزشيابي استفاده نمايم. همچنين در طول اين سال ها به اين نتيجه رسيده ام كه

  راندمان را داشته باشد كه : بيشترين 

  داشته باشد وبراي آن ارزش قائل شود.   به موضوع مورد تدريس عالقه واقعي دبير -

  باشدمورد استفاده قرار گيرد.   براي دانش آموزان ارزش قائل شود كه اين درس در هر رشته اي كه -

كمك آموزشي نظير نرم افزار   از وسايلآشنايي با انواع روش هاي نوين تدريس در امر يادگيري واستفاده  -

  و...وتدوين آن ،فيلم آموزشي  علوم

  روش تدريس : 

جلسه اول ورود به هر كالس را با نام جلسه معارفه و آشنايي آنان با روش تدريس وانتظارات دبير از   معموال 

  به اهميت يادگيري علوم تجربي مي پرداختم .نمودن آنان   وآگاه آنان 

تدريس شروع مي شود براي اينكه به عمق مطالب درسي پي ببرند در جلسه اول مطالبي   دوم كه در جلسه 

مطالعه اين درس در اختيار دانش آموزان قرار مي دهم اينكه محيطي را براي مطالعه انتخاب   راجع به نحوه

مطالعه هر درس  وساكت ، از لحاظ نور دهي مكان مطالعه ،اختصاص چه زماني براي  نمايند فضاي آرام

از تدريس دبير با وجود توضيحاتي كه در جلسه معارفه حاصل تجربيات بنده در   ،پيش مطالعه دروس قبل

دانش آموزان قرارداده تا آنان را به مطالعه وكتابخواني نه تنها به درس  مورد شيوه مطالعه بوده در اختيار

 القه نشان دهند.غير درسي ع بلكه به ساير دروس ومطالعات علوم تجربي 

دقيقه سر كالس به مطالعه    20الي  15قبل از تدريس در جلسه اول از دانش آموزان مي خواهم به مدت  

نمي كنم بپردازند تا بنده   صفحه بيشتر تدريس 6درسي كه معموال بر اساس بودجه بندي خودم هر جلسه 
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را كه خودم براي  علوم تجربي نويسم يا نرم افزار روي تابلو براي آنها مي   رئوس مطالب واهداف رفتاري را يا

  نموده ام در سايت راه اندازي نمايم.   آمادهپاورپوينت  اكثر دروس به صورت

توجه مي كنم كه يكي از مشكالت آنان   مطالعه در كالس به نحوه مطالعه دانش آموزان در حين پيش   

مطالعه سعي نماييد با تمركز حواس   ح دادم كه هنگاممطالعه با صداي بلند بود . براي دانش آموزان توضي

دقيقه در مورد  5اصلي حداقل   بيشتر وبا چشم مطالعه نماييد يا اگر فرصت شد قبل از تدريس مبحث

رابراي آنان نمايش دهم   اهميت موضوع تدريس بحث نمايم يا گوشه اي از فيلم آموزشي راجع به تدريس

  موضوع رابداند.   وآنقدر موضوع را مهم وجذاب جلوه مي دهم كه دانش آموز دوست داشته باشد

  به عنوان مثال :

  و بوسيله پاور پوئينت مثل  انواع آزمايش هاتدريس به كمك وسايل كمك آموزشي  -

  كاوشگري الگوي –پرسش وپاسخ  -گروهي –از روش سخنراني  روش تدريس تنها يك روش نيست بلكه  - 

    مي شود.  با توجه به موضوع درس ووضعيت كالس استفاده علومبا استفاده از فيلم آموزشي ونرم افزار 

مي دهم واز ساير  درحين تدريس به دانش آموزان فرصت مطرح نمودن سواالتي كه به ذهنشان مي رسد را

واصالح مي   پاسخ هاي دانش آموزان را جمع بنديدانش آموزان مي خواهم كه پاسخ دهند ودر نهايت 

  نمايم. 

