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 تقدیر و تشکر

که ما را در اجرای هر چه بهتر این پژوهش  مدرسه .............با تشکر صمیمانه از همکاران محترم 

)کسی  کیه بیتر تح ییپ و پیژوهش را در ایین       ...................یاری نمودند و تشکر ویژه از سرکار خانم 

پروش داد(و راهنمای  های گهربار ایشان نیز در این پژوهش دسیتاویزی دید در جهیر پیر     .منط ه 

 محتوا کردن این برگ سبز!
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 تقدیم

            به همه ی معلمان  که با دادتن هر سد و مانع  می  تواننید ییا دیانا بیرای تزیییر زنیدگ         

 یا انسان را فراهم و همواره به جمله های زیر م  اندیشند.

 اگر به من بگوی ، فراموش خواهم کرد.

 اگر به من نشان ده  به خاطر خواهم سپرد.

 اگر مرا عمالً درگیر کن  خواهیم فهید.
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 چکیده:

پژوهش حاضر که به دیوه ی اقدام پژوه  انجام گردید مسأله ی اصیل  پییدا نمیودن راه هیای      

موزان پایه پنجم ابتدای  بوده اسر. بیه نحیوی کیه از    اندیشه در دانش آبرای پرورش تفکر و زیبای  

               طریپ اجرای آن دانش آمیوزان بتواننید درسیر و زیبیا فکیر کننید و مهیارت هیای تفکیر در آنیان           

 پرورش یابد.

به اجرا درآمده اسر که در آن  ..................این پژوهش در یک  از مدارس ابتدای  دخترانه استان 

 الس به همراه معاون پرورد  آموزدگاه مجریان طرح بوده اند.معلم ک

             بنابراین با همکاری و همفکری و با استفاده از روش های متنوع سیع  گردیید کیه ایین مسیأله      

            ه، عبیارت بیود از: ایجیاد اتیاق کیار و اندیشیه،      حل گردد. از جمله دیوه هیای بیه کیار گرفتیه دید     

دی نبودن، اجرای زنگ ردد، آموزش نرمش فکری، ایجاد محیط  با نشاط در کالس، تا بُع آموزش

و پیرورش   4، عالقه به درس1، پرورش هواس2، بیان مسأله1ت ویر ویژگ  های  مانند است الل فکری

          و سایر موارد پا از اجرای طرح نتایج مفیدی بدسر آمد کیه می  تیوان بیه عنیوان      5تفکر انت ادی

                ت ویییر قییوه ی اسییتدالل، کسییه مهییارت هییای اجتمییاع  و حییا خودارزدییمندی،       نمونییه

            ت ویر تفکر انت ادی و پتیرش ایده های دیگران و کسیه مهیارت هیای درسیر و زیبیا اندیشییدن      

 اداره نمود. این نتایج توسط گروه اعتبار گتار، طرح مثبر ارزیاب  دده و تأیید گردید.

 

 

 

 

                                                 
1
 Intellectual.  

2
 Formulation of problems.  

3
 Developnicnt of sensses.  

4
 Affection of subject matter.  

5
 Critical thinking.  
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 ه:مقدم

               «آدم  ساخته افکار خویش اسر. فردا همیان خواهید دید کیه امیروز می  اندیشییده اسیر.        » 

 (.1187حلر، )موریل متر لینگ به ن ل از 

               دارییم. اکنیون کیه دیما در حیال خوانیدن ایین        1اکثر ما درک و فهم  از ماهیر عموم  تفکیر 

دما درگیر نوع  فعالیر ذهن  با فرآینید تفکیر هسیتید.    متن هستند، این گونه فرض م  دود که 

بنابراین باور داریم که تفکر به طور عموم  فعالیت  ذهن  و هدفمند اسر که به صیورت طبیعی  و   

             بدون تالش زیاد انجام م  دیود و از روییا پیردازی هیای روزانیه، فعالییر هیای انعکاسی  سیاده و         

 ند تایپ کردن روی صفحه کلید مجزا اسر.فعالیر های ت لید گونه، مان

به طور کل ، تفکر به عنوان نوع  فعالیر ذهن  بشیری توصییف می  دیود کیه از نظیم بیاالی         

برخوردار اسر و نوع  منطپ و ارتباط اساس  را به وجود م  آورد و اجرای خوب آن مستلزم تالش 

 (.2111، 2هماهنگ دده، تمرین، سع  و کودش اسر)آندولیا

(تفکر: جریان  اسیر کیه در آن فیرد کودیش می  کنید       1182 یده ی دکتر دریعتمداری)به ع

مشکل  را که با آن روبرو دده اسر، مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبل  خویش به حل آن 

               تفکیر را ایین گونیه تعرییف کیرده انید:       6، اسیکوپلر 5، وییا 4، کینگ1اقدام کند. هم چنین، مورگان

              فکر عبارت اسر از بیازآرای  ییا تزیییر دیناخت  اطالعیات بیه دسیر آمیده از محییط نمادهیای           ت»

 (.1179ذخیره دده درحافظه ی دراز مدت )سیف، 

               کشیور اسیر و همیه ی مهلفیه هیای       7پرورش تفکر یک  از اهداف اساس  نظام تعلیم و تربییر 

                   جایگیاه وییژه ای دارنید و در تزیییر و نگیرش، دیناخر و مهیارت        نظام مهلفه ها برنامه های درس  

 دانش آموزان)ابعاد تفکر( ن ش مهثری ایفا نمایند.

                                                 
 
1
 Thinrig  

2
 Andolina  

3
 Morgan  

4
 Ring  

5
 Weisz  

6
 Schopler  

7
 Enucation  
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تفکر در برنامه های درس ، جایگاه خاص  دارد و صاحه نظران این حوزه نظر خاص  به پرورش 

خیود و ع یل و ت وییر مهیارت هیای       تفکر دارند. در بین برنامه های درس  آن های  که به پرورش

                   ذهن  تأکید بیشتری دارنید. بیا توجیه بیه ایین کیه ع یل بزرگتیرین و عیال  تیرین ابیزار انسیان و             

         موهبر اله  اسر که محصوالتش از جنا اندیشه و تفکیر و خالقییر می  بادید و از آن جیا کیه       

 تفکر و خالقیر خواهد بود. گران ترین کاال در جوامع فرا صنعت  فردا

بنابراین در نظام تعلیم و تربیر مورد ب  توجه  قرار گیرد، توجه به سایر اُمور کارگشیا و مفیید   

                     نخواهد بود و فراگیران را بیه موقعییر مطلیوب و مناسیه نخواهید رسیاند. اگیر برنامیه درسی  بیر          

                   وانیای  دیناخر و مهیارت  بیرای ت وییر تفکیر      محور پرورش تفکیر متحیول دیود، اگیر معلمیان ت     

دانش آموزان را بدسر آورند، اگر فضای آموزد  امکان فعالیر و رفتارهای مبتن  بر تفکر را فراهم 

نمایند و اگر همه جای آموزش و پرورش منادی فکری و عمل  پرورش تفکر دوند، م  توان امیدوار 

 (.1181یر عوض خواهد دد)ملک ، بود که اوضاع تعلیم و ترب

تفکر و اندیشیدن یا واکنش مززی نیسر بلکه نوع  مهارت اسر مهارت  که نییاز بیه زمیان و    

تمرین دارد تا ت ویر دود. و ی یناً دانش آموز بدون بهره گییری از تیوان فکیری و قیدرت تجزییه و      

د را در عصیر انفجیار اطالعیات    تحلیل مسائل نم  تواند تولید دانش کند و مهارت های موردنیاز خو

 (.1181کسه نماید)ملک ، 

تفکر، پایه ی ادارک و یادگیری را تشکیل م  دهد و حل مشکالت زندگ ، اجتماع  و پیشیرفر  

              در زمینه های علم ، ادب ، هنری، اخالقی  و معنیوی در سیایه تفکیر و تع یل صیورت می  گییرد.         

