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 مقدمه :

مشغول      مدارس شهرستان سال است که به تدریس در مقطع ابتدایی  ............................................بنده مدت 

  هستم .در این مدت تجارب زیادی از تدریس و برخورد با دانش آموزان داشتم .

 دوره ابتدایی در زیر بیان می دارم :مقدمه ای از اهمیت ابتدا  

 فیدارد که در تعر تیاندازه اهم نیاستعداد دانش آموزان تا ا ییدر جهت رشد و شکوفا ییدوره ابتدا تیاهم

 نیا رانیکه معلمان و مد یو نقش تیاهم نیا لینام گرفته است. به دل« اساس»به دوره  یآموزش دینظام جد

 رد؛یشکل بگ ندهیآ یلیتحص یها دورهدانش آموزان به عهده دارند تا  یموزشو آ یتیدر رشد ترب یلیمقطع تحص

و  رانیمد تیفعال گاهیشناخته شود تا جا یو پرورش یآموزش تیدوره از نگاه فعال نیمهم ا یالزم است کارکردها

اره کرد: اش ریبه امور ز توان یم یلیمقطع تحص نیمهم ا یکند. از جمله کارکردها دایپ یمعلمان مجال بررس

که هر  کند یم جادیرا ا یا نهیآموختن، زم یبرا ریبه واسطه روح مستعد و آماده فراگ یها: دوره کودک رشد ارزش

مستعد دانش آموزان در مدارس  یها گرفتن روح لیبماند. تحو یبر سنگ ماندگار باق یمانند نقش یتیفعال

 یو تجل ورظه یبهره را برا نیتا بهتر دهد یرس ممدا نیا رانیرا به معلمان و مد ییفرصت طال نیا ییابتدا

 . رندیها در کودکان بگ ارزش

 یها ارزش یبرمبنا یقابل مشاهده است. هر رفتار یرفتار اتیدر خصوص یرشد اجتماع گاهی: جایاجتماع رشد

با رفتار  ختهی. ورود کودک به دبستان آمشود یخاص خود در کودک ظاهر م یآموخته شده و شکل جسمان

است که تطابق  قیطر نیکند و از ا یالگوساز ای لیرفتار را تعد نیمدرسه است که ا فهیوظ نیاست و ا یاصخ

 . شود یم ریامکان پذ یو اله یانسان یها رفتارها با ارزش

آموزش  هیاول هیکه پا کند یم جادیرا ا یا نهی: ذهن آماده دانش آ موز در ارتباط با روح و جسمش زمیعقالن رشد

کردن و ظهور تفکر در  یرا در عقالن یینقش مدارس ابتدا نیتر بتوان مهم دی. شاشود یم یلیدوره تحص نیدر ا
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خواهد  گرید یها تیاز فعال یاریبس یربنایز ،شناخته شود قیکه اگر دق یتیدانش آموزان به حساب آورد. فعال

که مرهون  ییموفق در دوره ابتدااز مدارس  یاریبس یها ها و تالش از کوشش توان ینم یبررس نیبود. در ا

 تامل دارند. یجا ها تیفعال لیقب نیکرد، اگر چه ا یو معلمان موفق هستند چشم پوش رانیمد

 کلمات کلیدی :

تجربیات تدریس ، انواع روش های تدریس ، چالش ها و مشکالت تدریس در دوره ابتدایی ، راهکارها و 

 پیشنهادها

 : آموزگار ابتدایی بنده به عنوان شرح وظایف –الف 

ابتدایی دارای وظایف زیر می باشم که سعی کرده ام همیشه به نحو احسنت انها را انجام بنده به عنوان آموزگار 

 دهم .

 و  کوشش و اهتمام در به وجود آوردن محیطی کامالً آموزنده و پرورش دهنده درکالس منطبق با موازین -2

ازهرجهت  آموزان دانش دادی وخدا فطری های استعداد شکوفاشدن ی زمینه که طوری به اسالمی معیارهای

 فراهم باشد .

 نظارت کامل بررفتاروکرداردانش آموزان وارشادآنان باتوجه به اصول وشیوه های تربیتی اسالمی. -1

کوشش درایجادروحیه ی نظم وترتیب ودقت وهم کاری وتعاون دردانش آموزان وعالقه مند نمودن آنان به -1

 یق وتفحص .تحق
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پرورشی مصوب)تدریس به موقع کلیه ی موادبرنامه طبق جدول ساعات -اجرای برنامه های آموزشی-4

کارهفتگی)تقویم اجرائی( وزمان بندی ساالنه واهتمام دربهبودکیفیت آموزشی ازطریق به کارگرفتن شیوه وروش 

 جدیدتدریس بااستفاده ازوسایل کمك آموزشی وتهیه ی طرح درس ( .

روه بندی دانش آموزان به منظورپیشرفت تحصیلی آنان تادانش آموزانی که به عللی پیشرفت تحصیلی گ-5

 مناسب نداشته اندبتوانندازدانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بهره مندبشوند .

 برقراری حفظ نظم درکالس .-6

 ت درسی آماده کردن وسایل الزم برای تدریس وتشریح درکالس درس متناسب باموضوعا-1

مطالعه ی مداوم درزمینه ی آخرین روش های تدریس وکتب تربیتی وعلمی به منظورباالبردن سطح آگاهی -2

 هاومهارت های شغلی .

مشخص نمودن تمرینات وبرنامه ها)تکالیف(یی که الزم است دانش آموزان جهت تفهیم بهتر دروس درمنزل -1

 انجام دهند .

 یت های انجام شده جهت بهبودکارآنان .رسیدگی مستمربه تکالیف وفعال-22

حضوربه موقع درکالس واهتمام درباالبردن کیفیت کارتدریس بااستفاده ازروش های جدیدبا توجه به تفاوت -22

 های فردی دانش آموزان .

 بررسی ریزموادوکتب درسی وارائه ی پیشنهادهای مناسب درجهت رفع نقایص احتمالی .-21
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 دانش آموزان وهم کاری بامسئولین دراین زمینه . توجه به وضع بهداشتی-21

شرکت درکالس های کارآموزی وبازآموزی که ازطرف مسئولین آموزش ضمن خدمت و اداره ی آموزش -24

 وپرورش منطقه ابالغ می گردد .

فراهم کردن موجبات ارزشیابی به موقع ازپیشرفت تحصیلی دانش آموزان وتجزیه وتحلیل نتایج آنان . -25

ناسایی علل پیشرفت یاعدم پیشرفت تحصیلی وسعی درتقویت نقاط قوت واتخاذتدابیرالزم جهت رفع نقاط وش

 ضعف یادگیری دانش آموزان .

 انجام ارزشیابی های تشخیصی،تدریجی وپایانی برابرآیین نامه هاودستورالعمل های مربوط . -26

 دقت برامتحانات شفاهی وعملی دانش آموزان .-26

قیق اوراق امتحانی دانش آموزان درهرنوبت )داخلی( انتقال وثبت نمرات امتحانی درلیست معلم تصحیح د-22

 وتسلیم ریزنمرات به دفترمدرسه ظرف مدت مقرروبرابردستورالعمل های مربوط .

