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  چكيده

 دانش معلمان، مديران، توانمنديهاي و استعدادها رشد ،محل يادگيرنده سازمان عنوان به زندگي مدرسه

 عدم معاصر،به جوامع در ها آشفتگي از بسياري گفت توان مي نشود مبالغه .اگر آنهاست اولياي و زانآمو

 ،بر دهد مي سوق ويژه و دقيق رفتارهاي سوي به را افراد كه ارزشي، هماهنگ نظام يك به جوامع  بندي پاي

 .گردد مي

 و گفتار شايسته چيزي چه كه هستند متوجه پيوسته معلمان و مديران. است اخالقي كوشش يك تربيت

 و فردي رفتار زي بهسا و اخالقي ي ها ارزش اشاعه به آنها ؟ آموزان دانش زيبنده رفتاري چه و كرداراست

 تعليم از ما مقصود كه دارد وجود صورتي در فضيلت تعليم امكان گفت توان مي.هستند مند عالقه اجتماعي

 .باشد آن از شدن آگاه براي شاگرد به كمك فضيلت

 صورت اين در باشد اخالقيات چگونگي باره در م.اتي كسب و اشاعه فقط يادگيري و تعليم از ما منظور اگر

 مي چه ها ارزش باره در ببينند و كنند امتحان شاگردان از توانند مي معلمان.هستند تدريس قابل ها ارزش

 تضمين است توانسته مي آنچه و تمام تمراقب با توام كوشش از پس حتي تواند نمي معلمي هيچ اما دانند،

 او به خويش زندگي براي ها ارزش برخي انتخاب در و است برده پي اخالقي هاي ارزش به شاگرد كه كند

 عبدالحليم مهدي احمد( شد؟ نخواهد نيرنگ به متوسل امتحان هنگام به هم شاگرد و است كرده كمك

 )1379 اسدي مهدي ترجمه/

سعي كرده ام در اقدام پژوهي ذيل اهكار هاي رسيدن  .. ..آموزگار پايه  …اينجانب طبق مطالب عنوان شده 

انواع روش هاي  به كالسي بانشاط و تحقق مدرسه زندگي را به طور پژوهشي انجام داده و بيان كنم واز 

 مشاركتي استفاده نموده وكالس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با ميل ورغبت بيشتري

   	درس حاضر شوند. 		كالس  در
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  مقدمه	

 ويادگيري وآموزش وپرورش آموزش هاي هدف تحقق ميزان افزايش براي مدرسه در درسي برنامه توليد

 درراه موثر گامي ي ا ومدرسه اي ،محله اي منطقه ديگرنيازهاي به وپاسخگويي زندگي، هاي ومهارت ارزشها

 .دارد برمي تمركززدايي

 از گيري بهره با شناسي آسيب مطالعات براساس مكمل برنامه عنوان به ملي درسي برنامه بر وهعال برنامه اين

 مدرسه كاركنان توسط مدرسه عملكرد بهبود هدف با مدرسه، بالين در مدرسه، كاركنان مشاركتي پژوهش

 توانمنديهاي و استعدادها رشد ،محل يادگيرنده سازمان عنوان به زندگي مدرسه اساس براين.خواهدشد توليد

 مكان مدرسه،صرفا)  عادتي( سنتي ديدگاه در كه درحالي.است آنها واولياي آموزان مديران،معلمان،دانش

 .است آموزان دانش استعدادهاي رشد و پرورش

 استقبال باشد،مورد خود وپارامترهاي متغيرها تمامي رشد فكر به كه اي مدرسه چنين اين است بديهي 

 بيشتري ومشروعيت مقبوليت از جامعه ودرنزد قرارخواهدگرفت آنها اولياي و آموزان انش،كاركنان،د مديران

 .شد خواهد برخوردار

 مورد  وجامعه مدرسه فرهنگ در بايد سازي غني هاي هدف اساس براين.است فرهنگي _ محيطي رويكردي

- ياددهي اربتج مجموعه(اهداف،محتوا بر مشتمل درسي گيردودربرنامه قرار جدي وعنايت توجه

 صورت ،به ارزشيابي هاي روش و وامكانات يادگيري،منابع-ياددهي هاي واستراتژي ها ،روش)يادگيري

 . قرارگيرد عمل مورد تحصيلي هاي پايه كليه درسي برنامه راهنماي در تلفيقي و يكپارچه
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 و مستقيم آموزش رد،رويك ما باعتقاد.محتوايي تا دارد روشي ماهيتي درسي برنامه سازي غني اساس براين

 ساعاتي اختصاص و هفتگي برنامه جدول در زندگي هاي مهارت نام به درسي گنجاندن محتوايي،يعني

 .زندگي تا است زندگي ترك معناي ،به آن به هفته در محدود

  

  :بيان مساله 

پايان هر دو  مساله اي كه بنده با آن مواجه شدم وباعث شد كه تغييراتي در كالسم ايجاد كنم هر ساله در 

) از دانش آموزان مي خواهم كه نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پنجمسال (اول و نيم

 مدر مورد روش تدريس بنده ارائه دهند پس از جمع آوري به اين نتيجه رسيدم كه دانش آموزان  پيشنهادات

. ضمنا افراد كالس است   كم  ستمر آنان ونمره ارزشيابي هاي م	كمتر توجه نشان مي دهند  . .به درس 

جهي به درس ندارند و نشاني از شادي و نشاط در كالس به چشم نم وسيار كسل و كم حوصله هستند و ت

تا هم كالس بانشاطي بوجود بياورم انجام دهم. 	زمينه  به همين دليل تصميم گرفتم پژوهشي در اينخورد. 