یعن  تنها از طریپ ع یل  « ال یستعان عل  الدهر اال بالع ل» ید:حضرت عل )ع( در این باره م  فرما

 (.1187اسر که م  توان بر زمانه پیروز دد)دکتر دریعتمداری، به ن ل حبیب  پور،

در پژوهش حاضر با توجه به مسائل فوق، سع  بر آن دد بر خالف اغلیه معلمیان کیه کتیاب و     

                و غیم خیود را صیرف حفیت و تکیرار مطالیه      محتوای آموزد  را هدف قرار م  دهند و تمیام هیم   

              م  کننید، هیر گونیه فعالییر آموزدی  سیالم را قربیان  حفیت کیردن ح یایپ علمی  می  کننید،              
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                 تزییر رویه ای به سمر آمیوزش روش هیای فکیر کیردن و خیوب اندیشییدن بیه سیوی ییادگیری         

ی  های فکری دانش آموزان را بهبود بخشیده و به سهم خود به پرورش انجام گیرد. تا جای  که توانا

 تفکر، این حل ه ی مف ود دده در تعلیم و تربیر دسر یافر.

 اهداف:

در کل، هدف اصل  و نهای  در این طرح، ت ویر یادگیری مهارت های تفکر، درسر اندیشییدن،  

م  بادد. به طیوری کیه موجیه عیادت      زیبا اندیشیدن و به چه اندیشیدن از طریپ راه های متنوع

 دادن دانش آموزان به فعالیر های علم  و عمل  به دیوه ی صحیح دود.

 سایر اهداف:

 پرورش خصایص انسان  که در نهایر به زیبای  اندیشه بیانجامد. -1

موجه و بهره بُردن از ع اید و ایده های  های پرورش حا خودارزدمندی، پتیرش انت ادی -1-1

 دیگران.

  ویر روحیه ی کار اجتماع  و فردی و تبدیل رقابر ها به رفاقر های صمیمانه.ت -2-1

                   ایجاد فرصر های  برای ردید توانیای  هیای فکیری و هیدایر خیود در مسیائل علمی  و          -1-1

 اُمور زندگ .

 پرورش عالقه و استعدادهای دانش آموزان و ایجاد فضای با نشاط آموزد . -4-1

 ورش خالقیر در دانش آموزان.پر -5-1

 معنا دار ددن یادگیری دروس برای دانش آموزان. -2

 پرورش روحیه ی تح یپ و پژوهش و تأکید بر موقعیر های مسأله دار. -1

 رسیدن دانش آموز به این باور که برای انجام هر کاری باید هدف، برنامه و ابزار دادته بادد. -4
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 بیان مسأله:

مسائل  چون عدم تأمل دانش آموزان در امور مختلیف عیدم توانیای  انجیام      پژوه اقدام در این 

تح یپ و درک مفاهیم انتزاع  و تفاوت در طرز تل  ، گرایش ها و خواسیته هیای دور از آمیوزش و    

 انتظاراتش از یادگیری قابل مشاهده بود.

  حیح از آن توسیط عدم توجه مناسه به نییروی تفکیر و اسیتفاده هیای صی     در واقع مسأله اصل  

                   دانش آموزان بود. به نحوی که این عدم توجه، باعث اخالل در یادگیری آن ها نیز دده بود. بنابراین 

پیدا کردن راه کارهای پرورش تفکر و زیبای  اندیشه در دانش آمیوزان مسیأله ی میوردنظر در ایین     

 تح یپ بود.

 آماده سازی شرایط:

که ضروری بود برای اجرای طرح درایط الزم فراهم دود، سع  گردید با استفاده  با توجه به این

 از روش های  در این خصوص، اقدام به عمل آید.

 نمونه ای از این اقدامات به شرح ذیل می باشد: 

 .مصاحبه با مدیر و معاون محترم آموزدگاه و استفاده از تجارب آنان 

 .مصاحبه با دانش آموزان 

 ب  از دانش آموزان.نظرسنج  کت 

          بهره گیری از کتیاب و نشیریات)مطالعه منیابع مکتیوب از جملیه کتیه مختلیف، مجیالت

 پژوهش  و مجالت ردد و ...(.

  جستجو در سایر اینترنر و بررس  فیلم های آموزد 
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        هم چنین به علر امکان تزییر درایط موجود و عدم سیازگاری  برنامیه رییزی ییا سیاله

ع ل حکم م  نمود هر دو هفته، یا بیار جلسیه ای جهیر برنامیه رییزی در       درایط موجود، که

خصوص فعالیر های مربوط به اتاق کار و اندیشه با دانیش آمیوزان و معاونیر محتیرم پروردی       

 برگزار گردد.

 بیان وضعیت مطلوب:

رسیدن به ردد و تفکر خالق و ردد عواطف و احساسات دانش آموزان، تبدیل دانش آمیوزان بیه   

انش آفرینان، فراهم نمودن فضای بحث و مناظره در کالس، آماده سازی بیا حیداقل امکانیات الزم    د

رفاه  در مدرسه جهر دستیاب  به محیط  امن، سازمانده  فعالیر های متنوع ورزدی ، هنیری،   

   آموزد  و فرهنگ  در محیط داد و دلپیتیر و پیرتالش، ایجیاد تفکیر انت یادی و زیبیای  اندیشیه و       

 اضطراب و ب  عالقگ  دانش آموزان، وضعیر مطلوب موردنظر به دمار م  رفر. کاهش

 بیان وضعیت موجود:

           محیط اجرای پژوهش دامل دانش آموزان کیالس پینجم ابتیدای  در یکی  از میدارس دخترانیه      

ی واقع در اُستان خوزستان بود. در این کالس دانش آموزان عالقه ی خاص به مطالعه ی کتیاب هیا  

درس  و غیر درس  ندادتند و محیط خانه برای آن ها جتاب و دوسر دادتن  تر بود زیرا بسییاری  

 از خانه های آنان از نظر فناوری های جدید نسبر به مدرسه پیشرفته تر بود.

به گفته ی آنان در خانه هایشان وسایل سیرگرم کننیده ای ماننید کیامپیوتر، پلی  استیشیتن و       

ود دادر. فضای کاف  بیرای تحیرک و جنیه و جیوش در خانیه موجیود بیود.        بازیهای ویدئوی  وج

بنابراین محیط مدرسه، برای آنان محیط خشا و بسته و عاری از انگیزه به نظر م  رسید تا جیای   

 که خانه را به مدرسه ترجیح م  دادند. 

د طبپ بررس  های به عمل آمده این اطمینیان حاصیل دید کیه آنیان در ییادگیری دروس خیو       

کوتاه  نم  کنند. بلکه تنها در م ایسه با گتدته نسبر به مدرسه و برنامه های درس  ب  عالقه تر 

 دده بودند. 
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برای احاطه بیشتر بر وضعیر موجود، بررس  های دیگری انجام دد. سیطح تحصییالت والیدین    

                  ندادیتند.  دانش آمیوزان ایین آموزدیگاه اکثیرًا دییپلم و بیاالتر بیود. مشیکالت خیانوادگ  چنیدان           

 دانش آموزان از نظر هود  در حد نرمال بودند. 

بنابراین احتماالً عوامل متکور نم  توانسر تأثیر منف  بر مسأله دادته بادد. از جهتی  میواردی   

                              نیییز ماننیید نپییتیرفتن انت ییاد دیگییران، پاسییو دادن سییطح  و قییالب  بییه سیی واالت معلییم،        

یادگیری و یکنواخر  -خمیازه های مکرر در کالس، عدم انگیزه ی کاف  در فرآیند یادده  کشیدن 

بودن برنامه ی درس  آنان سهم عمده ای در ایجاد مسأله دادتند به نحوی که همه ی این موارد با 

 استفاده ی ناصحیح از قدرت تفکر دانش آموزان مرتبط به نظر رسید.