پرورشی مدرسه وگردهمائی هاو ارائه ی -تبادل نظربامعلمان ومشاوران راهنماوشرکت درشوراهای آموزشی-21

 های الزم پیشنهاد

شرکت فعاالنه درگروه های آموزشی مربوط وتبادل نظرباسایرهمکاران دراجرای بهتربرنامه های درسی وارائه -12

 ی پیشنهادهای الزم .
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دانش آموزان  هم کاری وتبادل نظربااولیاءدانش آموزان درمواردالزم به منظورآگاهی ازوضع رفتارو تحصیالت  -12

 چاره جوئی دشواری هاومسائل تحصیلی دانش آموزان بااطالع مدیرمدرسه .وراهنمائی خانواده هابرای 

رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وثبت نمرات آنان براساس مفادآیین نامه -11

 امتحانات .

 انجام آزمایش هاوکارهای عملی الزم باتوجه به محتوای کتب درسی مربوط .-11

 ش های انجام شده ونتایج آن توسط دانش آموزان یامعلم دردفترمربوط .ثبت خالصه ای ازآزمای-14

 دقت ومراقبت دروضع پوشش دانش آموزان وتذکرالزم به آنان دراین زمینه .-15

 شرکت فعال درجلسات شورای معلمان واظهارنظروارائه ی پیشنهادهای الزم .-16

 ائی هایی دارندویادیرآموزهستند .توجه الزم موردی به دانش آموزانی که دریادگیری نارس-11

سعی درشناسائی ناهنجاری های رفتاری ونارسائی های اخالقی ومشکالت خانوادگی دانش آموزان وهم -12

 کاری بامدیرودیگرمسئولین واولیا درجهت اصالح مشکل آنان .

داخلی ویانهائی  هم کاری ومساعدت الزم بامسئولین وحضوربه موقع درمدرسه درجریان برگزاری امتحانات-11

 که به عنوان ناظر،مراقب یامسئول حوزه معرفی می گردند .

هم کاری -رسیدگی مرتب به حضوروغیاب دانش آموزان وارائه ی گزارش های الزم به اولیاء مدرسه -12

 درتشکیل وتنظیم پرونده های تحصیلی دانش آموزان .
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 انجام سایرامورارجاعی مربوط -12

 

 

 

 وره ابتدایی :مشکالت تدریس در د

در عرصه  یکه در صورت حل شدن آنها روند روبه رشد  میبا سه مسئله مواجه هست ییدر دوره آموزش ابتدا

 داشت . میخواه ییآموزش ابتدا

 : یادوار آموزش رینسبت به سا ییدوره آموزش ابتدا یبعد ارزش اجتماع-2

 انیگروه معتقدند که فرهنگ نیتعمق است ا و بدون یسطح یدید ییعامه مردم از دوره ابتدا دید متاسفانه

بهره مند هستند .به زعم  یادوار آموزش رینسبت به سا یکمتر یاز سطح اطالعات علم ییشاغل در دوره ابتدا

توانند  یم زیافراد ن ریو سا نیوالد هک یاست به گونه ا یدر سطح ساده ا ییآموزگار ابتدا یها تیعده فعال نیا

و   ندیب یخود را متزلزل م یواقع گاهیجا ییطرز تفکر آموزگار ابتدا نیا انجام دهند  . با امربوطه ر یها تیفعال

 یباطرح راهکارها یآموزش زانیگردد. لذا الزم است برنامه ر ینم جادیدر او ا  سیتدر یو الزم برا یکاف زهیانگ

 ییو دوره آموزش ابتدا ییلم ابتدامع یواقع گاهینامناسب پرداخته  و جا ینگرش یفضا نیا یمناسب به سالم ساز

 . ندینما یرا به جامعه معرف



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

سمان مراجعه کنید ژوهشی آشغلی با قیمت فقط  پنج هزار تومان به سایت علمی و پ

.www.asemankafinet.ir 

18 

 

 یادوار آموزش رینسبت به سا ییدوره آموزش ابتدا یبعد رفاه-1

 نیاست بنابرا شتریدوره ها ب ریاز سا ییآموزگار دوره ابتدا كی یکه تعداد کتاب آموزش میباور هست نیبرا همگان

 یمسلط و توانا باشد . اما از سو ییمعلم ابتدا ی،هنر هی،علوم پا یهب، مذ یموضوعات اجتماع هیالزم است در کل

 تیرا جهت استراحت و تقو یروز چیاو کامل شده است و ه یبرا یهفته به صورت رسم یکار یروزها گرید

و امکانات  طیشرا نیباالتر ا یکه در دوره ها یندارد .درصورت سیساعات حق التدر افتیدر ایو  یاطالعات علم

 است . ایمه رانیدب یابر

محسوب کرد نه تنها  ییپنج شنبه هر هفته را جزء ساعات آزاد معلم ابتدا یکه بتوان روزها ی: درصورت شنهادیپ

 یدانش آموزان فراهم م یفرد یآموزش با توجه به تفاوتها یبرا یشود بلکه  فرصت یحل م یمشکل اضافه کار و

 گردد.    

 : یادوار آموزش رینسبت به سا ییدوره ابتدا از حد در شینظارت و دخالت پ-1

 گرید یاز ادوار آموزش شتریب اریبس ییابتدا یو ناظران در دوره آموزش انیفوق تعداد راهنما لیتوجه به دال با

 یدیکرده و ترد نییتع یخط مش زیدانش آموزان ن نیانجامد که والد یتا بدانجا م یها گاه ییراهنما نیاست ا

ارتقاء دانش اموزان در دوره  طیشرا یطرف زمعلم را ندارند . ا ابیدر غ سیتدر یخود برا یعلم تیبه صالح

 یبرا یشود . اگر راهکار و ترفند یبرعلت م دیاست که مز ییمتوسطه و راهنما یساده تر از دوره ها زین ییابتدا

خواهد آمد و دگر  نییپا یبه طور محسوس نیمعلم یها زهینخواهد گذشت که انگ یریمعضل ارائه نشود د نیا

 بود . میجهان خواه یکشورها ریسا نیدرب رانیا ییآموزان ابتدا نشبار شاهد افت رتبه دا
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و  یدرون یزهایانگ شیو افزا  یعلم ریغ یو کاستن نظارت ها یامتحان ینامه ها نییآ ریی: با تغ شنهادیپ

 مشکل پرداخت . نیتوان به حل ا یم  یخودکنترل

 

 ات تدریس :بیان تجربی -ج 

 بنده در مدت زیاد تدریس تجارب زیادی اندوخته ام که در زیر به بیان انها می پردازم :

 خواندن درس به کمك دانش آموزان:  1تجربه 

یکی از تجارب بنده در تدریس در مقطع ابتدایی خواندن درس ها به کمك دانش آموزان بود که با این کار 

 ی کردم . در زیر به تبیین این روش تدریس می پردازم .مهارت گوش دادن آنها را تقویت م

که  «میبخوان» یفارس یدرس ها دیجد یکلمه ها یمعرف نیپرورش مهارت گوش دادن با دقت و هم چن یبرا