 سعي مي كنم كالس را زنده وفعال نگه دارم بدين منظور در ضمن تدريس سوال مي كنم -

 هر دانش آموز ي پاسخ صحيح را بدهد همان موقع نمره مي گيرد. به منظور عالقه مند نمودن دانش آموزان 

علوم به صورت گروهي موضوعات   آنها قرار مي دهم تا به دلخواه  را در اختيار علوم تجربيموضوعات  

 محيط زيست و مواد .اهميت  مثال  تجربي

به جمع  علوم تجربي بخشي از نمره مستمر   روش ديگر براي عالقه مند نمودن دانش آموزان اختصاص -

تانهاي ديگر به خصوص در اس  استان يا موضوعات علوم تجربي در طبيعتاز  علوم تجربي آوري آلبوم عكس 

از پديده هاي طبيعي يا انساني   كه يا به صورت دوربين عكاسي مي توانند نيمسال دوم به صورت گروهي 
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صورت سي دي تحويل   يوليد به نرم افزار زير تصاوير را نوشته وبا استفاده از  powerpoint كه استفاده از

  نمايند. 

مثل ماكت  علوم تجربينش آموزان : استفاده از وسايل دست ساخت جهت عالقه مند نمودن دا روش ديگر -

  در جشنواره هاي دانش آموزي  -علوم تجربي هاي   ومدل پديده

  ارزشيابي

از  powerpoint تدوين نرم افزار به صورت –تهيه مقاله  دانش آموزان در كالس شامل : فعاليت هاي

ضبط كرده علوم تجربي تلويزيون در مورد موضوعات  فيلم هاي آموزشي كه از -علوم تجربيخالصه دروس 

جمع آوري اخبار واطالعات  –تهيه عكس از اينترنت  –يك تكه از روزنامه   – اند با توجه به موضوع كتاب

در تعيين نمره ارزشيابي نقش دارد يعني  ...كنفرانس در كالس و –   علوميي وتهيه آلبوم عكس علوم

فعاليت انجام داده  -تحقيق–عكس  –  جمع آوري –شفاهي  –  ت آزمون كتبيمجموع نمراتي را كه به صور

  .خواهد بود.  اند جمع تقسيم بر تعداد نمره مستمر آنان

  

  

  در اجراي روش ارزشيابي مراحل زير انجام مي شود كه عبارتند از :

نش آموزان در موضوع درس تدريس مي شود وشيوه هاي ارزشيابي به دا در دومين جلسه حضور در كالس 

  جلسه اول معارفه گفته مي شود
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  اولين ازرشيابي كالس:         

دانش آموزان را  دبيررا و  دبيريكي از اولين ارزشيابي هاي طول سال اولين ارزشيابي است زيرا دانش آموزان 

زان دانش آمو دبيررا و  صحت ارزشيابي–روش ارزشيابي  – دبيرارزشيابي مي كند. دانش آموز نوع سواالت 

  قوي وضعيف وسطح كالس را تشخيص مي دهد. 

كالس به دو گروه الف وب تقسيم مي شوند وهر جلسه از يك گروه   از جلسه دوم به بعد دانش آموزان -

دانش آموزان ضعيف هستند هم قوي . هر جلسه ازيك گروه درسي مي   درسي پرسيده شود در هر گروه هم

درس نپرسيده ام درس مي پرسم وجلسه بعد از گروه بعدي به اين   پرسم ونمي گويم از جايي كه از شما

  .ارزشيابي مي شوند   ترتيب همه كالس همه ي كتاب را

را انجام مي دهم وبعداز اتمام هرفصل آزمون   يك جلسه تدريس يك جلسه پرسش شفاهي در كالس بعدي

نمايم تا با آزمون هاي ديگر تداخل مي   كتبي به عمل مي آورم كه تاريخ را در صفحه اول دفتر نمره ثبت

  نداشته باشد. 

نماينده هرگروه نمرات را جمع مي كند وميانگين گيري   در پايان هر ماه گروه الف وب مقايسه مي شوند -

براي دانش آموزان هم  5/16وگروه ب  5/14گروه الف   مي شود. در دفتر نمره من يادداشت مي شود مثال

 .ايجاد تنوع وشادي مي كند رقابت بر انگيز است وهم

معرفي مي شوند ، البته به دانش آموزان گفته مي شود كه 	هر ماه برترين ها به مدير مدرسه   در پايان 	- 

معرفي خواهند شد ولي هر گز اين كار نمي شود اما به صورت خصوصي از اوليا ء آنان دعوت   بدترين ها هم

 . به عمل مي آيد
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  .	دادن جايزه به برترين ها -تشويق توسط دانش آموزان  –معرفي سر صبحگاه   - 

