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  »2فرم شماره : «               » عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي «                     

  »كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد « * مستند سازي تجربيات 

  مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند : 

  . ارزشيابي عمومي : 1
  و مسئوليت هاي شغلي :  نقاط قوت در زمينه وظايف - 

  جديت در تدريسب:                                         سرموقع در كالس حاضر شدنالف :

   يادگيري  –: ارزشيابي مستمر از فرايند ياددهي د                  داشتن طرح درس هفتگي و ساالنه: ج

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -
  كمبود امكانات در مدارس : الف

  ب: 

  :  ج

  د : 

  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 2
  الف : بكارگيري شيوه هاي مناسب و موثر براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت دانش آموزان  

  ب) رعايت نظم در شروع و پايان كالس با مشاركت دانش آموزان 

  شغل يو خدمت بهتر در راستا انهياستفاده از را ب:

. بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده  3

  است . 
  تالش براي ايجاد شوق و دلبستگي به دين و دانش در دانش آموزان.  

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4
  اي موثر در انتقال دانش و مهارت هاي شغلي به ديگران. ابداع روش ها و شيوه ه

و  انهيرا يريادگي نجانبيبرنامه ا يدهكده جهان جاديو ا نترنتيوا انهيبخصوص علوم را يدانش بشر شرفتيتوجه به پ با

ي ديني و مسايل ، تكرار مطالب مربوط به حوزه ها  براي آموزش و پرورش بهتر يدر رابطه با مسائل شغل نترنتياستفاده از ا

  ايجاد شرايط مناسب براي رقابت سالم بين دانش آموزان با توجه به تفاوت هاي فردي  –شرعي و اخالقي 

  
    . امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان :   6                              . مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :  5
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   استان اداره كل آموزش و پرورش 
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  .../.../....  عالي      رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

   

     عنوان مستندات تجربيات مدون :

  تجربيات تدريس در دوره ابتدايي
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  ) توضيح درباره تدريس(: مقدمه

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

رشد آموزشي در تجارب زيادي در زمينه تدريس اندوخته ام . تجاربي كه شايد بيان آن براي ديگران باعث 

   دانش آموزان گردد . ابتدا مقدمه اي در زمينه تدريسم به عنوان آموزگار ابتدايي بيان مي كنم :

 بايد مقطع اين در. است عمومي و اجباري كه است پرورش و آموزش از مقطعي ابتدايي دوره         

 بكار و شده شناخته يعيطب محيط يك در مستقيم تجربه كسب طريق از كودكان، عمومي استعدادهاي

 با و مدرسه در كه شده ريزي برنامه كودكان براي منظمي هاي فعاليت مقطع اين در. شوند گرفته

  .شود تبديل فعل به و كشف او بالقوة استعدادهاي آموز، دانش خود فعاليت و پشتكار و معلم راهنمايي

 از پيش را جامعه نوجوانان و دكانكو آموزش ي وظيفه كه است اي وزارتخانه نام »پرورش و آموزش«

 ي وظيفه با همراه دارد، اشاره نيز آن عنوان كه همچنان وزارتخانه، اين.  دارد برعهده عالي ي مرحله

 هاي توانايي و نيازها و فرد شناخت نيازمند نخست درست، پرورش. هست نيز پرورش مسئول آموزش،

 ايران آموزشي سيستم در »پرورش« اما. نيازها شدن برآورده جهت در ها توانايي هدايت سپس و اوست؛

  . »راست راه «و مذهبي محدود باور يك سمت به كودك هدايت معناي به و است، نام يك تنها

  نكات كليدي : 
  بيان راهكارها –روش هاي تدريس  –تجربيات تدريس 
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  تعاريف نكات كليدي :

  تجربه چيست :

 حوادث و وقايع با خورد بر در و زندگي متن در مكرر فعاليت و ملع طريق از هنري يا دانش گرفتن فرا -1

 دست به تكرار طريق از و است همگاني و حسي ، تجربه گونه اين مختلف، هاي انسان با معاشرت در و گوناگون

  .آيد مي

 به اريبيم يا ترس در كه احساسي مثال، باب از. عواطف با همراه دروني احساس يا رواني العمل عكس نوعي -2

 پيشين، مورد برخالف تجربه نوع اين. شود مي تلقي بيماري يا ترس از او تجربة عنوان به دهد، مي دست انسان

 را كاملي تجربة حالت، آن و يابد مي خود در را حالتي چنين خاص موقعيتي در فرد يعني است؛ الوجود آني

  .دهد مي تشكيل

 تجربي علوم را آنها و گيرد مي قرار اجتماعي و طبيعي لومع وصف كه آن، خاص كاربرد در تجربه واژة  -3

  .گردد مي تشكيل آزمون و مشاهده فرضيه، از كه است معرفت تحصيل از خاص اي شيوه نامند،  مي

 نوعي عنوان به را ديني زيراتجربه ؛ است دوم است،معناي مقصود ديني تجربه بحث در آنچه شده ياد معاني از

 با انسان رواني و روحي مواجهة از كه احساسي اند؛ كرده تعريف ادراك و عاطفه با همراه رواني و روحي احساس

  .آيد  مي دست به متعالي حقيقت

 قرار تجربه صاحب معرض در بوده زمانمند تقريباً كه است نفساني رويداد يك تجربه:  گويد مي ديويس -4

  .است آگاه حدي تا او و گيرد مي
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 مقام از واسطه بي آگاهي نوعي رود، مي كار به حاضر بحث در مفهوم اين اساسي معناي كه است معتقد نيز هرد

  .است اولوهيت

   تدريس هاي روش تعريف
 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

  ابتدايي آموزش مقطع اهداف
  آموزان دانش اعتقادي و اخالقي پيشرفت جهت آموزشي مناسب فضاي برقراري

  كودكان هاي خالقيت  و بالقوه هاي قابليت و استعدادها پرورش

  كودكان جسماني و بدني قدرت هبودب

  اجتماع اعضاء ساير با اجتماعي معاشرت برقراري و محاسبه ، نوشتن ، خواندن آموزش

  » گروهي و فردي بهداشت مسائل آموزش
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 اهميت مقطع ابتدايي

علت آموزش ابتدايي ، به عنوان اولين مرحله آموزش همگاني مطرح است ؛ البته آموزش پيش دبستاني به         

خانواده ها ، از امكانات كافي مادي و فرهنگي براي    كمبود امكانات ، همگاني نمي باشد . از آنجا كه برخي از

  آموزش محروم مي باشند ، آموزش ابتدايي موجب كاهش نابرابري هاي فرهنگي مي گردد .

از نظر كمي و كيفي در سطح آموزش ابتدايي ، كودكان را براي مقاطع باالتر آماده مي كند و چنانچه         

  باالتري ارائه شود ، افت تحصيلي و ترك تحصيل در مقاطع بعدي، كمتر مي شود.

اگر در سطح گسترده اي صورت بگيرد و اكثريت يا تمام  كه  جايگاه آموزش ابتدايي به گونه اي است        

    دي را در كشور ريشه كن كند.كودكان واجب التعلم ايراني را تحت پوشش قرار بدهد ، مي تواند بي سوا

بسياري از متخصصان تعليم و تربيت معتقدند كه سن تقويمي نبايد تنها شرط ورود كودك به دوره          

              ابتدايي باشد، بلكه كودك بايد از طريق آمادگي، مورد ارزيابي قرار گيرد.

امروز، عالقه عميق آن است به آن دسته از  يكي از ويژگي هاي درخشان آموزش و پرورش ابتدايي          

كودكاني كه به تدريج از دوره هاي مهد كودك ها و كودكستان ها گذشته و به دبستان ها راه يافته اند. زيرا 

كودك در زمينه هاي روحي، عاطفي، هوشي، جسمي و احتياجات مربوط به آنها به آمادگي الزم رسيده و تقريبا 

  و روحيات او شناخته شده است. استعدادها، تواناييها

يكي ديگر از اهميت هاي آموزش و پرورش ابتدايي، توجه روزافزوني است كه معلمان به ارزشيابي كيفيت          

  آنچه كه تدريس مي شود و آنچه كه اطفال ياد مي گيرند دارند.
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  حيطه وظايف بنده به عنوان آموزگار دوره ابتدايي :
 و  موازين با منطبق دركالس دهنده پرورش و آموزنده كامالً محيطي آوردن وجود هب در اهتمام و كوشش -

 ازهرجهت آموزان دانش دادي وخدا فطري هاي استعداد شكوفاشدن ي زمينه كه طوري به اسالمي معيارهاي

  . باشد فراهم

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

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

  . وتفحص تحقيق

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

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

  . ) درس طرح ي وتهيه آموزشي كمك ازوسايل بااستفاده جديدتدريس

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

  . بشوندمند بهره تحصيلي پيشرفت داراي آموزان اندبتوانندازدانش نداشته

  . دركالس نظم حفظ برقراري-

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

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

  . شغلي هاي هاومهارت

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

  . دهند انجام

  . بهبودكارآنان جهت شده انجام هاي وفعاليت تكاليف مستمربه رسيدگي-

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

  . آموزان دانش فردي
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  . احتمالي نقايص رفع درجهت مناسب پيشنهادهاي ي وارائه درسي ريزموادوكتب بررسي-

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

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

  . گردد مي ابالغ منطقه

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

 يادگيري ضعف نقاط رفع جهت واتخاذتدابيرالزم قوت نقاط درتقويت وسعي تحصيلي پيشرفت ياعدم پيشرفت علل

  . آموزان دانش

  . مربوط هاي هاودستورالعمل امهن برابرآيين وپاياني تشخيصي،تدريجي هاي ارزشيابي انجام -

  . آموزان دانش وعملي شفاهي برامتحانات دقت-

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

  . مربوط هاي مقرروبرابردستورالعمل مدت ظرف دفترمدرسه به ريزنمرات

 ي ارائه هاو وگردهمائي مدرسه پرورشي- آموزشي درشوراهاي راهنماوشركت شاورانوم نظربامعلمان تبادل-

  الزم پيشنهادهاي

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

  . الزم پيشنهادهاي

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

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

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

  . مربوط درسي كتب محتواي به باتوجه الزم عملي يهاوكارها آزمايش انجام-

  . دردفترمربوط يامعلم آموزان دانش توسط آن ونتايج شده انجام هاي ازآزمايش اي خالصه ثبت-
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  . زمينه دراين آنان به وتذكرالزم آموزان دانش پوشش دروضع ومراقبت دقت-

  . الزم هايپيشنهاد ي واظهارنظروارائه معلمان شوراي درجلسات فعال شركت-

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

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

  . آنان مشكل اصالح درجهت واوليا بامديروديگرمسئولين

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

  . گردند مي معرفي حوزه يامسئول ناظر،مراقب عنوان

 درتشكيل كاري هم-  مدرسه اولياء به الزم هاي گزارش ي وارائه آموزان دانش حضوروغياب به مرتب رسيدگي-

  . نآموزا دانش تحصيلي هاي پرونده وتنظيم

  

  تعاريف و كليات و تجارب 

  درس چارچوب تهيه و تبيين آن : 1تجربه 
 به كار اين چارچوب درس را از قبل مشخص مي كردم .بنده  درس، آغاز از پيشاينستكه يكي از تجارب بنده  

  ردم :از روش هاي زير استفاده مي ك زمينه، اين در. شوند آشنا درس ارائه شيوه با تا ردك مي كمك آموز دانش

  يادگيري مواد پيشاپيش سازماندهي

  كالس در كار انجام براي روشن روندي تعيين

 يادگيري براي مناسب هاي روش باره در آنان با بحث و بگيرند ياد بايد آنچه باره در يادگيرندگان با صحبت

  مهارتي و دانش محتواي

  درس هدف باره در بحث و كننده روشن توضيحات ارائه و درس آغاز در آزمون انجام



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

١٤ 

 

 نشان را باالتر پايه يادگيري هاي فعاليت نهايت ها كالس در درس از كلي تصوير ارائه( درس از كلي تصوير ارائه

  دهد . مي

  ها آموخته پس با آموزان دانش هاي آموخته پيش يا ها دانسته پيش دادن ارتباط

  ناسازگار شاگردان با بنده  برخورد نحوه:  2تجربه 
ات بنده در كالسداري و تدريس برخورد با دانش آموزان ناسازگار مي باشد . كه درز ير بيان يكي از تجرب

 و نظم اداره در معموالً كه موردي مهمترينتوضيحات درباره اين موضوع و راه حل كه انجا دادم مي پردازم . 