 :عمل کرد ریتوان به روش ز یامال و انشا، م ،یروخوان تیتقو نیشوند و هم چن یواژه هم محسوب م دیکل

خواند. حدود  یبلند و رسا م یبندند و آموزگار درس را با صدا یرا م شانیان کتاب هااول: دانش آموز ی مرحله

خواهم  یبار م نیا: »دیگو یدهد. سپس م یبه دانش آموزان فرصت فکر کردن و تبادل نظر م قهیدو سه دق

 یها کلمه یکنم و گاه یم درسصورت که من شروع به خواندن  نیشما بخوانم به ا یدرس را با کمك همه 

بدون نگاه کردن به  دیاندازم. شما با یجا م ایکنم  یکوتاه حذف م یجمله ا یفعل ها، مترادف ها و حت ،یدیکل

نفر  دانست، یجواب را نم ی. اگر دانش آموزدیکن انیموارد حذف شده را ب ،یکتاب، به نوبت و به صورت شفاه
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 یکه پاسخ درست داد، بالفاصله پا یدانش آموزتواند پاسخ دهد. هر  یمکه دستش را باال گرفته است،  یبعد

 «(امال تی. )تقوسدیو پاسخ درست خود را بنو دیایتخته ب

 گرید كی یتا به نوبت متن درس را برا میکن یم میدو نفره تقس یدوم: دانش آموزان را به گروه ها ی مرحله

 (و پرورش مهارت گوش دادن یروخوان تیکه کتاب مخاطب )شنونده( بسته باشد. )تقو یبخوانند، به طور

کنند  ادداشتیمتن درس  یمهم را از رو یکلمه  25تا  22حدود  م،یخواه یسوم: از هر عضو گروه م ی مرحله

 (امال تیبدهند. )تقو گرید كیو به 

را بسازد و مجددا متن ساخته شده را به  یدوست خود، به دلخواه متن یچهارم:هر نفر با کلمه ها ی مرحله

 (انشا تیدهند. )تقوب گریکدی

شده به متن  یپرسش طرح کند و چنان چه پرسش طراح كیمتن دوست خود،  یپنجم: هر نفر از رو ی مرحله

 (یابیکند. )ارزش ادداشتیمناسب  یدر جا ،«میبخوان»درس مربوط بود، آن را در کتاب 

تن آن حداقل دوبار در طول اما به کار گرف باشد، ریوقت گ یکردن روش باال تا حدود ادهیممکن است پ    

 نخواهد بود. جهینت یساالنه، ب سیتدر

 : راهبردهای  بهبود روانخوانی  در دانش آموزان 2تجربه 

 بنده برای بهبود روانخوانی از روش های زیر استفاده می کردم :
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 الف( خواندن مکرر

شود تا بتواند روان تر بخواند  یده مدا یتکرار  ییها نیاست که در آن به دانش آموز تمر یخواندن مکرر راهبرد

 یمتن را به درست یواژه ها شتریشود خواننده بتواند ب ی. واضح است که آهسته و با مکث خواندن موجب م

واژه نسبتا هم سطح  122تا  52با  یروش متن نیشود.در ا ینم یمنته یکار به روان خوان نیدهد اما ا صیتشخ

دهد .دانش آموز قبل از  صیتواند تشخ یآن را  م یواژه ها شتریه خواننده بشود ک یانتخاب م  یاز نظر دشوار

واژه ها و سرعت  یدرست زانیخواند . م یبار م 4 ای 1 یرا به طور شفاه یمتن انتخاب نیا دیخواندن هر متن جد

از  یگردد . بعض یم هیتوص زیروزانه ن نیشود و تمر یخواندن معموال بعد از هر بار خواندن به دانش آموز گفته م

شود از خواندن مکرر لذت  یداده م شینما وتریکامپ شیصفحه نما یمتن ها رو یدانش آموزان مخصوصا وقت

 .برند یم

 ریپذ ینیب شیپ ی( کتاب هاب

 یاریشود بس یاز آن ها بارها تکرار م ییاست که بخش ها ییترانه ها ایشامل الگوها  ریپذ ینیب شیپ یها کتاب

نوشته شده اند. به طور مثال ، در قصه سه بز نر خشن ،  انیپر یو قصه ها یمردم یقصه ها یبنااز آن ها بر م

 یپرسد )ک یکنند ،غول هر بار م یم ریگغول  یروند و در تله  یپل م ینر تك به تك رو یکه بزها یموقع

 نیا نکهیبعد از ااست .  یمحبوب کتاب خرس قهوه ا یکتاب ها نیاز ا یکیکرده ؟( ریپل تو تله من گ یرو

و در  رندیبگ ادیرا  یو جمله بند انیتوانند طرز ب یها م آن کودکان خردسال خوانده شد ، یبار برا نیکتاب چند

 یبرا یخوب اریبس وهیش ریپذ ینیب شیپ یرا تکرار کنند .کتاب ها داستان آن  ندهیطول داستان همراه با گو

روش آن ها  نی. با اندیآن ها خواندن را آغاز نما نکهیقبل از ا ی، حتکردن فعاالنه کودکان با داستان است  ریدرگ
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تجربه به آن ها  نیپردازند.ا یآنجه گفته خواهد شدم ینیب شیدهند و به پ یخود را گسترش م یدانش زبان

 .دهند صیکردند بتوانند واژه ها را تشخ یخودشان شروع به داستان خوان یکند وقت یکمك م

 یشناسعصب  ری(روش تاثج

است .  یعصب شناخت ریخواندن تاث دیشد یها یدانش آموزان دچار ناتوان یبهبود روان خوان یبرا گرید کردیرو

جلوتر از معلم  یخوانند.دانش آموز کم یسرعت م كیآهنگ و  كیروش دانش آموز و معلم به اتفاق با  نیدر ا

 یبه گوش دانش آموز م یکینسبتا نزد صلهاز فا معلم یخوانند . صدا یکتاب م یو هر دو با هم از رو ندینش یم

معلم  یممکن است صدا یکنند .گاه یم یریمعلم ضمن خواندن با انگشت کلمات را ردگ ایرسد. دانش آموز 

ممکن است با مختصر  ایخواند،  یمعلم آهسته تر از دانش آموز م یتر از دانش آموز شود و گاه عیبلندتر و سر

خواندن آن  یبرا یقبل یآمادگ چگونهیو ه دهیروش دانش آموز قبال مطالب را ند نیاد. در بعد از او بخوان یریتاخ

 نکهیقبل از ا خوانده شود ، یشتریصفحات ب نیاست که تا حد امکان در زمان مع نیمطالب ندارد .هدف فقط ا

 یصدا اندپس خوراز  یداریشن ندیاست که فرا نیروش ا نیا ییربنایز هیکند .نظر یدانش آموز احساس خستگ

 یم یمتنه یدیجد یریادگی ندیخواند ، به فرا یکه با او همان مطالب را م یگریشخص د یخود خواننده و صدا

