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  ( ارزيابي كلي )مقدمه : 

سال است كه به تدريس در مقطع ابتدايي مشغول مي باشم . در اين تحقيق        مدت              اينجانب    

تجربيات تدريسم در اين مدت را بيان مي كنم . و راهكارهايي را جهت بهتر شدن تدريس در مدرسه بيان ميكنم 

  ف معلمان در تدريس در مقطع ابتدايي اشاره مي كنم :. در زير ابتدا به اهدا

.  است پرورش و آموزش ، كشورها فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي ي توسعه و رشد اساسي اركان از يكي   

 دوران ترين اساسي و ترين حساس ، مهمترين و است مختلفي آموزشي هاي دوره داراي پرورش و آموزش

 مقدماتي دانستنيهاي شامل كامل طور به ابتدايي پرورش و آموزش.  است ييابتدا آموزش ي دوره ، آموزشي

 تعليم در مختلف موضوعات مقدماتي نكات تعليم از عبارت ابتدايي تعليمات و بوده اجتماعي زندگي به ورود براي

 برخوردار تاهمي و حساسيت باالترين از ابتدايي ي دوره آموزش در ابتدايي اول ي پايه شك بي.  است تربيت و

 كودكان اكنون.  شود مي نهاده بنيان آن در فرد اجتماعي و فكري شخصيت ي شالوده و اساس كه چرا ، است

 به توجه با ، كنند مي آغاز را رسمي نوشتن و خواندن و گذارند مي دبستان به پاي سالگي شش سنين در

 طلبد مي را خاصي هاي ويژگي ابتدايي اول كالس در تدريس ، سنين اين در كودكان هاي ويژگي و خصوصيات
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 مطلوب پاسخي آنان ي كنجكاوانه سواالت به و سازد مند عالقه تحصيل و درس به را كودكان بتواند آموزگار تا

  . سازد تبديل بالفعل به را آنان بالقوه استعدادهاي و دهد

  

 معلم يك لذا.  است نهادن سنگ بر نقش چون ، كودك به آموزش:  فرمايد مي مورد اين در)ع( علي حضرت

 بر بتواند تا باشد واقف كامالً ساله 7 يا 6 كودكان خصوصيات به نخست ي درجه در بايد ، ابتدايي اول كالس

 كودكان براي تربيت و تعليم كلي اهداف به توجه با را مطالب و تنظيم را خود تدريس هاي روش آن اساس

  . كند تفهيم

  نكات كليدي :

  راهكار –تجارب  –روش هاي تدريس 

  تعاريف و كليات  : 

  تجربه چيست ؟

 آن با برخورد از يناش كه موضوعات و ها دهيپد يبرخ از ها، دانسته و ها مهارت همه به يعموم مفهوم در تجربه

 از مهارت اي دانش شامل تجربه. شود يم اطالق است، نيمع يدوران خالل در دهيپد آن با يريدرگ و موضوع

 معرض در گرفتن قرار اي در مشاركت قيطر از را آمده دست به يها داديرو از يبرخ اي و ها يزيچ از يبرخ
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تدريس  در تجربه من" مانند گردديبازم شيآزما به كينزد يا كلمه به تجارب خيتار. نديگو يداديرو اي يزيچ

 كتاب در. ام كرده شياآزم را يريگيماه من كه كرد ريتفس صورت نيبد توانيم راستا نيا در درواقع كه "دارم

 دانش لسوفانيف. دارد اشاره يا گزاره دانش از نه و ،يا هيرو دانش اي دانش به يكل طور به تجربه مفهوم: ها

  .نديگو "ينيپس دانش" اي "يتجرب دانش" را تجربه بر يمبتن

  روش هاي تدريس

 وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با

  راهكار :

  بيان راه حل حاصل از تجربيات تدريس براي استفاده ديگران

  :و روش انجام آنها بنده به عنوان آموزگار ابتدايي حوزه وظايف 

بنده به عنوان معلم ابتدايي وظايف زير را عهده دار هستم كه هميشه سعي مي كردم به نحو احسنت آنها را 

  انجام دهم  :

 نظارت كامل بررفتاروكرداردانش آموزان وارشادآنان باتوجه به اصول وشيوه هاي تربيتي اسالمي.-

جادروحيه ي نظم وترتيب ودقت وهم كاري وتعاون دردانش آموزان وعالقه مند نمودن آنان به كوشش دراي-

  تحقيق وتفحص .
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پرورشي مصوب(تدريس به موقع كليه ي موادبرنامه طبق جدول ساعات - اجراي برنامه هاي آموزشي-

به كارگرفتن شيوه وروش كارهفتگي(تقويم اجرائي) وزمان بندي ساالنه واهتمام دربهبودكيفيت آموزشي ازطريق 

  جديدتدريس بااستفاده ازوسايل كمك آموزشي وتهيه ي طرح درس ) .

گروه بندي دانش آموزان به منظورپيشرفت تحصيلي آنان تادانش آموزاني كه به عللي پيشرفت تحصيلي مناسب -

  نداشته اندبتوانندازدانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بهره مندبشوند .

  نظم دركالس . برقراري حفظ-

  آماده كردن وسايل الزم براي تدريس وتشريح دركالس درس متناسب باموضوعات درسي-

مطالعه ي مداوم درزمينه ي آخرين روش هاي تدريس وكتب تربيتي وعلمي به منظورباالبردن سطح آگاهي -

  هاومهارت هاي شغلي .

آموزان جهت تفهيم بهتر دروس درمنزل  مشخص نمودن تمرينات وبرنامه ها(تكاليف)يي كه الزم است دانش-

  انجام دهند .

  رسيدگي مستمربه تكاليف وفعاليت هاي انجام شده جهت بهبودكارآنان .-

حضوربه موقع دركالس واهتمام درباالبردن كيفيت كارتدريس بااستفاده ازروش هاي جديدبا توجه به تفاوت -

  هاي فردي دانش آموزان .

  رائه ي پيشنهادهاي مناسب درجهت رفع نقايص احتمالي .بررسي ريزموادوكتب درسي وا-

  توجه به وضع بهداشتي دانش آموزان وهم كاري بامسئولين دراين زمينه .-

شركت دركالس هاي كارآموزي وبازآموزي كه ازطرف مسئولين آموزش ضمن خدمت و اداره ي آموزش -

  وپرورش منطقه ابالغ مي گردد .

به موقع ازپيشرفت تحصيلي دانش آموزان وتجزيه وتحليل نتايج آنان .  فراهم كردن موجبات ارزشيابي-

وشناسايي علل پيشرفت ياعدم پيشرفت تحصيلي وسعي درتقويت نقاط قوت واتخاذتدابيرالزم جهت رفع نقاط 

  ضعف يادگيري دانش آموزان .
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  ي مربوط .انجام ارزشيابي هاي تشخيصي،تدريجي وپاياني برابرآيين نامه هاودستورالعمل ها -

  دقت برامتحانات شفاهي وعملي دانش آموزان .-

تصحيح دقيق اوراق امتحاني دانش آموزان درهرنوبت (داخلي) انتقال وثبت نمرات امتحاني درليست معلم -

  وتسليم ريزنمرات به دفترمدرسه ظرف مدت مقرروبرابردستورالعمل هاي مربوط .

پرورشي مدرسه وگردهمائي هاو ارائه ي -رشوراهاي آموزشيتبادل نظربامعلمان ومشاوران راهنماوشركت د-

  پيشنهادهاي الزم

شركت فعاالنه درگروه هاي آموزشي مربوط وتبادل نظرباسايرهمكاران دراجراي بهتربرنامه هاي درسي وارائه ي -

  پيشنهادهاي الزم .

دانش آموزان  رفتارو تحصيالت هم كاري وتبادل نظربااولياءدانش آموزان درمواردالزم به منظورآگاهي ازوضع   -

  وراهنمائي خانواده هابراي چاره جوئي دشواري هاومسائل تحصيلي دانش آموزان بااطالع مديرمدرسه .

  رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان وثبت نمرات آنان براساس مفادآيين نامه امتحانات .-

  ه محتواي كتب درسي مربوط .انجام آزمايش هاوكارهاي عملي الزم باتوجه ب-

  ثبت خالصه اي ازآزمايش هاي انجام شده ونتايج آن توسط دانش آموزان يامعلم دردفترمربوط .-

  دقت ومراقبت دروضع پوشش دانش آموزان وتذكرالزم به آنان دراين زمينه .-

  شركت فعال درجلسات شوراي معلمان واظهارنظروارائه ي پيشنهادهاي الزم .-

  م موردي به دانش آموزاني كه دريادگيري نارسائي هايي دارندوياديرآموزهستند .توجه الز-

سعي درشناسائي ناهنجاري هاي رفتاري ونارسائي هاي اخالقي ومشكالت خانوادگي دانش آموزان وهم كاري -

  بامديروديگرمسئولين واوليا درجهت اصالح مشكل آنان .

موقع درمدرسه درجريان برگزاري امتحانات داخلي ويانهائي كه هم كاري ومساعدت الزم بامسئولين وحضوربه -

  به عنوان ناظر،مراقب يامسئول حوزه معرفي مي گردند .
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هم كاري درتشكيل -رسيدگي مرتب به حضوروغياب دانش آموزان وارائه ي گزارش هاي الزم به اولياء مدرسه -

  وتنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان .

  

  

  

  

  

  آموزگار عنوان به اينجانب تتجربيا بيان

  : روش هاي فعال نگه داشتن كالس 1تجربه 

بنده روش هاي زيادي بكار مي بردم كه كالس را فعال نگه دارم كه در زير به بيان آن مي پردازم . روش هايي    

طلب كه در كه استفاده ميكردم از جمله كار كشيدن از دانش اموزان در هنگام تدريس ، عدم تكرار بيش از حد م

  زير به تبيين و تو ضيح اين تجربه مي پردازم .

 هستند مطلق سخنران مدت تمام كه معلميني. كشيد كار ها بچه از مرتباً بايد كالس نگهداري فعال جهت

 طوري همان گرفت را كار اين جلوي توان مي ساده خيلي. شوند مي تحرك بي و آلود خواب كالسي با مواجه معموالً

 چه حال تا خوب: «نظير اي ساده جمالت با كرد فعاليت به وادار را آنها بايد شنيديم ها بچه خود نزبا از كه

 خواهم مي« ،»برسه جواب به تر سريع تونه مي كي« ،»بگه تونه مي كي« ،»شود مي چه بعد كنيد مي فكر« ،»گفتيم

 تواند مي ها پرسش اين نظير »يدكن مي چه هستيد شرايط اين در كنيد تصور« ،»بيشتره كي عمل سرعت ببينم

 روي بيشتر تفكر به وادار را ها بچه كنجكاوي حس ايجاد با سؤاالتي چنين باشد فعال كامالً كالسي ايجاد باعث

 براي انگيزه ايجاد واقع در بدانند را زندگي در آنها كاربردهاي يا مطالب محاسن اگر خصوص به نمايد مي موضوع

 تسلط و نفس به اعتماد و يادگيري باور و بيفتند جا بهتر مطالب شود مي باعث اين و ايم كرده را مطالب بهتر فهم
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 باشد كرده بيان معلم كه نيست چيزي آن نتيجه موارد اين در زيرا. گردد مي ايجاد شده داده درس موارد روي

  .است رسيده آن به خود كه است چيزي همان نتيجه كند مي تصور بچه بلكه

 كه معلميني است مطلب حد از بيش تكرار عدم داشتند، تأكيد آن روي ها نظريه اكثريت كه رديگ مهم نكته

 معتقدند روانشناسان. گردند مي كالس حوصلگي بي و خستگي باعث كنند، مي تكرار بارها را اي ساده مطلب

 موارد كالس آخر ايه ثانيه تا كه معلميني و باشد مي اول دقيقه بيست حدود سخنراني يك در گيرايي بيشترين

  .باشند داشته توجه نيز كالس طبيعي كشش حد به است بهتر گويند مي را مهم بسيار بسيار

 كه كنيم تنظيم طوري را خود وقت كنيم مي سعي گويند مي آنها دارند مورد اين در جالبي نظريه همكاران برخي

 اگر تا دهيم مي آزاد وقت ها بچه به آخر قايقد در و باشد اواخر از بيشتر كالس شروع وقت اوايل در كاري فشار

 را شده تدريس مطالب بتوانند اينكه يا بپرسند را آن راحت خيال با مانده باقي برايشان هنوز سؤالي يا اشكال