 عنوان به دبيران برخي. ستا ناسازگار هاي بچه با برخورد نحوه مشكل همين هستيم مواجه آن با كالس انضباط

 كه اي لحظه در معلم كه حالي در. كنند مي استفاده شاگرد كردن بيرون روش از اينان با مواجه در قدم اولين

 آنكه تر كوتاه بيان به يا ندارم را تو با مبارزه تحمل من كه كند مي اعالم واقع در فرستد مي بيرون را شاگرد

 دانند مي خود معلم ضعف نشانه را روش اين نيز كالس آموزان دانش خود. »ام دهزن با من تو مقابل در« گويد مي

 نفع به اين باز كه. دارند را شده تنبيه جمع در كه شاگردي چنين براي دلسوزي احساس ناخودآگاه، طور به آنها

  .كرد بايد چه پس. نيست معلم

  

  :شاعر قول به

  كشي موئي به پيلي كه تواني      خوشي و لطف و زباني شيرين به

 از بيشتر عسل اي قطره قولي به افتد مي نافذ خلق در درشتي و غضب از بيشتر خيلي زباني خوش و ماليمت معموالً

 آغاز سخن ماليمت به كنيد عقيده هم خود با را كسي خواهيد مي اگر پس كند مي جلب را مگس زهر خرواري

 كه كنيد حركت طوري و كنيد وادار گفتن بله بله، به مكرر را مقابل طرف كه كنيد صحبت طوري بكوشيد و كنيد

 آماده و حاضر خود، پيشنهاد و رأي پذيرفتن براي را مقابل طرف صورت اين در نياورد، زبان به را نه كلمه هرگز

 ما كه نتايجي به خود ميل به بگذاريم و كنيم القاء مقابل طرف در را خود افكار اشاره صورت به بايد. ايم كرده

 همكاران از تعدادي.است كرده رفتار خودش تصور حسب بر كه كند فكر او گذاريم مي واقع در. برسد خواهيم مي

 آنان.باشند موفق توانند مي بهتر موقعيت در وي دادن قرار و ناسازگار شاگرد جاي كردن عوض با كه معتقدند

 از دانم مي: «جمله اين تلفين همراه به كنيم يجادا مسئوليت حس آنها در نحوي به بايد كار، اين از بعد معتقدند
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 نحو به را خود طبيعي نياز اين كند مطرح كالس جمع در را خود بتواند تا كنيم كمكش »آيي مي بر آن عهده

 آموزشي، كمك وسيله ساخت يا علمي، كوچك گروه يك رهبري قبيل از هايي مسئوليت و نمايد ارضاء تري مطلوب

 ايجاد آنها در را باور اين بايد معلم. كنيم واگذار وي به را تكاليف برخي تصحيح آموزشي، فيلم يك بررسي و نقد يا

 شكل به نيز ما فرداي بسازيم درست را خود امروز اگر است آينده زندگي از تصويري ما امروز زندگي كه كند

 وجود دشمناني امروز ساختن براي كه دهيم توضيح خود نوجوان شاگردان به بايد. شد خواهد ساخته مطلوبي

 اثرات توانند مي كارها برخي. نمائيم فراهم بهتر آينده براي بستري واقع در و كنيم شناسايي را آنها بايد كه دارند

 چيزهايي چه آموز دانش يك دشمنان ديد بايد باره اين در. باشند داشته كشور آينده وري بهره و ما زندگي در بدي

 انتظار زيبا فردايي بگذاريم آنها نابودي و امروز دشمنان شناخت با بايد كنند مي تباه را وي آينده چگونه و هستند

  . بكشد را ما

 مي كردم .چگونه شاگردان را وادار به درس خواندن :  3تجربه  

نش ، داباشد ها مي جزء مهمترين و مؤثرترين روشكه  ايجاد ميل و انگيزه بنده به عنوان آموزگار ابتدايي با  

با ايجاد دلخوشي و اعتماد به نفس، رغبت به انجام كار بيشتر  آموزان را به درس خواندن وادار مي كردم .

كردم و آزمايشات رادرفورد را شرح  گردد.به خاطر دارم روزي سر كالس در مورد ساختار اتم صحبت مي مي

 فكر كنيد كه به جاي او هستيد! چه نتايجي بينيد، حاال دادم، گفتم رادرفورد همان چيزهايي را ديد كه شما مي مي

  آوريد؟ 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

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

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

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

  لبخندي روي صورتم نقش بسته بود.

 توانيم سخنگوي دلپذيري باشيم؟ يچگونه م:  4تجربه  

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 آرزوهاي خود هستند. آنها ترجيح مي

  ه داشته باشند و مطالب علمي را دنبال كنند.هاي نوشته شده، توج فرمول
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دهم شاگردان شنونده  گفت: من اجازه نمي آموزان به فراگيري، چه كنيم؟ معلمي مي ي دانش پس براي جلب عالقه

مطلق باشند. پس معلم با دقت به نياز به جلب توجه در شاگردانش بايد موارد مختلف را براي آنان توضيح دهد. و 

هاي  ترين ميل مخاطب خود را برايش محسوس كند. در نظر داشته باشيم آرزوي اهميت يافتن قويمرتباً اهميت 

بشري است پس بايد با شاگردان طوري رفتار كنيم كه مايليم آنان با ما رفتار كنند و اگر عالقه داريم آنها از 

اين موضوع را راجع به آنان هم پياده احتراممان فرو نگذارند و از روي انصاف، لياقت و هنر ما را اذعان نمايند، 

  نمائيم.

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

  مند باشيد. صميمانه نسبت به شاگردان عالقه      )1

  ن لغات است.تري تبسمي بر لب داشته باشيد و به ياد داشته باشيد نام هر كس براي او شيرين      )2

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

  آموزان را برخودشان روشن كنيد. دانش

  

  :  5تجربه 

  استفاده از طبيعت براي تدريس

  هميشه در طي تحصيل دانش آموزان را براي يادگيري بيشتر به گردش مي بردم .

 وهيچ هستند يادماندني به هميشه آموزان دانش با نهار وخوردن بردن دانش اموزان به جاهاي ديدني و پارك ها

 مسجد ويا نانوايي به آموزان دانش بردن شهر، يادر.كنند نمي فراموش را روزها آن آموزان دانش ونه معلم نه وقت

 فوق يا مكمل فعاليتهاي تدريسي هر در بنده كه خواهدبود ماندگارتر هميشه تدريس مختلف، وجاهاي محله

 نانوايي به را آموزان دانش ، نانوايي درس در) ن( صداي تدريس براي.داد خواهم وانجام دادم مي انجام را برنامه

  .شدند آشنا آموزان دانش نان، شدن درست چگونگي وبا.بردم مدرسه نزديك
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  ستفاده مي كردم روشهاي كه براي كمك به دانش آموزانم ا : 6تجربه 

 پذيرفتني رفتاري چه كه دهند توضيح دقيقا و بگيرند نظر در كافي وقت خود آموزان دانش براي.  1

  . را كودك شخصيت نه دهد قرار خطاب مورد را او رفتار كودك سرزنش هنگام و نيست

 جمع در آموز دانش گرفتن قرار مثال شود مي اضطراب موجب خاص مهارتي وجود عدم مواقع از بعضي.  2

 دور او از و شناسايي را ايراد اين بايد معلم.  دهد انجام را كار اين راحتي به تواند نمي كه فرد دوستان

  .  نمايد

 را خود مشكل تا كند كمك او به است مشكل دچار خود درس آموختن هنگام آموز دانش وقتي.  3

   نمايد برطرف و دهد تشخيص

 اشتباه آن اصالح براي دارد امكان كه جايي تا بايد معلم  شود مي مرتكب را اشتباهي آموز دانش وقتي.  4

  . بگذارد كافي وقت
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   آموز دانش به...  و بهداشتي ـ تربيتي ـ اجتماعي هاي آموزش دادن.   5

  .  حد از بيش و جا بي و آميز اغراق تشويق نه البته مناسب زمان و وقت در تنبيه و تشويق.  6

 خود فرزندان و آموزان دانش تا شود ايجاد والدين و معلم در مثبتي جهت كوچك كار اين با كه است اميد

 روان سالمت ضوابط و اصول براساس را خويش معمولي هاي فعاليت و رفتار و بشناسند و درك بيشتر را

 از تا  دبشناس مناسب الگوي يك عنوان به را خود معلم آموز دانش تا دهند قرار ارزشيابي و آزمون مورد

 سرزنش ، تمسخر و قدرت اعمال هرگونه از عاري و سالم و خوب پرورش و آموزش يك بتوانيم طريق اين

  .  باشيم داشته تحقير و

  

  : چگونگي كنترل كالس  7تجربه 
 مساله اين. است كالس محيط به عالقه و انگيزه به نياز است مشترك سطوح تمام در آموزان دانش تمام ميان آنچه

  .بگيرد جاي آموز دانش ذهن در چگونه معلم كه است مهم ربسيا
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 منظور به كار به استخدام موقع در باال علمي سطح و آگاهي و تحصيالت وجود با افراد كه است دليل همين به

 افراد توسط نيز ها مصاحبه اين اكثرا. شود مي مصاحبه آنها با و شوند مي واقع گزينش و انتخاب مورد تدريس

  .خير يا هست فرد اين هاي رگ در معلمي خون معروف قول به كه شود مشخص تا پذيرد مي جامان مجرب

 معلم كه اين. است موثر معلم صداي لحن و تن. است معلمان هاي هنر از كالس گيري دست به و كنترل قدرت

 اي مالحظه قابل اهميت كند، جلب را آموزان دانش توجه تا ببرد پايين و باال را خود صداي تن مواقعي چه بداند

   .دارد

 دست در و كرده كنترل را كالس توانست اول جلسه 4 تا معلمي اگر دارند عقيده تحصيلي كارشناسان از بسياري

 آموزان دانش و رفته در او دست از كالس اختيار صورت اين غير در و دارد دست در را كالس سال آخر تا بگيرد

  .كرد نخواهند تعهد حساسا آموزد مي كه درسي و وي به نسبت

  

 مشكالت اصلي آموزش ابتدايي از نظر بنده

  :اشاره نمود از جمله مهمترين مشكالت مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل  

عدم كيفيت و انعطاف ناپذيري محتوي و متدهاي آموزشي و ناديدهانگاشتن خالقيت، نظم، مسئوليت پذيري و    

  انجام فعاليت هاي گروهي
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فقر اقتصادي و عدم تقبل هزينه هاي باالي آموزشي دانش آموزانتوسط والدين و تأثيرات سوء آن بر آموزش       

  فرزندان

سال بهمدارس ابتدايي به واسطه ضعف قوانين  6-10عدم تعهد والدين جهت گمارش كودكان رده هاي سني    

  آموزشي كشور

الگوهاي پيشرفت كشور در نتيجه فقدان  وضوعات مذكور باعدم صراحت موضوعات آموزشي و عدم هماهنگي م      

  هماهنگي ميان آموزش و بازاركار

ايجاد وقفه دركيفيت آموزش و روشها و تجهيزات داخلي به واسطهاعمال تغييرات سريع جهاني در       

  ».توسعه علمي  زمينه

  

  تبيين تجربيات بنده :

   آموزان دانش با ارتباط برقراري
 آرامش احساس كالس در آموزان دانش اگر. است آموزان دانش آرامش آموزش محيط ايجاد در مهم بسيار نكات از

 اي ويژه تاثير باره اين در معلم نگاه حتي و گفتار رفتار، نحوه. نشست نخواهد بار به گرامي معلمان زحمات نكنند،

 شود كننده خسته كالس و نباشد يكنترل هيچ مقابل در يا باشد حاكم كالس بر تحكيم و اضطراب جو اگر. دارد

  .انجامد مي شده ارائه مطالب به توجه عدم به نهايت در و شده مرج و هرج دچار
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 در. است آموزشي هاي فعاليت و كالس در آموزان دانش تمام كردن سهيم معلمان هنر در ذكر قابل مسائل از يكي

 تكاليف، كنترل نظير گوناگون هاي مسووليت دادن اب را بازيگوش و نافرمان آموزان دانش توان مي حتي ميان اين

  .درآورد كنترل تحت مدرسه دفتر با ارتباط و امتحاني هاي برگه آوري جمع و توزيع غياب، و حضور