 : 1گردآوری شواهد 

 مالک هایی که می توان براساس آن وجود مسأله را دریافت نمود عبارتند از:

 .تفکر منط   را در فعالیر های یادگیری خود به کار نم  بردند 

  برنامه درس  دانش آموزان سنت  و یا نواخر بود به نحوی که منجر به خمودگ  و کسل

 بودن آنان دده بود.

 ادی ندادتند.به مطالعه و کتاب خوان  عالقه زی 

 .انگیزه الزم را برای یادگیری ندادتند 

 .به ارائه گزارش کار از فعالیر های درس  رغبر زیادی ندادتند 

    انت ادهای موجه را از سوی سایر دانش آموزان نم  پتیرفتند. به بیان دیگر در برخیورد بیا

 نظرات دیگران غیر منعطف بودند.

 بیه هیای الزم بیرای بیرانگیختن تفکیر اخیتالف       محیط خانه ی آن ها و مدرسه از نظر جاذ

 دادر.

 .محیط خانه را به مدرسه ترجیح م  دادند و به محیط مدرسه عالقه چندان  ندادتند 
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 .رقبای زیاد مانند بازی های ویدیوی ، کامپیوتر و ... برای معلم و مدرسه وجود دادر 

      بهم و سیاختگ   دانش آموزان در خصوص مفاهیم ییادگیری، اسیتدالل هیای نادرسیر، مُی

 دادتند.

 ضرورت انجام طرح:

                         نظییام آموزدیی  سیینت  مییا در مییدارس همییواره دانییش آمییوزان را تشییویپ میی  کنیید.        

          مزز خود استفاده کنند. و برای تفکیر بصیری ارزش زییادی قائیل نیسیر. جیای       چپ از نیم کره 

کند. « ل  ل »ز او خواسته م  دود که بر روی یا پا تأسف اسر که وقت  انسان دو پا دارد چرا ا

انسان برای حل مسائل خود و همچنین لتّت بردن از تجربیات هنری و عاطف ، به قوه ی تخییل  

خود احتیاج دارد. به عالوه برای حفت ب ایای خود نیز نیازمند آن اسر که منط   بوده و مسیائل  

 (.1184آندرو رایر به ن ل از بلوچ، خود را تجزیه و تحلیل و سازمانده  نماید)

با توجه به نظرات صاحه نظران مبن  بر اهمیر پیرورش تفکیر و درسیر اندیشییدن و از آن     

                 جای  که معلمان در موقعییر منحصیر بیه فیردی قیرار دارنید می  تواننید سیازگاری الزم را در         

بهتر اسیر بیه جیای تأسیف خیوردن،       کالس های درس  و برنامه ی درس  ایجاد کنند، بنابراین

            برنامه های درس  را به نحوی تزییر دهیم کیه ن یش تفکیر در برنامیه ی درسی  دانیش آمیوزان        

 چشم گیر دود و ضمن این که یادگیری معنادار دده، موفّ یر تحصیل  نیز در آنان حاصل گردد.

و مدرسیه، عیدم تفکیر منط ی ،     در پژوهش حاضر با توجه به ب  میل  دانش آموزان به درس 

نارضایت  و نگران  از برنامه های درس ، رفتار کِسل آور و ب  حوصله ی برخ  از دانش آمیوزان و  

کِشیدن خمیازه های مکّرر در کالس، اجرای آن ضروری به نظر م  رسید کیه راه حلی  مناسیه    

ل فوق به پیرورش تفکیر   برای رفع این مسائل ارائه داده دود. به طوری که بتوان ضمن حل مسائ

 درسر و زیبا اندیشیدن در دانش آموزان دسر یافر.
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 آنچه الزم است تغییر یابد:

در دنیای امروز هم معلّم و هم دانش آموز باید ن ش فراگیر را ایفا نموده و تنها به یادگیری در 

دگیری و ن ش یا -محیط بسته مدرسه اکتفا نکنند. در این حالر ن ش ارزنده ی معلم در یادده 

 او در عملکرد فعالیر ها، نیازمند هم سوی  با رویکردهای جدید اسر.

غیر فعال بودن فراگیران، عدم انگیزه ی کاف  آنان، هم خوان  ندادتن برنامه هیای درسی  بیا    

تفکر دانش آموزان امروز و منحصر بودن تیدریا بیه کیالس درس، عیوامل  بیود کیه در مسیأله        

دتند و باید به سمر بهبود تزییر م  کردند. بنیابراین الزم بیود کیه بیا     پژوهش مهم عمده ای دا

 -استفاده از درهم دکستن قاله های تدریا سنت ، درگیری دانش آمیوزان در فراینید ییادده    

              یادگیری، اسیتفاده از اتیاق کیار و اندیشیه، برنامیه رییزی در برخی  از فعالییر هیا توسیط خیود           

ارگیری فنون تدریا مهثر و مشخص کردن ویژگ  های بارز و مهم هر مفهوم دانش آموزان، به ک

 موجود در برنامه ی درس  آنان به پویای  فرآیند تعلیم و تربیر افزوده دود.

 توافق درمورد راه حل های اجرایی:

طبپ بررس  های مختلف در این مدت، گام اول تهیه یا برنامه ی مدون بود که ط  جلسیه  

دانش آموزان و مجریان طرح برنامه ریزی برای دو هفته صورت م  گرفر و عالوه بر ای با حضور 

این گروه اعتبارگتار طرح که دامل مدیر، معاون، دو تین از همکیاران و دو تین از اولییات محتیرم      

 بودند که مشخص ددند.

و در اجیرای  افراد درگیر طرح و اعضای گروه اعتبارگتار با اجرای راه حل انتخاب  موافپ بودند 

 برخ  از راه حل ها اعالم همکاری نمودند.
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 تدوین برنامه ی اجرایی:

برای اجرای راه حل های  که درباره آن توافپ به عمل آمد، برنامه ای تدوین گردید که جدول 

 زیر نمونه ای از آن م  بادد:

 مالحظات زمان تعیین دده پیش بین  دده  یراهکارها نام درس

 

بخوانیم و 

 بنیوسیم

اجتناب از طرح سهاالت  که تنها یا 

جواب معین دارند، دادن تکالیف کاف  به 

دانش آموزان، برای تفکر، اعتماد آفرین ، 

خاطره نویس  داستان نویس ، اختصاص 

موضوع انشات مانند چه کس  و چه روزی 

 برای من مهم اسر؟ تشویپ

تشویپ کالم ، استفاده از پیش 

ب های مفید، بندجادوی ، معرف  کتا

اجرای برنامه ی کتاب دانش آموزی و 

بازی دستور زبان، استفاده از تلفیپ 

 …درس های گوناگون در یادگیری و 

ساعات دروس 

 بخوانیم و بنویسیم

برخ  از این راهکارها 

برای دروس دیگر استفاده 

 خواهد دد.

بازی با پازل، بازی های نمایش  و  علوم تجرب 

تفاده از روش سرگرم  های علم ، اس

مناظره، برگزاری جشنواره غتای سالم 

با همه دانش آموزان مدرسه، مدل 

سازی، تا بعدی نبودن، بخش کارتون 

جیم  نوترون، تهیه گزارش گروه  و 

 …ارائه در کالس، ساخر فسیل و 

دو هفته ای یا بار در  ساعات علوم

اتاق کار و اندیشه به 

 …اختراع، آزمایش و 

 پرداخته دود.