  .كنند مرور

  

  آموزان دانش روخواني در اشكال رفع : شيوه 2تجربه 

 ع اشكال دانش آموزان استفاده مي كردم :بنده به عنوان آموزگار ابتدايي از روش هاي زير براي رف

 كه اين ضمن معلّم بكنند پيدا اشكال خواندن موقع اگر  و بخوانند شمرده بتوانند بايد ها بچه روخواني بخش در   

 يا دهد مي نشان لوحه روي باشد الزم اگر يا كند دقت و بخواند دوباره كه خواهد مي او از بخواند  بچه گذارد مي

 ها بچه از كند مي كه هايي اشاره با معلم و شود انجام ترتيب اين به پنجم و چهارم كالس در. نويسد ي هتخت روي

 يك و هستند ضعيف واقعاً استعداد نظر از ها بچه بعضي كه اين هست كه اي نكته يك. بخوانند دقت با كه بخواهد

 كاغذ يا دست با و بياورد تخته پاي را ها بچه گونه اين معلّم كه است خوب است، كم نفسشان به اعتماد هم مقدار

 بعدي بخش و بعدي بخش بعد بخواند، آموز دانش دهد،تا نشان را بخش  يك فقط و بگذارد كلمه هاي بخش روي
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 و كلمات كنم مطرح بايد جا اين من كه اي نكته يك... . و تواني مي ديدي خواندي، ديدي :بگويد دائم و

 ها اين ها بچه  گويند، مي ناخواسته معلمان بعضي اوقات گاهي.كنند مي استفاده مانمعّل كه است هايي ديالوگ

 هاي بچه در ترديد قدري  است، مشكل بگويد معلّم كه قدر همين.  بخوانيد صحيح كنيد دقت است، مشكل

 اين بيان  وانديد،خ هم را اين توانيد،ديديد مي بخوانيد، ها بچه: بگوييم اگر ما.شود مي ايجاد پايين به متوسط

  .است مؤثر خواندن در ها بچه توانايي و نفس به اعتماد و اشكال رفع در خيلي ها حرف و ها ديالوگ

  

  بنده با دانش آموزان برخورد نحوه:   3تجربه  

 موضوع اين شايد. بود مورد همين روي آنان اهميت بيشترين ام داشته آموزان دانش با كه بسياري هاي صحبت در

 و برخورد نحوه روي بحث. باشد مي درس به آموزان دانش توجه جلب در عالقه ايجاد مهم نقش كننده دتأيي

 ها بچه. پرداختند مي آن به مختلف هاي پايه آموزان دانش كه بود موردي بيشترين معلم اخالقيات چگونگي

 دهد مي نشان تجربه. شوند ائلق ارزش ما براي و شود داده نفس به اعتماد ما به كه داريم نياز ما گويند مي

 پيدا ها بچه روي بيشتري شناخت دارند، عهده به را خاصي كالس يك با تدريس سال چند كه معلميني معموالً

 از تر موفق پس آگاهند، ها بچه خصوصيات به چون و كنند مي صدا نام به را شاگردان معموالً معلمان اين. اند كرده
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 لذا بنگرند، ها چهره به ناآشنا نگاه با و شوند، كالس وارد غريبه و وارد تازه نوانع به بخواهند كه هستند حالتي

 .باشد مي درس فهماندن در آموزان دانش روحيه شناخت اهميت نمايانگر خود اين

  آسمان هاي هديه درس از اي و تبيين آن : خاطره 4تجربه 

 طرح( يابي دوست كار واحد با را درس اين. مكرد مي تدريس را چهارم پايه آسماني هاي هديه كتاب 16 درس

 سخن ها بچه از يكي. بنويسند دوست درباره را جمله بهترين گفتم، و كردم تلفيق چهارم پايه بخوانيم و) كرامت

 از دانا دشمن بود، نوشته يكي. شناخت ها دشواري در بايد را واقعي دوست كه كرده بيان را) ع( علي حضرت

 دوست با داره دوست كه دارم دوست يك: «بود آمده دفترش در ها بچه از يكي باالخره و تاس بهتر نادان دوست

  «بشي؟ دوست بشه، دوست تو دوست با داره دوست كه من دوست با داري دوست تو بشه، دوست تو

 گذاشتم همسابق به را جمله همين هم من. افتاد ها زبان سر بر جمله و خنديدند ها بچه همه جمله، اين خواندن با

 در. شد خنده و شادي غرق كالس تمام گونه اين و شد خواهد برنده كند، تكرار را آن دفعه سه كس هر گفتم و

 به و كنند درست كاردستي صورت به حبوبات با را خوب دوست از صفت يك كدام هر خواستم گروه از هم پايان

  .بزنند كالس ديوار
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  تحصيلي پيشرفت در موفق تجربه و تبيين آن : يك 5تجربه 

    تحصيلي پيشرفت براي مناسب راه يك

 نمره اين ها بچه گفتم ومي  ميدادم را 20 نمره آموزان دانش به ماه هر اول من گفت مي همكاران از يكي

 تا توانست هركس كرد خواهم كسر نمره غلط پاسخ هر براي داد خواهم انجام كه پرسشي هر برحسب شماست

 روش اين. شد خواهد  كسر نمره نادرست عملكرد با  وگرنه. است خودش به متعلق گهداردن را نمره اين ماه آخر

  : داشت حسن  چند

  .نگهدارند را نمره توانستند نمي  را نمره خودشان بلكه دهم نمي نمره آنها به من كه نداشتند گله ها بچه -1

 دانش براي اين و.كردند مي كسب را شان يواقع نمره   تا كنم پرسش آنقدر  ها بجه همه از بودم مجبور من -2

  . برندارند تالش از دست تا كرد مي ايجاد انگيزه آموزان

  .بدهند دست از آساني به خواستند نمي داشتند كه را اي نمره ها بچه - 3

 و تبيين آن : آزمون ها و سواالت  6تجربه 

 در كه بود اين داشتم آزمونها در آموزان شدان موفقيت و يادگيري سطح ارتقاء براي كه كارهايي از ديگر يكي

 اين به و گيرند قرار ارزيابي مورد گرديد مي ارايه آموزان دانش به كه سواالتي هميشه كردم مي سعي ها، آزمون

 حد تا داشتم آن بر سعي و داشتند مشكل ها حيطه از يك كدام در آموزان دانش كه داشتم خاص توجه نكته
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 را ضعفشان نقاط تا خواستم مي آموزان دانش خود از هم همواره يعني. كنم حل را انمشكالتش و مسايل امكان

 اين از و دارند ضعف مباحثي چه در آنها كه يافتم درمي آنها امتحاني هاي برگه در دقت و توجه با هم و بگويند

 كه درسهايي در موزانآ دانش ضعف نقاط رفع در تدريس، امر در خودم تجربه بردن باال با تا كردم مي سعي رو

  .شوم واقع مؤثر و موفق نيز كردم مي تدريس

 : برقراري روابطمعقول و مناسب با دانش آموزان 8تجربه 

 امر در موفقيتم شدن بيشتر در نيز و كارم كيفي سطح بردن باال در كنم مي احساس كه ديگرم تجربه     

 كالس در همه كه اي گونه به بود آموزان دانش اب مناسب و معقول روابط برقراري است، بوده مؤثر تدريس

. گذاشتند مي ميان در بنده با و مطرح راحتي به را خود مسايل ترين مهم گاهي و كرده آرامش و امنيت احساس

 و نموده مراجعه فرزندشان پرورشي و آموزشي مشكالت رفع براي نيز والدين از بعضي آموزان دانش بر عالوه

 عوامل مهمترين از يكي تواند مي آموز، دانش با شايسته و مناسب ارتباط برقراري اساساً. كردند مي استمداد

 بر نيز ما ديني تعاليم در حتي كه است چيزي مسأله، اين. باشد آموز دانش براي هم و معلم براي هم موفقيت

 در پيامبر كه شده قلن بسياري موارد و ها داستان نيز اكرم پيامبر ي سيره در حتي و شده تأكيد بسيار آن

 به دهد، تعليم او به را مطلبي خواهد مي كه كسي با كرد مي سعي چيز هر از پيش ديني، امور تعليم هنگام

 و روانشناسي علم در امروزه. دهد قرار تعليم مورد محبت و مهر نهايت در را او و كند برخورد خود فرزند عنوان
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١٨ 

 

 مي مهرباني، و عطوفت با همراه مناسب ارتباط برقراري كه اند ردهك ثابت دانشمندان نيز تربيت و تعليم علم

 هميشه من رو اين از. باشد آموزي علم براي آنها ترغيب و خود شاگردان با معلمان موفقيت عامل بهترين تواند

 و من به نسبت كه شوند دور من از آنقدر نه آنها كه كنم برخورد اي گونه به آموزان دانش با تا كردم مي سعي

 نسبت من شفقت و عطوفت به اميد با كه شوند من جذب آنقدر نه و شوند رغبت بي و انگيزه بي درس، آموختن

 هم) ع( علي حضرت متقيان موالي و پيامبر سيره بر تأسي با كردم مي سعي بلكه شوند، تنبل خواندن درس به

 اش درسي پيشرفت براي هم بتواند منطقي، و معقول شرايطي در آموز دانش تا جاذبه، هم و باشم داشته دافعه

 مشورت، و همفكري با تا بگذارد درميان من با را اش خانوادگي حتي و تحصيلي مشكالت هم و كند تالش

 .كنيم برطرف را مشكالتش

 : آموختن در كالس و تبيين آن : 9تجربه

 مي بياموزد بايد آموز دانش آنچه كه ما بوده اعتقاد اين بر همواره كه است اين معلمي دوران در ديگرم تجارب از

 هميشه يعني. است مدرسه و كالس از خارج هاي فعاليت قالب در خانه در تكاليف بيفتد، اتفاق كالس در بايست

 و بگيرند ياد كامل را مطلب تا كنند دقت و توجه درس به خوبي به كالس سر تا كردم مي تأكيد آموزان دانش به

 هيچ تا بپرسند دارند قبلي بحث و درس از سؤالي هر شويم بعدي بحث وارد آنكه از يشپ تا خواستم مي آنها از

 تكاليفي آموزان دانش به كردم مي سعي اين، بر عالوه. نماند باقي برايشان اي نشده حل ي مسأله و ابهام جاي
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١٩ 

 

 دانش. گمارند همت آنها انجام به رغبت با بلكه نكنند خستگي احساس و نزده باز سر آن انجام از كه بدهم

 رغبت و برده لذت آن از و نمودند مي شخصيت ابراز شده گرفته نظر در پژوهش و تحقيق ارايه از پس آموزان

 و كردم مي مطرح سوال چند كالس پايان در مثال عنوان به. يافت مي افزايش آنان در گروهي هاي فعاليت براي

 بين رقابت باعث كار اين كه كنند بيان را خود هاي پاسخ بعدي ي جلسه ابتداي در خواستم مي آنان از

 گروهي، مطالعات و تحقيقات انجام براي آموزان دانش در انگيزه و شوق ايجاد اساساً. شد مي هم ها همكالسي

 ائمه و پيامبر از احاديثي هم مورد اين در چنانكه باشد، مي آنها درسي پيشرفت در مؤثر و مهم عوامل از يكي

       .اند كرده تأكيد بسيار امر اين بر نيز تربيت و تعليم و روانشناسي علوم دانشمندان هم و يمدار معصومين

 را هايي فرصت ترم طول در كه است اين ام داشته آموزان دانش تحصيلي پيشرفت براي كه تجربياتي ديگر از

 به را جلساتي لذا و باشند، هداشت را خود هاي افتادگي عقب جبران تا گرفتم مي نظر در آموزان دانش براي

 و موانع از تا شد مي باعث امر اين كردم، مي برگزار آنان والدين با گاهاً حتي و آموزان دانش با مشترك صورت

 هميشه. كنم كمك آنان به آموزشي روند در بتوانم و يابم آگاهي است آموزان دانش فراروي احياناً كه مشكالتي

 كار عيوب كه چرا تهديد يك نه شد مي قلمداد فرصت يك عنوان به گرفتم مي انآموز دانش از كه هايي آزمون

  .گرديد مي مشخص عمل در
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٢٠ 

 

  روش هاي استفاده شده بنده در تدريس در مقطع ابتدايي

  بنده از روش هاي زير براي تدريس در مقطع ابتدايي استفاده مي كردم .