 در انتقاد يا ساده زباني تشويق يا نگاه يك حتي. دارد آنها بر اي مالحظه قابل تاثير آموزان دانش به معلم توجه

  .شود واقع موثر تواند مي بسيار آموزان دانش جمع در شدن مطرح از دور به و خلوت

 احتماال ميان اين در. دهند مي پاسخ داوطلبانه آموزان دانش از تن چند كه پرسد مي سوالي معلم اوقات گاهي

 خپاس شنيدن با و بشنود را ها پاسخ تمام معلم كه است اين برخورد در مناسب راه اما است، اشتباه پاسخ چندين

  .كند بيان نظر مورد آموز دانش تشويق با را درست پاسخ اتمام از پس. نكند نفي را آن اشتباه

 و ها حل راه يافتن منظور به كردن فكر و كالس مباحث در شركت براي الزم انگيزه آموزان دانش ترتيب اين به

  .داشت ندخواه پيشرفت در سالم رقابتي همواره و دهند نمي دست از را مناسب هاي پاسخ

 و سال و سن حد در است بهتر اما است، آموزان دانش الگوي كه اين وجود با معلم صحبت نحوه ديگر طرف از

  .باشد آموزان دانش شرايط

 كه كنند استفاده شاگردانشان براي لمس قابل مواردي از هايشان مثال در گرامي معلمان است بهتر مثال براي

 پسر آموزان دانش ميان در نمونه عنوان به. دهد افزايش مساله به را آنها توجه و دباش نيز آنها عالقه و توجه مورد



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٢٢ 

 

 كالس وقت انتهاي در ها درس مرور براي توان مي دارد، اي ويژه جايگاه رقابت و مسابقه و فوتبال كه دبستاني

 اين در. پرسيد ها تيم از را ها سوال سپس. ناميد ورزشي گوناگون هاي تيم عنوان با را ها گروه و كرد بندي گروه

 دادن پاسخ در بيشتري سعي تيمشان رتبه رفتن باال منظور به دارند، حضور تيم هر در كه آموزاني دانش صورت

  .كنند مي تر آماده را خود بيشتر مطالعه با قبل از بتدريج و كرد خواهند

 موثرتر حضور به تشويق را آنها كه است مواردي ازجمله نيز آموزان دانش فردي هاي ويژگي و مسائل به معلم توجه

 ها تنبيه و تشويق نحوه و است متفاوت پروا بي و خجالتي آموز دانش با معلم برخورد نحوه. كند مي درس كالس در

 كارهايي بهترين از يكي. است گرامي و سختكوش معلمان هاي هنر ازجمله خود اين و شود مي اعمال گوناگون نيز

  .نگيرد كم دست را آنها و كند باور را شاگردانش كه است اين دهد انجام دتوان مي معلم يك كه

 آن مطالعه و بررسي به تا شود داده تحقيق براي موضوعي شان عاليق به توجه با شاگردان از يك هر به اگر

 سر تا شدبا داشته وقت مدتي آموزان دانش از هريك اگر مثال براي. بود خواهد سرزنده و شاداب كالس بپردازند،

 زمان  دفاع، وسيله خوراك، نوع زيستگاه، جهت از را آن و بپردازد خود عالقه مورد حيوان درباره تحقيق به فرصت

 و دارد بهتر نتيجه باشد، داشته فرق ديگري با هم نفر هر موضوع و دهد قرار بررسي مورد ديگر موارد و توليدمثل

  .است تر طوالني ذهن در آن ماندگاري
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 يك تولد موضوع اگر حتي. آنهاست به آموزش و صحبت وقت بهترين هستند، زده هيجان چيزي از ها هبچ وقتي

 به محبت همنوع، به كمك ازجمله بسياري مسائل هيجان زمان اين در توان مي باشد خانواده در ديگر كودك

  .داد آموزش را ها تعامل در رفتار نحوه و خانواده

 متفاوت، هاي شخصيت و ها خانواده از آموزاني دانش با رفتار و اي حاشيه مسائل از بسياري همراه به اينها تمامي

  .شود مي مشخص معلم ارزش كه جاست همين و است مشاغل ساير با معلمي شغل كردن متمايز موجب

  تجربيات استفاده شده در كالس

  .نمايد پرهيز آنها از كالس در بايد معلم يك كه كارهايي

  :هستيد كالس در كه وقتي شاگردان با طيافرا شدن دوست -1
 طلبد مي را پاياپاي بستان بده يك شاگردان با دوستي اما است كالس در موفق تدريس ي الزمه دوستانه رفتار

  .داد خواهد قرار سختي شرايط در را شما و داشت نخواهد خوشي صورت معلم يك براي اين كه

  :اهميت كم مسائل به آموزان دانش كردن درگير و درس توقف -2
 باقي سالم رقابت براي جايي ديگر شوند مي گير در هم با اهميت كم مسايل روي آموزان دانش كه هنگامي

  .ماند نخواهد
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  :خواهيد مي او از شما كه كاري به آنان وادار و آموزان دانش تحقير -3
 ناراحت قدري به است ممكن. دده تواندانجام مي معلم يك كه است وزشتي وحشتناك العاده فوق تكنيك تحقير

  .كرد خواهد كم شما به را آنان اعتماد اين و برآيند كردن تالفي براي هايي راه جستجوي تادر شوند وعصباني

  :كالس در زدن فرياد -4
 بلند را خود صداي گاهگاهي نبايد شما كه نيست معنا بدان اين. ايد باخته را مبارزه شما كشيد فريادمي وقتي

  .كنند اداره خوبي به را خود كالس توانست نخواهند هرگز زنند مي فرياد مكرراً كه معلماني اام. كنيد

  :شاگردان با متفاوت برخورد -5
 آموزان دانش ي همه به نسبت كالس در كنيد سعي. كالسداريست و تدريس موضوعات اهم از كالس در عدالت

 دوست ديگران از رابيش ها آن شما كه دارند وجود هستيدوكودكاني باشيد داشته محور عدالت و يكسان نظر

 مجازات. بزنيد صدا يكسان را آموزان دانش ي همه.ندهد رخ دركالس حالت اين هرگز كنيد سعي بايد اما داريد

  ندهيد كاهش داريد دوست راكه شاگرداني

  :هستند ناعادالنه اساساً كه قوانيني وضع -6
 وضع قانوني معلم يك اگر مثالً، قراردهند، بدي هاي نندشمارادرموقعيتتوا مي خود به خود هاقوانين وقت بعضي

 موقعيت يك تواند مي قانون اين باشد نداشته وجود دادن انجام براي كاري هيچ زنگ از پس آن براساس كه كند
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 به بايد ها موقعيت گونه اين از شود؟ مي چه باشد داشته منطقي شاگرددليل اگريك حال كند راايجاد مشكلي

  .كرد پرهيز شدت

  :شاگردان دست به خود كنترل سپردن -7
 ازدست كنند مي سعي شاگردان مثال طور به. شود اتخاذ شما شخص توسط داليلي به بايد دركالس هرتصميمي

 شما اگر.باشد داشته وجود منطقي دليل اينكه مگر بيافتد اتفاقي چنين كه بگذاريد شمانبايد اما.رهاشوند امتحان

  .داد خواهيد دست از را كالس كنترل راحتي به شويد وتسليم دهيد مثبت جواب ها تقاضا ي همه به

  :آموزان دانش نزد ديگر معلمان و همكاران از شكوه و غيبت -8

 خوبي تدريس كنيد مي فكر كه معلماني ي درباره شنويد مي شاگردان رااز شمامطالبي افتدكه مي اتفاق اغلب

 آنچه.دهيد انتقال مدير به يا معلمان خود به را خود هاي وايده پرهيزكنيد مورد دراين حثازب بايد شما اما ندارند

 .شود مي پخش و نيست محرمانه گوييد مي شاگردانتان به كه

  :منطقي استدالل بدون دادن نمره -9
 جهت كالس ازپايان پس شاگردان ندهيد اجازه.داريد دادن نمره براي هماهنگي قوانين كه كنيد حاصل اطمينان

 موقع به كاري دادن انجام رابراي) الزم انگيزه( الزم كارمشوق اين زيرا بكشند چالش به شمارا كامل نمره گرفتن
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 كه كند مي كمك شما كاربه اين كنيد استفاده عيني هاي ازشيوه تكاليف به دادن نمره هنگام. برد مي ازبين

  .باشيد داشته آموزان دانش نمرات براي منطقي داليل

  :قبلي ي برنامه و درس طرح بدون كالس به رفتن -10
 جهت تدريس گوناگون هاي برشيوه مروري وسپس درذهن آن شروع تدريس انجام براي شيوه بهترين حقيقت در

  .است پذير انجام ازكالس قبل درس طرح باداشتن كارفقط اين. باشد مي الزم اطالعات گرفتن

  :دريست تكراري ي شيوه يك از استفاده -11
 توانند مي كه را آموزاني دانش شمااحتماالً عالوه به يابند مي كننده وخسته كننده راكسل حالت اين آموزان دانش

  .كنيد مي محروم ببرند بهره تدريس هاي ديگرشيوه از

 پيشنهادات  در مورد ارزشيابي :

ناپذير آن   زش و پرورش و بخش جداييامتحان، يكي از اركان مهم آمو ، ها  يا به قول رايج در مدرسه» ارزشيابي«

كه آموزش و پرورش فرايندي متشكل و به هم پيوسته است كه تمام مراحل آن به  است. بايد دانست

      يافته براي رسيدن به هدفي معين ايجاد شده اند  سازمان اي  گونه
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را  آموزان  در رفتار دانش مندند ميزان تغييرات حاصله  هاي آموزشي، معلمان عالقه  برنامه در پايان هر يك از

را اصطالحاً ارزشيابي يا  اند. اين عمل  هاي مورد نظر نزديك شده  بررسي كنند تا معلوم شود، چه اندازه به هدف

  .تري است  تر و گسترده  هاي مهم  هدف هاي نوين برخالف گذشته، داراي  امتحان گويند كه در نگرش

  .است  ارزشيابي، يكي از اركان هر برنامه آموزشي - １

شده در رفتار   گيري كيفيت، كميت و نوع تغييرات حاصل ارزشيابي، به طور اخص نظارت اندازه  -2

  .آموزان است  دانش

  .طور اعم عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است ارزشيابي، آگاهي از ميزان كارآيي و كارآمدي به  -3

  .شود محدود نمي  ارزشيابي، تنها به امتحانات پاياني  -4

  .آموزان يادگيري دانش بديل است براي هدايت مستمر  اي كارآمد و بي  ي وسيلهارزشياب  -5

  .اي است  ضروري و پايه  گيري، امري ريزي، تدريس و تصميم ارزشيابي براي برنامه  - 6

  .مؤثر است  آموزان  ارزشيابي مطلوب، مستقيماً در بهبود يادگيري دانش  -7

  .برند  مي ضعف و قوت خود پي آموزان نيز از طريق ارزشيابي به نقاط  دانش  -8

  .شود  آموزان مي دانش  ارزشيابي مستمر، باعث مرور و باز توليد مطالب آموخته شده توسط  -9

  .رفتاري است  هاي  ارزشيابي مستمر، نظارت گام به گام بر تحقق هدف  -10

  .كند  مي  معلم از طريق ارزشيابي روش تدريس و طرح درس خود را ارزيابي  -11
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  .آموزان  دانش هاي درسي به  اي است مناسب براي تفهيم هدف سيلهامتحان و  -12

  .شود  مي  آموزان  هاي فردي دانش  نتايج امتحانات موجب شناخت تفاوت  -13

  .آموزان شود امتحان نبايد وسيله تهديد امنيت رواني دانش  -14

  .گيرد  رآموزان، نبايد تحت تأثير قضاوت شخصي و حاالت عاطفي معلم قرا  ارزشيابي دانش  -15

  .ها فراهم كرد  براي بچه در جريان ارزشيابي بايد سعي كرد فضاي رواني مناسب و خالي از اضطراب  -16

  .باشند  هاي امتحاني بايد با محتواي مواد آموزشي سازگار  سؤال  -17

يادگيري آنها تأكيد شده است،   تر محتواي آموزشي كه بر  هاي امتحاني را بايد از مطالب مهم  سؤال  -18

  .رح كردط

  .آموزان را در سطوح مختلف يادگيري بسنجند  دانش  هاي امتحاني بايد توانايي  سؤال  -19

  ).هاي آموزش درس مورد نظر باشند(سنجش كارآمد  واقعي هدف  هاي امتحاني بايد معرف  سؤال  -20