طرح ب چه ی سوغات کشورها و قاره  جزراف 

و دانستن  های مهم آنان، دبیه سازی، 

ساخر مدل آتشفشان،رسم ن شه ها و 

 ساخر بعض  از وسایل کما آموزد 

ساخر مدل و وسایل  ساعات جزراف 

کما آموزد  در اتاق کار 

 و اندیشه

بازی با اعداد برای آموزش جدول  ریاض 

 .ضرب، ساده کردن مسأله ها

  ساعات ریاض 

 

 

 

 مالحظات زمان تعیین دده ی پیش بین  ددهراهکارها نام درس
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هدیه های 

 آسمان 

مساب ه بزرگ ن اد  متناسه با 

           میالد ائمه و اعیاد بزرگ، بیان

داستان های حکمر آموز و ثبر نکته 

های اخالق ، نودتن کتاب های مصور از 

 ایده های خود دانش آموزان

ان ایام در زم

متهب  با توجه به 

ت ویم و در ساعات 

 هدیه ها

 

 در اتاق کار و اندیشه

استفاده از روش داستان گوی ،  تاریو و مدن  

مناظره روزنامه دیواری، ساخر مدل 

 چادرنشین ها )ایل بختیاری(

ساخر موکر  

چادرنشین ها در اتاق کار و 

 اندیشه

اختصاص یا روز در ماه به زنگ  هُنر 

و ساخر کاردست  با استفاده از ردد 

مجالت ردد، ساخر انواع کاله و جعبه 

های هدیه، کار با کاغتهای مچاله، کار 

تکمیل  زیباترش کن، ساخر تابلوه  

 کاغتی.

اغله فعالیر ها در اتاق  ساعر هنر

کار و اندیشه صورت خواهد 

 گرفر.
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 و انجام فعالیرتاری راه کارهای پیشنهاد دده زمان تعیین دده

 مهر 15 نامه ای به حضرت عل  بنویسید هفته ی دوم مهر

 مهر 16 گرفتن هدایای  رای دانش آموزان به مناسبر روز جهان  کودک هفته ی سوم مهر

 روز جهان  غتا برگزاری جشنواره ی غتای سالم هفته ی چهارم مهر

ور و همراه  معلم و درکر در راهپیمای  روز دانش آموز با حض هفته سوم آبان

 مرب 

 آبان 11

تهیه ی هدیه ای از قلا خود دانش آموزان به مناسبر روز  هفته ی چهارم آبان

  -دختران و والدت حضرت معصومه

 بازدید از کتابخانه ی دانشگاه رامین.

 آبان 21

 

 آبان 24

 آذر 1 مساب ه ی انشانویس  به مناسبر والدت امام رضا هفته ی اول آذر ماه

  بازدید از دامپروری دانشگاه هفته ی سوم آذر 

انجام تح ی ات در اتاق کار و اندیشه و آماده نمودن پژوهش های  هفته ی چهارم آذر

 دانش آموزی به مناسبر هفته ی پژوهش 

برپای نمایشگاه از تح ی ات دانش آموزان و تهیه ی تراکر های 

 مختلف بازدید از موزه دانشگاه

 آذر 29

 

 آذر 11

جلسه ی آموزش خانواده با موضوع تأثیر دیوه های فرزند پروری  هفته ی سوم دی

 در پرورش تفکر

 دی 21

ساخر صورتا های نمایش نمادین و آماده نمودن آن ها برای  هفته ی اول بهمن

 اجرای نمایش دهه فجر

 بهمن 11

 بازدید از کارخانه ی آبلیموسازی دودتر هفته ی دوم بهمن

 ارخانه چرم سازیبازدید از ک

 بهمن 8

 بهمن 16

هفته ی چهارم 

 بهمن

 بهمن  22درکر در راهپیمای  

 اجرای مساب ات ورزد 

 بهمن 22

 بهمن 25

کادر نهال در باغچه ی مدرسه اجرای ن اد  تکمیل  و          هفته ی سوم اسفند

 مساب ه ی ن اد  روی دیوار مدرسه به مناسبر روز درختکاری

 اسفند 16

 نداسف 16

هفته ی چهارم 

 اسفند

 بازدید از آزمایشگاه دانشگاه رامین

برپای  سفره ی هفر سین و آدنای  با مفهوم سین های               

 هفر سین

 اسفند 22

 اسفند 21

 اسفند 25

هفته ی سوم 

 فروردین 

 ن اد  با موضوع بهدادر جهان  

 برپای جشن فناوری هسته ای

 فروردین  18

 فروردین  21

ته ی چهارم هف

 فروردین

 فروردین 22 بازدید از حوضچه های پرورش ماه 

هفته ی اول 

 اردیبهشر

ساله ی دانش آموزان و برپای   1برپای  جشن ت دیر از عملکرد 

 جشن فارغ التحصیل  و اهدا لوح یادبود به دانش آموزان

 اردیبهشر 11
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 اجرای اقدام بهینه:

مورد یادگیری خالق، دیوه های تدریا مناسیه اوسیر.   داید بتوان گفر قله عملکرد معلم در

تدریا هدایر هدفدار و دارای فرآیند یادگیری اسر که با اجتماع سه عنصیر یاددهنیده، ییادده ،    

 (.1181یادگیرنده در فضای آموزد  به جریان م  افتد)حسین ، ن ل از ملک ،

مطاله یادگیری باعیث دید.   در این تح یپ نیز ب  عالقگ  دانش آموزان و عدم تسلط در درک 

تزییری در برنامه ی درس  ایجاد گردد.لتاطبپ برنامه ای که از قبل تهیه دده بود راه حیل هیا بیه    

 مرحله ی اجرا درآمدند.

از آن جا که امکان بهره گیری از آزمایشگاه در مدرسه وجود ندادر لتا سع  گردید، استفاده از 

نده دود. به این نحو که برخ  از اوقات )معموالً پنجشینبه هیا   اتاق کار و اندیشه در این برنامه گنجا

هر دو هفته یا بار کالس درس به اتاق کار و اندیشه تبدیل م  دد.( به این صورت فعالییر هیای    

که نیاز به انجام آزمایش و دقر کاف  دادتند مانند مدل سازی و رسم ن شیه، انجیام فعالییر هیای     

 کارهای دست  در این اُتاق انجام م  دد.هنری مختلف، زنگ ردد و ساخر 

            در خصوص باز خورد دانش آموزان درمورد اتاق کار و اندیشه بایید گفیر: واقعیاً ایین گونیه آزاد     

            کار کردن برایشان خیل  جاله بود، به ویژه این که در این اتیاق چییدمان میزهیا)فعل  داییره ای و    

که دانش آموزان م  توانستند به صورت گروه  بنشینند و کیار مشیترک   نیم دایره ای( طوری بود 

انجام بدهند. از هم دیگر دانش و مهارت بیاموزند، با یکدیگر تعامل و مشورت کننید، دسیته جمعی     

تصمیم بگیرند و وظایف را بین خود ت سیم کنند. گاه  مواقع بیه تناسیه فعالییر هیا، کیالس در      

 فرش م  دد. ساعر کار و اندیشه با موکر

در ح ی ر با بکارگیری این روش دانیش آمیوزان باموقعییر هیای تیازه روبیرو می  دیدند و بیا          

یادگیری ضیمن آن کیه ییادگیری معنیادار و تفکیر       -بکارگیری انرژی آنان در انجام فرآیند یادده 

هم انت ادی در آنان به وجود م  آمد لحظات نشاط آور و محیط  دلپیتیر بیرای دانیش آمیوزان فیرا     

 گردد. 
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 سایر اقدامات اجرا شده به شرح زیر می باشد:

گفتگوی معلم و دانش آموز درباره ی ارزش های زندگ  بیا موضیوعات عمیوم  و     -1

خصوص  )مانند چگونه داد بادیم؟( دانش آموزان ایده های مختلف  در این زمینیه ارائیه   

ن هدیه یا کسیه ییا   نمودند مثالً برخ  مهمان  رفتن و مهمان  آمدن، برخ  دیگر گرفت

موف یر کوچا را موجه دادی دانستند. بعض  از دانش آموزان نیز جشن تولد و استفاده 

عوامل داد ددن بیان نمودند)چگونه مشکالت را حیل  از تصاویر داد در خانه و مدرسه را 

 کنید( نیز از جمله مواردی بود که درباره ی آن موضوع انجام دد.