  : سخنراني روش-1

 و معلومات انتقال ، معلم اصلي وظيفه. دهد مي انتقال آموزان دانش هب را درسي مطالب معلم ، روش اين در

   . است برداشتن يادداشت و نوشتن ، دادن گوش ، آموزان دانش وظيفه.  است آموزان دانش به درسي اطالعات

 ، نيز جااين در ، شود اندوخته پول آن در بايد كه نمود تشبيه بانكي به را آموز دانش ذهن ، توان مي روش اين در

 روش.  نمايد يادآوري امتحان هنگام و دارد نگه ذهن در را مطالب ، گردد معلومات از مملو بايد آموز دانش ذهن

   . دارد معايبي و محاسن ، سخنراني

 امكانات و زمان در جويي صرفه ، داد انتقال آموزان دانش به را زيادي مطالب توان مي ، سخنراني جلسه يك در

 در كم امكانات به توجه با.  باشد مي روش اين محاسن از ، آموزشي تكنولوژي امكانات و وسايل به كم نياز و

    . بدهد انتقال افراد به را اطالعات از بسياري حجم ، روش اين از استفاده با تواند مي معلم ، مناطق از برخي
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  : نمايشي روش-2  

 پس آموز دانش و دهد مي انجام آموزان دانش برابر در يعمل طور به را خاصي كار و مهارت معلم ، روش اين در

 تقليد سپس و مشاهده روش، اين در. بدهند انجام ترتيب همان به را كار ، كنند مي سعي كار، مراحل مشاهده از

    . باشد مي مهم بسيار ، معلم از

  : نقش ايفاي روش-3  

 در كه اي گونه به ، كنند اجرا را تئاتر يا نمايش قطعه يك كه خواهد مي آموزان دانش از معلم ، روش اين در

 از بسياري توان مي ، روش اين طريق از.  بگيرند عهده به را خاصي نقش ايفاي ، فراگيران از يك هر ، فرايند اين

    . داد ياد آموزان دانش به را وجود ابراز و ارتباط ايجاد ، بيان فن قبيل از ، مهارتها

  :باشد مي زير ترتيب به كه دارد معايبي و سنمحا ، نقش ايفاي روش  

 آنها به را ساده نقشهاي ابتدا، در كه نمود توجه بايد البته.  گردد مي خجالتي افراد درمان موجب ، روش اين

 فرايند ، توانند مي آنها زيرا ، دارد بسياري كاربرد ، نيز فعال بسيار آموزان دانش مورد در مسأله اين.  نمود واگذار

 دروس همه در و دارد بسياري امكانات به نياز كه است اين نيز آن عيب.  كنند دنبال خوبي به را نقش فاياي

    . نيست استفاده قابل
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  : اكتشافي يادگيري يا اكتشافي روش-4  

 دانش.  دهد مي قرار مختلفي مسائل برابر در را آموزان دانش بلكه ، دهد نمي انجام كاري معلم ، روش اين در

 مورد در اطالعاتي و شواهد ارائه طريق از سپس ؟ چيست مسأله كه بداند و كرده درك را مسأله ابتدا بايد موزآ

 اين اساس بر ، دهد مي قرار آزمايش معرض در را فرضيات ، كند مي ارائه حلهايي راه و فرضيات ، مسأله آن

 در و كند مي پيدا را حل راه بهترين سعي ، ركا ل. كنند دنبال خوبي به را نقش ايفاء ند. نيست اده ، آزمايش

 يادداشتهاي و اطالعات برابر در را آموز دانش ، اكتشافي يادگيري در. زند مي تعميم و استنتاج به دست ، آخر

 راه و نمايد كشف را متفاوتي مسائل آموزش، جريان در وي كه شود مي سعي بلكه ، دهيم نمي قرار قبلي

    . باشد مي ندانسته معلومات كشف معناي به اكتشاف، زيرا.  كند پيدا مسأله براي را حلهايي

  : پاسخ و پرسش روش-5  

 مي تلفيق يكديگر با را روش دو اين ، معلمان اكثر و است سخنراني روش مكمل مواقع اكثر در ، روش اين

   .نمايند برطرف را آموز دانش ضعف نقاط ، آن طريق از تا نمايند

 جديدي سواالت ، فراگيران توسط شده ارائه پاسخهاي اساس بر و نموده مطرح را پرسشهايي لممع ، روش اين در

 مي هدايت نظر مورد مسائل و مسأله حل راه سمت به را فراگيران ، منطقي روال يك طي در و شود مي مطرح

 حلهاي راه يافتن تسم به ، سنجيده و شده حساب درست، سواالت طريق از آموزان دانش ، روش اين در.  نمايد
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٢٣ 

 

 در آموز دانش و رفته بين از حدي تا سخنراني روش انفعالي جنبه ، طريق اين از.  شوند مي داده سوق درست

    .كند مي پيدا فعالي مشاركت ، يادگيري جريان

  بصري – سمعي روشهاي از استفاده  

 تنوع سبب ، صوت ضبط حتي و لويزيونت ، ويديو ، اساليد ، اورهد ، اوپك قبيل از آموزشي وسايل از استفاده

 و خستگي كاهش ، يادگيري در بيشتر انگيزه ايجاد منظور به بايد دبستان، دوره در ، شود مي درس كالس

   . آورد عمل به وسايل اين از را استفاده حداكثر ، آموزشي محيط كردن جذاب و آموز دانش كسالت

 بهتر را آنها آموز دانش ، باشند تر عيني مطالب چه هر ، راينبناب.  است عيني ، دبستان دوره در كودك تفكر

 مي نمايش را موردي ، مثال براي.  نمود استفاده روشها تلفيق از كه است بهتر ، دوره اين در. كند مي درك

 توضيح ، نمايش حين در ما و كند مي مشاهده را ديگر ماده به شيميايي ماده يك كردن اضافه كودك يا دهيم

   . هيمد مي

 ساير از تواند مي سخنراني، روش و نمايشي روش تلفيق ، اجتماعي تعليمات مثل ، درسي مواد از برخي در

    . باشد موثرتر روشها
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٢٤ 

 

  است؟ تر موثر روش كدام ، دبستان دوره در آزمايشي مذكور روشهاي بين در  

 توان مي ، گرفتن ياد چگونه آموزش و يادگيري امر در آموزان دانش مشاركت و بودن فعال شعار دو به توجه با

 مراحل همه در بايد ، اكتشافي يادگيري البته ؛ است روش دو آن بر مبتني دقيقاً اكتشافي، يادگيري كه گفت

   . دروس كليه در نه ، شود اعمال تدريس

 ، درسي ماده ، ناتامكا به توجه با ابتدايي، دوره در بلكه ، نبوده مطلق روشها كه گفت توان مي ، زمينه اين در

 آموزش در موثر شرايط تمامي ، كلي طور به و زمان ، آموزشي فضاي آموز، دانش ويژگيهاي ، كودك سن

 از بايد ناچار به معلم ، اوقات گاهي و نيست روش تنها كه چند هر.  باشد مي روش بهترين ، اكتشافي يادگيري

   . كند استفاده ديگر روشهاي

 يادگيري كه صورتي در.  برآيد آن حل عهده از آموز دانش تا باشد آسان بسيار بايد مسأله نوع ، ابتدايي دوره در

 رفتار تغيير و ها يادگيري بر بسياري تأثير ، باشد آموز دانش ذهني رشد ميزان و توانايي با منطبق اكتشافي

  .   دارد آموز دانش
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  اقدامات خاص بنده در تدريس در مقطع ابتدايي

 گردان را وادار به درس خواندن كنيم:چگونه شا - 1

باشد. با ايجاد دلخوشي و اعتماد به نفس، رغبت به  ها مي ايجاد ميل و انگيزه جزء مهمترين و مؤثرترين روش

كردم و آزمايشات  گردد.به خاطر دارم روزي سر كالس در مورد ساختار اتم صحبت مي انجام كار بيشتر مي

بينيد، حاال فكر كنيد كه به جاي او  رادرفورد همان چيزهايي را ديد كه شما مي دادم، گفتم رادرفورد را شرح مي

  آوريد؟ هستيد! چه نتايجي را به دست مي

دادند، نمايان  هاي جالبي كه مي حالت چهره همگي عوض شده بود، هيجان و شور و شوق خود را با انواع پاسخ

رادرفورد پس از آن همه آزمايش به دست آورده بود را  ساخته بودند.در آن جلسه تدريس، تمامي نتايجي را كه

آموزانم امر تدريس را به عهده گرفته بودند و عالقه و  شنيدم!در حالي كه دانش آموزانم مي از بان يكايك دانش

آموزانم به  دادم و شادي موفقيت دانش دادند، صميمانه به آنها گوش مي نشاط خاصي را در بيان مطالب نشان مي

  لبخندي روي صورتم نقش بسته بود. صورت

  آموزان: نياز به جلب توجه در دانش - 2

معلم با توجه به اين نياز شديد، بايد برخورد مناسبي با اين گروه سني داشته باشد. يكي از همكاران با تجربه، راز 

گيرم، تا هم  ت كتبي ميها به صور اي از بچه كرد:من در اولين جلسه، امتحان ساده توفيق خود را، چنين بيان مي

هاي آنها را به خاطر بسپارم. نام هر  زنم، نام طور كه قدم مي سطح فعلي كالس را بدانم و هم در حين كار، همين

  باشد. كس براي خود، مهمترين كلمه مي

ا نام شود و هنگامي كه آنها را ب معلم با توجه به اين مسأله نياز به جلب توجه، با شاگردانش زودتر صميمي مي

  نمايند. شوند، كه براي معلم اهميت دارند و احساس بزرگي مي آموزان متوجه نمي كند، دانش كاملشان صدا مي
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  توانيم سخنگوي دلپذيري باشيم؟ چگونه مي -  3

ها معموالً صد مرتبه بيشتر به فكر خياالت و  ما بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه طرف صحبتمان، يعني بچه

آينه يا كيف يا عكس بغل دستي خود نگاه كنند، تا اينكه به   دهند به خود هستند. آنها ترجيح ميآرزوهاي 

  هاي نوشته شده، توجه داشته باشند و مطالب علمي را دنبال كنند. فرمول

دهم شاگردان  گفت: من اجازه نمي آموزان به فراگيري، چه كنيم؟ معلمي مي ي دانش پس براي جلب عالقه

لق باشند. پس معلم با دقت به نياز به جلب توجه در شاگردانش بايد موارد مختلف را براي آنان شنونده مط

توضيح دهد. و مرتباً اهميت مخاطب خود را برايش محسوس كند. در نظر داشته باشيم آرزوي اهميت يافتن 

با ما رفتار كنند و اگر هاي بشري است پس بايد با شاگردان طوري رفتار كنيم كه مايليم آنان  ترين ميل قوي

عالقه داريم آنها از احتراممان فرو نگذارند و از روي انصاف، لياقت و هنر ما را اذعان نمايند، اين موضوع را راجع 

  به آنان هم پياده نمائيم.