وترغيب كننده است دربين دانش آموزان شور وهيجان ايجاد مي كند اينكه  		بسيار رقابت بر انگيز اين روش 

دانش آموزان براي اولين بار اسمشان سر صف خوانده مي شود ،جايزه مي گيرند اسمشان به  بسياري از

  رنگ روي تابلو مي رود.آموز ز  عنوان دانش

  را تشويق يا در صورت امكان به اردو مي بريم .  17باالي  	- 

  شما خوب باشد بيشترين تاثير را در نمرات مستمر دارد.  اگر اين نمره -

انجام مي شد واز علت غيبت دانش آموزان مطلع مي   قبل از شروع درس هر جلسه حتما حضور وغياب -

شد كه دانش آموزان احساس ارزش كنند وبداند كه   رسيدم همين كار باعث ميشدم واحوالشان را مي پ

  مهم است.   ش به اوعالقه مند است وحضورش در كالس برايمدبير

جلسه شوراي دبيران مطرح نمودند انجام  يكي ديگر از كارهايي كه با توجه به نظر يكي از همكاران كه در 		-

نظر درسي ضعيف است كار كند و  ودرس خوان با دانش آموزي كه ازدادم اين بود كه هر دانش آموز قوي 

ضعيف ،دانش آموز قوي را تشويق  وضعيت دانش آموز ضعيف بهتر شود به نسبت بهبود وضعيت دانش آموز

آموز ضعيف كار نموده   خواهيم كرد. دانش آموزان درس خوان داوطلبانه وبه اختيار با يك يا دو دانش

  زقبل شد.وضعيت درسي بهتر ا

آن مواجه شدم وباعث خوشحالي من شد عالوه بر   نكته اي كه من موقع تصحيح اوراق امتحاني خردادماه با 

كه در كالس روي تابلو   نمرات خوب دانش آموزان ، اين بود كه تعدادي از آنها عبارات وجمالت زيبايي
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كه من احساس كردم   شان نوشته بودندنوشته مي شد يا جمالت زيبا وجديدي را پايين برگه هاي امتحاني 

  اين روش خوبي بود ومورد توجه دانش آموزان قرار گرفته است. 

 گروهي هاي فعاليت ضرورت

 دشواري دو كم دست مشاركتي يادگيري هاي روش از گيري بهره كه كنند مي ادعا همكارانش و جانسون

 و هدف بي بيگانگي، خود از گيري، گوشه شدن افزوده و تحصيلي پيشرفت افت: برد مي بين از را ممكن

 رفتن باال سبب افزايد، مي مدرسه به مثبت نگرش بر است روشي اين و جمعي هاي فعاليت در بودن ناراحت

 .بخشد مي بهبود را آموزان دانش بين فردي روابط و شده نفس به اعتماد

 باشند، داشته ارتباط يكديگر با ها گروه است الزامي يادگيري، هاي گروه گيري گوشه از گريز براي

 .بگيرند الگو و كنند ديدن ديگر يك كارهاي از نياز صورت در و دهند نشان هم به را كارهايشان

 مي كمك فرد به ديگران به دادن ياد زيرا بياموزند انتظار حد از بيش كه شود مي باعث گروهي هاي فعاليت

 مهارت و شوند مي ديگر يك به نسبت متقابل مسئوليت رايدا افراد. بفهمد بهتر را خود هاي آموخته تا كند

 .شود مي آموخته مستقيم صورت به اجتماعي هاي

  گروهي هاي فعاليت مزاياي

 تحصيلي پيشرفت

 يادگيري جريان در فراگيران تر فعال شركت

 يادگيري براي تر بيش انگيزش
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 خويش يادگيري و آموختن براي تر بيش پذيري مسئوليت

 ارتباط برقراري و همكاري هاي تمهار پرورش

 مدرسه و درس به تر بيش مندي عالقه

 آموزان دانش هاي يادگيري از معلم ارزيابي و مشاهده براي تر بيش هاي فرصت تدارك

 خود قوت نقاط ابراز توانايي كسب

 ديگر هم با فكر چند زدن پيوند فراگيري

 نفس عزت افزايش

 مديريتي خود هاي مهارت پرورش

 نقاد تفكر پرورش

 يادگيري هاي سبك تفاوت به توجه

 .دهند مي افزايش ديگر يك با كار براي را خود توان جمعي آموزش طريق از

 يادگيري هاي بخش از آموزان دانش لذت احساس

 .آموزند مي يكديگر از ها گروه اعضاي
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 رشد به كه شوند يم ترغيب و تشويق گروهي كار در كه است همكاري و مشاركت گروه در كار اصلي مزيت