  	دگي كوشا باشم.و هم اينكه در تحقق برنامه مدرسه زن

  		 	عالقه چنداني ندارند؟   ......... .چرا دانش آموزان به درس  		-

  شده است؟   . .دبيران سال هاي قبل سبب بي انگيزه نمودن آنها به درس   آيا شيوه تدريس بنده يا 		-

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

عدم استفاده از  		-تاثير داشته است ؟   . .هاي مستمر وتكويني در يادگيري درس   عدم توجه به ارزشيابي 		-

  درتدريس توسط دبيران موثر بوده است ؟  وسايل كمك آموزشي

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

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

يادگيري است. همه دست اندركاران امور آموزشي وتربيتي با كلمه  -بخشي از فرايند ياددهي  ارزشيابي
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امتحان آشنايي دارند . اگر بگوييم كه ارزشيابي حلقه مفقوده يادگيري محسوب مي شود زياد به  و ارزشيابي 

چرا كه از يك نظر ارزشيابي آخرين حلقه از فعاليت هاي آموزشي معلم وبرنامه درسي  فته ايمخطا نر

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

ري دانش ها همه گمان مي كنند كه ارزشيابي مخصوص اندازه گي تدريس شمرده شود.  هاي درسي وفرايند

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

تدريس وي نيز مي باشد وبه عنوان ابزاري براي درك   هاي معلم در كالس ونحوه  برنامه درسي وفعاليت

ارزشيابي بخشي از   گفت كه ويادگيري دانش آموز به كار رود.حال مي توان نقايص برنامه وروند تدريس

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

 

  اهميت موضوع :

  :مدرسه در زندگي به اميد و نشاط تقويت اهميت
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 و اقتصادي صاحبنظران آن، هاي شاخص و توسعه درباره پردازي نظريه و جدل و بحث سالها از پس امروزه

 به رسيدن براي. اند كرده مطرح يافتگي توسعه معيار عنوان به را انساني توسعه نام به خصشا ، اجتماعي

  .شود مي استفاده اصلي شاخص سه از انساني توسعه

 زندگي به اميد نرخ بردن باال براي سرانه درآمد شاخص -باسوادي شاخص -زندگي به اميد نرخ شاخص

 توجه و زندگي احساسي هاي مهارت به افراد كردن مجهز آن ايراهه از يكي كه. دارد وجود گوناگون راههاي

  .است رواني بهداشت به

 عيني هاي موقعيت و مسائل حل در شده آموخته نظري راهبردهاي و اصول بستن كار به معني به مهارت

 در مهمي عامل كند عمل درست اگر و نهد مي گام آن در مودك كه است اي جامعه نخستين مدرسه. است

 ياد كنند، مي زندگي مدرسه در سال 12 نوجوانان و كودكان. شود مي محسوب زندگي هاي مهارت رشپرو

 و شود مي فراهم مدرسه محيط در كودكان اجتماعي زندگي هاي تجربه اولين. شوند مي ساخته و گيرند مي

 در و مدرسه در زندگي به نسبت آنان بازخورهاي و باورها فرضها، پيش ذهني، هاي برداشت از بسياري

 مناسبات سرچشمه مدرسه شود مي گفته و گيرد مي قرار تجربه و سنجش آزمون مورد درسي كالس

 مي قلمداد آن فرهنگي محصول جامعه نسل مدت بلند در و است آينده نسل كردارهاي و رفتارها و اجتماعي

  .شود

 جاي به و انزجار شادابي، و طراوت و نشاط جاي به آموزان دانش باشد ميرنده و زده غم ايستا، اگر مدرسه

  .آموزند مي را توزي كينه و حسادت ورزي، عشق و مهرباني

 دهنده تحقيق و برانگيزنده تحصيلي، طراوت و شادي كنجكاوي، و موفقيت زندگي، به اميد پويا، مدرسه در

  .است آموزان دانش آتي مقتضيات و فطري نيازهاي و استعدادها
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 براي نيز داري جهت كوشش اجتماعي، علوم و زبان رياضي، مفاهيم تجربي، علوم آموزشي ضمن بايد مدرسه

 كلي طور به و كند فراهم آموزان دانش به آن آموزشي و زندگي هاي مهارت تعريف علمي هاي فرصت ايجاد

  .بدهد ياد آموزان دانش به آميز موفقيت زندگي يك داشتن براي را الزم هاي مهارت

 واقع هاي هدف طرح در مهارت درست گيري تصميم در مهارت ، مسئله حل در مهارت مدرن مدارس در

 اند هايي مهارت جمله از انساني ارتباطات برقراري در مهارت و خالق و انتقادي تفكر در مهارت زندگي بينانه

  .شده توجه آن به زياد كه

 رشد خود، توسعه چون ريديگ هاي جنبه به فنون و علوم آموزش موازات به يافته توسعه كشورهاي در

 در مديريت ديگران، به محبت دوستي، نوع مهرورزي، خود، كنترل تفكر، حواس، تمركز عاطفي و هيجاني

 مهارت عنوان تحت تربيتي، و آموزشي هاي ريزي برنامه متن در زندگي به اميدواري نيك، اخالق و رفتار

 وارد هستي جهان گستره به مدرسه داالن از تتربي كه است شرايطي چنين در. است شده وارد زندگي، هاي

  شود مي يگانه دانستن نشاط و شور با زيستي شرق و شود مي

  توصيف وضع موجود :

 با معلم وقتي.دارد بستگي معلم رواني و روحي وضيعت به زيادي حدودي تا درس كالس عاطفي و رواني جو

 زيرا.برد خواهند لذت بودن او كنار در و مصاحبت از اموزان ،دانش شود كالس وارد بانشاط و شاد ي روحيه

 ،در وبزرگي بودن مهم.است معلم ي چهره ظاهري حاالت,  كالس در ونشاط شادي ايجاد براي قدم نخستين