  .آزمون بايد كم باشد تا باعث اعتبار آن شود گيري خطاي اندازه  -21

  .بهبود كيفيت يادگيري است  امتحان، هدف نهايي از انجام  -22

  .فهرست محتوا) استفاده شود - هاي رفتاري  هدف(  هاي امتحاني از جدول دو بعدي  در طراحي سؤال  -23

  .انواع ابزار آزمون استفاده شود  با توجه به برآيند يادگيري، از  -24

  .ودو دور از ابهام نوشته ش  هاي امتحاني با بياني ساده و روشن متن سؤال  -25
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  .اجتناب كنيد  هاي چند پهلو و گمراه كننده جداً  از طرح پرسش  -26

   .ها را به صورت جمالت مثبت بنويسيد متن سؤال  -27

  .اي ننويسيد  هاي كتاب و به صورت كليشه  امتحاني را عيناً مانند سؤال  هاي  سؤال  -28

  پاسخ  چند سؤال را انتخاب كنند وها   حق انتخاب به دانش آموزان براي اين كه از ميان سؤال  از دادن  -29

  .خودداري كنيد   دهند،

  .باشد  هاي ديگر هر سؤال امتحاني بايد مستقل از سؤال  -30

  .هاي امتحاني را از ساده به مشكل بنويسيد  سؤال  -31

هاي هر گروه را به   بندي كنيد و سؤال  هاي متنوع است، آنها را گروه  داراي سؤال  اگر امتحان  -32

  .ويسيدهم بن  دنبال

  .هاي كتبي را طوري بنويسيد كه به آساني خوانده شوند  سؤال  -33

  .ها را با فاصله مناسب بنويسيد  سؤال  -34

هاي عيني را نيز در ورقه جداگانه بنويسيد و   جداگانه و سؤال ها يا جزوه  هاي انشايي را در ورقه  سؤال  -35

  .هاي انشايي را  د، بعد سؤالآموزان بدهي  هاي عيني را به دانش  سؤال در امتحان ابتدا

  .شرايط فيزيكي و عاطفي مناسب در جلسه امتحان ضروري است  ايجاد  -36

  .آموزان باشد زننده تمركز حواس دانش  خالي از عوامل برهم  فضاي امتحان بايد  -37
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  .آميز برقرار كنيد اي دوستانه و محبت آموزان رابطه  فردفرد دانش  در جلسات امتحاني با  -38

  .را در مورد نحوه امتحان راهنمايي كنيد  آموزان  نشدا  -39

  .ناشناخته تصحيح كنيد  هاي امتحاني را به صورت  ورقه  -40

اوراق تصحيح كنيد. سپس سؤال دوم را و بعد   در تصحيح اوراق امتحاني ابتدا سؤال اول را در تمام  -41

  .سوم و به همين ترتيب تا آخر

  .نچه تدريس شده است، استخراج كنيدهاي امتحان را از آ  محتواي سؤال  -42

  .هاي امتحاني پايايي و ثبات داشته باشد  سؤال سعي شود  -43

آموزان بتوانند در يك جلسه درس به آنها پاسخ   كنيد كه دانش  اي را طوري طرح  هاي مرحله  سؤال  -44

  .آموزان شود  پرتي دانش  زنگ تفريح نكشد كه باعث حواس  دهند و دنباله امتحان به

  .فرايند آموزش بدانيد نه به عنوان نقطه پاياني تدريس  ارزشيابي را جزئي از  -45

  .ابزار ارزشيابي، بايد با هم سازگاري داشته باشند  راهبردهاي آموزش و  -46

  .آموزان را بسنجند  نشوند كه فقط محفوظات دانش هاي امتحاني طوري طرح  سؤال  -47

  .ن خودداري شودبسيار آسا  هاي بسيار سخت و  از طرح سؤال  -48

  .عنوان هدف مطرح شود  هاي آموزش را بگيرد و به  ارزشيابي نبايد جاي هدف  -49

  .بدانيم  هاي آموزشي  ارزشيابي و امتحان را همانند ساير فعاليت  -50
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  .نيست  ارزشيابي تنها براي صدور جواز عبور شاگرد از يك پايه به پايه ديگر  -51

تواند به   اي مي زمينه يعني نشان دهد كه شاگرد در چه باشد، بيني   ارزشيابي بايد وسيله پيش  -52

   .موفقيت برسد

آموزان و تعيين افراد قوي و ضعيف به كار   دادن و مقايسه دانش  نمره  ارزشيابي را نبايد صرفاً به منظور  -53

  .برد

  .نكنيد  هاي مطرح شده اكتفا  ارزشيابي به نتيجه عملكرد شاگردان در پاسخ به سؤال  در  -54

  .نكنيد هاي كتبي و شفاهي  در ارزشيابي، خود را محدود به انواع تست  -55

  .صورت گيرد ارزشيابي تدريجي و تراكمي، بايد به طور غيرمستقيم و بدون اعالم قبلي  -56

  .سازد  تر مي  مضطرب  ايجاد محيط رعب و وحشت براي امتحان، دانش آموزان مضطرب را  -57

  .كنيد  آموزان در مورد امتحانات مشخص  انتظارات خود را از دانش  -58

نتايج امتحانات وي، باعث باال   تأكيد بيش از حد بر ارزش نمره باال و منوط كردن ارزشمندي كودك به  -59

  .شود  ها مي  رفتن اضطراب در بچه

  .جزئي از فرايند ارزشيابي است  نمره دادن فقط  -60

  .موزشي معلوم شودآ  هاي  ارزشيابي بايد بالفاصله پس از تعيين هدف  -61

  .نباشند  ها بايد واضح و روشن طرح شوند و زياد طوالني  سؤال  -62
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  .امتحانات نبايد بر تمام ضوابط و موازين آموزشگاه حكومت كند  -63

  .شناختن و شناساندن است هدف از ارزشيابي و امتحان،   -64

  .مثبت ايجاد كنيد  نسبت به امتحان نگرش  -65

  .هاي او نسبت داد  فعاليت  آموز و  توان فقط به خود دانش  نات را نميموفق نشدن در امتحا  -66

  .آموزان مشخص كنيد  دانش  شيوه پرسش خود را از مطالب تدريس شده، براي  -67

  .كنيد  بخش الهي شروع  جلسات امتحاني را با كالم زيبا و آرام  -68

  .ندانيد  آموزان را در امتحان، دال بر بدي شخصيت آنها  عدم موفقيت دانش  -69

  .كنيد هاي رفتاري، طراحي  هاي امتحاني را با عنايت به هدف  سؤال  -70

پيشرفت تحصيلي به حساب  ها به تنهايي ارزشيابي دقيقي از فرايند يادگيري و هيچ يك از آزمون  -71

    .آيد  نمي

  .محدود نسازيد  ارزشيابي خود را به يك نوع وسيله سنجش  -72

  .وجود آوريد  م كنيد و شرايط يكسان براي همه بهدر هر امتحان عدالت را حاك  -73

  .گذارد  مي  اگر ارزشيابي به نحو شايسته انجام نگيرد، اثر منفي بر يادگيري  -74

  .هاي يكساني را دنبال كنند  آموزش و ارزشيابي بايد هدف  -75

   .آموز نيست از امتحان، غافلگير كردن دانش  هدف  -76



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٣٣ 

 

  .كارآمد بودن آن است لوب،هاي ارزشيابي مط  يكي از ويژگي  -77

  .با اهميت آنها باشد  هاي مربوط به يك هدف و يك محتوا بايد متناسب تعداد سؤال  -78

  .يك آزمون بايد قدرت تشخيص داشته باشد  -79

  .اهميت زيادي داد» سرعت در پاسخ دادن«امتحان، نبايد به   در اجراي  -80

  .آيد  يك آزمون، امتياز به حساب نمي پنج نوع سؤال متفاوت در  استفاده از چهار يا  -81

  .نوع سؤال را بر انواع ديگر برتري دهد و همواره از آن استفاده كند  معلم نبايد يك  -82

  .امتحاني را با دقت طرح كنيد و به طور خوانا بنويسيد  هاي  سؤال  -83

اما آنها را تشويق به سؤال امتحان، سؤال داشته باشند، بايد به آنها پاسخ داد،   آموزان هنگام  اگر دانش  -84

  .نكنيد  كردن

آموزاني كه مشكل خواندن  دانش  آموزان ضرورت ندارد، مگر  هاي امتحاني براي دانش  خواندن سؤال  -85

  .داشته باشند

  .دهد  تقلب را افزايش مي ترديد در روايي يك آزمون احتمال  -86

   ..شود  ن ميآموزا  دانش  اضطراب زياد در جلسه امتحان باعث افت عملكرد  -87

  .سنجند، منطقي است  تري را مي  مهم  هايي كه توانايي و استعداد  تر به سؤال  دادن ضريب بيش  -88

  .زيادي ندارند  نمرات خام هر امتحان در نفس خود معناي  -89

http://www.zibaweb.com/
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  اقدامات خاص بنده در طي تدريس :

 شيرين آموزانم دانش براي را ابتدايي  دوم پايه رياضي درس توانستم چگونه -1

   كنم وجذاب

 خوب معلم ياتدريس ازمواردكه دربعضي ولي داده جواب راخوب رياضي درس ام آموزبوده دانش كه اززماني   

 استفاده گذشته هاي درزمان كه مسئله اين. گشت برمي مطلب اين به مسائل اين وتمامي شده دچارمشكل نبوده

  ...ويا نبوده تدريس فعال ازروشهاي

 ذهن به هميشه براي و يادگرفته خوبي رابه درس اين آموزانم دانش كه داشتم دوست ام شده معلم كه اززماني

 نداري آن امتحان شب در اضطراب وپيداكردن خواندن به نيازي ديگر رايادگرفتي اگرآن كه زيراتنهادرسي بسپارند

  .نيست چنين امروزه متأسفانه ولي

 وبراي رايادگرفته رياضي درس مختلف هاي قسمت ويادگيري آموزش مختلف روشهاي با گرفتم تصميم رو ازاين 

  . نمايم بيان وجذاب شيرين راباروشهاي آن نآموزا دانش

 بيشتري وزمان حوصله نيازبه آن وياددهي بوده مشكل همكاران تمامي ازنظر دوم درپايه كه مسائلي ازجمله

  . است) وفرد زوج محورواعداد وآموزش ساعت آموزش( داردبحث

  .ببينم آنرانيز وتأثير هيادداد مختلف راباروشهاي مطالب اين ممكن ازهرطريق كه گرفتم تصميم لذا

مساله عدم عالقه مندي دانش آموزان به درس رياضي را با جمعي از همكاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم  

به بحث و گفتگو پرداختيم .همه ي همكاران با عالقه ي بسيار در بحث شركت كردند و نظرات مفيدي ارايه 

گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس  نمودند..با مراجعه به كتاب ها و نشريات

از گفتگو هاي بسيار در زمينه ي علل ضعف و مشكالت يادگيري تعدادي از دانش آموزان در درس رياضي مطالب 

جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت مشكالتي كه در اين باره وجود داشت ،نظير روش تدريس معلم 

  ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان ،مسائل كمك آموزشي ،محيط فيزيكي كالس و ... فهرست گرديد .
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معلمين ما معموال در كالس درس متكلم وحده هستند و درس رياضي كه مخصوصا در پايه دوم بايد با روش  -

) …مدل و كاوشگري و هاي گوناگون تشريحي،تشبيهي،استفاده از مثال ،تجربه و مشاهده هاي عيني ،استفاده از

  تدريس شود به روش زباني و قاعده گويي محدود شده است .

معلم آن طور كه بايد آموزش الزم را نديده به طور مثال با اصول يادگيري آشنا نيست كه بتواند از آن در امر -

  تدريس بهره گيرد .

في در اختيار معلم و دانش آموز وسايل كمك آموزشي كه نقش مهمي در ارائه مفهوم رياضي دارند به حد كا-

  عدم ارتباط رياضي در پايه هاي مختلف-- نيست .

  نقش خود دانش آموز در گيرايي مفاهيم از نظر رشد جسمي و هوش-

  : دوره ابتدايي نكاتي چند در باره آموزش رياضي

الت يادگيري در حين مطالعه و جمع آوري اطالعات در پي مطالبي بودم كه مرا در امر تدريس و رفع مشك

كودكان راهنما باشد كه به نظريه اسكينر در كتاب نظريه هاي يادگيري برخوردم او معتقد است يادگيري در 

  صورتي به بهترين وجه انجام مي گيردكه

  الف ) اطالعاتي كه قرار است آموخته شوند در گام هاي كوچك ارائه گردد.