 .كند مي كمك نيز آموز دانش اجتماعي هاي مهارت

  )  2شواهد (    گرد آوري اطالعات

، به   بعداز انجام دادن اين كارها تصميم گرفتم كه دوباره نظر دانش آموزان را نسبت به كالس جويا شوم

 استم نظرات ، انتقادات وهمين دليل برگه هاي نظر خواهي رابين دانش آموزان توزيع نموده واز آنها خو

  وروش تدريس بيان كنند علومپيشنهادات خودرا نسبت به درس  

اختصاص نداشته باشد در صورت امكان از مباحث  علوم تجربيفقط به  علوم تجربي كالس درس  – 1

  صحبت شود.  وخواسته ها ونيازهايشان نوجوان و جوانبيشتري راجع به مسائل 

 پاورپوئنت علوم تجربي، خط دبير خوانا نيست سعي شود بيشتر از نرم افزار  در هنگام نوشتن سريع -2 

   	 شده است .شود كه توسط خود دبير تدوين  استفاده

علوم زيادي به فيلم هاي آموزشي فراهم شده توسط دانش آموزان در مورد موضوعات   اظهار عالقه - 3 	 

  داشتند. تجربي

نش آموزان از نحوه تدريس وشيوه ارزشيابي وگذشت از يك نمره بد آنها اظهار رضايت اكثر دا  در نهايت - 4

در نهايت به پيشنهاد وهمكاري يكي از دوستان كه در امر  	روند صعودي داشته باشد.  اگر ساير نمرات

علوم ارزنده اي دارند پرسش نامه اي در باره علل عدم عالقه دانش آموزان به درس   تجربيات علومتدريس 

  .وضعيت تهيه وبين دانش آموزان توزيع شد   ،راهكارهاي براي بهبود تجربي
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همواره دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي در درس علوم تجربي شركت مي كردند و اين باعث رضايت - 5

 بنده مي شد.

عدم عالقه  آموزان به اين نتيجه رسيدم كه بيشترين تاثير را در عالقه مندي يا با توجه به اظهار نظر دانش   

  :  دانش آموزان به كالس ودرس را

واستفاده از شيوه هاي مختلف تدريس و آشنايي با شيوه هاي  دبيررفتار وبرخورد ونحوه ارزيابي وتدريس  -

  آموزشي   نوين

  استفاده از نرم افزارهاي آموزشي –

  فيلم آموزشي -

  علوم تجربينرم افزار  – 

  آزمايشگاه عملي –

  نيبرنامه تلويزيو- 

  تدوين شده توسط دبير بر جاي مي گذارد.  وبالگ– 

بخشيدن به آن است ،يعني آن را  به طور كلي بزرگترين هدف آموزشي پر كردن ذهن نيست ،بلكه نظم

  چنان پرورش دهيم كه از قابليت هاي خودش استفاده كند.
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  اقدام جديد و اعتبار بخشي :     ارزيابي تاثير

كه طرح مورد توجه دانش   از دانش آموزان و اولياء آنها به اين نتيجه رسيدم بعد از اجراي طرح ونظر خواهي

كه بحمداهللا توانسته ام  آموزان قرار گرفته وبا اظهار رضايتي كه با تكميل پرسشنامه نشان دادند متوجه شدم

هر كدام  وخواسته هاي  رضايت دانش آموزان را جلب نمايم. نظرات دانش آموزان هر كالس را برسي نموده

  را عمل مي كردم.  را جداگانه دسته بند ي نمودم ودر هر كالس طبق خواسته هاي آنها وتقاضا هايشان

  

 عنوان مي كردند عبارت بودند علوممهم ترين مسائلي كه براي عالقه مند شدن به درس  

  از : 

  نحوه تدريس وبرخورد دبير 		- 

  ايجاد انگيزه وشور وشوق وتنوع در كالس  - 

آموزشي وبرنامه هاي آموزشي تلويزيوني ضبط شده توسط دانش آموزان در مورد   استفاده از فيلم هاي 	- 