 .نيست بودن رو ترش و عبوس و كردن اخم

 مي برندو يم حساب انها از شاگردان ، كنند اخم و باشند عبوس هميشه اگر كنند مي تصور معلمان از برخي

 دهد مي نشان روزنشاين بررسي.  دهد مي نشان را ديگري ي نتيجه شده انجام تحقيقات كه حالي ترسند،در

 ميزان بيشترين نتيجه ودر درس در اموزان دانش درگيري بيشترين ايجاد در شوق با و زنده سر معلمان كه
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 از برخوردار و عاطفي اخالق، ،خوش بشاش فردي بايد بخش اثر معلم ، بنابراين. ند تر موفق انان يادگيري

 با  و بگيرد را خود عصبانيت و خشم جلوي ، باشد داشته لب بر تبسم.  باشد پذير اعطاف و رواني سالمت

 به را اموزان دانش توجه چهره حاالت از قبل كه چيزي اولين گاهي.  باشد قاطع ولي صميمي اموزان دانش

 و خود براي هم معلم پوشش رنگ و نوع زيرا ، است معلم لباس يا شپوش نوع و رنگ ، كند مي جلب خود

 مناسب و روشن،زيبا ، تميز لباس معلم اگر.  باشد كننده كسل يا اور نشاط تواند مي اموزان دانش براي هم

 از اموزان دانش و شود مي اموزان دانش و خود نشاط و شادي ،باعث كند توجه جلب كه طوري ،به بپوشد

 هايي لباس پوشيدن: گويد لوشرمي.كنند مي شادي و رضايت احساس بودن او كنار در و او با نكرد صحبت

 در ايستادن هنگام ، دهد مي اموزشي محيط به كه خاصي زيبايي بر عالوه ، مدارس در شاد هاي رنگ با

 در شود يم توصيه بنابراين.  دارد اموزان دانش ي روحيه در ساسي ا تاثيرات ، كالس در نشستن و صف

 . شود استفاده سفيد و ابي خصوص به  روشن  هاي رنگ از بيشتر ، مدارس

 ي نحوه ، صدا كيفيت در تنوع.  كند مي انگيز مالل و كننده كسل را درس ،كالس معلم يكنواخت صداي

 صدا كردن بم و زير و كردن صحبت ارام.است معلم سرزندگي و نشاط بياگر گفتار، سرعت و صدا تن بيان،

 تمرين را كردن صحبت در سرعت انواع پس. شود مي تدريس به اموزان دانش اشتياق و توجه جلب ،سبب

 توجه ، ديگر سرعتي به سرعت يك از تغيير هنگام كه شد خواهيد متوجه  ، تمرين ضمن در.  كنيد

  .شود مي ،بيشتر گويد مي انچه به شما مخاطبان

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي  .…ت مد …آموزشگاه  …آموزگار پايه  .…اينجانب 

در سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم كه با ايجاد و اجراي مدرسه زندگي و تحقق آن كالسي شاد و با باشم. 

  نشاط داشته باشم.
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	 			) 1شيوه گرد آوري اطالعات (شواهد   

گنجانده   ....... .درس ه آموزشي آنها مي باشد كه در برنام  پنجمدربين دانش آموزان سال  پژوهش حاضر  

عالقه كمتري  . ........درس  شده است. امسال هم طبق سالهاي قبل براي اينكه بدانم چرا دانش آموزان به

ديگري به اين درس نگاه  نشان مي دهند وچه كار كنم كه دانش آموزان از اين حالت خارج شوند وبا ديد

اين درس وكالس بنويسند  ابتدا از خود آنها خواستم كه نظرشان را درباره پي ببرند  . .كنند به اهميت درس 

 		اين درس استفاده شود.  دارند ودوست دارند از چه روشي براي تدريس  . .انتظاري از كالس 	وبگويند چه 

اين  وضعف دانش آموزان در بعداز نظر خواهي از دانش آموزان با مشاور وهمكارانم در باره علل بي عالقگي	

آمده وعلل بي عالقگي  درس صحبت نمودم سپس از تعدادي از اولياء دانش آموزان ضعيف دعوت به عمل	

 	 		جويا شدم. و همچنين عدم شادي و نشاط آنها در كالس وضعف فرزندشان را نسبت به درس 	

 تجزيه وتحليل داده ها

وساير   شاوره با مشاور در مدرسهپس از بررسي نظرات ومطالعه كتاب ها ومجالت مختلف و همفكري وم 

به نتايجي دست  و عدم شادي و نشاط در كالسدرباره علت عدم عالقه دانش آموزان به درس 	همكاران 

   	مي باشد:   يافتم كه به شرح ذيل

  نظرات همكاران: 

  نداشتن انگيزه  		-

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

 قرار گرفتن	توجه ،عالقه وتحت تاثير برنامه هاي تلويزيوني وماهواره اي  -
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  سطح پايين تحصيالت خانواده   - 

  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 رف اوقات زيادي ازص -  

  				خانواده سطح تحصيالت - 

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

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

ها نداشت بلكه از پايه هاي باالتر هم نظر  پنجميسال   البته نظر خواهي از دانش آموزان فقط اختصاص به

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

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

  نظرات دانش آموزان :  

   :نظر دانش آموزان ممتاز ودرس خوان - 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 استان شناسي- 

  ضعيفنظر دانش آموزان  -ب  

  	نداشتن انگيزه ودرك درست وروشن از آينده  - 

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

  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

 سازي غني رويكرد

 مورد  وجامعه مدرسه فرهنگ در بايد سازي غني هاي هدف اساس براين.است فرهنگي _ محيطي رويكردي

- ياددهي تجارب مجموعه(اهداف،محتوا بر مشتمل درسي گيردودربرنامه قرار جدي وعنايت توجه