  كنم: آموزان داشتيم را در سه مورد زير خالصه مي هاي جلب محبت دانش لذا، مطالبي كه در روش

  .باشيد مند عالقه شاگردان به نسبت صميمانه      )1

  ترين لغات است. سمي بر لب داشته باشيد و به ياد داشته باشيد نام هر كس براي او شيرينتب      )2

 اهميت صادقانه و صميمانه و دارند ابراز را خود نظر تا آوريد شوق به را آنان و بياموزيد را دادن گوش   )3

  .يدكن روشن برخودشان را آموزان دانش

  

 آموزان بررسي نحوه ارتباط صحيح با دانش - 4

  اگر شاگردي به كلي بر خطا رود چه كنيم: -الف 

رود در نظر داشته باشيم كه خود وي چنين تصوري راجع  اگر به شاگردي برخورد كرديم كه به كلي بر خطا مي

كه كنه انديشه او را دريابيم كه اين به خودش ندارد. لذا هرگز نبايد او را محكوم كرد. بلكه بايد در صدد باشيم 

توانيم  نظر طرف مقابل خود را دريابيم، آنگاه مي باشد. صميمانه بايد بكوشيم نقطه شيوه مردمان حكيم و آزاده مي
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توانيم مخاطب را مشتاق شنيدن گفتار  آنها را اصالح كنيم، بدون آنكه موجب خشم آنان گرديم. با اين روش مي

  .خودمان نمائيم

اگر باشد طرف مقابل تمام فكر خود را در خط » تو اشتباه مي كني«يا » نه«بايد دقت كنيم در آغاز كلمه   نكته:

 كنند: بسيار خوب منم جاي تو بودم دفاعي جمع مي كند. حال آنكه معلميني كه به اين شكل شروع مي

تر هستند. به عبارتي  كردم حاال اگر اينطور به مسئله نگاه كنيم به نظرت چطور است موفق طور فكر مي همين

  خواهيم رسيده است. اي كه ما مي سعي كنيم تصور كند كه خودش به نتيجه

  پرهيز از مباحثه در كالس: - ب 

اي كسي به معني تام برنده نيست.  حثههمواره از بحث كردن اجتناب كنيد و به خاطر داشته باشيد در هيچ مبا

گيرند، از مباحثه چنان بگريزيد كه از مار  معلمين با تجربه هميشه جلوي ايجاد مناقشه و مباحثه در كالس را مي

  زندگي يا زلزله هولناك مي گريزيد به قول شاعر:

  كهن آراء در تر راسخ گشت      هر كه را مغلوب كردي در سخن 

بحث كردن نيست و اين دو امر ابداً ارتباطي با هم ندارند راه نفوذ در افكار مردم، بحث كردن راه متقاعد كردن، 

نيست ممكن است با مشاجره و مباحثه بتوانيم به اصطالح سخن طرف مقابل را در دهانش بكوبيم اما چنين 

وريم. بايد توجه داشت كه توانيم به دست آ فايده است. زيرا كه هرگز موافقت صميمانه طرف را نمي اي بي غلبه

توان برطرف نمود،  توان متقاعد كرد. سوء تفاهم را نيز با مباحثه و مشاجره نمي هرگز جاهلي را به قوه منطق نمي

بلكه تدبير و مهارت و سياست و خوي صلح جويانه الزم است. شخص بايد اين قدرت را داشته باشد كه خود را به 

باتجربه به عنوان بهترين وسيله غلبه در مشاجره و مباحثه، احتراز از ورود در جاي حريف فرض كند. لذا معلمين 

بينند، شاگرد عقيده، كامالً مخالفي دارد به منظور اصالح او در همان ابتدا  كنند و اگر مي چنين مباحثي مي

خشم يا دفاع از كوبند تا بيشتر دچار ناراحتي يا خشم يا نا اميدي شود. بروز حالت  حرفش را به دهانش نمي

شماريم سعي  دارد. پس در حالي كه عقايد او را محترم مي حرف خود، شاگرد را از شنيدن نظريه درست باز مي

  كنيم خود شاگرد بتواند به اشتباه خويش پي ببرد و آن را اصالح كند. مي
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  نحوه نفوذ در متقاعد ساختن كالس:- ج 

بينيم، به شدت نيازمند محبت و  هايي كه در دوره دبيرستاني مي همكاران عزيز توجه داشته باشيم، اكثريت بچه

ء  غمگساري هستند، احتياج دارند كه كسي درد آنها را بداند و به حال آنها برسد. لذا اگر آنها را تا حدي ارضا

كنيم همواره ما را دوست خواهند داشت. پس اگر نسبت به كالس ابراز محبت و يكدلي كنيم، ناخودآگاه 

اين مشكل خودتان «دهند. به جاي اينكه با جمالتي نظير  ري بيشتري براي پيشرفت كالس انجام ميهمكا

آموزان را  و... آنها را پشت ديوار غربت بگذاريم. سعي كنيم دانش» مسائل كالس شما ربطي به من ندارند« «است

شناس  هاي زياد مرا آدم جارب سالبا خود همراه كنيم و متوسل به عواطف عاليه آنها بشويم با جمالتي نظير ت

كرده در همان وهله اول برخوردمان حس كردم، شاگردي، كوشا، خوش قول، شرافتمند، با غيرت، درس خوان 

هستي، شاگرد را جهت پذيرفتن مسئوليت آماده كنيم. در ضمن اگر اشتباهي داريم بايد صادقانه و راحت به آن 

ممكنه اشتباه از من باشه بهتره دوباره مرور كنيم و يا نظير «اين جمله  اعتراف كنيم كه بشر جايز الخطاست. با

آموزان اگر  ها تصور كنيم. دانش آن. روش ديگر نفوذ و متقاعد ساختن كالس آن است كه در چشم و خيال بچه

بگويد.  شكلي ببينند و خود آن را تحليل كنند بيشتر قبول دارند تا آنكه راجع به آن شكل معلم به تفسير سخن

ها با خستگي به ساعتشان  ديدم بچه اي كه مشغول تدريس نظريه علمي دانشمندي بودم، مي مثالً در جلسه

نگرند، آن روز باقي مطالب را در قالب تصور خود آنان ريختم به آنها گفتم اين دانشمند همان چيزي را  مي

ها چه بود؟ وي سعي كرد نتايجي را از آنچه  دمتوانست ببيند ولي فرق او با ديگر آ ديد كه هر آدم عادي مي مي

خواهم ببينم وضعيت شماها  كشم، مي ديده بود بيرون بكشد، حاال من فقط آنچه وي ديده بود را روي تخته مي

ترين مسئله زندگي  چگونه است. كالس در چنان سكوت عميق و توجه شديد فرو رفته بود كه گويي روي حساس

هاي عادي را داشته باشند، و طوري  خواستند در اين بازي نقش آدم باشند، آنها نميخواستند تمركز داشته  مي

خواستند ثابت كنند در حد  اي مهيج شركت داشتند، مي داشتند كه گويي در مسابقه نظريات خود را ابراز مي

تند و خود به خود بدون آنكه من نظريات دانشمند را پشت سر هم تكرار كنم، با همان دانشمند بزرگ هس

  كردند. هدايت مسير فكرشان، خود اينكار را با غرور و رضايت از پيروزي بازگو مي

كنم كه ممكن است برخي معلمان تا به حال چندين بار مشابه آن را تجربه كرده  قضيه ديگري را تعريف مي

توانست كارگران زيردست خود را به كار واردار كند وي  ط به سركارگر ناموفقي بود كه نميباشند، قصه مربو

ام، تهديد به  ام، ناسزا گفته ام، يكايك آنها را تشويق و تحريص نموده ها را پياده كرده گفت تا به حال انوع روش مي

فايده ديديم چه  اً وقتي هر روشي را بيام چه كنم. واقع ام، ولي هيچ روشي موفق نبوده است، مانده اخراج كرده

كنيم؟ اين روش را آزمايش كنيد. رئيس كارخانه از سركارگر پرسيد امروز چند دفعه ذوب فوالد به عمل آمده، 

و رفت. كارگران شيفت شب » شش«رئيس كارخانه روي زمين با گچ به خط درشت نوشت » شش دفعه«گفت 
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ديگر چيست؟ ديگران گفتند امروز رئيس آمد و پرسيد كار ذوب چند بار  آمدند و عدد را كه ديدند پرسيدند اين

انجام شده سپس اين عدد را نوشت و رفت. صبح روز بعد كه رئيس كارخانه وارد شد ديد به جاي عدد قبلي 

كلمه هفت روي زمين نوشته شده كارگران صبح آمدند و عدد را كه ديدند گفتند آقايان شب كار خود را 

پندارند پس با شدت تمام دست به كار شدند چون شب فرا رسيد عدد ده درشتي روي زمين  ر از ما مينيرومندت

رفت به درجه اول رسيد. در واقع براي حصول  اي كه رو به ورشكستگي مي نوشتند و رفتند و بالخره كارخانه

ثبات لياقت و اهميت مطرح شود. نتيجه بايد حس رقابت را تحريك نمود. رقابتي كه در آن، ميل به برتر بودن و ا

كردند و اين خود باعث  اي به جاي آنكه شاگردي را رتبه اول تعيين كنند، كالس موفق را تشويق مي در مدرسه

شد پس بطور خالصه قواعدي كه جهت متقاعد كردن شاگردان مطرح كرديم را  ها مي تحريك باقي كالس

  .وار بررسي كنيم توانيم به صورت زير فهرست مي

  آموزان: بندي قواعد متقاعد كردن دانش جمع -د

  بهترين وسيله غلبه در مشاجره و مباحثه، احتراز از ورود به آن است. -قاعده اول

رود و اگر خود را خطاكار  به خطا ميعقايد طرف مقابل را محترم بشماريد و هرگز به او مگوئيد كه  -قاعده دوم

  دانيد صميمانه اعتراف كنيد. مي

هاي مثبت  آموزا را بكشانيد به جايي كه از ابتداي مكالمه جواب به ماليمت سخن آغاز كنيد و دانش -قاعده سوم

  بدهد.

لقين شما را از بگذاريد بچه آزادانه مطالب خود را بيان كند و در ضمن طوري برخورد كنيد كه ت -قاعده چهارم

  ابتكارات خود، تصور كند.

  صميمانه بكوشيد كه مسائل را از دريچه وي بنگريد و با او همدردي كنيد. -قاعده پنجم

ها شويد و در چشم و خيال آنان تصرف كنيد و آنها را بر سر رقابت  متوسل به عواطف عاليه بچه -قاعده ششم

  آوريد.
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  منفور نشويم: ها انتقاد كنيم كه چگونه از بچه -ه 

اگر ضرورت دارد از شاگرد انتقادي بنمائيم، از كجا شروع كنيم. اگر مستقمياً عيب را بگوئيم او به شدت ناراحت 

اي ولي متأسفانه  گردد. شاگردي داشتم كه خط بسيار بدي داشت به وي گفتم تو مطالب را خوب فهميده مي

گيري نامطبوعي بود ولي  ا آنكه عيب كارش گفته شد و خردهتوانم نمره خوبي بدهم ب شوند نمي چون خوانده نمي

چون بعد از تمجيد مزايا و هنرهاي او بود چندان گران برايش نيامد. روش عمل مانند كار سلماني است وي قبل 

آموز خطاكار  كند. و اين عين رفتاري است كه دانش از آنكه تيغ را به كار اندازد، زمينه صورت را صابون كاري مي

به آن نيازمند است. پس قبل از شروع انتقاد حتماً بايد از روي صدق و صفا بعضي امور مربوط به او را كه واقعاً 

  قابل تمجيد باشند بستائيد و از تحسين مضايقه نكنيد.

براي تبديل رفتارهاي اشخاص به نحوي كه منجر به خشم و خصومت نشود بايد خطاها را به طور غير مستقيم 

  خاطر نشان كرد.به آنها 

در كالس مشغول تدريس قسمت مهمي از كتاب بودم. پوست پفك بزرگي روي كف كالس افتاده بود. در حين 

صبحت خودم آن را برداشتم و در حالي كه همه كالس در آن سكوت خاص با تعجب و شرمندگي نگاهم 

كامالً هويدا بود. شايد اگر مستقيماً  هاي آنها خجالت و ندامت كردند آن را در سطل آشغال گذاشتم. در چهره مي

آمدند. با انواع داليل مختلف، كه گناه را گردن همه، اال خودشان  كردم فوراً در صدد دفاع بر مي توبيخ مي

  هايي در كالس نديدم. بياندازند ولي به اين شكل كه گذشت. ديگر تا آخر سال چنين صحنه

نصف ما سن دارند نبايد داراي نظر و تدبير و سليقه و قضاوت مانند ما به خاطر داشته باشيم شاگرداني كه تقريباً 

ايم و اكنون به جاي آنكه مرتباً خطاهاي آنها  باشند و به خاطر بياوريم ما نيز در سن آنها بوديم اشتباهاتي داشته

بايد بكوشيم به را به رخ بكشيم بهتر است آنها را براي حل مشكالت كمك كنيم. لذا قبل از جستن عيب ديگران 

خطاهاي خود صميمانه اعتراف كنيم. مثالً جمله را به اين شكل آغاز كنيم: من هم به سن شما بودم. چنين 

ام ولي گمان نمي كني بهتر باشد اين روش را امتحان كني در ادامه با توجه به احساسات عاليه  اشتباهاتي داشته

ات به تو  شوند يا اينكه خانواده برايت احترام بيشتري قائل ميداني اگر موفق شوي در مدرسه  انساني بگوئيم مي

هايت بيشتر دوستت خواهند داشت و... پس آنها را به خطاهايشان آگاه كرده و  كنند و يا اينكه معلم افتخار مي

  دهيم. روش اصالح را به آنها نشان مي
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  باشيماي كه بايد همواره در برخورد با شاگردان مد نظر داشته  نكته - و 

استفاده نكنيم، بلكه » چنين كن يا چنان مكن«هيچ كس تحكم را دوست ندارد، سعي كنيم از كلماتي نظير 

كني درست باشد، در  كنم، ممكن است دوباره بررسي كنيم، تصور مي صحبت را با كلماتي نظير: پيشنهاد مي

بر شاگرد نبايد محسوس باشد. بهتر  رسد، شروع كنيم. هرگز فشار و تسلط معلم مورد صحت آن چه به نظرت مي

است به شاگردان مجالي براي ابتكار و اظهار سليقه شخصي بدهيم. لذا براي اصالح شاگردان بدون آنكه آنان را 

به خشم آوريم و رنجيده خاطر كنيم بايد مواظب باشيم كه حكم مستقيم و صريح ندهيم. بلكه پند و دستور را 

  رمان ما به صورت تصور فكري خودشان جلوه كند.به صورت پرسش ادا كنيم تا ف

  شاگردان را به حفظ حيثيت خويش ياري دهيم: -ي 

كند يعني خودخواهي وي را نديده گرفته و حيثيت شاگرد را له  معلمي كه در حضور ديگران شاگرد را مالمت مي

همچنين كالس دارد و چگونه كند و ابداً در فكر نيست كه اين عمل چه تأثير ناگواري روي خود شاگرد و  مي

توانيم  كند. در صورتي كه اگر كمي انديشه كنيم اين كار هيچ ضرورتي ندارد با كمي فكر مي توليد واكنش مي

اي بيابيم و صيمانه بكوشيم كه خود را در ميان نبينيم يعني تابع هواي نفس خود نشويم و درد  كلمات شايسته

هاي سختي كه الزم شمرديم چه رفتارهاي  واهد شد كه به جاي ضربتديگران را تشخيص دهيم آنگاه معلوم خ

ماليمي امكان داشت. لذا بايد خودخواهي شاگردان را رعايت كنيم و آنان را به حفظ حيثيت خويش ياري دهيم. 