رد فوري داده شود. يعني بالفاصله پس از يك تجربه يادگيري ب ) به يادگيرندگان درباره ي يادگيري شان بازخو

  به آنان گفته شود كه اطالعات مورد نظر را درست يادگرفته اند يا از آن لحاظ اشكاالتي دارند.

  ج) يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگيرند.
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ه كار برده نمي شوند . او در رابطه با او با تجربه ي دست اول متوجه شد كه اين اصل در كالس هاي درس ب

 11در :«به عمل آورد چنين اظهار نظر كرد  1935ديداري كه از يكي از كالس هاي درس دخترش در سال 

نوامبر من به عنوان پدري كه از كالس درس فرزندش ديدار مي كند در صندلي آخر يك كالس درس رياضي 

  نظر رسيد درآن جا بيست موجودنشسته بودم .ناگهان وضعيت كامال مبهم به 

مي دانيم عمل  فوق العاده با ارزش وجود داشتند معلم كالس تقريبا بر خالف تمامي آنچه كه ما درباره يادگيري

كرد .قابل ذكر است كه معمول ترين روش يادگيري روش سخنراني است و در اين روش هر سه اصل باال زير پا 

بعضي از مدارس فعلي ما نيز غالبا از كودكان مدارس ابتدايي خواسته مي گذاشته مي شود .در زمان حال و در 

شود به جاي يادگيري مفاهيم رياضي از طريق بررسي ماهيت اعداد و نيز تفهيم مفاهيم به كمك معلم مجموعه 

دانش هاي تازه ،لغات و اعمال رياضي جديد را به ذهن بسپارند .در امر تدريس هر مفهوم درس رياضي سير تفكر 

  آموز را نيز بايد مدنظر قرار داد كه مراحل آن به شرح زير مي باشد:

  آمادگي : در اين مرحله از تدريس معلم مي كوشد اوالً رغبت دانش آموزان را نسبت به موضوع درس برانگيزد ،

ا بر پايه ثانيا هدف درس را روشن نمايد ،ثالثا معلومات قبلي دانش آموزان را بررسي كرده و مطالب جديد ر

  معلومات قبلي او تدريس كند .

عرضه :معلم درس تازه را عرضه مي كند و به اصطالح موضوع جديد را با توجه به هدف هايي كه پيش بيني كرده 

  است به دانش آموزان تدريس مي كند .

ست كه به اصول مقايسه : ارتباط بين معلومات قبلي و درس برقرار و مقايسه به عمل مي آيد و در اين مقايسه ا

كلي دست پيدا مي كنند در تدريس رياضيات معلم در اين مرحله به قاعده دست پيدا مي كند و تعاريف را به 

  دست مي آورد .
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تعميم : نتايج به دست آمده در مرحله سوم كه در رياضي قاعده گفته مي شود در مواقع مقتضي و همانند ،تعميم 

ند حل مسائل رياضي بعد از يادگرفتن قاعده روابط رياضي. در اين جا الزم داده مي شود .كاربرد و تطبيق: مان

است به اين موضوع نيز توجه داشته باشيم كه روش هاي شهودي و فعال ، از جمله روش هاي جديد تدريس 

رياضيات ابتدايي هستند كه در چند سال اخير بر اثر تحوالت به وجود آمده در علم و هم چنين پيشرفت هاي 

وان شناسي و تعليم و تربيت به وجود آمده و در كشورهاي پيشرفته جهان در زمينه تدريس رياضيات مورد ر

استفاده قرار گرفته اند. طرفداران روش شهودي عقيده دارند سهم عمده يادگيري به خصوص در مورد انسان از 

تدريس پيدا مي كنند و معلم طريق بينش انجام مي گيرد . در اين روش وسايل كمك آموزشي نقش مهمي در 

مي كند كه دانش آموزان با مشاهده مراحل به هم پيوسته كار آموزش پي به  	مراحل درس را طوري تنظيم و ارايه

  حل مسئله مي برند كه منجر به يادگيري مفاهيم درس مي شود .

  ل مي گردند.در روش فعال دانش آموزان با تالش خود و با راهنمايي معلم به اهداف آموزشي ناي

  ايجاد انگيزه در دانش آموزان -

  آيا تا كنون به اين فكر كرده ايد كه چرا دانش آموزان به رياضيات عالقه نداشته و از آن فرار مي كنند.

چرا رياضيات را پايه اي ياد نمي گيرند. نخستين هدف معلم كارآمد اين است كه در دانش آموزان انگيزه ايجاد 

در يادگيريشان از منابعي كه در اختيار دارند استفاده كنند و تنها به معلم متكي نباشند و كند كه تالش كنند 

دانش آموزاني كه بتوانند به چنين استقالل فكري برسند پس از اتمام تحصيل قادر خواهند بود بدون معلم به 

ن كار نيستند. معلم باتجربه مي داند تحصيل ادامه دهند. و آنهايي كه تنها به معلم متكي بوده اند قادر به انجام اي

كه اگر بنا باشد در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند بايد مطالب بسياري عالوه بر كتاب هاي درسي آموزش دهد.در 

مدارس هميشه با دانش آموزاني مواجه مي شويم كه نياموخته اند چگونه بخوانند كه بفهمند و بدون درك مطلب 

  د آمد.نيز عالقه بوجود نخواه
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راههاي بسياري وجود دارد كه معلم مي تواند اين انگيزش را بوجود آورد.نمايش صامت ، ايفاي نقش بازي و تقليد 

تنها چند نمونه از شيوه هايي هستند كه مي توان مورد استفاده قرار داد . اگر معلم حوصله به خرج دهد و سعي 

آموز تمايل خاصي به كجروي دارد ، كه در ظاهر ممكن  كند دانش آموزان را بشناسد خواهد ديد كه هر دانش

است اين كجروي با موضوع درسي كه آموزش داده مي شود نامربوط جلوه كند اما اگر معلم كمي ابتكار نشان 

دهد بخوبي مي تواند از آن بعنوان وسيله اي كه دانش آموز را به درس بكشاند استفاده كند. بعنوان مثال اگر در 

جه شديم كه دانش آموزي در عقب كالس وقت خود را بيهوده مي گذراند بررسي كنيم كه اين دانش كالسي متو

آموز به چه موضوعي عالقه دارد مثالً اگر به طراحي عالقه داشته باشد او را تشويق كرد كه در قالب درس طراحي 

فهمد و اين واقعيت كه مي شود كه موضوعي كه در كالس آموخته مي شود بهتر ب كند و همين موضوع سبب

چنين نقش مهمي را در كالس ايفا مي كند به دانش آموز حس اعتماد و رضايت مي دهد و اين نمونه اي است كه 

  مي توان بي حوصلگي و بي عالقگي را به شور و اشتياق و انگيزش براي يادگيري بيشتر تبديل كرد

  مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه - 1

ر كالس درس به اندازه كافي سؤال وجود داشته باشد و فرصت مناسب جهت بحث و تبادل نظر پيش آيد اگر د

عالوه بر آنكه مطلب درسي خوب فهميده مي شود ، نگرش محصل نسبت به جهان اطراف خودش نگرشي مثبت ، 

هترين نوع ارزش است . واقع گرايانه و منطقي خواهد بود.در چنين كالسي دانش آموز درك مي كند كه فهميدن ب

اگر در كالس درس سؤال وجود نداشته باشد و بحث هاي منطقي مطرح نشود محصل خود را يك ابزار مي بيند 

  آنهم ابزاري كه بايد تسليم باشد.

ناخواسته گوش مي كند و نفهميده يادداشت بر مي دارد و اجباراً به خاطر مي سپارد . از طريق پرسش و پاسخ از 

ان بخواهيم كه فكر خود را بكار گيرند تا حس كنجكاويشان برانگيخته شود و در بحث پرسش و پاسخ دانش آموز
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مي دانم  		مشاركت داشته باشند.در طول تجربه ، روش پرسش و پاسخ را يكي از روشهاي مفيد در آموزش رياضي

هاي مفيدي است كه باعث بايد به دانش آموز فكر كردن و انديشيدن آموخت . روش پرسش و پاسخ يكي از روش

  مي شود دانش آموز با حس كنجكاوي در پي اين جواب باشد و بتواند انديشيدن را فرا گيرد.

  فراهم كردن فضا و محيط آموزشي مناسب - 2

يكي از مشكالتي كه دبيران رياضي و دانش آموزان با آن سر و كار دارند پرجمعيت بودن كالس هاي درس مي 

در يادگيري دانش آموزان دارد به اين دليل بايد فضايي براي دانش آموزان فراهم شود كه  باشدكه تاثير مستقيم

 			در آن فضا بتوانند آزادانه فكر كنند و فعاليت هاي فردي را در روش اجرايي به كار برند. الزم به ذكر است كه

في و رواني كالس مناسب نباشد علي رغم تمامي تالشها در ارتقاء سطح آموزش و فرايند يادگيري اگر فضاي عاط

معموالً نتيجه چندان مفيد نخواهد بود.اگر معلم حضور خود را در فضايي دوستانه و محبت آميز به عنوان فردي 

مي  	براي كمك و مساعدت و يادگيري دانش آموزان به اثبات نرساند ، يادگيري شكل اجبار و تحميلي به خود

  گيرد.

  س رياضي :راه هاي پيشنهادي براي تدري

دانش آموز بايد در كسب معلومات رياضي خويش سهيم باشد .تا بتواند از آن معلومات در مواقع الزم بهره برداري 

كند . معلم بايد قبل از تدريس يك مفهوم جديد معلومات قبلي دانش آموز را محك زده و تدريس مطالب جديد 

تدريس هدف درس را براي دانش آموزان روشن نمايد تا بچه ها با را بر پايه معلومات قبلي او استوار نمايد .قبل از 

بينش و بصيرت به يادگيري مفاهيم رياضي بپردازند با ايجاد انگيزه قوي رغبت دانش آموزان را نسبت به موضوع 

درس برانگيزد .يادگيري از آسان به مشكل صورت بگيرد .چون كودكان در اين مقطع در مرحله ي رشد تفكر 

هستند براي يادگيري يك مفهوم الزم است كه از اشيا و وسايل عيني بيشتري استفاده كنند .در كالس بايد عملي 
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موقعيت هاي مختلف براي كودكان فراهم شود تا آن ها بتوانند اشيا را دستكاري كنند ،بازي قسمت اصلي كار 

  است.

  يراهكـارهــايي در مـــورد رياضـــي دوره ابتدايي پايه ابتدايـ

درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معموالً در درس رياضي مشكالت اساسي دارند. بسياري از دانش  50بيش از 

آموزان حتي در ساده ترين مطالب رياضي مربوط به سال هاي قبل اشكال دارند. در ابتداي سال تحصيلي معموالً 

ست و دانش آموزان كشش الزم براي مشكالت يادگيري رياضي به دليل فراموشي مطالب پايه بسيار زياد ا

يادگيري رياضي را ندارند و وقتي كه مطالبي را تدريس مي كنيم نمي فهمند. علل بسياري در ضعف رياضي دانش 

آموزان نقش دارند. از جمله آن ها: پايه ضعيف در درس رياضي از سال هاي قبل ،كم هوشي و ديرآموزي بعضي از 

ه نفس در درس رياضي، مشكالت جسمي بعضي از دانش آموزان، سوءتغذيه، ضعف دانش آموزان، نداشتن اعتماد ب

  چشم.اقدام هايي كه براي چنين دانش آموزاني مي توان انجام داد به قرار زير است:

ابتدا بايد در چند جلسه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقويت كرد. برگزاري امتحانات به صورت كتاب باز 

)open bookواند انجام شود تا دانش آموزان اعتماد به نفس پيدا كنند. بايد آنها را تشويق كرد كه ) مي ت

خودشان مطالب را ياد بگيرند و تمرين ها را حل كنند و زود نااميد نشوند. اگر دانش آموزي تمريني را حتي ناقص 

كوچكترين مطلبي يك نمره خوب حل كند، بايد او را تشويق كرد و نمرات بيش از حقش به او داد. هر بار كه با 

براي دانش آموز گذاشته شود، كم كم اين دانش آموز از درس رياضي و معلم رياضي خوشش مي آيد. بايد سعي 

  كرد ضعف هاي دانش آموز را به رويش نياورد.
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  با هم مطالعه كردن

ي كه درباره اثربخشي از يكي از روش هاي شناخته شده و موثر يادگيري در ميان دانش آموزان است. پژوهش هاي

روش مطالعه مشاركتي انجام گرفته است نشان داده اند، دانش آموزان كه به اين طريق مطالعه مي كنند، از 

كساني كه مطالب را براي خودشان خالصه مي كنند يا صرفاً به مطالعه مطالب مي پردازند، بيشتر مي آموزند و 

  د نگه مي دارند.آموخته ها را براي مدت طوالني تري در يا

به همين جهت گروه بندي دانش آموزان در كالس كه متشكل از دانش آموزان ضعيف و قوي و متوسط باشد، در 

رفع اشكاالت درسي آنان بسيار موثر است. نوشتن چركنويس هم در بسياري از دانش آموزان كمك كننده است. 