   علومموضوعات 

  با استفاده از خالصه دروس دبير    powerpoint  به صورتعلوم تجربي نرم افزار   تدوين - 

بقات وجشنواره هاي جهت شركت در مسا علوم تجربي ووسايل دست ساخت موضوعات   تهيه ،ماكت -

  دانش آموزي 

  صحبت راجع به مسائل ومشكالت جوانان و آينده رشته تحصيل آنها - 
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كرده بودم را در اختيار مدير ، سر گروه آموزشي وساير همكاران   در ضمن طرح وپرسش نامه اي را كه تهيه

د توجه واقبال آنان قرار مورد طرح جويا شدم كه خوشبختانه مور قرار دادم ونظرشان را در علوم تجربي

تغيير كرده وتا  علوم تجربيدانش آموزان در باره كالس  انجام همه اين كارها باعث شده بود نظر .گرفت

تمام نشده وبايد باز هم تحقيق كرد وكار كرد  حدودي باعث ايجاد عالقه وانگيزه در آنها شود . اما هنوز كار

آنها سروكار داريم به اميد روزي كه آنگونه  نش آموزان وفكر وروحچرا كه راهي طوالني پيش رو داريم وبا دا

ودراه پيشرفت وسرافرازي ايران  بايد بتوانيم بر دانش آموزان عزيز وتوانمد اين مرز وبوم اثر گذار بوده

  		عزيزمان بيش از پيش قدم برداريم. 

 

 

 

  نتيجه گيري :

  ا وبارها مشاهده كرده ام :در امتحان نيمسال دوم باره  نتيجه اين روش ها را 

   نمره افزايش يافت. 2ميانگين نمرات كالسي حدود  - 

   نمره خوب آوردند .را علوم تجربي ولي  نمره پائين آوردنددروس را  بعضيدانش آموزاني بوده اند كه  -

د وخشنو  اداره كالس وروش هاي مختلف بسيار راضي –خود دانش آموزان از روش تدريس وارزشيابي  -

  بوده اند.
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  راههاي عالقه مندي دانش آموزان به كالس :  

  كالس در بحث هاي گروهي وارائه كنفرانس توسط آنان.  فعال نمودن وشركت دادن دانش آموزان به -

  ايجاد انگيزه در دانش آموز -

  وارزش گذاري به شخصيت دانش آموز ودرك آنها   برخورد محترمانه -

  	 	ريبا استفاده از روش هاي نوين يادگي  در كالس 		ايجاد تنوع ونشاط- 5آموزش نحوه صحيح مطالعه  -

آنها رغبت درپي فعاليت گروهي سطوح باالتر  همياري باعث رشد ادراك دانش آموزان مي شود ،زيرا - 

  )  1382،280ووالن ،  يادگيري (كاربرد ، تجزيه وتحليل و ارزيابي ) مي شوند (اليس

ومهارت رهبري آنان   ي اعضاي گروه فرصت اظهار نظر ورهبري را مي يابند در بحث هاي گروهي همه -

  تقويت مي شود ، هم چنين كار كردن بايكديگر را به طور طبيعي تجربه مي كنند

  :علوم تجربيپيشنهاداتي جهت فراگيري بهتر درس     

د دهي ويادگيري كه موجب تدريس در فرايند يا  استفاده وآشنايي دبيران محترم با انواع روش هاي نوين - 

  مندي بيشتر دانش آموزان در بحث هاي درسي وعلمي مي شود.   تنوع وعالقه

  دقيقه قبل از تدريس دبير در كالس.  20  پيش مطالعه درسي توسط دانش آموزان -
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فيلم ،سي دي ونرم افزارهاي  مانند انواع علوم تجربيتهيه وسايل كمك آموزشي مربوط به آموزش  -

  ي رايانه اي ، نقشه البته به شرط استفاده ازاين وسايل توسط دبيران. آموزش

  به صورت هدفمند وسازماندهي شده  علوم تجربيبرگزاري بازديد هاي علمي براي دانش آموزان در درس  -

مشاركت هرچه بيشتر دبيران ومسئوالن مدرسه ها با دانش آموزاني كه قصد انجام فعاليت هاي خارج  -