د هايي كه شاگر ، كوشش»تواني از عهده برآيي دانم كه مي مي» «من به تو اعتماد دارم«و با گفتن كلماتي نظير 

شناسي كنيم. پس بايد جداً از مالمت و ستيزه بپرهيزيم و آنان را در بهبود  انجام داده را عادالنه قضاوت و حق

شان كه منظور اساسي ماست پيش برانيم. لذا براي تغيير احوال شاگردان بايد از  احوال و اصالح اوضاع درسي

ها را تمجيد كنيم. شاگردان معموالً اگر مورد اظهار ترين پيشرفت آن كوشش آنها عادالنه قدرداني نموده و كوچك

كنند خود را اليق سازند و در واقع بايد سعي كنيم شاگردان را وادار كنيم كه  اطمينان معلم قرار گيرند سعي مي

خود را اليق نام نيكي سازند. اگر با شاگرد ناسازگاري سر و كار يافتيد و خواستيد او را به خير و صالح هدايت 

قدر كه از تحسين  نيد، چنين وانمود كنيد كه به وي اطمينان داريد البته در نظر داشته باشيم كه انسان همانك

شود.با  گريزد و منزجر مي شود، همان قدر از تملق و چاپلوسي و تزوير مي و تمجيد و احترام صادقانه نرم و رام مي

فريفته اطمينان ما شود و كوشش نمايد واقعاً شايسته و او مانند انساني محترم و شرافتمند رفتار كنيد، تا وي 

لياقتي و... همين كلمات كافي است كه  استعددي، بي اليق آن باشد. نه آنكه مرتباً بگوئيم تو كودني، احمقي، بي

شوق پيشرفت و عشق و كمال را در او بكشد. اما اگر طور ديگري عمل كنيم وسايل تشويق را در برابرش 

دهيم. معموالً قبل از شروع تدريس اگر از جمالتي نظير درس اين  و كار را در نظرش آسان جلوه مي گسترانيم مي
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گيريد. استفاده كنيم آنها با آرامش بيشتري به درس  جلسه بسيار ساده است يا درس امروز را خيلي زود ياد مي

توجه به  اريم بسياري از شاگردان بيدهند بايد وا نمود كنيم كه به استعداد يادگيري آنها اطمينان د گوش مي

او » خبري خودت از استعدادي كه در باطن داري بي«اند. به آنها اگر بگوئيم  درس با اين روش ساده مداوا شده

كند تا خود را در حدي كه بايد باشد، برساند. معلمي كه بتواند روح اطمينان در قالب  تمام تالش خود را مي

ما دبه نفس دهد، جسارت و قدرت و قوت قلب براي نيل به هدف در شاگردش تزريق شاگردش بدمد و به وي اعت

آموزان  ها تجربه تدريس خود از اين قبيل دانش تواند شاگرد را از نو بسازد. شايد اكثر همكاران در سال كند، مي

ا تغيير دهيم: بايد به او اند. لذا اگر خواستيم احوال شاگردي ر داشته باشند كه با اين روش كامالً زير و رو شده

شهامت حركت داده و اصالح خطا را در نظرش آسان كنيم و انجام كار را در چشمش سهل و ساده نمايش 

ها از انجام تقاضاي ما راضي و خشنود باشند و با خوشحالي و رضايت كار  دهيم. بايد طوري رفتار كنيم. كه بچه

نستم ناسازگارترين بچه آن كيست وي را فرا خواندم مسئوليت دا محول شده را بپذيرند. كالسي داشتم كه مي

داد بلكه  كنترل و نظم گروهي را به وي سپردم بعد از مدتي او نه تنها بسيار خوب و مسئوليت خود را انجام مي

  .ديدم از لحاظ درسي نيز پيشرفت زيادي حاصل كرده است مي

  نكات كليدي حاصل تجربيات بنده در تدريس :

يكي از نكاتي كه در طي اين دوران تدريس به آن دست يافتم ، نحوه برخورد با دانش آموزان به نحوي كه بدون 

  آنكه باعث عصبانيت و آزردگي آنها شويم مي باشد كه در هشت اصل بيان مي كنم :

  .بستائيد را آنها مثبت نكات صفا و قصد روي از ابتدا      )1

  .كنيد نشان خاطر غيرمستقيم بطور را ها عيب و خطاها      )2

  .شويد معترف خود خطاهاي از بعضي به جويي عيب و انتقاد از پيش      )3

  تلقين كنيد و به صورت پرسش ادا نمائيد. را مطلب مدهيد مستقيم حكم      )4

  .نگهدارد را خود حيثيت بگذاريد كنيد مراعات را او خودخواهي      )5

  .بستائيد صميمانه را او پيشرفت كمترين كنيد قدرداني عادالنه را او هاي كوشش      )6

  .كند نيكي شهرت و نام شايسته را خود كه داريد وا را او      )7

http://www.zibaweb.com/
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ا خوشحالي آن را ها تحميل كنيد، آسان جلوه دهيد و چنان رفتار كنيد كه ب خواهيد به بچه مي كه كاري   )8

  انجام دهند.

داري بسته به اين نيست كه شاگردان از هر جهت كامل عيار باشند بلكه  به خاطر داشته باشيم، مهارت در كالس

در اين است كه خود كامل عيار باشيم و سپس در صدد تبديل آنه در جهت مناسب باشيم. با دوري كردن از 

وفق بود. همواره در نظر داشته باشيم كه دو بار از راه زندگي گذر نخواهيم توان م گيري مي انتقاد و مالمت و نكته

ها برسانيم در همين ايام معدود عمر است و نبايد هيچ  كرد پس هر سعادتي و هر خير و بهجتي كه بايد به انسان

خاطر داشته باشيم در  اند كسي را پس به چيز ما را از انجام اين تكليف الهي باز دارد. زيرا كه عمر دوباره نداده

حل مناسب را پيدا كنيم.  كنيم و اقدام كنيم تا راه داري موفق، همواره از تابلو سرزنش ممنوع استفاده مي كالس

شود شخص كامالً بر خود مسلط باشد و وابسته  گفت: تبسم و نفس عميق و خواب كافي باعث مي روانشناسي مي

بحث كردن اجتناب بورزيد. در نظر داشته باشيم شكست يعني تجربه و  به رفتارهاي ديگران نباشد. و مطلقاً از

  گاه عذرتراشي نكنيم. به اين ترتيب، كالس را با روحيه خوبي اداره خواهيم كرد. سعي كنيم هيچ

  ارائه برنامه : 

  برنامه پيشنهادي براي افزايش نقش معلم در يادگيري و ياددهي -  1

آموزگار ابتدايي براي افزايش نقش معلم در ياددهي و يادگيري دانش آموزان را  برنامه پيشنهادي بنده به عنوان 

  در زير بيان مي دارم :

  .بكوشند شاگردان سالم تربيت جهت بايد معلمان نخست    -1

  .باشند دلسوز خويش اوالد مانند جامعه اوالد به معلمان  -2

  .ندبفهمان شاگردان براي را گيري ياد هاي شيوه معلمان  -3
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 پروسه از استفاده با عمالً شاگردان براي تحصيل و تدريس ختم در را دهي ياد هاي شيوه معلمان       -4

  .كنند رهنمائي آموزي تدريس

  .بدهند ياد شاگردان به را موثر و مفيد موضوعات معلمان       -5

  .دهند توضيح شاگردان به را مطالعه هاي شيوه معلمان       -6

  .نمايند دعوت دهي ياد و گيري ياد پروسه به را شاگردان ماليم برخورد و خاص ميتود با معلمان   -7

  .نمايند توضيح شاگردان براي را دهي ياد و گيري ياد و دانش كسب اهميت معلمان     -8

  .ددهن قرار ديگران محضر در تمجيد و تقدير مورد موفقيت و دانش كسب از بعد را شاگردان معلمان        -9

  .نمايند تشويق و دعوت خصوصي مطالعات به را شاگردان معلمان      10

  يك تجربه برخورد با دانش آموزان و پيشنهادها و راهكارها و موانع و مشكالت  :

   :ذكي شاگردان با معلمان برخورد - الف

 صدد در نموده، توجه ندشو خبر با شاگردان خصوصيات تماماً از اند مكلف خود كار اول دقايقهمان   در معلمان

 خصوصيات تماماً با را خود شاگردان كم مدت در و. ميباشند شاگردان هاي استعداد و توانايي، عاليق، دريافت

 ذكي شاگردان خود فعاليت و كار مدت در البته. ميبرند پيش بخوبي خويشرا تدريس كار و نموده شناسايي شان
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 يعني. نمايند اعظمي استفاده گرامي معلمان بايد آنان ذكاوت و ذهن از آنصورت در مينمايد، شناسايي بخوبي را

 با اجتماع مقابل در شان رسالت و رشته اهميت از تا نمايند تشويق را آنها تر گسترده و الزمه هاي رهنمايي با

 قرار حسينت و تقدير مورد هميشه و. نمايند تشويق نيز مسلكي دانش فراگيري و مطالعه به را آنان و. شوند خبر

  :بدهند را ذيل هاي انگيزه گرامي معلمان بايد ذكي شاگردان براي همچنان. دهند

  .نمايند جلب كاشفين تاريخچه و اشياء كشف چگونگي مورد در را ذكي شاگردان عالقه و هوش  -1

  .سازند متوجه سالم رهبريت يك جانب به را ذكي شاگردان عالقه و هوش  -2

  .بپرورانند شاگردان فكر و هوش در را بزرگ اشخاص القاب اخذ انگيزه  -3

 چنان شاگردان تا نمايند ارائه معلومات شاگردان براي دانشمندان و علمي شناس سر اشخاص مورد در  -4

  .كنند اخذ بخود را خصلت

 بقاي زهانگي تا شود داده توضيح معلمان جانب از شاگردان براي نياكان و اجداد هاي روحيه مورد در همچنان  -5

  .باشند داشته بخود را نسل
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  :هوش كم شاگردان با معلم – ب

. مرسانند را خود نور يكسان طور به گان همه باالي اند آفتابي همچو درك با و گرامي معلمان گفت بايد نخست

 ارتباطات قومي، ارتباطات تبعيض، بدون خود شاگردان همه با كه است اين احساس با معلمان رسالت آن بنابر

 آاليش بدون و صادقانه ارتباط بايد ارتباطات البته. كنند خورد بر وغيره پارتي ارتباطات لساني، ارتباطات گروهي،

 و. ندارد وجود تبعيض ذاتاً اسالم دين در زيرا. نباشند قايل فردي تفاوت شاگردان بين در معلمان همچنان. باشد