 صورت ،به ارزشيابي هاي روش و وامكانات يادگيري،منابع-ياددهي هاي تراتژيواس ها ،روش)يادگيري

 . قرارگيرد عمل مورد تحصيلي هاي پايه كليه درسي برنامه راهنماي در تلفيقي و يكپارچه
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 از آموزان دانش ،اولياي آموزشي تجهيزات و) وفيزيكي رواني( آموزشي،فضا مديريت،كاركنان ديگر سوي از

 .باشند توجه كانون سازي غني برنامه در ،بايد مناسبات و ملكرد،ع رفتار نظر

 و مستقيم آموزش ،رويكرد ما باعتقاد.محتوايي تا دارد روشي ماهيتي درسي برنامه سازي غني اساس براين

 ساعاتي اختصاص و هفتگي برنامه جدول در زندگي هاي مهارت نام به درسي گنجاندن محتوايي،يعني

  .زندگي تا است زندگي ترك معناي ،به آن به هفته در محدود

 زندگي هاي مهارت

 موفقيت براي كه است ،عاطفي،مهارتي شناختي هاي توانايي از اي مجموعه زندگي،يعني هاي مهارت

 آماده ومشكالت ومسايل ها برتنش غلبه براي را باشدوفرد مي موردنياز زندگي در وشادماني شعف واحساس

 )1980، وديگران استنتن.(كند مي

 ارتباط برقراري هاي واجتماعي،مهارت وخانوادگي شخصي هاي وارزش خود شناخت مثل هايي مهارت

 هاي گيري،مهارت تصميم هاي خود،مهارت اهداف ها،شناخت ومسئوليت حقوق شناخت هاي موثر،مهارت

 .وخودكنترلي جسم و رفتار سالمت از مراقبت هاي خشم،مهارت كنترل

 زندگي هاي ومهارت ها ارزش درآموزش هماهنگي لزوم

 ،مدرسه خانواده ،يعني جامعه تربيتي نيروهاي تمامي زندگي،وظيفه هاي ومهارت ها ارزش آموزش مسئوليت

 اين هاي فعاليت و است،اهداف وضروري است تبليغي و سياسي،اداري ها،نهادهاي اجتماعي،رسانه نهادهاي و

 مدارس هاي فعاليت با تضاد يا تقابل در اجتماعي نهادهاي فعاليت باشدتا هماهنگ بايكديگر نهادها

 .قرارنگيرد
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 زندگي هاي ومهارت ها ارزش ويادگيري آموزش در مدرسه نقش

 ودانش آموزان ،بادانش باديگرهمكاران معلم آموزان، باكاركنان،دانش مديريت ومناسبات رفتار،عملكرد نوع

 رامثل هايي ،ارزش آموزان دانش درواقع.كند مي ايفا مهمي ،نقش ارزشها بايكديگر،دريادگيري آموزان

 وترغيب ديگران به احترام وخودباوري ريزي ،برنامه وظايف وانجام پذيري ،مسئوليت وصميميت دوستي

 به درانجام انگاري وسهل مسامحه شدن، خودغرق ودر مردم از دوري مثل هايي ياضدارزش ، آنان وتشويق

 رواني ازفضاي عملكردشان و ها فعاليت كردن تلقي ارزش ،بي اشخاص به ،توهين ، ها مسئوليت موقع

 . كند تسهيل را ها هدف ،تحقق بايد مدرسه جاي ،جاي بنابراين.آموزند مي مدرسه

 آموزش فرهنگ و درسي برنامه سازي غني

 به آموزان دانش قراردادن معرض در براي شودكه مي تشكيل متنوعي تجربيات از درسي، برنامه سازي غني

 درسي برنامه در معموال كه واقعي، زندگي در عملي هاي وزمينه مهيج هاي ايده ، ها ،فعاليت ضوعاتمو

 .شوند مي ،طراحي ها ارزش ويادگيري زندگي هاي مهارت رشد منظور شود،به نمي پرداخته آنها به عادي

 :يادگيري– ياددهي تجارب انواع

  اكتشافي هاي فعاليت - 1

 وهيگر آموزشي هاي فعاليت - 2

 يادگيري كوچك هاي گروه يا انفرادي كارهاي قالب در واقعي زندگي در پروژه اجراي هاي فعاليت - 3
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 :اكتشافي فعاليتهاي تدارك هاي هدف

 ها ناهماهنگي مسايل،درك ،درك)ارزيابي(انديشيدن نقادانه توانايي شامل خالق تفكر هاي مهارت رشد- الف

 . غيرمرتبط وعناصر

 . وگسترش بسط وابتكارومهارت پذيري،نومايگي ،انعطاف نيروا مهارتهاي رشد-ب

 :گروهي آموزش هاي فعاليت تدارك هاي هدف

 قدرداني و گذاشتن ارزش: مثل عاطفي وفرايندهاي وانتقادي منطقي خالق،تفكر تفكر مهارتهاي پرورش. 1

 مخالف، نظرات شنيدن ديگران،تحمل عقايد به كردن،احترام

 وگروه وارزيابي ،مصاحبه برداري دادن،مشاهده،دريافتن،نت گوش:يادگرفتن نهچگو هاي مهارت پرورش. 2

 گيري نتيجه و اطالعات وتحليل اطالعات،تجزيه بندي

 مرجع مواد از استفاده مهارتهاي پرورش. 3

 غير هاي گفتن،مهارت سخن هاي موثر،مهارت دادن گوش هاي مهارت( موثر ارتباط هاي مهارت پرورش. 4

 ).كردن،همدلي،گفتگو كالمي،اعتماد

 :سوم نوع هاي فعاليت تدارك از هدف

 يك به نسبت خودرا كار تعهدبه و خالق هاي عاليق،ايده بتوانند آموزان دانش درآن كه هايي فرصت ايجاد. 1