را دارند ، مانند تهيه ملزومات وامكانات براي تهيه ماكت ،وسايل دست ساخت وروزنامه  مدرسه از

  وتحقيقات ميداني وتشويق اين گونه فعاليت ها  ديواري

علوم تجربي افزايش واهميت دادن به دوره هاي تخصصي آموزش ضمن خدمت دانش افزايي دبيران  -

          وشركت فعال همكاران

  		علوم تجربيمتخصص براي تدريس  ن از دبيران غيراستفاده نكرد- 

  يادگيري توسط دبيران  –مستمر از نحوه تدريس وتهيه چك ليست هاي آموزشي   استفاده از ارزشيابي -

  ومجالت آموزشي اين رشته  علوم تجربيمجهز كردن كتابخانه هاي مدارس به كتاب هاي  -

  دارس ومناطق آموزش وپرورش وسيستم هوشمند رايانه اي ي معلومدر صورت امكان تاسيس وتجهيز اتاق  -

  برگزاري جشنواره هاي تدريس دبيران وجشنواره هاي از وسايل دست ساخت وتحقيقات دانش آموزي  -
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استفاده از سايت تكنولوژي آموزشي وتجهيز مدارس به وسايل مورد نياز به خصوص نقشه هاي آموزشي  		-

كه تدريس مطالب آن به كارگاه آموزشي  علوم تجربي ز آموزشي در درس الزم و نرم افزارهاي مورد نيا

  مناسب نياز دارد 

در صورت امكان براي هر درس كالسي اختصاص داده شود وامكانات الزم مورد نياز براي هر درس به  -

  ودانش آموزان قرارداده شود  دبيرتناسب رشته تحصيلي ودرسي كه تدريس مي شود در اختيار 

فاده بيشتر از نرم افزا رهاي آموزشي مي تواند در عالقه دانش آموزان موثر باشد به عنوان مثال مطالب است -

علوم آماده كرده ودر كالس استفاده شود همانطوري كه بنده در دروس   powerpoint درسي را به صورت

  تجربي اين كار را انجام داده ام .

نگيان ودانش آموزان با امكانات وفضاي فراهم  تشكيل بانك تشكيل وحمايت از انجمن هاي علمي فره -  

  اطالعاتي در دسترس عموم از موفقيت ها وتجارب گذشته دانش آموزان برتر وفرهنگيان نمونه 

  پژوهشي نه صرفا در قالب گروههاي آموزشي  –به شكل علمي  دبيراحياي پژوهشگاه  -

بعد از چند سال كميت  	بركيفيت آموزشي كه به تبعبرنامه ريزي وسرمايه گذاري صبورانه وهدفمند  -

  آموزشي مورد نظر را نيز فراهم مي كند. 

  پيشنهادات جهت شركت دادن دانش آموزان در كار گروهي :
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 كه شوند مطلبي متوجه توانند مي تر راحت اغلب ها آن. آموزند مي زيادي چيزهاي همديگر از آموزان دانش

 صرف را خود وقت از بخشي كم دست برند مي لذت آموزان دانش اكثر. دده مي توضيح آموخته تازه يك

 .ببريد گروهي كار از بيشتري بهره تا كنند كمك شما به تواند مي زير هاي پيشنهاد. كنند گروهي هاي كار

 مزاياي به راجع ها آن با. باشيد صادق آموزان دانش با گروهي، هاي فعاليت براي خود داليل با رابطه در- 1

 .كنيد صحبت گروهي آموزش

 تا بدهيد ترتيب گروهي هاي فعاليت ها آن براي. كنيد ريزي برنامه مساعي تشريك براي رقابت، جاي به- 2

 شود همه نصيب تجربه و تقسيم، گروه اعضاي بين تكاليف

 ريكديگ از تست گرفتن به تشويق را آموزان دانش. كنند كمك همديگر به دهيد ياري آموزان دانش به- 3

 تمرين ها پرسش به دهي پاسخ در هم و منطقي سؤاالت طرح در همه رسمي، غير صورت به بتوانند تا بكنيد

 .كنند

 هاي پاسخ ها آن كه است آن كار اين خاصيت كمترين. بگماريد يكديگر اوراق ارزشيابي به را آموزان دانش- 4