و يادگيري مطالب رياضي نقشي اساسي دارند كه  تمرين و تكرار در زمان هاي متفاوت هم در به خاطرسپاري

  معموالً دانش آموزان ضعيف از آن غافل هستند..

قسمتي از همكاري و همياري بچه ها در خارج از كالس يا در منزل صورت پذيرد. مثالً بچه ها در منزل اشكالي را 

يم كنند منتها با پرسش و سؤال در روي مقوا بكشند يا اجسامي بسازند يا اشكالي ببرند يا جدول هايي را تنظ

كالس دانش آموز را فعال كرد. بايد توجه داشت تا زماني كه معلم رو به تابلو و پشت به بچه ها تندتند مطالب را 

نوشته، تخته را سياه كرده و پاك كند و در آخر درس رو به كالس برگر دانده و بگويد: بچه ها درس براي روز بعد 

  ن حل كنيد. همواره بچه ها در رياضي ضعيف خواهند ماند.از فالن صفحه تمري

  ارائه نكردن مفاهيم از ساده به پيچيده

بيشتر شكوه هايي كه دانش آموزان از نحوه تدريس ما معلمان دارند،به اين دليل است كه هنگام تدريس، هنوز 

حل آنها مي پردازيم و دانش آموز  يك مفهوم براي آنان جا نيفتاده است، به مثال هاي مشكل روي مي آوريم و به
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را درگير محاسبات پيچيده و طوالني مي كنيم. در صورتي كه بايد براي جا انداختن مفاهيم مشكل، از سئواالت 

  ساده تر شروع كنيم.

  ضعف در برقراري ارتباط

انسان ها از طريق  براي نفوذ در مخاطب، بايد سازوكار يادگيري او را شناخت و با او ارتباط برقرار كرد. بعضي

تصوير و بعضي از طريق شنيدن بهتر ياد مي گيرند. اغلب، نشان دادن يك شكل همراه با يك مثال شهودي مي 

تواند، به تفهيم بهتر و بيشتر مطالب كمك كند. اگر ارتباط درستي با دانش آموز برقرار نشود، زمان زيادي از 

  تدريس صرف آموزش يك مفهوم خواهد شد.

معلمان ترجيح مي دهيم تمام قسمت هاي آموزش را خودمان انجام دهيم، حتي بعضي از معلمان ترجيح  اغلب ما

مي دهند، تمامي تمرين ها را خودشان حل كنند. چرا كه معتقدند، دانش آموزان تسلط كافي ندارند و اگر آنان 

اي اينگونه صرفه جويي ها در تمرين ها را حل كنند، بخشي از وقت كالس گرفته مي شود. در صورتي كه به ج

زمان، بايد راهكارهاي ديگري يافت.دراين رابطه معرفي يك كتاب تمرين در كنار درس مي تواند، زمان زيادي 

  براي آموزش بهتر ذخيره كند.

  بي توجهي به سؤاالت دانش آموزان:

اند انگيزه دانش آموزان را يك سؤال حساب شده و مناسب مي تواند، زمينه ساز يادگيري يك مفهوم باشد، مي تو

نسبت به آنچه به او آموزش داده مي شود باال ببرد و همچنين، ذهن كنجكاو را با مسأله درگير كند. از فرمايشات 

  نيمي از علم و يادگيري در خوب سؤال كردن است.» حسن السؤال نصف العلم«معصومين ماست كه 
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  تجزيه وتحليل داده ها

بقيه اش را مي دانيد. ما مكرر در كالسهاي آموزشي، جلسه ها، گردهماييها، كتابها و » دك ... چون كه با كو« 

نشريات ويژه معلمان، اين بيت دلنشين و پرمعني را مي شنويم و مي خوانيم. اما آيا تا به حال به ابعاد گوناگون 

است و چگونه بايد زبان بگشاييم كه كودكان  زبان كودكي فكر كرده ايم، در واقع آيا ميدانيم اين زبان چگونه زباني

  حرفهاي ما را درك كنند؟ با كودكان به زبان هاي گوناگون مي توان حرف زد:

زبان قصه، زبان شعر، زبان متل و ... اما بهترين و گوياترين زباني كه همه كودكان در سنين گوناگون و با بهره هاي 

  بان بازي است.هوشي متفاوت مي توانند آن را درك كنند، ز

بازي، جوهر زندگي و پنجره اي به دنياي كودك است. در بازي، كودكان استقالل دارند، نظر مي دهند و مشكالت 

خويش را حل مي كنند. بازي، مؤثرترين و پرمعناترين راه يادگيري كودكان است. هنگام بازي، كودك فكر مي 

د، تجربه مي كند، پرورش فكري، عاطفي، جسمي و اجتماعي كند، برنامه ريزي مي كند، راه هاي تازه اي مي ياب

مي يابد و ... بازي هايي كه در كالس درس و محيط مدرسه و براساس برنامه هاي درسي و تحقق هدف هاي 
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ناميده مي » بازي آموزشي « آموزشي و پرورشي و به شكل هوشمندانه و برنامه ريزي شده مورد توجه قرار گيرند، 

  ان از آنها در فرايند ياددهي ـ يادگيري به شكل شايسته اي استفاده كرد.شوند و مي تو

 »بازي تفكر كودك است«وخالصه اينكه 

  تفسيراطالعات	

 	دركالس چون كودكان سرشارازانرژي ونشاط هستندو همگي فعال وپرجنب وجوش مي باشندو بهتراست	

  النه درآن شركت نمايند.ازروشهايي استفاده گرددتاخودشان محورتدريس قرارگيرندوفعا

  انتخاب راه جديد به صورت موقتي :

به منظور اجراي دقيق راه حل هاي به دست آمده و رفع مشكل يادگيري اين كودكان ابتدا سعي نمودم در امر 

يادگيري هر مفهوم مستقيما آنان را با موضوع يادگيري درگير نمايم و متوجه شدم براي يادگيري بيشتر مفاهيم 

، اين كودكان احتياج به انجام يك سري فعاليت هاي ذهني ساده تر در رابطه با آن مفهوم دارند،كه اگرآن  رياضي

  رابابازي انجام دهند درذهن شان بصورت دايمي وجودخواهدداشت.

  به عنوان مثال درپايين چندمثال راكه باتوجه به مواردباال انجام داده ام ر امي آورم.

  دوم تدريس ساعت درپايه- الف

دوتا ويا سه تا سه تا  	دانش آموز بايد يادبگيرددو تا 	صفحه قبل ازتدريس ساعت 3تا2دركتاب پايه دوم ابتدايي 

ودرنهايت پنج تا پنج تا بشمارد.براي تدريس اين مطلب دانش آموزان رادرحياط آورده وآن ها رابه صورت دايره وار 

 12روز بعدآن ها رابه بيرون آورده وبازهم دايره وارقرارداده و دهم.چند 	مي گذارم وبا بازي اين كارراانجام مي
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نفررادرروي خطوط دايره قرارداده وبه آن هامي گوييم مي خواهيم كارساعت راانجام دهيم.وبه هرنفريك شماره 

مي دهيم.وسپس يك شماره هم مخفيانه به هرنفرداده تادرجيب خودقايم كند.كه همان شماره هاي  12تا 1از

  هاهستند. دقيقه

سپس يك نفررادرمركزدايره قرارداده وباطناب ورزشي دونفرديگررانيزباطناب كوتاه (براي نشان دادن ساعت) 

وباطناب بزرگ (برا ي نشان دادن دقيقه ) قرارمي دهيم .وهربارجاي ساعت ودقيقه راعوض كرده وسپس ازبچه ها 

يقه چندبار بايد تكرار كنيم وبعدازهربارپرسيدن از ساعت رامي پرسيم .كه معموال درست مي گويند ولي براي دق

  نفري راكه طناب عقربه شماردرروي شماره او ايستاده است

  مي خواهيم بعداز جواب بچه ها عددي را كه درجيب خود مخفي كرده است نشان دهد.	

	  

دي هردانش اگر درست بود دانش آموزان تشويق مي شوند واگر غلط بود بيشتردقت مي كنند.ومرحله ي بع

آموزيك ساعت درست كرده وباخودبه كالس مي آورد.ويك ساعت نيزدركالس نصب كرده وهرروز ازچندنفرمي 

  پرسيم تاديگر تمامي آنها يادبگيرند.

  آموزش محور- ب	

براي انجام اين تدريس اول دركالس مسابقه پرش مي گذاريم ودرروي زمين دركالس خطي مي كشيم كه شماره 

وز براي تدريس جمع بايد دوباربپرد.مقدارپرش آنها باجمع حساب مي شود دانش آموزاني كه دارد.هردانش آم

  بتوانندبيشتربپرند برنده هستند.



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٤٧ 

 

ودرمرحله بعددرروي تابلو آموزش داده مي شودواين بارآقاخرگوشه مي پرد. درپايان دانش آموزان بدون كمك 

  معلم خودشان صفحه مورد نظرراحل مي كنند.

  اعدادزوج وفردتدريس - پ	

ابتدابه دانش آموزان دانه هاي يكي ده تايي رابه صورت گروهي دراختيارآنان مي گذاريم .بچه ها اين دانه ها چندتا 

تا دانه 4تا آيا مي توانم آن هارا جفت كنم ويك دسته دوتايي درست كنم؟ بله سپس 2هستند؟جواب مي دهند 

قرارمي دهم وهمان سؤالهاي قبلي رامي پرسم .وجواب  	ختيار آن هادانه رادرا 8تادانه وهمين طور  6وهمين طور 

تايي رادراختيار آنان مي گذارم .ومي گويم بچه هااين عددها 9تايي و 7تايي و 5تايي و 3بله است .حاال دانه هاي 

  راكه دوتادوتامي شدند برايم بگو.ونتيجه مي گيريم هرعددي كه يكان

  است. )دارد زوج يا دوتايي0،2،4،6،8( 

ودرمرحله بعدي جدولي به صورت بازي لي لي دركالس رسم كرده وسپس دانش آموزان رامي گوييم روي اعداد 

زوج بايد بپري واشتباه نكني واگراشتباه نكرد برنده خواهدشد.بچه هابا شوق تمام اين بازي رادنبال كرده 

  وحواسشان به طرف بازي جلب شده است .

وي اعداد فرد بپرد.بعضي وقت هاهم اعداد راعوض مي كنيم.تاباعث تكرارمكررات نشود مرحله بعددانش آموز بايد ر

  .وبچه هاازروي ديگران اين كارراانجام ندهندوبه فكركردن وادارشوند.

  ضرورت اجراي طرح	

باتوجه به اين كه بعضي ازدانش آموزان بسيارپرجنب وجوش هستند،وبا روش ها ي پرسش وپاسخ ميانگين هاي 

ري پايين مي آيد ودرضمن باتوجه به نظر بسياري ازهمكاران كه، دانش آموزان پايه هاي پايين بيشترتمايل يادگي
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الزم ديدم كه اين دروس » بازي تفكركودك است« به بازي دارند وهمچنين باتوجه به سخن بسياري ازبزرگان كه

  ومطالب ديگرراتامي توانم فعال وپرجنب وجوش نمايم.

درس رابه طور عميق تري يادگرفته وبرايشان شيرين تر وجذاب  	ي هاي آموزشي دانش آموزانوهمچنين در باز	

  ترخواهد بود.

  توافق راه حل هاي اجرايي	

پس ازاجراي طرح درخصوص ميزان موفقيت طرح باهمكاران صحبت شدهمگي طرح 

اين گام اجرا طرح موفق بوده راموردتمجيدقراردادندودرمورد راه حل اجرايي همه متفق القول معتقدبودندكه تا

  است.