 .اند،بكارگيرند كرده انتخاب خود كه واقعي مسئله

 .اي رشته بين لعاتومطا بياني ي هنرمندانه سطوح و شناسي روش و محتوا بيشتر درك. 2
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 . اصيل محصوالت آوردن بوجود. 3

 منابع،مديريت از ،سازماندهي،استفاده ريزي برنامه هاي حيطه در يادگيري مهارتهاي پروراندن. 4

 .خودانديشي و وخودارزيابي گيري زمان،تصميم

 ديگردانش با موثر تعامل براي توانايي و خالق موفقيت نفس،احساس ،اعتمادبه كاري تعهد ايجاد. 5

 .برخوردارند باالتري مهارت وسطح عالقه از كه افراد ساير و آموزان،معلمان

  اجراي راه حل موقت

  درس كالس در آموزان دانش نشاط بر موثر عوامل

 : كالس فيزيكي وضعيت

 نور، رنگ، شامل فيزيكي فضاي. باشد مي كالس فيزيكي وضعيت آموزان دانش نشاط در مؤثر عوامل از يكي

 . است آموزان دانش تعداد و تهويه ها، نيمكت نشچي

 : رنگ) الف

 تأثيرات آدمي روان و روح بر كه گونه همان ها رنگ دهد مي نشان دانشمندان تحقيقات و مطالعات

 از يك هر كه باورند اين بر محققان. دهند مي قرار تأثير تحت نيز را او جسم گذارند، مي جاي به گوناگوني

 بر مبني متعددي هاي گزارش باره اين در و دارند انسان بدن براي محسوسي درماني صخا فوايد ها رنگ

 از برخي. اند كرده دريافت فيزيكي هاي بيماري از بسياري درمان در رنگ از آميز موفقيت هاي استفاده

 بدن هاينياز از اي نشانه تواند مي خاص رنگ چند يا يك به ما ناخودآگاه تمايل معتقدند حتي دانشمندان

 شده داده نسبت ها رنگ از يك هر به كه مختلفي درماني خواص از اطالع. باشد خود ترميم جهت در ما
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 مختلف فضاهاي دكوراسيون طراحي و لوازم تهيه هنگام آنها صحيح انتخاب به شاياني كمك تواند مي است

 . باشد مدرسه

 كند مي ساطع خود از آفريني شادي پرتوهاي نارنجي. است صميمي و گرم رنگ نارنجي رنگ مثال عنوان به

 از را اضطراب كه طوري به است بخش آرامش و زا انرژي كه سبز رنگ يا. است خستگي رفع موجب كه

 ايده رنگي سبز كه اين خصوص به. شود مي عضالني هاي گرفتگي و تنش رفع موجب و كند مي دور انسان

 . است نياز مورد مشآرا و تمركز آنها در كه است فضاهايي براي آل

 : ها نيمكت چينش) ب

 دانش با معلم چهره به چهره و مؤثر ارتباط همچنين و يكديگر با آموزان دانش بيشتر تعامل و ارتباط براي

 بهترين تربيت و تعليم علماي. گردد محقق مهم اين كه شوند چينش طوري ها نيمكت بايست مي آموزان

 كه هايي درس در خصوصاً كنند، مي پيشنهاد شكل» U« يا اي رهداي صورت به را ها صندلي چينش روش

 در. باشد مي پروژه يك و آزمايش انجام يا و مسئله يك حل براي گروهي هاي فعاليت بررسي، و بحث به نياز

 دانش تمامي گردد مي باعث امر اين. بود خواهد پذير انجام صحيح شكل به ارتباط و تعامل صورت اين

 . نيايد وجود به آنها در خستگي و انفعالي حالت و شوند فعاليت نآ درگير آموزان

 : آموزان دانش تعداد و تهويه) ج

 راحت تنفس و باشد جريان در كالس در اكسيژن پر و تازه هواي مستمر صورت به شود مي باعث هوا تهويه

 دور آموزان دانش از تكسال و رخوت حالت و آيد مي وجود به سرزندگي و نشاط نتيجه در گردد، انجام تر

  . باشد متناسب موجود فضاي و مساحت به نسبت خصوص به بايد آموزان دانش تعداد كه آن ضمن شود، مي
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 : تشويق ابزار ●

 آيد مي پديد آدمي در شوقي آن سايه در فرداست، براي تأييد نوعي و تقدير و تحسين از اي جلوه تشويق

 . سازد مي مكرر را آن و كرده اقدام معين رفتاري به كه

 مي انرژي و نيرو انسان به كه است كننده وادار عامل تشويق: گفت توان مي تشويق تعريف در كلي طور به

 رضايت اين و كند مي خشنودي و رضايت احساس خود زحمت و كار از شود مي تشويق كه شخصي دهد،

 . گيرد مي را او ميلي بي و خستگي جلوي كه است خاطر

 كرده رشد فرد استعدادهاي و آورده وجود به فرد در را اعتماد وحس است روح تقويت مايه ينتحس و تشويق

 . آيد درمي فعليت به اش دروني توان و

 كند مي امتناع را فرد خودپسندي همين ولي باشد، نداشته آدمي براي اي فايده است ممكن تشويق حاصل

 مي او نشاط و دلگرمي موجب نتيجه در است بوده تأييد مورد و عاقالنه عملش كه دهد مي اطمينان او به و

 . شود

 : مدرسه به ورود و كالس از قبل اوقات در اموزان دانش كافي خواب ●

 از يك هر و است غريزي كار تغذيه مثل خوابيدن. است برخوردار ما زندگي در مهمي بسيار جايگاه از خواب

 . است بقاء غريزه از جزيي دو اين
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 قرار بررسي مورد را آن كه اي زاويه هر از هستيم، توجه بي آن به ما كه اين عليرغم خواب ائياستثن اهميت