  .نمائيم اطاعت الهي اوامر به بايد مينمائيم زيست اسالمي جامعه در ما

 4 تعداد به اليق و ذكي شاگردان از ي عده با شدند صنف داخل مجرديكه معلمان، از ي عده آوريست ياد قابل

 همكاري آنان از درس اجراي در و. دارند قرار پيشرو هاي چوكي در كه دارند سروكار و ارتباط هميشه تن 5 الي

 توجه هيچ مينمايند اخذ موقعيت صنف اخير در كه را ديگر گردانشا يكتعداد اما. ميگيرند توضيح و ميطلبند

 يعني. نيستند حقيقي معلم ولي باشند داشته علم كه قدري هر محترم معلمان كه ميگردد باعث امر اين. ندارند

  نيستند؟ شان شاگردان آنها آيا

لسان هر به شاگردان ولوكه. ميباشد نوع يك شاگردان تماماً مقابل در معظم معلمان عموماً رسالت و وظيفه بناء 

  .باشند داشته يكسان برخورد آنها با معلمان بايد ميباشند مربوط قومي هر به يا و مينمايند تكلم

  :باشند داشته نظر در را زير موارد سالم تربيت جهت هوش كم شاگردان با محترم معلمان گفت بايد اخير در
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  .ميگردند محسوب معنوي پدران معلمان زيرا ندانند كمتر خود الداو از را هوش كم شاگردان            -1

  .شوند مكتب راهي اضطراب بدون تا نمايند تشويق و كمك را هوش كم شاگردان            -2

 آنان تربيت زمينه در شان اولياي از االمكان حتي و نمايند شناسائي نخست را هوش كم شاگردان            -3

  .بخواهند كمك

 زياد ترغيب و تشويق نمودند مشاهده معلمان را درسي تحرك ترين اندك هوش كم شاگردان از            -4

  .نمايند

  .بسازند درس هم ذكي شاگردان با را هوش كم شاگردان            -5

  .نكنند تنبيه هايشان صنفي هم حضور در معلمان هيچگاه را هوش كم شاگردان            -6

  .نمايند دريافت بايد معلمان را ضعيف شاگردان هوشي كم علت            -7

  .نمايند تشويق مطالعه به معلمان را هوش كم شاگردان            -8

  .كنند صرف زيادتر را خود وقت معلمان هوش كم شاگردان با            -9
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٣٨ 

 

 استعداد به منجر زيرا ندهند توضيح معلمان شان براي را هوش كم شاگردان هاي ضعف و ها خصوصيت     -10

  .گيرند قرار ترغيب و تشويق مورد هميشه بايد و ميگردد آنها كشي

 را خويش درس همچنان. نمايند استفاده گوناگون هاي متد از تدريس پروسه در معلمان گفت بايد اخير در    

. باشند داشته را برداشت و ركد قابليت ضرفيت و توانائي لحاظ از شاگردان همه براي كه نمايند، توضيح چنان

 ضعيف و قوي شاگردان معرفي بدون يعني. نمايند استفاده گوناگون هاي طرز از خانگي كار سپردن در همچنان

 ي عده نمايد وانمود چنين يعني. بسپارد آنها براي را خانگي كار معلم، نزد در شده مشخص هاي گوري كته يا و

 شده توضيح درس ميتوانند ديگر ي عده و دهند توضيح را درس بيروني مطالعه و ها مثال با ميتوانند شاگردان از

 بگيرند سهم خانگي كار اجراي در ميتوانند دارند توانمندي كه اندازه هر به ديگر ي عده و بگيرند گي آماده را

 لحاظ از مندميفه شاگردان خود آنصورت در نمايد زد گوش را خانگي كار اجراي شاگردان براي چنين اين يعني

  .نمايند عيار خويشرا فوق گوري كته سه از يك كدام به ظرفيت

 سواالت يعني نمايند استفاده نيز گوناگون هاي طرز از امتحان سواالت ساختن حين در محترم معلمان چنانچه

 يبرا مشكل سوال 3 سوال 10 جمله از يعني باشد مربوط مختلف هاي گوي كته به كه بسازند چنان را خويش

 شاگردان براي را ديگر سوال 4 و فيصدي نمره اخذ براي متوسط نسبتاً سوال 3 و رقابتي شاگردان شناسائي

 به شاگردان كه صورت در. دهند قرار ارزيابي مورد را خويش شاگردان تماماً سوال طريقه 3 اين از باشد تا ضعيف
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٣٩ 

 

 گي نماينده معلمان موفقيت از واقعيت در دادند نشان درست نتيجه خود از معلم مهارت با كار و پالن اين

 در زيرا ميباشد استاد خود متوجه آنها ناكامي هم باز ندادند درست نتيجه معلم كار اين به شاگردان اما. ميكند

  .اند نرسانيده احسن بطور را خويش شاگردان چرا اند مقصر معلمان پروسه اين

  كم حوصلهنحوه برخورد بنده با دانش اموزان زود قهر و -3

 ديگر جانب از و. نمود پيشه شغل اين در را پذيري انعطاف بايد كه است شغلي معلمي شغل گفت بايد نخست  

 ظرفيت، توانائي، لحاظ از را آنها و گردند شاگردان فردي خصوصيات متوجه خويش، كاري اول دقايق در معلمان

 فوق هاي گي ويژه داشت نظر در با كل بطور شاگردان وقتيكه. نمايند شناسايي وغيره برخورد برداشت، استعداد،

 اولين در شد، شناسائي حوصله كم و قهر با شاگردان آنصورت در. گرفتند قرار استاد تشخيص و شناسائي مورد

 اين يعني. گردد آنها فردي عوامل و علل دريافتن صدد در زيرا. نمايد ماليم نا برخورد آنها با نبايد استاد، برخورد

 صنفي هم از بخصوص و گردند اوليه دريافت صدد در نخست قدم در هستند، حوصله كم و قهر با چرا دانشاگر

 كي با شاگردان اين كه نمايند حاصل معلومات دريافت بعداً و نمايند حاصل معلومات شاگرد آن مورد در هايش

 سرو دخنيات با آنها آيا. است قسم چه آنها فاميلي فرهنگ ميباشد، چگونه آنها اقتصادي وضع دارند، ارتباط ها

 بطور شاگردان اين با معلمان آنصورت در. نمايند دريافت را شاگردان نوع اين خصوصيات وغيره نه يا دارند كار

 به متوجه ذكي، و حوصله با شاگردان به نسبت است معلمان رسالت زيرا. نمايند همكاري ميتوانند اساسي



  

ي مشاهده است . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط هفت اين فايل فقط برا

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 

 

٤٠ 

 

 داشتن با شخص هيچ است معلوم بهتر همه براي اينكه از. باشند هحوصل كم و قهر با ضعيف شاگردان

 حوصله كم و قهر با شاگردان آن بنابر.. ميگردند تولد منزه و پاك بطور همه يعني نميگردد تولد فوق خصوصيات

 زمان مرور در اما ندارند بخود را ها گي ويژه اين ابتدا در آنان دهيم قرار مطالعه مورد مرحله اين تا تولد از را

 اشخاص نوع اين ميگردد، باعث خوب اقتصاد نداشتن يا و جامعه درست نا فرهنگ و بد هاي همنشين باالثر

 شناخت از بعد معلمان اينصورت در. نمايند اندام عرض اجتماع در حوصله كم و قهر با شاگردان منحيث

 و آموزشي كاري آهسته آهسته سلسله هب سلسله آنها با و نمايند الزمه همكاري شاگردان نوع اين  خصوصيات

 فوق توضيحات بنابر افراد چنين با است تأكيد اكيداً معلمان تربيوي و وجداني رسالت بنابر پس. نمايند تربيتي

  .نمايند دريغ بي اخالقي و انساني همكاري

  حوصله كم و احساساتي شاگردان و معلم -  4

 و ميباشد شاگردان با تدريس پروسه باالثر شان كار عمر تمام كه مستعد و دار سابقه فهم، كار معلمان تجربه  

 حوصله كم و احساساتي شاگردان با برخورد وقت در ما كه آموزند مي ما به اند نموده سپري را زيادي هاي وقت

 انشاگرد مقابل در گاه هيچ دلسوز و تجربه با معلمان گفت بايد آن از قبل البته. نمائيم توجه را مراحل كدام

 مشكالت اين عوامل و علل يابي، ريشه صدد در زيرا. نميدهند نشان جدي عمل خود از حوصله كم و احساساتي

  :باشند داشته نظر در بايد را ذيل نكات معلمان پرابلم اين حل حصه در و. ميورزند اقدام شاگردان
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٤١ 

 

  .نمايند خوب برخورد حوصله كم و احساساتي شاگردان با معلمان       -1

 بد رفتار آنها به تا نمايند زد گوش هايشان صنفي به حوصله كم و احساساتي شاگردان غياب در معلمان       -2

  .نكنند

  .بدهند قرار خود احسان زير كنند كوشش را احساساتي شاگردان معلمان        -3

  .دهند فرا گوش مندي حوصله به حوصله كم و احساساتي شاگردان هاي حرف به معلمان        -4

  .بدهند قناعت را احساساتي شاگردان مقنع داليل با معلمان        -5

  .نورزند مجازات اقدام احساساتي شاگردان مقابل در گي زده شتاب با معلمان    -6

  .نمايند همكاري شان اولياي و اداره طريق از را حوصله كم و احساساتي شاگردان معلمان   -7

 را فروتني و شكيبائي توصيه آنها به خواسته ديپارتمنت به انفرادي بطور را ساتياحسا شاگردان معلمان    -8

  .نمايد

  .نمايند همكاري ديگران به نسبت درس فراگيري حصه در را حوصله كم و احساساتي شاگردان معلمان         -9

 خود شاگردان جمله از اي و دهند قرار مجازات مورد را حوصله كم و احساساتي شاگردان نبايد معلمان    -10

  .برهانند را آنها خطير مشكل اين از و نمايند تربيت را ايشان بايد دارند رسالت و نكنند محسوب
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٤٢ 

 

  پيشنهادات براي ساير معلمان ابتدايي حاصل تجربياتم 

  تدريس شروع از پيش معلم وظايف

 پروسه و كشور اوالد تربيه جهت ليتحصي نهاد يا و وظيفه وارد اينكه از قبل معلمان گفت بايد شك بدون    

 جانبه همه موفقيت و زياد توفيق با خود كار در بتوانند تا دهند قرار توجه مورد را زير نكات بايد ميشوند تدريس

 در است الزم آن براي درس شروع از قبل كه عمده بطور را معلم وظايف اينجا در البته. شوند نصيب را موفقيت

  :مينمائيم مطالعه ذيل بطور باشد داشته نظر

  .ميباشد اساسي شرط جهات همه از معلم شناسي خود نخست     -1

  اجتماعي محيط با آشنائي   -2

  اجتماعي هاي پديده با آشنائي   -3

  درسي موثر منابع با آشنائي    -4

  تدريس هاي روش با آشنائي   -5

  معلمي وظايف و قوانين با آشنائي     -6

  .دارد نظر در كه علمي كانون و جامعه رسوم ،آداب با آشنائي  -7
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٤٣ 

 

  . نظر مورد كانون پرسونل و معلمي فرهنگ با آشنائي       -8

  .نظر مورد كانون هاي دستورالعمل و ها خواسته از قبلي آگاهي    -9

  .مسلكي و علمي هاي ارزش از آگاهي   -10

  توصيه هايي به دانش آموزان دوره ابتدايي : 

  اند ها كدام مطالعه در اساسي نكات 

  :از اند عبارت نكات اين

 آنها كه داد بايد را انگيزه چنان جامعه افراد و شاگردان براي بايد نخست معني بدين يعني: دادن سازمان    -1

 به شاگردان رغبت و ميل تا داد روشني و آگاهي مطالعه فوايد مورد در بايد و. شوند كردن مطالعه به وادار

  .گردد برازنده كردن مطالعه

 عالمت زيرا. نماييم وادار كردن مطالعه به را شخص بايد نخست است پذير امكان وقتي: گذاري عالمت      -2

  .مينمايد تنظيم را خود پالن چگونه كه ميگردد، مربوط شخص خودي به گذاري

 موضوعات رسيد، اختتام هب مطالعه آنكه از بعد ميشود معيين وقتي يادگيري پروسه اين: كردن خالصه       -3

  .ميسپارد حافظه به يا و. مينمايد داشت ياد خالصه طور به كتابچه يك در را شده مطالعه
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٤٤ 

 