روش کودکان ضمن گوش دادن به  نیدهد . در ا یم یرو یمشابه ندیفرا زین یشود.  در روش همراه خوان

 یپردازند .در کالس درس برا یمتن مشود همراه با آن به خواندن  یکه از ضبط صوت پخش م یداستان

به نوار ضبط  یتواند با استفاده از گوش یکودک مورد نظر م ، گریکودکان د یمزاحمت برا جادیاز ا یریجلوگ

 موجود است. یادیز یتجارت یمنظور کتاب ها و نوارها نیا یصوت گوش بدهد . برا
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 :  روش های جذاب امال  گویی 3تجربه 

آموز ضعیف  توان در هنگام دیکته دانش ضعیف است و در امال پیشرفت چندانی ندارد، می در مواقعی که شاگردی

آموز  آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش را کنار دانش

شود. البته این روش  جه نمیسپارد و هم با افت نمره به طور مکرر موا ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می

 .نباید به طور تکرار و همیشگی باشد

آموزان خودشان درست لغات را از کتاب  نویسد و دانش در هنگام تصحیح کردن امال، معلم صحیح لغات را نمی

ها  هکشیم و صحیح آن را بچ دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کنند و بعد ما به آن امال نمره می پیدا 

 .دهیم نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می می

ها چیزی ننویسند  ها بخواند، ولی بچه روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از امال برای بچه

ه و تنها گوش دهند. بعد از امال هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر امال کل متن باید سه بار خواند

 .شود

 .ها لغات مهم آن را در هوا بنویسند توان شفاهی دیکته را خواند و بچه در صورت دیگر امال، می

تواند چنین باشد که شاگرد پشت سری کلمات را با انگشت روی پشت فرد جلویی بنویسد و  نوع دیگر امال می

سد که این یك نوع بازی و امال شاگرد جلویی از روش حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنوی

 .است
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گوییم روزنامه با خود به کالس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یك بند  ها می در روش دیگر به بچه

تواند به صورت گروهی هم در خانه انجام  امال برای ما درست کنند و بر روی ورقه بچسبانند. یا این روش می

 ..ردیگ

آموزان داد تا  یی را به صورتتایپ کرده بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانشامال توان می

 .آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند

 .زنندها کلمه غلط را خط ب دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه توان می

آموزان بدهیم تا آنان امالی  تواند به صورت تصویری باشد. یعنی چندین شکل را به دانش دیگر امال می روش

 .صحیح آن را بنویسند

کنیم و در هر گروه، هر خط  نفره تقسیم می 6یا  5های  ها را به گروه به صورت گروهی: به این شکل که بچه امال

 .گیرد ها قرار می دهیم و آن امال در پوشه کار گروه انتها نمره گروهی می نویسد و در را یك نفر از گروه می

آوری کرده و  ها را جمع نویسد و ما امالی همه گروه گروه یك متن امال با کمك تمام اعضای گروه خود می هر

نتخاب کرده و گوییم و یا از هر گروه یك پاراگراف ا خوانیم و سپس یا بهترین متن دیکته را به کل کالس می می

 .اند ها انتخاب کرده صورت متن دیکته را بچه ینگوییم. در ا دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کالس، دیکته می

خواند تا آن گروه  نویسد و برای گروه دیگر می ای را می کنیم و سپس هر گروه متن دیکته بندی می را گروه ها بچه

 .این دیکته استبنویسند. دیکته گروه به گروه نام دیگر 
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کنیم و از  کلمه مهم از درس انتخاب می 22شوند.  نفره تقسیم می 6یا  5های  ها به گروه روش دیگر، باز بچه در

ای را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر  خواهیم که هر کدام جمله ها می ها در گروه بچه

 .هم گذاشته و یك متن کوتاه و زیبا بسازد استفاده کنند و هر گروه جمالت خود را کنار

خواند و  آموزان می نویسد .بعدمتن را برای دانش تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تابلو می امالی

اند را بنویسند. سپس معلم  ها باید هر آنچه از متن فهمیده کشد و بچه هایش روی تابلو پرده می سپس روی نوشته

 .دهند کرده و به خود امتیاز  با متن تابلو مقایسه  راها متن خود  دارد و بچه روی نوشته ها برمیپرده را از 

ها با آینه درست آن را  تواند استفاده از آینه باشد که کلمات را بر عکس روی تابلو بنویسیم و بچه دیگر، می روش

 .بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند

ها به صورت انفرادی و  اده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب که بچهآبکی: روش دیگر، استف دیکته

های خود را  آورند و با آب دیکته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته پاش به مدرسه می یا گروهی با خود آب

 .تصحیح کنند

د و یا دیکته به صورت آموزان با اشتباهات خود جمله بسازن دیگر در تصحیح امال این است که دانش روش

 (به بعد ماهیسازی از لغات مهم درس باشد. )پایه اول از د جمله

مهم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن کلمات را بسازند و یا بدوزند  کلمات

 (شود )یادگیری تلفیقی که در این صورت امال با هنر و بازی توأمان می

 .خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند از اشتباهات خود در امال، کلمات هم آموزان دانش
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ها تنها به صدا و لحن  ها در هنگام دیکته گفتن و از این که بچه آموزان با انواع صداها و لهجه آشنایی دانش برای

نوار بخوانند و صدای خود را  تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن امال را بر روی معلم خود خو نگیرند، معلم می

از روی آن نوار دیکته بنویسند و در هنگام ارزشیابی  ها هضبط کنند و سپس آن متن را به کالس بیاورد و بچ

 .ها دچار مشکل نشوند پایانی و یا هر زمان دیگر بچه

ای دیگر امال بگویند ه های کالس توانند در امالهای کالسی جای خود را تعویض کنند و به بچه معلم می همکاران

 .و گویش در دیکته آشنا شوند ها با انواع صداها و لحن تا بچه

توانند به والدین خود دیکته بگویند و والدین ضمن هماهنگی قبلی با معلم در امالی خود  می آموزان دانش

 .دهند ها آنها را تصحیح کرده و به پدر و مادر خود نمره چندین کلمه را اشتباه بنویسند تا بچه

معلم را  ها ورقه توانند به معلم خود دیکته بگویند. هر گروه یك پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه می ها بچه

تصحیح کنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را تصحیح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمداً 

 .اشتباه بنویسد

تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید یعنی  میسواد، فرزند  والدین بی برای

 .صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود که بی سواد هستند، نماید

ها داد تا تصحیح کنند، ولی در نهایت  توان امال را به بچه ها برای تصحیح امال این است که می دیگر از روش یکی

آموزان تصحیح کننده با مداد کنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره  را معلم بدهد و یا دانشنمره نهایی 

 .ندآموزان داده مقایسه ک ای که دانش خود را با نمره
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آموزان  دهد تا دانش کند و زمان کوتاهی وقت می نویسد وآن را به تابلو نصب می لغاتی را بر روی مقوا می معلم

ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده  به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را برمی دارد. در این جا بچهکلمات را 