 كار ارزشيابي در ها آن مهارت افزايش با متعاقباً. كنند مقايسه ايد داده ها آن به كه هايي پاسخ نمونه با را خود

 يك گرفتن نظر در با آموزان دانش آن در كه ارزشيابي، از تري پيچيده انواع به را ها آن توانيد مي يكديگر،

 .نماييد تشويق كنند، مي نظر اظهار همديگر كار به نسبت شده توافق قبل از يا معين ي ضابطه

 ثبت براي راه بهترين ديگران به دادن درس. بدهند درس همديگر به دهيد فرصت آموزان دانش به- 5

  است خود هاي دانسته
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 بندي گروه جمعي دسته هاي همكاري براي را آموزان دانش وقتي. دهيد تشكيل متفاوتي هاي گرو- 6

 در ار ها آن بخواهيد است ممكن مختلف شرايط در. بينديشيد ها آن آرايش ي نحوه به راجع كنيد، مي

 و ها قابليت محدوده تا دهيد جاي يادگيري هاي تيم يا و توانايي اساس بر هاي گروه دوستي، هاي گروه

 .سازيد متعادل را ها توانايي

. باشيد حساس گروهي درون فردي بين مشكالت به رسيدگي به نسبت. باشيد ها آن احساسات مواظب- 7

 الزم شايد. بكنيد همكاري به وادار ندارند يكديگر به اي عالقه هيچ كه را آموزاني دانش ندارد دليلي هيچ

 .دهيد تغيير را ها گروه آرايش اشكال، بروز صورت در تا باشيد داشته نظر در احتياطي هايي طرح باشد

 از يكي در آموزي دانش شويد مطمئن تا كنيد نظارت گروهي هاي فعاليت بر. كنيد جلوگيري تنبلي از- 8

 .كند نمي خالي شانه مسئوليت از  و كند نمي تنبلي ها گروه

 يا محبوب آموزان دانش تا دهيد تغيير را ها گروه تركيب گاه گه. كنيد تقسيم را ساز مشكل آموزان دانش- 9

 .نمانند باقي يكساني گروه در هميشه ساز مشكل

  كالم آخر :

هارتي خويش را با دانش با مطالعه وتحقيق چالش هاي مسير كالس خود را بشناسد وفاصله ذهني وم 	- 

  آموزانش كم كند. 

  در كالس در س به فعاليت هاي كالسي به مثابه لحظات مهم اصل زندگي مي نگرد نه صرفا وظيفه  -

  همه دانش آموزان را دوست دارد اگر چه مطمئن است ممكن است همه آنها اورا دوست نداشته باشند.  -
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  ند ، پرتالش،عالقه مندوكم انتظار نشان مي دهددر فعاليت هاي كالسي وشخصي خود را هدفم -

دانش آموزان را براي آينده اي كه مي بيند مي سازد نه صرفا براي برآوردن انتظارات روزمره گذشته  - 

  وامروز

 وزيبايي هاي زندگي، انديشيدن وارزش علم را مي آموزد 		به دانش آموز ان شوق - 

 

  منابع قابل استفاده : 

ن ووالن . آشنايي با يادگيري از طريق همياري ،ترجمه طاهر رستگار ومجيد ملكان،نشرني ، اليس ، سوزا - 

  1382تهران ،چاپ هفتم ،

، ترجمه محمد رضا بهرنگي ، نشر كمال تربيت  2000بروس ، چويس،ويل ،مارشال ،الگوهاي تدريس  -

  .  1380تهران ،چاپ اول ،

  .  1384ا وفنون تدريس ، انتشارات سمت ، تهران ،شعباني ، حسن ، مهارت هاي آموزشي ، روش ه -

حايري زاده ، قاسم خان ، سودابه ، محمد حسين ، يادگيري از طريق همياري ، نشرني ،تهران ، چاپ  -

  .  1384چهارم ، 

كرامتي ، محمد رضا ، الگوهاي برتر تدريس ، يادگيري مشاركتي ، نشر فراانگيزش ، مشهد ،چاپ دوم  -

،1384  .  
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، پاييز  2قابت يا رفاقت در كالس ، مجله روانشناسي تربيتي ، دانشگاه تهران ، سال سي ويكم ، شماره ر -

   	 29.  1380وزمستان 

 

 

 

 

 

  

  

  