اع جعبه های هدیه، کاله های تزئین ، کار با کاغتهای ساخر تابلوهای کاغتی، انو -2

مچاله ی رنگ  و کار با تکه های روزنامیه و پارچیه هیای اضیاف ، سیاخر مجسیمه هیای        

 م وای  در ساعر هنر در اتاق کار و اندیشه.

           ابتیدا دو برگیه ی خیلی  بیزرگ    «: زیبیاترش کین  » کار تکمیل  ن اد  با عنیوان   -1

             روی تخته نصه کرده و معلم ف ط چند خط روی برگه ها م  کشد. سیپا هیر کیدام از   

دانش آموزان با اضافه کردن ایده های خود ن اد  را رفته رفته تکمیل می  نمودنید و در   

آخر یا ن اد  جاله با ایده ی همه ی بچّه ها ارائه م  دد. و در پایان ماه این ن اد  ها 

 ن کار گروه  کالس، در معرض دید سایر پایه ها قرار م  دادند.را به عنوا

فندوق بازی و ساخر فسیل با خمییر، بیرای تیدریا سیاختمان درونی  زمیین و        -4

 آدنای  با هسته داخل  و هسته ی خارج  و گودته با دیوه ی مدل سازی.
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 نحوه ی اجرا:

بردارند و با کیف دسیر آن هیا را بیه     برای دروع کار از بچه ها م  خواهیم م داری خمیر قرمز 

صورت فندق درآورند. سپا دو برابر دفعه ی قبل، خمیر نارنج  بردارند و پا از کروی کردن، آن 

 د کنند. سپا خمیر قرمز را به صورت  در آن قرار دهند که دور تا دور خمیر را دربربگیرد.را گو

         آن را بیه همیان صیورت دیکل دهنید و       حال باید چهار برابر دفعه ی قبل، خمیر زرد بردارنید و 

          گوی قبل  را داخلیش قیرار دهنید. حیال م یداری خمییر قهیوه ای را بیه صیورت الییه ای دور آن          

             م  پیچند. کره ی حاصیل را بیا کیارد بیه دو نییم می  کننید تیا نتیجیه را ببیننید. دیور و دیوق            

                     ته انید، بسییار دییدن  اسیر. پیا از پاییان کیار،        دانش آموزان پیا از مشیاهده ی آن چیه سیاخ    

دانش آموزان به صورت فردی کتاب را مطالعه م  کنند و درمورد آن چه یاد گرفته اند، در گروه به 

           تبادل نظر م  پردازند. آن گاه نماینده ی هر گروه همراه با میدل سیاخته دیده بیه جلیوی کیالس      

 م  دهد. ارش خود را ارائهم  آید و گز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان داستان های حکمر آموز از هر گروه و ثبر نکته ی اخالق  در دفتر اخیالق هیر دو هفتیه    

یا بار نوبر یک  از گروه ها بود که یا داستان پندآموز که نتیجه اخالق  دادته بادد بیه کیالس   

را انجام م  داد به عنوان نمونیه داسیتان زییر یکی  از ایین      بیاورد. برخ  از اوقات نیز معلم این کار 

 داستان هاسر که گروه  از دانش آموزان آن را ارائه نمودند.

 هسته ی داخلی

 هسته ی خارجی

 گوشته

 پوسته
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              یا روز، مردی احساس کرد، دنوای  همسرش کیم دیده اسیر. مثیل سیابپ حیرف هیای او را        

         دگ  دیان درمییان گتادیر.   نم  دنود و احتماالً به سمعا نیاز دارد. موضوع را بیا پزدیا خیانوا   

 قبل از هر چیز بهتر اسر بدون آن که خودش متوجه دود، او را امتحان کن .»دکتر گفر:

متری، چیزی از او بپرس. اگر نشینید، کمی  نزدییا تیر بیرو و از       15ابتدا، در فاصله ی حدود  

متری و در  5متری و بعد  7متری، همین کار را تکرار کن. اگر باز هم نشنید، از  11فاصله ی حدود 

متری با او حرف بزن. فاصله ای را که توانسر حرف هایر را بشنود، یاددادر کن و بیه   1نهایر از 

 «من اطالع بده.

غروب آن روز، مرد در اتاق پتیرای  نشسته بود و همسرش در آدپزخانه مشزول آدپزی بود. بیا  

 «کنم. فرصر خوب  اسر که دنوای  اش را امتحان»خود گفر:

 «خانم، دام چ  داریم؟»بنابراین با صدای  نه چندان بلند گفر: 

 «خانم، دام چ  داریم؟»وقت  پاسخ  نشنید، آهسته کم  نزدیا تر رفر و تکرار کرد:

باز هم جواب  نشنید. بنابراین نزدیا تر رفر و سهالش را تکرار کرد. هر چه نزدیا تر م  رفر، 

 «خانم، دام چ  داریم؟» این که درسر پشر سرش تکرار کرد:بیش تر نگران همسرش م  دد تا 

با م  کن  یا نه؟! این دفعه ی پنجم اسیر  »زن با ناراحت  به سمر دوهرش برگشر و گفر:

 «که م  گویم مرغ گتادته ام!

نتیجه ی اخالق : وقت  با مشکل  روبه رو ددیم، بهتر اسر درباره ی ریشه ی آن کم  بیش تر 

 (.1187زاده، فکر کنیم.)یوسف 

یادگیری در سفر و گردش علم )بازدید از آزمایشگاه، موزه، کتابخانه و دامپیروری   -6

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیع  رامین، بازدید از حوضچه های پرورش ماه ، بازدید از کارخانه ی 

 ی(.آبلیموسازی دودتر، بازدید از کانون پرورش فکری مالثان  و بازدید از کارخانه چرم ساز
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اعتماد آفرین  در دانش آموزان)تعلیم و تربیر را نبایید بیه سیاعر درس کیالس       -7

محدود کرد.( با دادن دماره ی موبایل و منزل خود به دانیش آمیوزان اجیازه داده دید کیه بیه       

 راحت  در صورت نیاز با ارتباط برقرار کنند و مشکالت و نیازهای خود را برطرف نمایند.

ز دانش آموزان هنگام امتحان دچار اضطراب ددید می  دید کیه بیا     )به عنوان مثال یک  ا

راهنمای  و صحبر های الزم با مادر ایشان کم کم این مشکل رفیع گردیید تیا جیای  کیه      

 باالخره در امتحان آینده سازان رتبه ی اول منط ه را کسه نمود(.

 آموزش تا بعدی نبودن: -8

مینه ی حل مسائل و به دییوه هیای مختلیف    در این روش سع  گردید تا برخ  نکات الزم در ز

فکر کردن به دانش آموزان آموزش داده دود. به طری   که آنان دریابند ف ط به یا جنبه ی مسأله 

  بلکه م  توان مسأله را از جنبه های یا ابعاد مختلیف میورد بررسی  قیرار داد و آن را    توجه ندادتند 

بیاز پیا دادن مطالیه ت یوری از دییوه ای خیاص        حل نمود. اگر دانش آموزان برای حل مسائل یا

استفاده م  کردند، آن ها را تشویپ م  کردیم. حت  اگر روش آن ها کمی  عجییه، طیوالن  و ییا     

سخر تر از روش ما به نظر م  رسید. زیرا دانش آموزی که خالقیر و ابتکارش را از دسر بدهد در 

ایین روش موجیه می  دید کیه جرقیه هیای        درس و زندگ ، نیز فردی موف   نخواهد بود. اجرای 

 نوآوری و خالقیر و ابتکار در دانش آموزان ایجاد دود.