 ..رانیز س سنجد آناننویسند و معلم ضمن تصحیح امالی فراگیران؛ دقت  است را می

 .امال را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح کنیم نه با قلم و روی کاغذ آموزان دانش

آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه  امال که همراه با بازی هم است، این است که دانش دیگر روش

 .جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را کثیف نکند دیکته بنویسند و سپس حیاط را دسته

ها کارتها  ا تمام گروهها تقسیم گرده ت ها را بین گروه تواند امال را بر روی چندین کارت بنویسد. بعد کارت می معلم

 ها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید را ببینند. سپس کارت

های امال که به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی کرد. اگر هر  به یادآوریست روش الزم

لذا همکاران گرامی بنا به ضرورت و دهد.  روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می

گیرند تا عواقب آن نظیر اضطراب ؛ترس؛ و ....  رهای متنوع امال را به کا با در نظر گرفتن شرایط، روش

 آموزان کاهش یابد. دردانش

 استفاده از همانند سازی در یادگیری:  4شماره تجربه 

اغلب دانش آموزان دشوار است، بخش  یراآن ب یریادگیکالس پنجم که  یایدرس جغراف یاز بحث ها یکی

 ستندیو قشالق ن القیی یدو واژه  زیاست. دانش آموزان معموال قادر به تما« در تابستان و زمستان ریکوچ عشا»

دو کلمه در اصل  نی. از آن جا که ادکنن یزودتر آن ها را فراموش م جهیو مجبورند مطالب را حفظ کنند. در نت
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دادن، از  ادی یکنم، برا یم سیترک زبان تدر یکه در منطقه ا نیبه ا تیبا عنا زید و نهستن یترک ییواژه ها

 .میآن ها کمك گرفت ی شهیر

که مخصوص  یمکان یعنیاش قشالق(،  ی)با نگارش فارس «شالقیق»زمستان و  یعنی «شیق» یزبان ترک در

که  یمکان یعنی(، القییاش  یفارس یارش)با نگ «القیای»تابستان و  یعنی «یای»صورت،  نیزمستان است؛ به هم

توان آموزش  یبچه ها، م یریادگی رد یبهره گرفتن از زبان محل زیو ن یو تابستانه است. با همانند ساز ریگرمس

  ساخت. یو سار یمطلوب را جار

 استفاده از کارت های خاطره:  5تجربه 

دفتر را به عنوان  نیمهم است و معموال ا یلیخ نیدوال یبرا ،ییابتدا یبچه ها در دوره  یدفتر امال          

مادر،  كیخاطرات آن را مرور کنند. من خود به عنوان  ندهیکنند تا در آ یم یفرزندانشان نگه دار یبرا ،یادگاری

 ن،یآفر یبرچسب ها تایمعلم و نها یشگیهم یآن، با امضا یبچه ها و سادگ ی کتهید یدفترها دنیاز د شهیهم

دانش آموزانم به وجود  ی کتهیدر دفتر د یرییگرفتم تغ میتصم شیکه چند سال پ نیدم. تا اش یم ریدلگ

 .فتندیمدرسه و زنگ امال ب یروزها ادیدفترشان، به  دنیکه بچه ها بعد از سال ها، با د یرییتغ اورم،یب

 کتهید ی، در دفترهاکردم یرا که خودم درست م ییگوناگون، کارت ها یگرفتم به مناسبت ها میتصم          

کودک،  یچون روز جهان ییکنم، روزها یادآوریمناسبت ها را هم به بچه ها  ق،یطر نیبچه ها بچسبانم و به ا ی

و علم و ادب  نیاطهار و بزرگان د ی ائمهشهادت و وفات  یگوناگون، روزها یدهایع ،یلیآغاز سال تحص یروزها

 . ... و

کالس خوب و  كیخوب  از  یخاطرات روزها ادآوریگذاشتم تا « خاطره یاکارت ه»نام کارت ها را           

کودکان به درس امال  یعالقه مند ساز یبرا یا زهیتوانند انگ یخاطره م یخوب باشد. کارت ها یبچه ها یبرا
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 تا میدار یامروز مناسبت خاص ایآ ،خانم»پرسند:  یبا شوق م کته،یدر زنگ د شهیباشند. دانش آموزان من هم

کنند و آن را در کالس  یم دایپ میخودشان شب قبل، مناسبت را از تقو ایو  د؟یکارت بچسبان مانیشما برا

 .کنند یعنوان م

 نیا ند،یگو یشده ام. آن ها م قیتشو زین ایکنم، از طرف اول یکار را م نیکه ا ییسال ها یدر ط          

: یك تجربه برای تدریس ضرب در  4تجربه  دانشان هستند.فرزن ییدوران ابتدا ادگاری نیبهتر کته،ید یدفترها

 کالس

برای تفهیم آموزش ضرب وتقسیم اعداد از این روش استفاده می کنم که دروغ را منفی و راست را مثبت و 

نیست را منفی و هست را مثبت در نظر می گیرم ، پس زمانی که می گوییم منفی در منفی می شود مثبت می 

:دروغ نیست! که نتیجه می گیریم: راست هست. یا منفی در مثبت می شود منفی می توانیم توانیم بگوییم 

 بگوییم: دروغ هست! که نتیجه می گیریم: دروغ هست! پس منفی می شود و الی آخر.

 : صدا زدن اسم کوچك دانش اموزان برای ارتباط عاطفی بیشتر6تجربه  

از آن  یکینفر دانش آموز داشت که  11ارد کالس شدم. کالس من دوم و ی هیاول مهر به عنوان آموزگار پا روز

 دوم آمده بود. ی هیبه پا فیضع اریبس تیاول با وضع ی هیها به نام زهرا از امتحانات نوبت آخر پا

 نیرا تحمل کرده است، بنابرا یسخت اریبس یلیتحص طیبودم، زهرا سال گذشته شرا دهیبارها از همکارم شن     

خصوصا در زنگ امال. ناگهان  م؛یداشت یاول لحظات سخت ی. روزهارمینظر بگ ریتم تمام حرکاتش را زگرف میتصم

از کلمات را درست  یبعض زیو موقع نوشتن ن ندک ینگاه م میفقط به لب ها سیمتوجه شدم که زهرا هنگام تدر

اشتم. بعد از آن ابتدا او را به گذ انیدبستان م یی. موضوع را با کادر اجراسدینو یرا نامفهوم م گرید یو بعض

 .میکرد یاداره معرف یسنج ییمشاوره و سپس به بخش شنوا
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 میدخترش را آورد. متوجه شد ییبه مدرسه آمد و جواب سنجش شنوا مهیروز مادر زهرا سراس كی          

 گریکه با گوش د یقرار دادم، طور یآن، او را در مکان مناسب یدارد. در پ ییگوش سمت راست زهرا کم شنوا

سخت، زهرا سال  یلیسال تحص كیاز  درا در امال گرفت. بع 12 نیبعد، زهرا اول یکامال مطالب را بشنود. هفته 

 .دیرسان انیو آرامش به پا یدوم را با خوش حال

ا او را در ت میتر نگاه کن قیهر رفتار و حرکات دانش آموز را عم دیساده به من نشان داد، با یتجربه  نیا          

 .میرشد قرار ده ریمس

  آموزان گستاخ با دانشبرخورد بنده و تبیین ان : چگونه  7تجربه 

یك از مسائلی که همواره در طول سالیان تدریس با ان برخورد داشتم دانش اموزان گستاخ در کالس بود که   

 بنده راه حل های زیر را برای کنترل انها اجر می کردم :

رفتار و گفتار خود را کنترل  میتوان یو نم میو کار قرار دار یاز زندگ یناش یروان فشارهای  تتح خود اگر – 2

. میخود باش یکنترل فشارها یبرا یآموز، به فکر روش درباره دانش یاز انجام هرکار شیبهتراست پ م،یکن

 شتریدانش آموز ب یفرمانبر دهند، رییتغ راخود  یرفتارها یبتوانند برخ انیاست اگر مرب نشان داده  قاتیتحق

 خواهد شد.