  :ميباشد دخيل ذيل طور به موضوع سه مطالعه اساسي نكات تعيين در همچنان      -4

  اصلي موضوع:  الف

  اصلي نكات:  ب

  جزئي موارد:  ج

  :اصلي موضوع: الف

 دنبال را آن كتاب جاي همه در و دارد نظر در را كلي موضوع يك مؤلف آن از بخشي در اي و كتاب يك در

  .است كتاب اصلي موضوع همان اين. ميكند

 آب و يابد مي بقا تنه از نهايت در آن قسمت هر كه است درختي تنه مانند منبع يك در اصلي موضوع واقع در

  .ميخورد

  :اصلي نكات: ب

 صراحت اما. است كمتر اصلي موضوع از كه هستند كتاب يك در مهم و اصلي هاي هانديش خطوط، اصلي نكات

  .ميدهد تشكيل را اصلي موضوع و مفهوم اصلي نكات مجموعه دارد، بيشتر
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٤٥ 

 

  :جزئي موارد: ج

 مي مطرح واقعي اطالعات و تصاوير ها، عكس ها، نمونه ها، مثال صورت به كه هستند تري جزئي اطالعات

 موضوع اينكه دشت نظر در با. سازد مي تر آسان را اصلي نكات شناخت و درك جزئي موارد مجموعه. گردند

 توان مي كتاب تاليف هدف و كتاب مقدمه مطالعه با ولي شود نمي بيان مؤلف وسيله به مستقيماً و معموالً اصلي

 با بايد و برد پي اصلي وعموض به توان نمي ها اين همه مطالعه با كه ميشود گاهي اما. برد پي اصلي موضوع به

 يك مختلف هاي بخش به توان مي اصلي نكات كردن پيدا براي. دريافت  را اصلي موضوع اصلي نكات شناخت

 خوريم مي بر جديدي موضوع به ميكنيم مطالعه كه را پاراگرافي هر معموالً. كرد توجه بيشتري دقت با مطلب

 ديگري رنگ يا و متن از تر درشت حروف با مطالب اصلي نكات گاهي.است اصلي نكته همان جديد موضوع آن

  .ميكند كمك اصلي نكات شناخت با كه ميشود چاپ متن در

  :دادن سازمان و درسي كتاب محتواي

 در مطالب دادن سازمان چگونگي به كننده مطالعه هر يا و معلم جانب از مطلب يك مختلف سطوح شناخت

 اين اگر. دارد بستگي كتاب تأليف سازمان به خوب مطالعه ديگر عبارت هب يا و. دارد بستگي درسي كتب محتواي

 اين اجراي. بپردازد تدريس به بعداً و بدهد سازمان محتوا، به قبالً بايد معلم باشد نشده رعايت تاليف در گي ويژه

  .نمايد استفاده درستي به شيوه اين از تواند مي چگونه كه دارد ارتباط معلم توانايي به كار
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٤٦ 

 

 معلم براي محتوا گانه سه سطوح تعيين كار تا شود تهيه سازماندهي هاي روش و اصول با بايد كتاب تاليف

  .نشوند مواجه دشواري به كند مطالعه را آن بخواهد ديگر كسي هر معلم از غير كه باشد آسانتر

 بهتر. است مهم و توجه لقاب خصوص اين از باقي و نگارش چاپ، نوع مطالب، صحيح نظم بر عالوه كتاب يك در

  .شود چاپ اي ويژه رنگ و حروف با كتاب اصلي نكات چاپ و تاليف موقع در است

  :گذاري عالمت     -1

 موضوعات نمايند نه وارد صدمه كتاب صفائي و پاكي به طوريكه ها نشانه و عاليم وسيله به تواند مي خواننده

 نكاتي و مطالب نوشتن با و سازد مشخص جداگانه هاي اداشتي در يا و كتاب خود در يا را كتاب محتواي اصلي

  .شود آور ياد را خود انتقادات يا و ها پيشنهاد كتاب ي حاشيه در

  

 زياده يا دو و وسط از را صفحه دو اول، از را كتاب صفحه دو فقط كه دارند عادت گان خواننده از بسياري

 مي صحبت كتاب پيرامون محافل و مجالس در باز و كنند يم مطالعه سرسري و پراگنده بطور آخر از را صفحات

. گيرند مي انتقاد باد به نمايند جستجو آن به حلي راه اينكه بدون را كتاب ي نويسنده شباروزي زحمات و كند

 قادر شايد آيد بعمل پرسش كتاب جزئي موارد و اصلي نكات اصلي موضوع خصوص در گرامي خواننده اين از اگر

  .كند ارائه خصوص در بخشي قناعت جوابات يا و  نباشد رستد جواب به
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٤٧ 

 

 با بتواند مؤلف تا ميكند ايجاب را زمان ها ماه و ها سال باشد نمي آسان و ساده كار كتاب تاليف و تدوين تهيه،

 مطالعه كه دارد مقاصدي و اهداف خود از شود مي تاليف كه كتابي هر. نمايند تهيه را آن شباروزي زحمات قبول

  .ببرد پي درست صورت به آن به بايد كننده

 حاشيه و اساسي غير مطالب از را كتاب مهم و اساسي نكات كتاب، كننده مطالعه كه ميشود باعث گذاري عالمت

  .آيد نايل كتاب محتواي اصلي هاي هدف به ها آن بر تكيه با و دهند تشخيص اي

  :كردن خالصه      -2

 را آن مطالب بتواند صورت آن در و مينمايد برداشت است كرده مطالعه كه كتابي زا اينكه براي كننده مطالعه هر

 اصلي مطلب هم و اصلي نكات هم بايد  مطلب، ي خالصه و بگيرد درست ي نتيجه و بنويسد خالصه صورت به

 لعهمطا يا و خواننده اگر. است مطلب همان شده كوچك شكل مطلب هر خالصه واقع در. باشد برداشته در را

 كار اين از اگر و. است كرده درك را مطلب آن واقع در كند تشخيص را شده مطالعه مطالب شود قادر كننده

  .تواند نمي كرده درك درستي به را مطالب باشند ناتوان

 حفظ توانائي كرده، بررسي چگونه را مطلب يعني ميكند نمايان را خواننده فهم و درك مطالب، كردن خالصه

 يا خواننده جانب از شده تهيه مطلب به باشد مي مروري باالخره و خير؟ يا نموده تقويت ذهن در را مطالب

  .كننده مطالعه
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٤٨ 

 

 مند عالقه و كنند تشويق مطالعه به شان فرزندان و شاگردان تا دارند آرزو محترم والدين گرامي، معلمان از

  :كنند توجه زير نكته چند به بايد نمايند

 ضروري بسيار خانه در مختصر خانه كتاب يك داشتن امكان صورت در و مكتب در خانه ابكت يك وجود       -1

 مطبوعات و كتاب بدون ولي كرد گي زنده شود مي حكومت بدون: ميگويد)  ليكلن اهام ابر. ( ميشود پنداشته

  .هرگز

 كتاب بايد شاگردان. باشند داشته منابع و كتاب به دسترسي شاگردان كه است اين مطالعه نخست شرط      -2

 ين در كه نمايند انتخاب درستي به خود خانه و مكتب هاي خانه كتاب از مستقالنه طور را خود ضرورت مورد

 هاي كتاب خواندن(  كه نمايند تفهيم شاگردان به دايماً بايد معلمان. نمايند مي  معاونت شاگردان با معلمان راه

  .(است شرافتمند هاي انسان اب كردن گفتگو حقيقت در آموزنده و خوب

 شاگردان است ممكن كند ياري كتاب انتخاب در نموديم اشاره هم باال در طوريكه را شاگردان بايد معلم     -3

 آن مطالعه با و باشد نداشته اوشان عاليق و ذهني توان با را الزم تناسب آن محتواي كه نمايند انتخاب را كتابي

 نا ارزش و اخالقي آثار او در كه كند مطالعه را كتابي است ممكن يا و. شوند منفي نگرش و درگمي سر دچار

  .باشد دور به موضوع از يا و آورد وجود به را مناسبي

  .نمايد رهنمايي را جزئي موارد و اصلي نكات اصلي، موضوع شاگردان براي بايد معلم       -4
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٤٩ 

 

  .كند فهيمت شاگردان به را آموزشي هاي هدف بايد معلم       -5

  .نمايند تشويق بيشتر مطالعه به را ها آن و كند گيري پي را شاگردان مطالعه بايد معلم    -6

  .نمايند نويسي خالصه خود مطالعه كتاب از تا نمايد تشويق را شاگردان معلم          -7

  مطالعه هاي شيوه ترين موثر

 را آنها زير در كه. است خاصي هدف و حصول مستلزم واعان اين از يك هر و دارد مختلف  انواع مطالعه و خواندن

  :ميدهيم قرار مطالعه مورد فشرده طور به

  :اجمالي خواندن       -1

 طور به را كتاب كل و خواند مي را كتاب از هاي قسمت و فصول عناوين فقط كننده مطالعه مطالعه، شيوه درين

  .ميكند بررسي سطحي

  :خواندن سريع     -2

 از خواندن سريع كتاب، داخل موضوعات به كلي آشنائي منظور به سرعت، با است كتاب مرور ندن،خوا سريع

. ميشود فراگرفته تري زياد مطالب كم مدت در كه است روشي خواندن سريع. است تر كامل اجمالي خواندن

  .ميدهد افزايش را يادگيري ميزان خواندن دقيق و سريع براي تمرين
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  :خواندن دقيق     -3

 ميسر بعدي هاي استفاده براي آن آوري ياد و ميگيرد ياد كامل را مطلب خواننده، كه است روشي خواندن دقيق

  .است

  :تجسسي خواندن       -4

 براي ورزد، مي مبادرت سواالت طرح به خواننده مطالعه، از پس و مطالعه از قبل كه است روشي خواندن اين

  .ميدهد افزايش را يادگيري عمق شيوه اين ميگيرد انجام بررسي و تحليل سواالت پاسخ

  :انتقادي خواندن      -5

 خوانده مطالب باره در قضاوت و مطالب عميق گيري ياد منظور به. است معاني تحليل و تجزيه بررسي روش اين

 آن تداللاس و باشد داشته استدالل صورتيكه در ميدهد، قرار انتقاد مورد را مطالب بعضي البته. ميباشد شده

  .باشد همكاري روحيه از. نباشد مغرضانه

  :اجرا چگونگي نظر از مطالعه هاي شيوه

  :بلند صداي با خواندن  -1
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 به را مطلب كه سرحدي آن تا خوانند، مي بلند صداي با را مطلب بگيرند ياد اينكه بخاطر شاگردان از بعضي

 ياد نشنود خود گوش به را مطلب زمانيكه تا ميكنند اظهار دايماً شاگردان كتگوري اين. كنند استماع خود گوش

 سرك در ها، پارك در كه ايم ديده را خود صنفان هم از بعضي و شاگردان از زيادي تعداد ما ي همه. گيرد نمي

 زماني تا كتگوري اين خواند، مي بلند آواز به را درس ها چوكي به نشستن و ها اطاق در خلوت، هاي جاده در ها،

  .گيرد نمي ياد نخوانند بلند آواز به را درس كه

  :دادن گوش طريق از يادگيري      -2

 بخواند بلند صداي با را مطلب آن، تا خواهند مي كمك زمينه در خود همصنفان از يكي از شاگردان گونه اين

 مي ستك ثبت را خود صداي بعداً و خواند مي بلند صداي به خودش نبود ميسر امكان اين اگر. بشنود وآن

  .بگيرند ياد دادن گوش طريق از تا اند، كرده عادت شاگردان گونه اين. ميدهد فرا گوش كست به بعداً و نمايند

  :آهسته صداي با خواندن      -3

  .ميكند اداء آهسته صداي و زبان با را كلمات حركت حين در زيادتر

  :چشم با خواندن        -4
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 و ها لب صورت هيچ به روش ين در. ميگيرد انجام ذهن با مفاهيم كدر و چشم توسط فقط خواندن شيوه اين

 تمركز با شيوه اين غالباً كه. ميگذرد ذهن از مفاهيم و ميكند حركت خط روي چشم فقط. كنند نمي حركت گلو

 اين كه برده باال را يادگري ميزان است همراه تمركز با كه چشم با خواندن در سرعت تمرين. است توام دقت و

 همين از و نمايد خاصي توجه آن به بايد كننده مطالعه هر كه. است شده ثبت خواندن نوع بهترين خواندن نوع