 هاي جهت از ناكافي خواب. است واقعيت يك بنگريم، شود مي مربوط آن به كه زندگي جنبه ازهر و دهيم

 . گذارد مي سوء عواقب انسان بر مختلف

 خون فرمول در نيز تغييراتي يابد، مي گسترش نيز زمنم هاي بيماري خوابي، بي صورت در جسمي نظر از

 دايمي خستگي با همراه كسالت حالت و گردد مي خوني كم پيدايش سبب درازمدت در كه آيد مي وجود به

 بدخوابي اين بر عالوه. كند مي توليد كرد، توجيه را آن توان نمي خوبي به كه تنبلي حالت يك و فزاينده و

 كندتر و تر مشكل را گوارش عمل و داده كاهش نيز را جسمي نيروي بلكه گردد، مي خستگي باعث تنها نه

 . شود مي مختل نيز حواس عملكرد و سازد مي

 رواني مرحله از و شده مضطرب سپس و ناپايدار نگران، عصبي، باشند، نداشته كافي خواب كه آموزاني دانش

 . رسند مي خستگي و كوفتگي مرحله به شديد

 وجود نيز ضعف و شدت از هايي تناوب با همراه، بيولوژيك و طبيعي هاي دوره ها، بدخوابي اين در مسلماً

. سازد مي كوه كاهي از و كرده تشديد را آنها است برخوردار بدي كميت و كيفيت از خواب چون ولي دارد،

 يعني خود ارزش با بسيار خصايص فردي چنين. شود مي رواني ناراحتي دچار دائماً خواب كم شخص

 مشكالت و شود مي افزوده كودكان افسردگي بر روز روزبه خوابي بي براثر. دهد مي دست از را دورانديشي

 جويي كناره روحي، مشكالت انرژي، ضعف اشتهايي، كم جمله از گردد، مي آنها عارض زمينه اين در ديگري

 . دكنن مي اندوهگيني و بودن ارزش بي احساس ها، فعاليت و دوستان از

 دآنش در نشاط ايجاد عوامل جمله از دروني انگيزه وتقويت آموزش در هدف به دادن اهميت همچنين

 .است آموزان



  

اهده مي باشد .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي شاين فايل فقط براي م

با قيمت فقثط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemanakafinet.ir 

٢١ 

 

 و ماليم هاي موزيك از بدني،استفاده تنبيه از استفاده مدرسه،عدم كاركنان و معلم بودن كالس،شاد دماي

 در تواند مي همگي... و مدرسه فعال تعاوني شركت ، آموزان دانش تمام به مدرسه اولياي محبت مناسب،

 . نمايد كمك كالس و مدرسه جذابيت به خود جاي

  اجراي راه حل جديد :

  راهكار هاي زير را اجرا نمايم:پس از پيدا كردن راه حل هاي موقتي تصميم گرفتم به كمك مدير آموزشگاه 

 تحصيلي دوره به توجه با كالس ايلوس ساير و ديوارهاي آميزي رنگ در روشن و شاد هاي رنگ از استفاده -

  آموزان دانش جنسيت و

  كالس مخصوص اعالنات تابلو داشتن -

  معلم تميز و منظم لباس و آراسته ظاهر -

  درسي مطالب دادن جلوه سخت از پرهيز -

  آموزان دانش فردي هاي تفاوت و استقالل به توجه -

  فراوان اندرزگويي و آمريت از رهيزپ و آموزان دانش اشتباهات از پوشي چشم و گذشت -

  اموزان دانش از ي نااميد احساس كردن دور -

  آموزان دانش مثبت هاي جنبه و قوت نكات تقويت -

  آموزان دانش فرهنگي و خانوادگي  سرزنش از پرهيز -
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  درعمل آموزان دانش تك تك به دادن اهميت-

  آموزان دانش با ورزي كينه گونه هر از پرهيز -

  زرنگ و قوي آموزان دانش از حوصله كم و ضعيف آموزان دانش درس كالس سازي جدا از پرهيز -

  آموزان دانش برابر در گيري جبهه از پرهيز -

  آموزان دانش هاي خواسته به بيشتر توجه -

 )  محوري آموز دانش يا محوري معلم(  محوري تك از پرهيز -

  موقع به و جا به و مناسب ي دازهان به مزاح و طبعي شوخ از استفاده -

 و است مجاز اول ي شيوه.  دارد تفاوت تمسخر و متلك ، ريشخند با مزاح و طبعي شوخ كه داشت توجه بايد

.  است ذهني تعمق و تفكر ي بازدارنده و منفي دوم ي شيوه ولي ، كند مي كمك درس كالس مثبت  جو به

 .  ببرد سوال زير را معلم وقار و شخصيت نبايد مزاح و طبعي شوخ كلي طور به

  مدرسه حياط در ادب و علم بزرگان از آموزنده و پذير دل سخناني نوشتن-

 مطالب آن به آموزان دانش ، الزم ي نتيجه حصول تا كه مطالبي براي زيبا و بزرگ اعالنات تابلو داشتن -

 .  باشد داشته توجه و مراجعه

 .  درخت و گياه و گل و باغچه داراي و زسب سر فضايي به مدرسه حياط تبديل -

  نفع ذي عوامل از خواهي نظر و مشاركت با مدرسه تربيتي و آموزشي هاي برنامه اجراي -
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  )  2شواهد ( گرد آوري اطالعات

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

 ه هاي نظر خواهي رابين دانش آموزان توزيع نموده واز آنها خواستم نظرات ، انتقادات وهمين دليل برگ

  وروش تدريس بيان كنند .پيشنهادات خودرا نسبت به درس  

 هنگام گروهي و فردي فعاليت: از عبارتند طرح موفقيت كيفي شاخص انتخابي هاي حل راه انجام از پس