 کند یکار را م نیشاگردم ا». به طور مثال: میآموز خود نداشته باش درباره دانش یافکار غلط و انحراف دنبای – 1 

وجود آمدن احساس  به نهیزم یافکار نیچن« او موجب تمام مشکالت در کالس است. ای اوردیتا حرص مرا درب

 .گذارد یم یبر رفتار ما و او اثر منف نیقیو به طور  کند یم ایآموز مه ن دانشبد را نسبت به آ اریبس

منظم : »مییکه بگو نیا یمثال، به جا ی. برامیاجتناب کن یو تکرار یدستورات مبهم، کل هیاز ارا دبای – 1 

 .میخواه یکه از او چه م میی، شفاف و مشخص بگو«باش
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 میدر کمال آرامش به او گوشزد کن یمحکم ول یبا لحن ثرۆکوتاه و م دیو بحث و جدل، با یسخنران جای به – 4 

 در انتظار اوست. یرفتار خود دست برندارد، چه عاقبت نیگذاشته و اگر از ا یریکه رفتارش در ما چه تأث

ال مث یمدت باشد. برا و کوتاه  یکه شدن میاو مشخص کن یرا برا یکه عاقبت میداشته باش ادی به است بهتر – 5 

 «.کالس خواهم رفت نیاز ا شهیهم یبرا: »میینگو

او را با کالم و  دیبلکه پس از انجام دادن دستوراتمان با میاو بدان فهیرا وظ مانیها انجام دادن خواسته دنبای – 6 

 .میکن قیمورد عالقه تشو یایهدا

و همراه  تیاهم بیترت و مدرسه به در کالس  نیقوان نیتر از مهم یآموزان فهرست با مشارکت دانش میتوان می – 1

 تیشان، آن را با قاطع انجام ندادن یبرا تیکرده و پس از مشخص کردن نوع محروم هیآن ته قیبا روش انجام دق

 .میاجرا کن

 .میرفع آن ها اقدام کن یو برا ییساز را شناسا عوامل مشکل دبای – 2

 .میتوجه کن شتریب دبای آموزان دانش …و یاقتصاد ،یاجتماع ،یروان ،یعاطف ،یجسم یازهانی به – 1

 نامناسب خود فکر کنند. یآموزان بتوانند نسبت به رفتارها تا دانش میکن جادیرا ا یفرصت میکن یسع دیبا -22

 .میکن تیتقو شیاز پ شیب نیو مسووالن مدرسه را با والد انمربی ارتباط که است بهتر – 22

  

مشاوره با  نیآن و همچن یوز در خصوص عواقب خشونت و آثار اجتماعو مشاوره با دانش آم ییراهنما -21

 خواهد بود.  ثرۆم اریشود، بس یکه منجر به خشونت نوجوان م ییخانواده دانش آموز درباره کاهش رفتارها

 یجسم یها یانرژ هینوجوان و تخل شتریاشتغال ب یدر خانه و مدرسه برا ثرمو یها تیفعال ی نهیزم جادیا -21 

 است.  رگذاریتأث  اریپرخاشگرانه بس یاو در کاهش خشونت و رفتارها یروانو 
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معلمان و دانش  انیتر م یمیصم یفضا جادیغلط و ا یانضباط یمدرسه از به کاربردن روش ها یخوددار -24 

 انجامد. یو پرخاشگرانه م زیخشونت آم یآموزانِ نوجوانِ خشونت گرا، به کاهش رفتارها

کوتاه مدت استفاده  یها یاز محروم ساز ازیکرده و درصورت ن یخوددار یبه طور جد یبدن هیباز تن دیبا- 25 

 .میکن

 .میو مشکالت دانش آموزان وقت بگذار لیمسا دنیشن یخوب است که برا- 26

 .میکن یخوددار یدانش آموزان به طور جد سهیکردن و مقا ریبهتر است از سرزنش و تحق- 21 

 .میرا به آن ها آموزش ده ینید یآرام شده  یدر دانش آموزان، روش ها یابعاد معنو تیضمن تقو دیبا- 22

 تا بتوانند خشم خود را بهتر کنترل کنند. میهشداردهنده خشم را به دانش آموزان آموزش ده میعال دیبا- 21

 یدن هاحرف ز ق،یازجمله تنفس عم م،یرا به آن ها آموزش ده«  یآرام شدن» یبهتر است روش ها -12 

 مثبت با خود و...

 انیب یتوانند احساسات خود را به درست یاست که نم نیدانش آموزان ا یو ناراحت تیعصبان لیاز دال یکی -12 

غم و... را به آن ها  ،یانواع احساسات مانند خشم، ترس، شاد یو نقاش لمیبا کمك عکس و ف میتوان یکنند. م

 .میآموزش ده

 یزندگ یبا مهارت ها نیو والد انیمرب ییناآشنا لیدانش آموزان به دل یها یگارازناساز یاریچون بس -11 

 گریو د یریگ میمانند گوش دادن، ابراز وجود، حل مسأله و تصم یارتباط یشود مهارت ها یم هیاست، توص

 .میآموزش ده زیو به دانش آموزان ن میاموزیرا خود ب یزندگ یمهارت ها

 آموز دانش با اول کالس علمم برخورد : چگونگی 8تجربه 

بنده به هنوان آموزگار ابتدایی در زمانی که در کالس های اول تدریس داشتم .همیشه برای اولین روز ورود آنها 

 برنامه خاصی داشتم که در زیر بیان می کنم :
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 گذارند می پا درس کالس و مدرسه به آموزان دانش دیگر از زودتر اول کالس آموزان دانش که اولی روز در *

 در روز این داشتم تا خاص ای برنامه روز آن برای و زیبایی برگزار می کردیم جشن و شکوهی با مراسم با همراه

 در خاصی شوق و ذوق با و نکنند فراموش وقت هیچ و باشد شان مدرسه روز بهترین آموزان دانش ی همه ذهن

 .بیایند مدرسه به مثبت نگرشی با و آینده روزهای

 : نحوه نشستن دانش آموزان کالس اولی 9ه تجرب

می  نظر اظهار عقب یا جلو های ردیف در اولی کالس آموزان دانش نشستن چگونگی در معلم بنده به عنوان  *

 . داشتند دوست را کار این هم آموزان دانش و کردم 

 :  9تبیین تجربه 

 ای گوشه در و هستند خجالتی و کمرو که زانیآمو دانش دانند می خوب دارند که ای تجربه و دانش با معلمان

 و بیایند جلو های ردیف در نوبت به که کنند پیدا را فرصت این باید اند نشسته آرام و ساکت کالس انتهای در

 .بنشینند آنجا در

 : توجه و نگاه به دانش آموزان به دید مساوی 11تجربه 

به دانش آموزان به دید مساوی بود و این یك اصل  یکی از کارهایی که همیشه بنده رعایت می کردم نگاه

 همیشگی بنده در تدریس و کالسداری بود .در زیر به تحلیل این موضوع می پردازم .