  .نمايند استفاده مطالعه در روش

  :است بخش اثر دانش كسب جهت مطالعه محل انتخاب

 تعدادي. كنند مي انتخاب مطالعه براي را خانه داخل شاگردان از عده و باز فضاي و ها پارك شاگردان از ي عده

 تمام ها اطاق درين كه دارند اختيار در خواندن درس براي ممكنه امكانات تمام با را نرم و گرم هاي اطاق هم

  .دارد وجود موسيقي وسايل و ويديو تيب، راديو، تلويزيون، مانند گرمي سر وسايل

 واره ماه و تلويزيون از يا نخواند، اه آن تيب خواندن درس به همزمان تا كه ميدارند اظهار شاگردان از بعضي

  .فهمد نمي را درس ننمايند استفاده

 كتابي آنكه ضمن گروه اين. است نشسته خانواده اعضاي ساير و مادر پدر، ميكنند، مطالعه كه اطاقي در اي عده

 شنيدن با زمان هم و ميكنند نگاه تلويزيون ميدهند، گوش نيز ديگران هاي حرف به ميكنند باز خود مقابل در را

  .ميكنند كار كتاب روي آنها زبان و چشم اما ميدهند تكان را خود بدن موزون حركات با تلويزيون هاي صدا
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 مطالب بخوانند درس اينكه عوض به كتگوري اين. شوند مي جمع خواندن براي هم دور نفر چند يا دو گاهي

 چي كه ديد بايد حاال. است خواندن درس مختلف هاي گونه ها، اين گيرند مي بحث در درس از خارج را ديگري

  .است مناسب خواندن درس براي محلي

 پياده فضا اين اينكه خصوص به شود مي كننده مطالعه خستگي عث با باد سريع و تند جريان باز فضاي در البته

  .باشد عمومي هاي سرك جوار هاي رو

 جاي در. است مساعد درسي غير هاي سرگرمي براي ،زياد بصري و سمعي وسايل داشتن با نرم و گرم هاي اطاق

 اما. ميدهد كاهش را يادگيري ميزان ها آن با هاي قصه و ها صحبت باشد، داشته حضور ديگران و مادر پدر، كه

  .ميگردد حساب باالتر كرده هم كتاب آموزش از گاهي مادر و پدر آميز وصيت هاي صحبت صورتيكه در

 يا و گردد ريزي طرح قبالً اينكه يعني گيرد صورت خاص شرايط با مطالعه و خواندن درس براي شدن جمع

 قبالً ما كه ميگردد تعيين وقتي مطالعه محل زيرا ميباشد موثر خيلي جمعي دسته دروس آنصورت در شود پالن

 نتيجه در. ميپردازيم افكار تبادل به بعداً و ميدهيم قرار عنوان را موضوع يك و نمائيم مي انتخاب را محل آن

 نيز تنهائي هاي اطاق در را مطالعه محل همچنان ميگردد، تلقي موثر خيلي شده تعيين مكان در مطالعه اثرات

. ميتوانند گرفته فرا خوبتر را درس خاموشانه و تنهائي بصورت اشخاص از اي عده زيرا نمائيم انتخاب ميتوانيم
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 موثر خيلي باشد برخوردار نيز كننده آرامش و كننده تسهيل منابع از امكان صورت در مطالعه محل همچنان

  .ميباشند وغيره كننده تسخين وسايل كتاب و الماري چوكي، ميز، داراي مطالعه محل اينكه يعني ميگردد واقع

 تاكيد را خواندن و مطالعه شان براي خانه و مكتب در هميشه را خويش فرزندان و شاگردان است آوري ياد قابل

 به كرده تشويق را آنها و نمائيم رهنمائي نيز را مطالعه مكان و مطالعه فضاي خواندن و مطالعه رايب و نمائيم

  .نمائيم رهنمائي مناسب هاي مكان با گيري ياد هاي روش

  مطالعه زمان تشخيص

 عالي تتحصيال و مكتب هاي دوره به را مطالعه زمان زيرا داشت نظر در مختلف هاي بعد در بايد را مطالعه زمان

 ميتوانيم گفته علت همين به ميدهند تشكيل درسي هاي كتابخانه و ها رخصتي فراغت، وقت داشتن حين در

  .نمائيم مطالعه ميتوانيم باشيم داشته فراغت وقت ما وقتيكه هر در زيرا ندارد خاصي زمان مطالعه

  :شد آور ياد ميتوان زير شرح قرار را مطالعه موثر و معين زمان

 زمان ترين موثر ميتوان را آرام بسيار فضاي شب طرف از همچنان و درس شروع از قبل و صبح اتاوق   -1

  .برد نام مطالعه

 مطالعه درسي پروگرام طبق گذاشته سر پشت را استراحت ساعت يك مدت به درست تعطيل از بعد       -2

  .ميباشد مطالعه زمان بهترين نمائيم
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  .گردد آماده قبالً اوقات تقسيم يك برويت و منظم بطور بايد ندنخوا درس و مطالعه برنامه     -3

 مهيا كس هر براي فراغت زمان معيين هاي مدت در زيرا نيست يكسان همگان براي مطالعه زمان     -4

  .ميگردد

  .باشد نظر در شخص توانمندي كه بگيرد بر در را ساعت آنقدر مطالعه زمان   -5

  

  معلم زا شاگردان عمده هاي تقاضا 

 در اما. ميشوند راجستر و نام ثبت علمي مراجع به دانش كسب جهت شاگردان است معلوم بهتر همه به قسميكه

 باشند داشته قبلي معلومات شاگردان زيرا دارند، زياد هاي تقاضا معلمان از شاگردان عموماً دانش فراگيري حين

 و است زياد نهايت بي معلمان از شاگردان توقعات صورت اين در نمايند مراجعه آموزشي مراجع به نيست ضرور

  :برد نام ميتوان چنين اين را شاگردان هاي تقاضا عمده بطور

  .دارند هميشگي ضرورت معلمان صادقانه رهنمائي به شاگردان  -1

  .بگذارند احترام شان علمي نظريات به معلمان دارند تقاضا شاگردان      -2

  .بگيرند فرا درست بطور را رسد دارند توقع شاگردان    -3
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  .گيرد صورت دوستانه بصورت آموزش اوقات همه دارند تقاضا شاگردان   -4

  .باشند رو ميانه خود عمل و رفتار در دارند تقاضا شاگردان      -5

  .گيرد قرار احترام مورد شان احساسات دارند تقاضا شاگردان   -6

  .بورزند عشق آنها به معلمان دارند تقاضا شاگردان  -7

  .باشند داشته دوست قلباً را آنها معلمان دارند تقاضا شاگردان    -8

  

  نمايند برخورد عدالتي بي و تبعيض بدون معلمان دارند تقاضا شاگردان    -9

  .بيانديشند و كنند فكر آزاد بطور دارند تقاضا شاگردان   -10

  .شود نگهداشته مخفي شاگردان از معلمان احساسات دارند تقاضا شاگردان -11

  .باشند داشته كامل گي آماده معلمان تدريس به دارند تقاضا شاگردان -12

  .شوند صنف داخل منظم ظاهري قيافه با معلمان دارند تقاضا شاگردان   -13

  .نمايند احترام را شان اسالمي عقايد معلمان دارند تقاضا شاگردان  -14
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  .دهند قرار يكسان بطور تشويق و پاداش مورد را شاگردان ماًتما معلمان دارند تقاضا شاگردان  -15

  .نمايند تنبيه ثانياً و توصيه نخست قدم در را بندوبار بي و مختلف شاگردان معلمان دارند تقاضا شاگردان    -16

  .نمايند همكاري و رهنمائي را آنها معلمان حالت همه در دارند تقاضا شاگردان      -17

 روز به روز شان مندي عالقه تا گيرد صورت دوستانه و آرام فضاي در معلم درس دارند تقاضا شاگردان   -18

  :ميفرمايد شاعري مورد اين در البته. گردد زياد

  را پا گريز طفل آورد مكتب به جمعه                  محبتي ي زمزمه بود ار معلم درس

  

  :پيشنهادها و راهكارهاي آينده

 يكديگر به ، اند كرده خلق راكه هايي روش معلمان كه است اين آموزش سازي غني هاي راه ازبهترين يكي ◙

  .كنند كمك وديگران خود معلمي بيشترتوانايي هرچه افزايش به طريق وازاين معرفي

 دركودكان بيشتري وشوق كنندتاذوق خودمشاركت فرزندان كالمي هاي درفعاليت ازاوليابخواهيدگاهي ◙

  .ايجادشود
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 خوب هاي اوليا،فعاليت كه است آموزاين دانش فعاليت ي انگيزه ايجادوتقويت براي ها شيوه ازموثرترين ييك ◙

  .دهند گزارش معلّم خودرابه فرزندان

  .است معّلم،موثرتر وكالم ،تدريس كتاب يك ي دار،ازمطالعه هدف بازديدوگردش يك گاهي ◙

 مي ناصحيح هاي برداشت آموزان،موجب دانش فيرشدناكا دليل به ها آن طرح كه نكاتي ازبيان ◙

  .شود،بپرهيزيد

  .كنيد استفاده شنيداري و ديداري جذاب ها،ازهنرهاي بچه زيباشناختي حس پرورش براي ◙

  .دارد تاكيد نگرشي ي حيطه ازهرچيزبراهداف بيش آسمان هاي هديه باشيدكه داشته توجه ◙

  

.                                                                                                    آموخت ها بچه به كودكانه زباني رابا دين ايه زيبايي توان مي آسمان هاي هديه ازطريق ◙

  .است پذير امكان هم قبلي هاي درس تدريس به نياز آسمان،بدون هاي هديه دروس تدريس ◙

  .دهيد آموزش رمستقيمغي صورت رابه واخالقي ديني مفاهيم ◙

  .كنيد مرتبط ها آن ي روزمرّه رابازندگي آموزان دانش ديني هاي آموزش ◙
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 استنباط براي مناسبي ي زمينه بايد انباشت،بلكه ديني واطّالعات مفاهيم از را آموزان دانش ذهن نبايد ◙

  .آورد فراهم آموز دانش خود گيري ونتيجه

  .باشد ونشاط دوشاديامي با همراه بايد ديني هاي آموزش ◙

 آموزان دانش براي وصميمي واقعي صورت رابه) ع( ومعصومان) ص( اسالم پيامبر وزندگي ورفتار شخصيت ◙

  .كنيم ترسيم

  .دارد نياز طبيعي وزيباي بكر هاي محيط ازهرجابه بيش ديني تربيت ◙

  .دارند ياديز تاثير دريادگيري ، كالس ورنگ تصاوير ، صندلي چيدن ي نحوه كالس، فضاي ◙

 اين تمرينات محتواي كه امادرمواردي شود، تلقّي كاردرمنزل براي ابزاري عنوان تواندبه بيشترمي كار، كتاب ◙

  .رود كار به دركالس يادگيري مراحل تكميل براي ابزاري عنوان تواندبه كند،مي مي راطلب كالسي فعاليت كتاب

  .كند سوال ها ازبچه ها درس متن واز بگيرد ستد رابه كتاب معلّم نيست الزم ارزشيابي در ◙

  .گيرد مي صورت مشاهده ابزار از استفاده مستمروبا صورت به آسمان، هاي درهديه ارزشيابي ◙

 اي يانمره ورتبه گرفته قرار مشاهده ،مورد درس درپنج كم ،دست سال هرنيم درپايان آموزبايد هردانش ◙

  .باشد كرده راكسب
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 عبارات يا متفاوت رنگ سه مانند ديگر هاي نشانه ويا 3و 2 ، 1 هاي رتبه از ، نمره جاي به تواند مي معلّم ◙

 استفاده ديگر مناسب ي وياهرشيوه»ومتوسط ،خوب عالي« ويا»  شود بهتر وبايد بخش رضايت ، ازمتوسط باالتر«

 .كند

  

  

  

  

  

  

  نتيجه گيري :

استفاده كند . همچنين بايد اين تجارب را در اختيار يك معلم بايد از همه تجارب ديگران براي تدريس خود   

ديگران قرار دهد . يك معلم بايد بتواند با هر دانش آموزي با شرايط خاص به شيوه اي برخورد كند كه شخصيت 
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دانش اموز زير سوال نرود . بايد از شيوه هاي نوين تدريس اطالع داشته باشد و دانش خود را بروز كند .اين 

  متي از تجارب بنده در زمينه تدريس در دوره ابتدايي بود .اميد است مورد توجه همه قرار گيرد .نوشتار قس
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