طرح سهاالت بحیث برانگییز و اجتنیاب از سیهاالت  کیه تنهیا ییا جیواب معیین           -9

دارند)مانند اگر روزی نامرئ  دوید چه اتفاق  م  افتد، روزی را که خیل  داد هستید چه رنگ  

یر سهاالت دیگر که اغله سیع  می  دید در هنگیام تیدریا درس      م  توانید نشان دهید و سا

 جدید برای ایجاد انگیزه مطرح دوند.(

ساعات انشات به عنوان کلید زیبا اندیشیدن و دادن موضیوعات انشیای  خیالق در ایین      -11

اسر)نمونه ی موضوعات انشات عبارت بودند از: اگر در زمیان حضیرت علی )ع( بیودم...، مسیجد      

                                  ه ...، وقتییی  صیییدای اذان بیییه گودیییم مییی  رسییید...،      خیییوب مسیییجدی اسیییر کییی   
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نامه ای به حضرت عل )ع( یا امام رضا)ع( بنویسید، تمرین تجربه و حادثه ی مهم زندگ  خیود  

را بنویسید، موضوع چه کس  و چه روزی برای من مهم اسر؟ در این زمینه هر کا یا روز را 

  روز معلم، یک  روز پرستار، یک  روز کارگر و ...، بهتیرین هدییه معلیم بیه     مهم دانسته بود یک

دما چیسر؟ در این زمینه نیز یک  از دانش آموزان نودته بود دوسر دارم معلیم ییا بیار بیه     

 خانه ی ما بیاید و با ما نهار بخورد و ...(

ه صیورت  اجرای زنگ ردد)ساخر کاردست  از روی مجالت ردد دانش آموز. این کار ب -11

گروه  در اتاق کار و اندیشه انجام م  گرفر و اغله فرصر م  دد گروه ها کیار را در سیاعر   

 ردد به اتمام برسانند ف ط در دو مورد که ادامه ی کار را در خانه تکمیل نمودند.

              دفتییر دانییش آمییوزی)معلم در ابتییدای سییال دفتییری تهیییه نمییوده کییه همییه ی       -12

بر آن را به خانه م  بردند و هر کدام م  توانسر در چهار یا پنج صفحه ی دانش آموزان به نو

آن و حت  بیشتر، مطاله جاله و خواندن  را که در کتابهای گوناگون خوانده بیود ییا از فکیر و    

ذهن خوددان استفاده م  کردند جمع آوری کرده و بصورت مکتوب در ایین دفتیر ثبیر می      

ی را نیز یاد م  گرفتند، چرا که دفتر باید تمیز و مرتیه و سیالم   کردند. از این طریپ امانر دار

 بماند این دفتر به یادگار نزد معلّم نگه داری دود.

تهیه گزارش های گروه  با موضوعات دلخواه امّیا بیه روز و ارائیه ی آن بیه نوبیر در       -11

ر و اندیشیه،  ساعات اضافه سایر دروس )مانند ارائه ی گزارش از فعالیر های گیروه در اتیاق کیا   

گزارش از دنیای آب  دریا که در خصوص پرعمرترین، سریعترین و کوچا تیرین، بیزرگ تیرین    

 ماه  ها و ...(

استفاده از دیوه ی دبیه سازی در جزراف )یک  از موضیوعات درس جزرافی  کیالس     -14

 کوچ عشیایر در تابسیتان و  » پنجم که یادگیری آن اغله برای دانش آموزان ددوار اسر، بحث 

اسر. دانش آموزان معموالً قادر به تمایز دو واژه ی ییالق و قشالق از یکدیگر نیستند « زمستان

 و به ناچار به حفت طوط  وار مطاله م  پردازند.
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پا از دناسای  موضوع به دانش آموزان گفته دد: وقت  سرما م  خوریم و از ددت سرما  

                        را تکیرار  « یَی  »چنید بیار بخیش     دندان هایمیان بیه هیم می  خیورد و موقیع حیرف زدن،       

م  کنیم!)ییالق       سردسیر(. در عوض اگر کس  موقع تابستان به قشالق برود، از ددت 

 گرم سیر(.    گرما غش خواهد کرد!   )قشالق   

به  پا از بررس  برگه های امتحان جزراف  متوجه ددیم، تمام دانش آموزان به سهال مربوط   

 این بحث پاسو صحیح داده اند.

اختصاص محل  در مدرسه به عنوان منط ه سکوت)ترجیحاً جلیوی بُیرد آموزدیگاه در     -15

راهروی مدرسه محل  به این امر اختصاص داده م  دد.( که اگر دانش آموزان در حال بیازی و  

محیل بیا   سر و صدا به این منط ه نزدیا م  ددند م  بایسر سکوت اختیار کیرده و در ایین   

آرامش به کار خود م  پرداختند. این امر باعث م  دد که دانش آمیوزان حواسشیان را بیشیتر    

جمع کرده و حت  مطاله نصه دده در بُرد را بیشتر مورد توجه قیرار دهنید. اغلیه، سیکوت،     

 انسان را به آرامش و فعالیر اندیشیدن وا م  دارد.

ش چهییار مرحلییه ی جداگانییه دارد، اسییتفاده از روش منییاظره در درس تییاریو)این رو -61

 شامل: 

 طرح موضوع؛ -1

 ایجاد چالش؛ -2

 بحث و ارائه ی نظر؛ -1

 ارزدیاب  و اعالم نتایج؛( -4

پیش بند جادوی )در تدریا کتاب بخوانیم و بنویسیم و نیز آموزش قرآن و ریاضی  و   -17

یا حت  تدریا سایر دروس، از یا پیش بند آدپزی به عنوان وسیله ای سیبا و قابیل حمیل    

تفاده م  دد. در جریان آموزش، در کالس قدم زده و تصاویر و مفاهیم آموزد  را که از قبل اس

 نودته ایم از جیه های پیش بند خارج م  کنیم.
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اگر تعداد جیه های پیش بند بیشتر بادد تعداد تصویرها و کارت های آموزد  نیز بیشتر  

 فپ تر خواهیم بود.خواهد دد و در برقرار کردن ارتباط با دانش آموزان مو

 ساده گوی  و حوصله در تدریا از سوی معلم. -18

 نودتن روزنامه دیواری توسط گروه های دانش آموزی -19

با حضور کلیه ی دانیش آمیوزان مدرسیه     86برگزاری جشن هفر سین در اواخر سال  -21

 (.86همچنین جشنواره غتای سالم در روز غتا)فروردین 

 ای ت ویر بصریآموزش نرمش فکری بر -21

مشاهده ی ادیا با چشم  ذهن؛ به ایین صیورت کیه دانیش آمیوزان چهیار دیکل        )  -1

دقی ه خوب نگاه م  کردنید و سیع  کننید دیکل هیا را بیه خیاطر         2متفاوت را در مدت 

 بسپارند. بعد تصاویر را کنار گتادته و تالش کنند آن ها را بر روی ورقه کاغت ترسیم کنند؛

           را در آن روز انجیام  کننید آنچیه   مشاهده اعمال و حرکیات در ذهین خیود: سیع      -2

 داده اند مجسم کنند و همه کارهای گتدته را مرور کنند؛ 

          دنیدن، بوییدن، چشیدن و لما کیردن ذهنی : طعیم ییا بسیتن  را بچسیید،         -1

 بوها را استشمام کنند؛ 

سیر  تعریف مشکل: دکل  را به دانش آموزان نشان داده که ترکیب  از دو موجود ا -4

 و از آنان م  خواهیم دکل اصل  را از میان دو دکل ببینند.(

برگزاری نمایشگاه از کارها و دسر ساخته های کالس  و سایر کالس ها و بیه معیرض    -22

 نمایش گتادتن در پایان هر ماه.

               ؛ جیمیی  دخصیییر مییوردنظر اییین کییارتون 1تییا  1پخییش کییارتون جیمیی  نییوترون  -21

ابتکار، بحث و مناظره با دوستانش در خصوص مسائل علم  و البتیه ایین    مدام در حال اختراع،

 کار با تخیل نیز آمیخته دده اسر.
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                       چیییدمان کییالس بییه صییورت  انجییام دیید کییه موجییه واکیینش مت ابییل دییود.          -24

 )به دیوی دایره ای، نیم دایره و فعل  دکل(.