  

گرچه با طرح هايي كه كم و بيش در كالس درس به ابتكار خود يا با استفاده از نظرات ارائه شده توسط همكاران 

يا با بهره بردن از مطالعه كتاب هاي گوناگون اجرا نمودم پيشرفت قابل مالحظه اي در روند يادگيري كودكان 

الزم بود مقايسه اي بين دو گروه در قالب ارزشيابي از دانش آموزاني كه به نظر من از  ضعيف ايجاد شداما همچنان

ابتدا مشكل بودن مفاهيم رياضي را درك مي كردند و دانش آموزاني كه ضعيف قلمداد مي شدند و احتياج به 

ه افزايش درجه تمرين خاص داشتند انجام گيرد و در اين مقايسه مشاهده نمودم كه به نسبت زيادي موفق ب

موضوعي كه اساس يادگيري در تمام دروس به  - تمركز حواس اين دانش آموزان بر روي يك مطلب شده ام 

  خصوص در درس رياضي مي باشد .
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دانش آموزاني كه قبال ضعيف بودند نيز مطالب ساعت ،محور ،و...... رابدون كمك حل مي كردند واين رضايت 

  خش بود.بخشي نسبي براي من بسيارلذت ب

  تاثير روش هايي كه بكار گيري كردم

  دانش آموزان به درس رياضي عالقه مند شده و درزنگ رياضي فعاليت چشمگيري ازخود نشان - 	

  مي دادند.	

  زمينه اي براي بحث و هم فكري بين همكاران به وجود آورد. - 	

  يادگيري عميق تر و پايدارتر صورت مي گرفت. - 	

  رزندانشان ابراز رضايت مي كردند.والدين از پيشرفت ف - 	

  ـ بچه ها بادقت ساعت ومحورو...... رابابازي بسيارشيرين يادگرفته اند.	

			  

  ارزشيابي واعتباربخشي

درپايان ،نتيجه ي طرح رادرمعرض ارزيابي كليه همكاران وصاحب نظران وكارشناساني كه مي شناختم قبالًبا آنها 

راردادم .تعدادي ازآن هاضمن صحه گذاشتن برطرح ، نقطه نظرات پيرامون طرح مصاحبه كرده بودم، ق

خودراعنوان نمودندوبا همكار هم پايه خودم نيز صحبت كردم وكه بادانش آموزانش دراين رابطه مشكل داشت وبه 

  او اين روش راپيش نهادداده واونيز دركالس خودانجام دادونتيجه ي مطلوبي بدست آورد.
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يه دوم مدرسه ديگري نيزبه كالسم آمدهنگامي كه ازايشان پرسيدم بچه ها چگونه بودند ودربازديدي كه معلم پا

ايشان ازحاضرجواب بودن وفهميدن مطالب رياضي توسط انها تعجب كرده وبسيارتشكركرد، كه شما توانسته ايد 

  روحيه شادي رادركالس خودبوجود بياوريد.

سم بازديدي داشته باشد .هنگامي كه به دفترآمدگفت طي گذشت مدتي ازمديرمدرسه نيز خواستم كه ازكال

  شماتوانسته ايد به ضعيف ترين دانش آموز كالس نيز ساعت و... راخوب تفهيم كنيد.وبسيارخوشحال بود

  (چون اين كالس سال گذشته كالس خودش بودوشناخت كافي روي آنها داشت.)

بودم كه اگرساعت راخوب يادگرفتي برايت ساعتي  چندروز بعديكي ازاوليا به مدرسه آمدوگفت :به دخترم گفته

مي خرم.واالن مي بينم كه هرچه ازاوساعت رامي پرسم كامل جواب مي دهد.وبرايش ساعتي گرفته ام وبه مدرسه 

  آورده ام كه شما به ايشان بدهيد.

 		تابلو آمدنخودم نيز هنگامي كه مي خواستم ساعت،محور و.... بپرسم حتي دانش آموز ضعيفم نيزبراي پاي 

وساعت و....راجواب دادن عجله داشت ومي گفت :ازمن بپرسيد.ومن نيز خوشحال مي شدم كه توانسته ام باروش 

  بازي مطالب مهم را به آنها بياموزم.

	  

  ارائه يك الكو و پيشنهاد به ساير معلمان براي جذاب كردن رياضي براي دانش اموزان

كساني كه درمقطع ابتدايي تدريس مي كنند مي خواهم كه سعي كنند  درپايان ازتمامي همكاران خود مخصوصاً

رياضي بلكه » ديو«كمبود وسايل رابهانه نكرده وازهرروشي كه مي تواننداستفاده كرده تا خمير مايه ذهن بچه ها

  درس شيريني باشد كه براي زندگي شان وتمام مراحل آن كاربردي است.
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  توانستم كاري كنم كه براي زنگ رياضي لحظه شماري كنند.زيرا من باروش هاي بازي ومسابقه 	

اگر پايه تدريس بر انتقال معلومات به دانش آموزان استوار نباشد و به يك نظام تحقيقي و فعال كه كودكان محور 

اصلي انجام عمل رياضي باشند توجه شود .اگر محتواي مطالب آموزش رياضي را با فعاليت هاي ذهني كودك 

زند اگر كالس درس رياضي طوري اداره شود كه دانش آموزان با تالش خود و با راهنمايي معلم به منطبق سا

  پذيرد. اهداف آموزش نائل شوند يادگيري بهتر و آسان تر صورت مي

  و ارائه يك راهكار و پيشنهاد 2اقدام خاص 

  . منماي برطرف را پنجم پايه اموزان دانش از يكي روخواني مشكل توانستم چگونه

    موجود وضعيت توصيف و مسئله بيان

 خارج هم پدرش كه خانواده فرزند تنها ، بود مرّتب ظاهر نظر از  در ابتدايي پنجم ي پايه آموزكالس دانش علي

 انجام موقع وبه  درست را مدرسه تكاليف  كرد مي زندگي تنها مادرش با اوقات اكثر او و كرد مي كار استان از

 او ونمرات داشت مشكل بسيار يادگرفته آنچه بيان  در و بود ضعيف  درسش اما) مادر زياد كمك با البته(داد مي

 .  بودند پايين بسيار

 كرده فراموش اما بلدم گفت مي يا گفت مي چيزي لبي زير اوقات اكثر دهد جواب را درس خواست مي وقتي 

 .دهد جواب را درس راحتي به توانست نمي و ام

 مي گم را سطرها مواقع اكثر. بخواند درس روي از راحتي به توانست نمي و بود ضعيف لعادها فوق خواندن در  

 نمي شد مي سوال او از شده خوانده متن از هم وقتي خواند مي زياد بسيار مكث با را كلمات بعضي كرد

 . دهد جواب توانست

 كاردستي صاً مخصو داد مي انجام را هنري كارهاي اشتياق و ذوق با و داد مي انجام خوب را كارش هنر زنگ  

 .داد مي انجام خوبي به را گل با كار و
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    )    اّطالعات گردآوري( اول شواهد آوري گرد

 او درس هم قبل هاي سال در كردم صحبت مدرسه ومدير ، او قبل هاي سال معلّمان با ابتدا علي به كمك جهت

 هاي پايه در زمان گذشت با و داشته ديدش ضعف روخواني و امال درس در خصوص به است بوده ضعيف

 كمك او به كه اند كرده تالش هم قبل سالهاي معلمان و مدرسه مدير ؛ است شده تر شديد  او ضعف هم بعدي

 به را او باشد مي آموز دير آموزان دانش آموزدرگروه دانش كرده مي فكر چون  او معلم دوم ي پايه در مثالً كنند،

 . است شده داده تشخيص عادي آموز دانش  هوشي ي بهره نظر از علي اما اند ادهد ارجاع مشاوره مركز

 محبت كمبود احساس او به مادر توجهي كم و علي مادر وابستگان از يكي فوت دليل به هم سوم ي پايه در  

 وابستگي اما ؛ است شده برطرف مشاور و خانواده كمك با هم مشكل اين كه مكيده مي را خود انگشت و نموده

 خانه در چون كنم مي كمك او به ها درس در هميشه  گفت مي ش مادر   . است شده قبل از زيادتر مادر به او

 صورت به بيشتر او كار كه فهمد نمي اصالً ، كنم مي كار او با چه هر اما دارم هم آزاد وقت و ندارم ديگري كار

 تنهايي به نتواند و باشد وابسته مادر به حد از بيش او كه دهش باعث مادر كار اين و ؛ است بوده تمرين و تكرار

 .بخواند درس

 در او ضعف به مربوط علي اشكاالت بيشتر شدم متوجه) ماه مهر( تر دقيق ي ه مشاهد و مكرر هاي ارزيابي در 

.  شود مين  مطالب متوجه ، خواند نمي ودرست ندارد بااليي عمل سرعت خواندن در چون و باشد مي روخواني

 .نبود باال هم او يادگيري قدرت البته

 روخواني را قبل روز متن همان مجدداً خواستم مي بعد روز ، كند روخواني را درس خواستم مي او از روز هر 

 . كنم كمك او به بتوانم بهتر تا كردم مي يادداشت را او اشكاالت و كند

    ها داده وتحليل تجزيه

 به اطّالعات ، داشتم مدرسه مدير و ديگر آموزگاران با كه هايي صحبت و الزم يها بررسي و مطالعه از پس  

 راه.  شد مشخص نظر مورد آموز دانش هاي وكاستي اشكاالت و داده قرار وتحليل تجزيه مورد را آمده دست

 . گرفتم نظر در مشكل شدن كم يا حل براي را مناسبي هاي

    ::::    ها يافته ي خالصه    

 : از عبارتند وتحليل تجزيه از پس ها يافته ي خالصه   
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 خواندن آهسته و لبي زير -

  كلمات تلّفظ بين زياد توّقف و مكث  -

  كلمات ديدن اشتباه -

  جمله خواندن چگونگي به توجه عدم-

 ها سطر كردن گم -

  خوانده كه مفاهيمي كردن فراموش-

  عبارت معناي فهم عدم-

    ها حل راه اجراي چگونگي

 خودبه تا كنم برطرف را او خواني رو ضعف ابتدا بايد شدم متوجه دقيق ي مشاهده با و بررسي و قتحقي از پس 

 از و نمودم صحبت همكاران ساير و مدرسه مدير با منظور اين براي كند پيشرفت هم ديگر هاي درس در خود

 از بيشتر و داشتند وجود خواندن ي درزمينه كه يي كتابها  از ، معلم رشد مجالت از  آنها، كارهاي راه و نظرات

 هم را كارها راه از بعضي ؛ گرفتم كمك خواندن اختالالت پيرامون تبريزي مصطفي دكتر آموزشي هاي دي سي

 هاي دي سي مدير كمك به فرزندش به كمك جهت مادر زياد اشتياق دليل به. دادم مي انجام خودم ابتكار به

 آموز دانش مادر با مدرسه طول در و دادم او به نيز را الزم راهكارهاي و مداد قرار هم مادر اختيار در را آموزشي

 . بود مؤثر مشكل شدن كم در هم مادر كمك كه بودم تماس در

 جاي به كه نمودم مي تشويق را همكاران و كردم مي استفاده همكاران ديگر نظرات از تحصيلي سال طول در 

 در را خود كار روند و دهند ارائه آنها اولياء و آموزان دانش به را اساسي كارهاي زيادراه وتكرارهاي تمرين

 . نمودم مي استفاده خود كار در آنها نظرات واز دادم مي توضيح مدرسه مدير براي  آموزگاران شوراي

 ي دقيقه چند يا امال زنگ ، كالس در گروهي صورت به هم آنها بيشتر و انفرادي صورت به راهكارها از بعضي 

 كه شد مي كار درس از سؤال طرح ، درس گويي خالصه صورت به ديگر دروس در و كالس پايان تا مانده قيبا

  داشتند دوست را كارها اين هم ديگر آموزان دانش
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    انتخابي ي ها حل راه    

 از را زير هاي راه نبودند سخت پنجم كالس آموزان داش براي و بودند عملي صورت به بيشتر كارها راه چون

 . نمودم انتخاب بودم كرده پيدا كه كارهايي راه ينب

 را هستند موثر تنّفس كنترل براي كه تمرينهايي ابتدا است مهم بسيار خواندن خوب براي تنّفس كنترل .چون1