 ، تست كالس و كرامت طرح مانند برنامه فوق و كالسي فعاليت به آموزان دانش عالقه ، تمرين و تدريس

 كمي شاخص و...  و منزل و كالس در مرتب و منظم ها غيبت رسيدن حداقل به ، منزل در برنامه داشتن

 را محقق و بود چشمگير بسيار دروس كليه از مستمر و منظم آزمونهاي انجام شامل كه طرح موفقيت

  .ساخت متعجب

  اقدام جديد و اعتبار بخشي :  بي تاثيرارزيا

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

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

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

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

ث ايجاد تغيير كرده وتا حدودي باع . .دانش آموزان در باره كالس  انجام همه اين كارها باعث شده بود نظر  

تمام نشده وبايد باز هم تحقيق كرد وكار كرد چرا كه راهي طوالني  عالقه وانگيزه در آنها شود . اما هنوز كار

آنها سروكار داريم به اميد روزي كه آنگونه بايد بتوانيم بر دانش  پيش رو داريم وبا دانش آموزان وفكر وروح

ودراه پيشرفت وسرافرازي ايران عزيزمان بيش از پيش قدم  هآموزان عزيز وتوانمد اين مرز وبوم اثر گذار بود

  		برداريم. 
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  نتيجه گيري: 

 خانواده كنار در و دارد اي ويژه  جايگاه تربيت و تعليم نهاد ترين مهم حكم در مدرسه جوامع همه در امروزه

 مدرسه و رسمي تتربي به شدت به امروز انسان و كشد مي دوش به را آموزان دانش تربيت و تعليم وظيفه

 آموران دانش زندگي از مهمي بخش و است انسان زندگي راهنماي و تجربه محل مدرسه زيرا. دارد نياز

 نياز تربيت به است زنده وقتي تا انسان.ملزومند و الزم مفهوم دو انسان براي تربيت و زندگي است مدرسه

 تجربه و زيستن چگونه دانش، كسب و معل تحصيل.كند زندگي بتواند تا كنند مي تربيت را او و دارد

 نيازهاي و ها خواسته مختلف دليل به امروز مدارس اما. باشد مي پرورش و آموزش واالي اهداف از اندوختن

 شده بعدي تك ديگر عبارتي به.نمايند انگيزه ايجاد آنان در توانند نمي و كنند نمي برآورده را نوجوانان اغلب

 و روحي و احساسي و عاطفي نيازهاي و دهند مي اهميت مطلق طور به وزشيآم هاي جنبه به فقط و اند

 بايد ابتدا آموزشي، هاي محيط در يادگيري فرآيند ايجاد براي.دهند مي قرار تر پايين مراتب در را آنان رواني

 اي حيهرو با و باشد عالقمند مسئولين و مدرسه به ابتدا آموز دانش اينكه يعني باشد فراهم مناسب بستري

 داشته شادابي و امنيت و آرامش احساس موجود آموزشي فضاي در و بشود محيط اين وارد نشاط با و شاد

 هايي محيط چنين در.گيرد نمي انجام سهولت به ارعاب و ترس و تهديد با توام محيطي در يادگيري. باشد

 و شادي.گيرد مي شكل مطلوبنا هاي واكنش و منفي هيجانات متفكرانه يادگيري فرآيند برقرار جاي به

 مي ايفا موثري نقش حياتي هاي جنبه از بسياري در كه است انسان رواني و روحي نيازهاي از يكي نشاط

 عبارت به. است پويا تربيت و تعليم نظام يك براي الزم بستر و اساسي نياز پيش نظران صاحب نگاه از و كند

 ترس، ناكامي،: مانند اي منفي عواطف حتي و بخشد مي خاص مفهوم و معنا انسان زندگي به نشاط ديگر

 است لبخند بودن شاد و نشاط ايجاد براي مهم و موثر عوامل از يكي.دهد مي كاهش را نااميدي و نگراني

 با و بخشد مي بيشتري نشاط آموزشي فضاي به كه است موثري عامل افراد رويي خوش و متبسم هاي چهره

 مكاني تنها »مدرسه« آموزان دانش از معدودي براي شايد.داد شادابي محيط به توان مي لبخند آفرينش
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 مدرسه در كه ساعاتي كه نمايند مي تصور و كنند مي فراموش را مشكالتشان و ها غم جا آن در كه است

 مي آنان شادابي در موثري عامل روحيه تغيير اين و شود مي كاسته هايشان غصه از كنند مي سپري

 را آنان و باشيم داشته را الزم توجه آنها خوشايند و زيبا احساس اين به لطفا فرهنگي محترم نهمكارا.باشد

 مي مدارس در موجود سرمايه ترين بزرگ شادي و لبخند عاطفه، و محبت عنصر دو از استفاده.نماييم درك

 با توام صميمي و شبخ لذت آموز دانش بر حاكم روابط اگر چنين هم و باشد داشته بسزايي تاثيرات تواند

 لذت و داشتني دوست بسيار آنان براي محيط اين باشند متعالي آموزشي هاي برنامه و باشد احترام و محبت

 هايي انسان تربيت آموزشي نظام كاركردهاي ترين مهم از يكي كه: گفت چنين توان مي پس.باشد مي بخش

 از عبور در و كنند زندگي شاداب و موثر اجتماعي نظام در نشاط با و پويا فعال حضوري با بتوانند كه است

 نه اي آينده در مهم اين كه اين اميد به.باشند موفق خطا از درست راه يافتن و زندگي فرودهاي و فراز