 دو راه به دانش آموزان پیشنهاد دد:ساده کردن مس له های ریاض .)برای این کار  -25

عددهای مس له را به صورت  یا رقم  یا دو رقم  درآورند. کار با اعیداد کوچیا تیر     -1

خیل  راحر تر از کار با اعداد پنج یا دش رقم  م  بادد. وقت  دانش آموزان با اعداد یا رقم  و 

که در مس له ی اصل  آمیده بیود   دو رقم  به راه حل مس له پ  م  بردند، م  توانستند با اعدادی 

 هم، آن را حل کنند.

بیازی و   مس له را به زبان ساده و کاربردی برای خیود و دیگیران توضییح دهنید. در واقیع،      -2

نمایش و به اعداد در رقم  مس له را برای سایر دانش آموزان تعریف م  نمودنید. در کیالس درس،   

کم کم ترس از دیناخر و حیل مسی له در مییان     در عمل مشاهده دد که با ارائه ی این راهکارها، 

 دانش آموزان کاهش یافر.(

            بیازی واژه هیا در درس بخیوانیم و بنویسییم)بعد از نصیه تصیویر درخیر بیر روی دییوار،           -26

کیارت هیای    کارت های کلمات ستاره دار درس به تعداد مساوی در اختیار هر گروه قیرار داده بعید  

               ه صیورت درهیم و پشیر و رو، روی مییز جلویشیان قیرار می  دادنید.         واژه هیای درس را بی   معن  

م  گردند. پا هر یا  دانش آموزان با هم فکری و هم یاری میان کارت ها به دنبال معن  واژه ها 

 از دو کارت مربوط به هم را روی داخه ی درخر م  آومیزند.(

              داسیتان، ییا فصیل     -های کوتیاه از ییا فییلم   انجام اقدامات  برای تفکر انت ادی)خالصه  -27

کتاب و ... استفاده از سکوت برای تعمپ، هر جلسه ی درس با یا مس له یا مجادله خاطره نویس ، 

کلمه انتخاب  و یا با موضوع آزاد، به این صورت کیه بیا آن ده کلمیه داسیتان      11داستان نویس  با 

 بنویسید(.
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و بررس  اثر گتاری آن ها بر درون دانش آموز و تشویپ دانیش آمیوزان   آموزش صفات زیبا  -28

در ازای رفتار خوب آموزد  یا اخالق . در جدول زیر چند صفر زیبا و اثرگتاری آن ها بیر درون را  

 مرور م  کنیم:

 نتیجه در روحیه و حال انسان صفر یا حالر درون 

 ایجاد آرامش قناعر

 اطمینان، ثبات، آرامش توکل

 دادی و رضایر دکر

 احترام، اعتماد و آرامش امانر

 اطمینان خاطر و رضایر درون  صداقر

 

در خصوص این صفات و اثر گذاری آن ها در اتاق کار و اندیشه بحث و تبادل نظر 

 شد:

محاصره دانش آموزان با محرک های انگیزد :) در مدرسه به طور مکرر و فیراوان از   -29

و تابلوهای که موف یر دانش آموزان را نشان م  دهید، عبیارات و    محرک های تأییدی، پوستر

 بیانات  که در تأیید تکالیف و فعالیر تحصیل  بادد، استفاده م  گردید.(

ت دیر از سع  و تالش دانش آموزان و تشویپ کالم : )برای ایجاد انگیزه، تالش های  -11

گرفر. زیرا تشویپ کالم  معلیم  دانش آموزان به صورت کالم  مورد تمجید و تشویپ قرار م  

 بهتر از نوع پاداش مال  یا امتیاز اسر.

          کیالس پینجم، بیه دانیش آمیوزان     روش ساده برای تلفیپ) روزی در زنیگ بخیوانیم    -11

ده دقی ه فرصر داده دد تا داستان  از خود بنویسید. بعد از اتمام ددن زمان، از یک  از آن ها 

د را برای دیگر دوستانش بخواند و همزمان از دانش آموز دیگری داستان دلخواه خوخواسته دد 

 ت اضا نموده برای داستان  که م  دنود، در پای تابلو ن اد  بکشد. 
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  بچّه ها چنان دور و هیجان  بیرای خوانیدن و ن ادی  کشییدن از خیود       در تمام طول کالس،

نشدند. با این تجربه زنگ انشا نشان دادند که هیچ کدام متوجه گتر زمان و خوردن زنگ تفریح 

بخوانیم و بنویسیم به زنگ پر نشاط و پر هیجان تبدیل کرده و این تجربه تلفی   را در دروس 

 از درس های هنر و انشا بود(.

بازی ریاض )دانش آموزان را به دو گروه ت سیم و هر یا از اعضا را با دیماره هیای    -12

             در جیدول ضیرب بیود نیام گیتاری دیدند.        یکسان  که مرتبط با حاصل ضیرب اعیداد موجیود   

          و ب ییه ی اعضیا نییز    49و دو نفر را با دماره های  64را با دماره های مثالً دو نفر از دو گروه 

              به همین ترتیه مشخص م  ددند. گروه ها را در کالس ییا حییاط مدرسیه، در دو بخیش ییا      

وده و به دانش آموزان گفته م  دد وقت  دماره مربوط بیه هیر   دو صف جدا از هم مشخص نم

               دانش آموز اعالم م  دود. اگیر او زودتیر از جیای خیود بلنید دیود)یا در صیف جلیوتر بیایید(         

           برنده اسر. دماره ها با حاصل ضرب اعداد جدول ضیرب و بیه صیورت زوجی  معرفی  دیدند.      

 )هفر دش تا(. 7×6)پنج دش تا(، 5×6مثالً 

بازی دستور زبان)دانش آموزان را در چهار گروه اسم، صفر، فعل و قید سامانده   -11

کرده و از آن ها خواسته دد به صورت تصادف  در حیاط مدرسه در یا ردیف بایستد. جمالت  

را مشخص نموده و آن گاه یکی  از کلمیه هیا را    را با صدای بلند خوانده و درون آن ها، کلمات  

یین و از دانش آموزان خواسته م  دد اگر کلمه مربوط به گروه  اسر کیه آن هیا را در آن   تع

عضویر دارند، پنج قدم جلو بیایند. این کار با مجالت و کلمات دیگری نیز ادامیه می  یافیر و    

           ضمن این که حرکات ورزد )حرکات عادی یا پرش( انجیام می  دید. از لحیات دسیتوری نییز      

 کلمه را در جمله مرور م  کردند.ن ش های 

        بازی با پازل)با انجام این بازی قدرت تفکر بچّه هیا بیرای تکمییل پیازل ت وییر      -14

 م  دود(.
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ب چه ی سوغات: )در درس جزراف  پاییه پینجم، دانیش آمیوزان بیا کشیورهای        -15

د ماننی  کشورها وجود مهلفیه هیای مختلیف   همسایه آدنا م  دوند. اما به علر این که در معرض 

                   مهمتیرین رود، محصییوالت، پایتخییر موجییه میی  دیید تیا دانییش آمییوزان دچییار ادییتباه دییوند.  

لتا، به منظور عمیپ تر ددن یادگیری این مفاهیم طرح ب چه ی سوغات اجرا دد. به این ترتییه  

رود، که در هنگام تدریا یک  از کشورهای همسیایه، تمیام نکیات مهیم آن درس از جملیه نیام       

پایتخر، محصول، صنایع مهم و زبان و ... روی تکه های م وای  نودیته می  دید و در ب چیه ی     

پارچه ای قرار م  گرفر و نام کشور همسایه روی آن نصه م  دد. هر بار، یک  از دانش آموزان 

اجرای این طرح را به عهده م  گرفر. ابتدا، از دانش آموزان سهال م  نمیود و سیپا در ب چیه    

 اب موردنظر را جستجو م  نمود تا جواب صحیح را دریابند.جو
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 :  2شواهد گردآوری 

حین اجرای روش های متنوع پرورش تفکر و نیز در پایان طرح، با استفاده از روش های گوناگون 

 از جمله موارد ذیل نسبر به جمع آوری داده ها درباره ی نتایج بدسر آمده اقدام به عمل آمد.