 : است زير كارهاي شامل كه كردم شروع

  مختلف جهات در مداد نوك كردن تعقيب -الف

  كردن فوت با شمع ي شعله كنترل – ب

  آموزان دانش بين مسابقه صورت به توان حد تا  صداها كشيدن– ج

 : ي شنيدار حساسيت و شنيداري ي حافظه . تقويت2

 خوب دّقت به خواستم _مي آموز دانش  از زدم مي ضربه ميز روي شي چند با آموز دانش حضور در – الف

 كه اشيايي مواقع بيشتر البته ؛ بود چه دايص  بگويد و كند گوش را صدا كند نگاه اينكه بدون دوم بار دهد گوش

 .داد مي تشخيص سختي به را بود هم مثل آنها صداي

 كردم شروع كلمه 3 از كه كند تكرار را آنها خواستم مي آموز دانش از و كردم مي تلفّظ را كلمه ي تعداد – ب

 . بود سخت برايش بيشتر اما گفت مي حت ،را را كلمه 5 تا

 مي آموزشي امالي زنگ در آموزان دانش از ديداري ي حافظه تقويت جهت:  ديداري ي حافظه . تقويت3

 كلماتي و ببندند را ها كتاب خواستم مي آنها از سپس ، كنند خواني صامت مشخّصي زمان در را متني خواستم

 هم ها خواني رتصوي.   بنويسند را هستند مشخصي صداي داراي كه هايي كلمه يا. بنويسند را دارند ياد به كه

  .بودند مناسب كار اين براي

 دريك و  كند ني خوا رو خود مادر براي را متن يك رمنزل د ، خواستم اومي از:  خواني تند جدول از استفاده .4

 تا دهد ادامه آنقدر  را كار اين و كند ياداشت را غلطها تعداد دوم ستون در و روخواني زمان ستون دريك جدول

 مي كمك  هم  ديگري  آموز دانش از جدول بررسي  براي  برسد حداقل يا صفر به  متن آن غلطهاي تعداد

 .بدهد مطابقت جدول با ودوستش بخواند را متن آن مشخص زماني در كه شكل اين به گرفتم



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٥٥ 

 

  : خوانده آنچه درك .جهت5

 . كلمات خواني سايه – الف

 .بود سخت بسيار علي براي داابت تصاوير در ها تفاوت و ها شباهت كردن پيدا _ ب

  شد مي اجرا كالس در هم مسابقه صورت به تصويركه جزئيات گفتن و تصوير يك ديدن – ج

 ها گروهي هم كمك با اما  بود مشكل بسيار كاربرايش اين ، است خوانده متن از آنچه بيان و متن خواندن – د

  .كند بيان را متن از جمله سه دو تا توانست مي

 بسيار او براي كه  شد مي انجام ها درس اكثر و كالس در كار اين ؛ متن از سوال طرح و متن واندنخ – ه

 كند طرح درستي و مناسب سواالت توانست نمي و بود مشكل

 .شده خوانده متن براي مناسب نام انتخاب و  متن خواندن – ن 

    دوم شواهد آوري گرد

 و است داشته اشكال هايي زمينه چه در فرزندش بود شده متوجه مه او داشتم  عليمادر با كه هايي تماس طي 

 . بود راضي يادگيري در نبود زياد خيلي چند هر او پيشرفت و فرزندش اشتياق از

 كارهاي دربين داشتم نظر زير را او ؛  شد مي انجام كالس در گروهي صورت به كارها از بعضي كه زماني 

 . داد مي انجام وبخ خيلي را ها خواني تصوير گروهي

 تا مدتي از پس علي. كرد مي كار بيشتري اشتياق با او كردند مي تشويق را دوستشان ، هم ديگر آموزان دانش

 خودم يا ديگر آموزان دانش توسط درس روي از خواندن بار يك از بعد و كرد پيدا تسّلط روخواني در حدودي

 .كند خواني رارو درس كمتري اشكاالت با توانست مي كالس در

 بود چشمگير ديگر هاي درس به نسبت نويسي امال در او پيشرفت و داشت خوبي پيشرفت امال درس در سپس  

 پس اما ؛ بود سخت برايش خوانده آنچه درك اما ، كرد مي گم كمتر را ها سطر ، كرد مي مكث كمتر درخواندن.

 كالس در هم ، ها كالسي هم.  بگويد را چيزهايي تتوانس مي دوستانش توسط  دادن توضيح درگروه بار چند از

 علي داشتند دوست روخواني وزمان ؛ بودند خوشحال خود دوست پيشرفت از و كردند مي كمك او به درس

 . است شده بهتر او گفتند ومي كند روخواني
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 آموزاني دانش  براي راهكارها داشتندو دوست را شد مي اجرا س دركال كه هايي روش هم ديگر آموزان دانش 

   .بود مؤثر خود به خود داشتند كمتري مشكل يادگيري در كه

 بقيه از اما گرفت 9 ي نمره ومدني تاريخ و جغرافيا درس 2 در اول نوبت در ، شد مي بهتر كم كم  علي نمرات

 دست به 10 زا باالتر ي نمره ها درس ي ازهمه توانست دوم نوبت در اما گرفت 10 باالي ي نمره ها درس ي

 شود قبول 13 معدل با و آورد

 .) بودند 5 يا4 حد در وگاهي بود 10 زير همه سال اوايل او ت نمرا ( 

    بخشي واعتبار گرفته انجام هاي روش در نظر تجديد

 شده انجام ي كارها كه شدم متوجه نظر مورد آموز دانش نمرات ي مقايسه با شده انجام كارهاي ازبررسي پس 

 نوع ترين مشكل خواندن يادگيري اختالل درمان كه اين به توجه با اما ؛ بوده مؤثر  خيلي ها زمينه برخي در

 از. دارد نياز بيشتري وتمرين زمان به كه نشده برطرف كامل طور به آموز دانش اشكاالت تمام است درمان

 درس كالس در كه هم كارهايي كه رسيدم نتيجه اين به آنان پيشرفت و ديگر آموزان دانش نمرات ي مقايسه

 برخوردار باالتري هوشي ي ازبهره و داشتند كمتري مشكل خواندن در كه ديگري آموزان دانش و  شده مي انجام

 روش اين از توان مي و بوده مؤثر شده مي كار كالس در فقط كه اين وجود با ؛ اند بوده فعال كالس در و بوده

 . كرد هاستفاد نيز ديگر هاي پايه در ها

 ، ديداري ي حافظه بايد بيشتر شناسند مي را حروف و صداها آموزان دانش چون وچهارم پنجم هاي ي پايه در 

 روشها اين با كند، طرح سؤال خوانده آنچه از بتواند آموز دانش و شود تقويت  شنيداري حساسيت و شنيداري

 تمرين روش به فقط و نمود خارج بودن يكنواخت حالت از را كالس و.   گرفت خوبي ي نتيجه توان مي

 . نبود متكي وتكرار

  .شود داده اوليا به درست راهكارهاي كه اين مخصوصاً بود راضي كار فرايند از هم مدرسه مدير

    نتايج    

  امال درس در پيشرفت -

  روخواني شدن بهتر-
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  مطالب بهتر فهم -

  گروهي كارهاي به بيشتر اشياق-

 رديگ دروس در يشرفت -

 آنان اكثر پيشرفت و شده اجرا هاي روش از آموزان دانش ي همه ي استفاده-

 . همكاران ديگر و مادرش و نظر مورد آموز دانش و ديگر آموزان دانش مشاركت -

 هاي تجربه و ها ديدگاه ، راهكارها ، مطالب با هم خودم كردند استفاده كار فرايند از آموزان دانش تنها نه-

 . دمش آشنا ديگران

 ارائه الگو و برنامه حاصل اين تجربه

 ارتباط خواندن با كه كرد پيدا را موضوعي توان مي كمتر و  است ممكن غير ديگر دروس از خواندن كردن جدا

 . باشد مي ديگر درسهاي در موّفقيت براي الزم شرط خواندن كه كرد قبول بايد و ، شد با نداشته  مستقيم

 .يابد مي  را مسئله حل راه وراحتر زودتر خيلي ، باشد نداشته اشكال مسئله ورتص خواندن در كه فراگيري

 و خوندان اشكاالت كردن برطرف با ، ديگر دروس با آن ارتباط و خواندن درست و روخواني نقش به توجه با 

 نيز را ديگر دروس يادگيري بهبود و پيشرفت ايجاد ي زمينه توان مي خواندن درست جهت راهكارهايي ي ارائه

  .نمود فراهم

 

  و پيشنهادات نتيجه گيري

 تعداد يعني كمي لحاظ به هم ابتدايي مقطع ، كشوري هر رسمي پرورش و آموزش نظام در شك بدون       

 سراسر در آموزان دانش تحصيلي موفقيت در دوره اين كه تاثيري يعني كيفي نظر از هم و آموزان دانش و معلمان

 گفت توان مي جرات به و است تحصيلي مقاطع مهمترين و ترين اساسي از ، دارد حصيلت دوران و زندگي
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 كه آموزاني دانش دهد مي نشان تحقيقات زيرا ؛ نيستند برخوردار اهميتي چنين از تحصيلي هاي دوره از هيچيك

  .شوند مي اشكال دچار تحصيلي هاي دوره تمام در هستند، رو روبه تحصيلي ناكامي با ابتدايي دوره در

 از گيري بهره ضمن بايد مسئوالن لذا و شود مي تضمين ها آرمان و كشور آينده پرورش و آموزش اعتالي با       

 هاي برنامه در صحيح هاي گيري جهت اتخاذ به وزارتخانه، اين در متخصص و متعهد نيروهاي فراوان حضور

  .كنند اقدام روز نيازهاي اساس بر پرورش و آموزش

 وپرورش آموزش مراكز كل در پژوهش ي حوزه در كاري موازي و پژوهشي جامع ي برنامه يك نبود علت به       

 سير تاريكي در منطقي انداز چشم نداشتن دليل به پرورش و آموزش نظام و رود مي هدر به وزارتخانه اين ي بودجه

  .كند مي

 كم و تجربه بي معلمان از استفاده جاي به مقطع اين در بايد ابتدايي پرورش و آموزش العاده فوق اهميت دليل به

  .شود استفاده باسواد و مجرب معلمان از سواد

  معلمان در روش هاي تدريس و فعاليت خود موارد زير را در نظر بگيرند : 

ϖ  . داشتن رفتار مناسب را مهمترين وظيفه خود بدانيد و آن را در راس امور قرار دهيد  

ϖ فعاليتهاي روز مره روشن تعيين كنيد و از اين عمل براي مديريت بهتر كالس درس  براي دانش آموزان

  .كنيد  استفاده

ϖ .به دانش آموزان به طور فعال مسئو ليت هايشان را آموزش دهيد  

ϖ  حتي وقتي رفتار دانش آموزي مناسب نيست رفتارتان طوري باشد كه حقوق اساسي خودتان و او را حفظ

  كنيد.

ϖ  آموز مرتبا باز خورد رفتار مناسبش را بدهيد. براي اين كار رفتار او را با استفاده از واژه هاي مثبت به دانش



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تحقيق با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٥٩ 

 

  توصيف كنيد.

ϖ .به دانش آموزان ياد بدهيد كه به دستورها و توصيه هايتان توجه كنند  

ϖ ن مي دهد.آگاهانه از حركات و اشاره هايي استفاده كنيد كه اقتدار و اعتماد به نفس شما را نشا  

ϖ .از روشهاي مسالمت آميز استفاده كنيد  

ϖ .انتخاب هاي رفتاري روشني در اختيار آنها قرار دهيد تا براي تسلط روي رفتارشان تشويق شوند  

ϖ .از تمر كز بيش از حد روي رفتارهاي نامناسبي كه از دانش آموزان سر مي زند خود داري كنيد  

ϖ محافظت كنيد. از عزت نفس دانش آموزان حمايت و  

ϖ . رفتار نامناسب را از رفتار كننده جدا كنيد  

ϖ .به دانش آموزان فرصت بدهيد تا بر رفتارشان مسلط شوند و بتوانند به توصيه هاي شما پاسخ مناسب بدهند  

ϖ . با قاطعيت موضوعات مهم را پيگيري كنيد ولي نه با بي رحمي  

ϖ  هر چه بيشتر مستحكم كنيد.مدام روابط كاري تان را با دانش آموزان  

    موقع عصبانيت قضاوت نكنيد . قبل از آرام كردن ديگران خودتان را آرام كنيد.
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