  .يابد تحقق دور چندان

  ايجاد شادي و نشاط و تحقق مدرسه زندگيپيشنهاداتي جهت 

   آموزش  فرهنگ  و سيدر برنامه سازي غني در  تأمل  براي  هايي نكته

  توانايي  يعني هستند، آن  دنبال  به  پرورش و  آموزش  متخصصان و  مردم  ي همه  كه  پرورش و  آموزش  هدف دو

 و  وين. (هستند  هم  مكمل  كنند،بلكه نمي در به  ميدان از را ديگر يك تنها  ،نه  شخصيت  پرورش و  علمي

 . بالعكس و  شده  شخصيت شكوفايي  باعث  علمي  توانايي  كه  معني  بدين). 1985 ، والبرگ

 

 و تر ،مذهبي  بوده  ذاتي  انضباط  داراي  كه  آموزاني دانش  كه اند داده  گزارش ،1986 ، هانسون و  برگ گينز

 ، درسي  پيشرفت  هاي درآزمون و هستند  قايل  تري بيش  ارزش ، آموختن  براي يا و هستند تر كوش سخت

 .كنند مي  كسب  باالتري  نمرات
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  اولياي و  آموزان دانش ، كاركنان  ي جانبه  همه رشد و  شخصيت  پرورش  قبال در بايد  مدارس  اساس  اين بر

 .كنند عمل  متعهدانه و  بوده  حساس ها آن

 و  است  مدرسه در جدي  ي برنامه  داشتن نيازمند  آموزان دانش  شخصيت  ي جانبه  همه رشد  كه  بپذيريم بايد

 تربيت موسيقي، و هنر  آموزش ، كرد بسنده نبايد شخصيتي  آموزش از  خاصي  هاي تكنيك  اجراي  به صرفاً

  اين  حرمت  متأسفانه كه  است  حالي در  اين و گيرد مي بر در را  انسان  شخصيت  هاي جنبه از  بسياري ، بدني

 . تنيس برخوردار  كافي  شأن از  مدارس در  دروس

.  نيست  آن در  خيري نباشد،  حلم با  مقارن و  همراه  كه  عقلي. است  حلم  مردان  خصلت و  خوي  ارزشمندترين

 « البالغه نهج. » رأفت و  حلم با مگر رسيد توان نمي  ايمان  حقيقي  منزلت  به

  مدرسه شوند،  مي  گرفته  دي،ج ،صبوري  پذيري مسئوليت و  تعاون و  همكاري ، دوستي  هاي ارزش  كه  هنگامي

 و زايد  درسي  ي برنامه  كه  وقتي. آيد  مي شمار به  دوستانه  روابط و  يادگيري  براي  محيط  بهترين  عنوان به

 آموزند، مي  كه را  چه آن در تفكر  فرصت  آموزان  ،دانش شود مي  مطرح  اساسي  نكات  فقط و ندارد وجود  تكراري

 .ندآور مي  دست به

  كه شود مي  موجب  اين و كنند مي  درك  خوبي  به آموزند، مي  كه را  چه آن  واهميت  مفهوم و  معني ها آن

 درخود را  مدرسه  به  وابستگي و خاطر  تعلّق  احساس و كنند پيدا  عالقه  درس  كالس و  مدرسه  به آموزان دانش

 .دهند رشد

  يابدچنين مي  پرورش  آن در تفكر  كه را  محيطي  هاي ويژگي ،1987 ، استوارت و ميلز سوارز،

 ، نفس عزت ، اخالقي  خوش ، بصيرت ، تفاهم ، بردباري ، دردي هم ، عطوفت ، بخشش ، قدرشناسي:اند برشمرده

  انساني  هاي وظرفيت  خالّق تفكر و  انديشه رشد  محيط ، تالش و تمركز  توانايي و  پذيري انعطاف ، همكاري

 ، تدافعي  حالت ، خستگي ، زدگي ،شتاب صبري بي ، ترحم ، سردرگمي خود،  اثبات  به نياز ، رقابت ، مقابل در ، است

 . است تفكر  مانع و ها انديشه مرگ  موجب ، عصبانيت ، خودخواهي ، سرزنش ، تعارض
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 بايد را  ابتدايي  ي دوره  درسي  ي برنامه  تلفيق و  سازي فشرده و  پردازي خالصه رويكرد،  اين  كردن  عملياتي  براي

  تلفيق و  سازي فشرده توانند،  مي  تحصيلي  سال  شروع از  قبل مدرسه،  سازي غني  هاي حلقه ، گرفت  جدي

 با درسي  موضوعات  تلفيق ، تكراري و موادزايد  حذف با و دهند قرار خود كار دستور در را  درسي  ي برنامه

 با  درسي  مفاهيم  ارتباط محتوا، تر عميق  مطالعه و تفكر  براي  الزم  هاي ،فرصت يزندگ هاي ومهارت ها ارزش

 و  نتايج  روي  بحث و  گزارش ، بندي جمله و  وترسيم  مشاهده ، اساسي  تجربيات و ها آزمايش تكرار ديگر، يك

 بوجود زندگي، هاي مهارت كسب ها،وباالخره آزمايش از  پس  مفاهيم تر دقيق  درك و معماها  حل ها، تجربه

 .آورند

  ملموس و  واقعي طور به را  زندگي و  درس  كوشد،مجموعه مي)  تلفيقي(  اي رشته  بين  درسي  ي برنامه  واقع در

  هاي مهارت ، دموكراسي  تمرين با يابند مي  فرصت رويكرد  اين با مدرسه در  آموزان دانش. سازد  تنيده  هم در

 مهارت با محتوي درتلفيق.ناپذيرند  تفكيك  زندگي  هاي مهارت و  دروس  يادگيري  كه چرا د،بياموزن را  زندگي

  كرد؟ تلفيق بايد محتوي باكدام را ارزش يا مهارت كدام پرسيد بايد خود ها،از وارزش ها

 :منابع
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