 .مشاهده تزییر رفتار دانش آموزان و م ایسه ی آن با قبل از اجرای طرح 

 .م ایسه ی دیدگاه دانش آموزان درمورد مدرسه قبل و بعد از اجرای طرح 

 .مصاحبه با خود دانش آموزان 

 .نظر سنج  کتب  از اولیات دانش آموزان درمورد اجرای طرح 

 که در اثر اجرای طرح در آن ها مشاهده ارزیاب  اولیا از فرزندان خود از طریپ تزییرات  

 م  کردند.

 :تحلیل شواهد و تأثیر اقدام بهینه

پا از بررس  های به عمل آمده، تأثیر اقدامات انجام دده در حیل مسیأله ی موجیود دریافیر     

گردید. به نحوی که م  توان گفر: با م ایسه ی وضعیر قبل  و وضعیر به وجود آمیده ی فعلی ،   

 سر آمد:نتایج زیر بد

 کسه مهارت درسر اندیشیدن توسط دانش آموزان. -1

 ت ویر حا کنجکاوی در همه جنبه ها. -2

 حل مسائل از طریپ برنامه ریزی مشترک معلم و دانش آموزان. -1

 دسر یاب  به تعامل پویای علم  و عاطف   -4

 دسر یاب  به روش های مختلف درک و فهم مطاله. -5

 تمایز قائل ددن بین ح ایپ و ع اید. -6

 اد اعتماد به نفا و عزت نفا باال، پختگ  اجتماع ، پایداری.ایج -7

 ت ویر و پشتکار دانش آموزان در پیشرفر کار و تحصیل آنان. -8
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 ت ویر قوه استدالل، مهارت اجتماع ، روحیه ی همیاری. -9

 ایجاد یادگیری در حد تسلط و ت ویر روحیه ی انت ادی. -11

 پرورش حا خود ارزدمندی، پتیرش انت ادی موجه. -11

اهش اضطراب و ب  عالقگ  دانش آموزان و مورد توجه قرار گرفتن مدرسیه از  ک -12

 سوی آنان.

 کسه مهارت های زندگ  -11
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 گرد هم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان:

برای این که نتایج بدسر آمده از پژوهش توسط گروه اعتبار گتار تأیید دوند در مراحل مختلف 

عناوین جلسات اعتبارگتاری مرحلیه ای و پاییان  برگیزار گیردد. در جلسیه ی       سع  دد جلسات  با

اعتبار گتاری مرحله ای، اعضای گروه نظرات خود را اعیالم نمیوده و برخی  پیشینهادات آن هیا در      

مراحل بعدی اقدامات به مرحله ی اجرا درآمد. پا از پایان اجرای تمام اقیدامات، جلسیه ی اعتبیار    

 زار دد. ط  این جلسه اسناد الزم در اختیار اعضای گروه گتادته دد.گتاری پایان  برگ

 ارزیابی طرح توسط ناظران و همکاران:

            از برگزاری جلسات اعتبار گتاری، تأیید نهای  نتایج کسه دید. بیه ایین نحیو کیه اعضیات گیروه        

                    رح را تأییید کیرده و  اعتبار گتار براساس اسیناد و توضییحات  کیه در جلسیه ارائیه دید، نتیایج طی        

اظهار نمودند که باز خورد طرح در پرورش تفکر دانش آموزان و در پیشیرفر تحصییل  آنیان قابیل     

 مشاهده بوده اسر.

 پیشنهادات

 دود:یافته های تح یپ، پیشنهادهای زیر برای استفاده ی برنامه ریزان درس  ارائه م   براساس

ا هدف اساس  تربیت  در نظام برنامه ریزی درس  اییران  پرورش تفکر به عنوان ی -1

 مورد توجه ی جدی قرار گیرد.

مناسه ترین روش آموزش برای ت ویر مهارت تفکر انت یادی دییوه ی کارگیاه      -2

 اسر. بنابراین بهتر اسر آموزش معلمان با این دیوه اجرا گردد.

 دود: مدیران مدارس در پرورش تفکر ن ش اساس  دارند. پیشنهاد م  -1

اوالً: در انتخاب مدیران مدارس به توانای  فکر و دارا بودن روحیه ی ابتکار و نیوآوری بیه عنیوان    

 یا معیار توجه دود.

ثانیاً: از طریپ برگزاری دوره های آموزد  حضوری و غیر حضیوری، مهیارت هیا و نگیرش هیای      

 مرتبط با پرورش تفکر در آنان ت ویر دود.
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ارت بر عملکرد مدیران در طول خدمر، رفتیار و عملکیرد آنیان در خصیوص     ثالثاً: با ارزیاب  و نظ

 توجه به حمایر از نوآوری، ابتکار و تفکر دانش آموزان و معلمان مورد بررس  قرار گیرد.

فضای فیزیک  و تجهیزات موجود در مدرسه از عوامیل میهثر ت وییر تفکیر اسیر       -4

ناسه با برنامه ی درس  تفکر انت یادی را  ضروری اسر سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، فضای مت

 طراح  کند.

خانواده یک  از نهادهای تربیت  بسیار مهثر در پیرورش تفکیر اسیر. الزم اسیر از      -5

طریپ انجمن اولیا و مربیان، اولیای دانش آموزان در خصیوص روش هیای پروردی  تفکیر آمیوزش      

زاری جلسات بحث و گفتگیو، تولیید   ببینند. این آموزش م  تواند از طریپ تألیف کته مناسه، برگ

 فیلم های آموزد  مناسه و ... صورت گیرد.

وسایل ارتباط جمع  مخصوصاً صدا و سیما در ذهن و درون کودکیان و نوجوانیان    -6

تأثیر فوق العاده به جا م  گتارد. ی یناً برنامه های صدا و سیما م  تواند از طرییپ تولیید و پخیش    

                      ایفییای ن ییش کنیید  حیییه ی تفکییر و زیبییای اندیشییه در افییراد برنامییه هییای مییهثر بییه ت ویییر رو 

 (1181)فریده هادمیان نژاد، به ن ل از ملک ، 

                 و در آخییر امییید اسییر در آمییوزش و پییرورش و در سییایر عرصییه هییای فرهنگیی  بییرای تشییویپ

تفکر را چشیده و بیاموزند که تفکر  دانش آموزان به تفکر کودش نمود تا دانش آموزان طعم دیرین

از همه ی سرگرم  ها باالتر اسر و آنان را به این موضوع آگاه نمود که تفکر نیه تنهیا وحشیر آور    

 نیسر، بلکه لتّت بخش اسر.
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 نتیجه گیری:

به طور کل  نتیجه گرفته م  دود که م  توان با استفاده از راهکارهای خاص در جهر پیرورش  

( کیه  1181ای  اندیشه ی دانش آموزان اقدام نمود. به نحوی که مطیابپ بیا نظیر ملکی )    تفکر و زیب

معت د بود تفکر و اندیشیدن، نوع  مهارت اسر و نیاز به زمیان و تمیرین دارد تیا ت وییر دیود، در      

پژوهش حاضر نیز اجرای اقدامات گوناگون و تمرین های ویژه گام های مهثری در زمینه ی پرورش 

 دته دد.تفکر بردا

از جمله نتایج چشمگیری که م  توان در اجرای پیژوهش نیام بیرد، عبارتنید از: کسیه مهیارت       

درسر اندیشیدن، ت ویر حا کنجکاوی دانش آموزان و ت ویر قوه ی استدالل، مهارت اجتماع  و 

روحیه ی همیاری آنان به نحوی که اعتماد به نفا و پشتکار دانش آموزان در پیشیرفر تحصییل    

 ت ویر دد. نیز
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