 :  11تبین تجربه 

 نگاه مثل موارد کوچکترین در و هستند حسود حتی و حساس بسیار دانش آموزان ، مخصوصا کالس اولی ها *

 ی همه به و نشکونید را آنها دل هم شما پس. دهند می نشان حساسیت و دقت آموزان دانش به معلم کردن

 .کنید توجه مساوی طور به " بقیه و ها زرنگتر و ها تر خوشگل ، ها عقبی ، ها جلویی" داشآموزان
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 : دوری از عصبانیت 11تجربه 

دم دوری از عصبانیت  بود یکی از مسائلی که بنده همیشه در کالس و درس مخصوصا  در پایه اول رعایت می کر

 .این کار باعث می شد ، بنده به عنوان یك الگو در ذهن دانش آموزان جا بگیرم .

 : 11تبیین تجربه 

 محبوب الگوهی چراکه کنید خودداری جداً تحصیلی سال اوایل در مخصوصاً کالس و مدرسه در عصبانیت از *

 بد و دعوا وقت هیچ که باشد می برخورد خوش و مهربانی و محبت از لبریز ، شاد افرادی ، آموزان دانش برای

 .کنند نمی اخالقی

 .نکنید دریغ آنها از. هستند معلم مهر پر و آمیز محبت و تشویقی سخنان شنیدن ی تشنه ها اولی* 

 : روش هایی که بنده برای ایجاد انگیزه استفاده می کردم : 12تجربه  

 افزایش انگیزه دانش آموزان از روش های زیر استفاده می کردم  : بنده به عنوان آموزگار ابتدایی برای

 زیر راهکارهای ها انگیزه شدن درونی سمت به آنها دادن سوق و آموزان دانش انگیزه افزایش منظور به طورکلی به

 :شود می توصیه

 نفس به اعتماد اولیه موفقیت احساس باشد، جالب آنها برای آموزان دانش های تجربه اولین می کردم  سعی - 2

 یادگیری ها و مطالعات  بسیار تاثیر گذار می باشد . در موضوع این. دهد می افزایش را آنها

 سپس و افتد اتفاق تحصیلی افت تا نبودم  منتظر. نظرمی گرفتم در پاداش آموزان دانش موفقیت برای - 1

 .کنیم تحسین را موفقیت

 نمی کردم . مقایسه یکدیگر با را آنها هرگز آموزان، دانش ردیف های تفاوت به گذاشتن احترام با - 1

 آنان عاطفی های حساسیت به نسبت و نمائیم منفی عاطفی مسائل درگیر کمتر کالس در را آموزان دانش - 4

 خبرهای و منفی های قضاوت بیان تبعیض، شدید، انضباط و گیری سخت. باشیم کوشا آن کاهش در و آشنا

 شود می یادگیری به عالقه کاهش و ذهنی درگیری موجب که است عواملی ملهج از ناخوشایند
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  .می کردم  آگاه کار نتیجه از را آموزان دانش کالسی، پرسش یا آزمون از پس بالفاصله -5

 مورد آموزشی اهداف بیان باشد، چیزی به آموختن دنبال به تدریس طول در بداند، آموز دانش اینکه برای - 6

 .فراموش نمی کردم درس ابتدای در را او از انتظار

 می کردم . مشخص آموز دانش برای کار انجام نحوه و یادگیری چگونگی - 1

 کالس یا دوستان به را شده گرفته یاد مطالب می خواستم او از آموز دانش در کفایت حس افزایش منظور به - 2

 .دهد آموزش

 می کردم . وگو گفت و نظر تبادل او با آن، ابیی ریشه و آموز دانش درسی مشکالت مورد در - 1

 .است اهمیت حائز بسیار انفرادی صورت به کالس، در کالمی تشویق - 22

 .می کردم مطرح دشوار به ساده از ترتیب به را درسی مطالب - 22

 .می کردم پیشگیری آموزان دانش بین در ناسالم رقابت بروز از - 21

 .می دادم مشارکت یادگیری در را یادگیرندگان و نبودم وحده متکلم آموزش فرآیند در - 21

 .دهد می افزایش را ها انگیزه سطح آنها، یکایك به دادن اهمیت و خاطر تعلق و آموزان دانش به عالقه - 24

 .نمی بردم پیش «تهدید» با را آموزش - 25

 .داشتم کافی علمی خوراک انگیزه، با آموزان دانش برای - 26

 در توجهی کم علل و هدایت مثبت رفتارهای به را آنان توجه، کم آموزان دانش به مسئولیت کردن محول با - 21

 .می کردم بررسی را آنها

 حواس آموزشی، تکنولوژی از استفاده با و داده تغییر روز های شیوه به سنتی از را تدریس های شیوه - 22

 .می بردم کار به را آموزان دانش پنجگانه

 .کنیم برقرار ارتباط است، حل قابل درس همان وسیله به که زندگی مسائل و کالس درس انمی - 21
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 را آموزان دانش کنجکاوی، حس تحریك با و کرده آغاز توجه جالب های پرسش و مطالب طرح با را تدریس - 12

 .سازیم تر برانگیخته

 .بیابیم را آنان انگیزه کاهش و هیتوج بی جسمی علل و کرده توجه آموزان دانش جسمانی وضعیت به - 12

  .شویم روحی کسالت بروز مانع تا سازیم جذاب مناسب، و زیبا طراحی با را کالس محیط - 11

 طول در و شده آشنا کنیم، می تدریس آن در که ای محله یا مدرسه افراد زندگی تاریخچه و فرهنگ با - 11

 .کنیم استفاده آشنا های مثال از تدریس

 را آنان تکالیف مناسب، و موقع به بازخورد ارائه و آموزان دانش درسی فعالیت نتیجه از اطالع منظور به - 14

 .کنید تشویق را مثبت های جنبه اشکاالت، رفع با و مالحظه بعدی جلسه در بالفاصله

 .کنیم عمل خود قول به امتحان و آزمون گرفتن در - 15

 و تفریح وقت از کالس میان در انگیزه و قوا تجدید برای. باشد آموز شدان توان حد در باید یادگیری زمان - 16

 .نشویم غافل استراحت

 .بردارد دیگری های گام چه هدف به رسیدن برای بداند تا سازیم آگاه خود پیشرفت میزان از را آموز دانش - 11

 .باشیم رو خوش و اخالق خوش همیشه انگیزه، ایجاد و اخالقی لحاظ به - 12

 .می کردم استفاده آموزان دانش نظرات از دروس ارائه در مشارکت و کفایت حس افزایش منظور به - 11

 .است آماده تدریس شروع برای آموزان دانش توجه که می شدم مطمئن - 12

 .آموزش نمی دادم جلسه یك در و یکجا را دشوار مطالب تمام - 12

 کالس فضای شدن متشنج موجب( ضعیف یا قوی) آموزان نشدا به افراطی توجه باشیم، داشته خاطر به - 11

  .شود می

 .نمی کردم بندی تقسیم «ضعیف» و «بد» ،«خوب» های گروه به را آموزان دانش - 11
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  دوری می کردم. شد، می کالس توجه انحراف به منجر که ای حاشیه موضوعات به ورود از - 14

 .می دادم نظر اظهار و تفکر فرصت موزانآ دانش به تحلیل و بحث جلسات ایجاد با - 15

 .نمی کردم «جریمه» نظیر تحقیرکننده های فعالیت انجام به مجبور را آموزان دانش هرگز - 16

 مثبت، رفتارهای تقویت با و کرده توجه ندارند، وجود ابراز به تمایلی که مضطرب کمرو، گرا، درون افراد به - 11

 .کنیم تشویق گروهی کارهای و السیک های بحث در مشارکت به را آنها

 .دهیم قرار نظر مد را سمینار و کنفرانس تدریس، های روش در - 12

 این. شود می درس موضوع به کامل توجه از مانع و دهد می افزایش را آموزان دانش اضطراب نمره، بر تأکید - 11

 می نادیده را نتیجه و تالش میان رابطه تدریج به و برخوردارند پایینی نمرات از زیاد تالش وجود با آموزان دانش

 .شد خواهد انگیزه رفتن دست از به منجر نهایت در که گیرند

 می کردم.  صحبت آموزان دانش برای خود های موفقیت و ها شکست و تحصیل دوران های تجربه از گاهی - 42

 : روزه سکوت 13تجربه 

 تخته رو رفت می شلوغی سمت به کالس وقتی ین اس که ،بنده برای ساکت کردن دانش آموزان ا تجارب از 

 عبارت این تخته روی وقت هر که بودم گذاشته قرار آموزان دانش با قبل از البته.  " سکوت ی روزه " نوشتم می

 بر اجازه بدون ای کلمه که آموزان دانش از قلیلی ی عده آن. باشند ساکت باید آموزان دانش ،تمامی نوشت را

 می ثبت برایشان نمره دفتر در کالس انتهای در منفی یك و شد می نوشته تخته رو شان شماره آوردند می زبان

 .شد
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 اضافه باید البته. شود می شدن ساکت برای ای انگیزه ایجاد باعث دارد را بازی نوع یك جنبه بیشر که روش این

 دانش برای مدتی از پس و دهد می دست زا را خودش شیرینی زیرا کرد استفاده روش این از نباید زیاد کنم

 .دهد می دست از را خود کارایی و شده تبدیل عادی امر یك به آموزان

 تجربیات دیگر بنده

 اول پایه آموزان دانش روخوانی چگونگی تقویت - 1

 برخی هک اینه بیاد، پیش تدریس طول در ممکنه ابتدایی اول پایه معلمین از برخی برای که مشکالتی از یکی   

 زیادی های راه مشکل این رفع برای تونید می شما دارند، مشکل جمالت و کلمات روخوانی در آموزان دانش از

 می انجام کالس تو بازی صورت به که روشهاست این از تا دو یکی درباره من امروز بحث اما. ببندید کار به رو

 .گیره

 رو جمله گید، می آموزان دانش به و نویسید می ملهج یك تخته پای شما که صورته این به کار روش     

 که کنید انتخاب طوری رو جمالت باید البته. بدن انجام شده خواسته ازشون جمله تو که رو کاری و بخونند

 :کردم استفاده زیر جمالت از من مثال عنوان به بشه، شامل رو کتاب در شده تدریس حروف و کلمات

 .بشین و پاشو

 .کن پرواز پروانه یا گنجشك مانند

 .بزن دست خودت برای

 .بشین سینه به دست

 .تا چند شود می دو با دو

 .بده دست میالد با برو شو بلند
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 .من به بده رو امال دفتر

 .بخوان رو ناس سوره

 ... و

 آن های خانه در و کشیده کالس تابلو روی جدولی که، باشه صورت این به تونه می  ها روش از دیگه یکی

 کار این. کنند پیدا را آن تا خواهیم می آموزان دانش از و خوانیم می را ای کلمه ادامه در. بنویسیم را اتکلم

 .داد خواهد افزایش را آموزان دانش دقت روخوانی، تقویت بر عالوه

 آموزان دانش امالی تقویت برای راههایی - 2

های مناسب برای تقویت امال در دانش آموزان بود  یکی دیگر از اقدامات خاص بنده پیدا کردن و بکار بردن روش

 که در زیر روش کار را تو ضیح می دهم :

 در را اهداف این ابتدایی دوره آموزشی برنامه در امال درس.  بخواند یا بگوید دیگری که مطلبی نوشتن یعنی امال

 امالیی اشکاالت تشخیص -1 فارسی زبان های جمله و ها کلمه نوشتاری صحیح صورت آموزش -2: گیرد می بر

 .رونویسی در آموزان دانش نوشتاری های آموخته تمرین- 1 آنها رفع و آموزان دانش

. نمیشود برقرار بخوبی جامعه افراد بین زبانی ارتباط باشد همراه امالیی های غلط با که نوشتاری با است بدیهی

 می یاری را آموزان دانش ، نویسی امال ، فوق اهداف رب عالوه است روشن کامال درس این به توجه لزوم ، بنابراین

 به داشتن توجه و تمرکز -1 ، دقت با دادن گوش -2: نمایند تقویت ها زمینه این در را خود های مهارت تا کند

 نوشتن) انشا و نویسی جمله(  غیرفعال نوشتن) رونویسی از گذر برای الزم آمادگی -1 ،(  معلم)  گوینده گفتار

 فعال(
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 : فارسی امالی آموزش روش برجسته نکات

 در تمرینات انتخاب در پذیری انعطاف -1 آن، آزمونی وجه به نسبت امال درس آموزشی وجه به بیشتر توجه- 2

 اخذ امالهای وار زنجیر ارتباط -4 زبانی، های جمله سازنده عناصر عنوان به کلمات به توجه -1، امال جلسه هر

 گوناگون جلسات در شده

 ارزشیابی معیارهای

 : کرد بندی مرحله میتوان هم صورت این به را امال، آموزش روش دیگر عناصر

 آن خواندن و سیاه تخته روی آن نوشتن و امال متن انتخاب اول، گام

 آموزان دانش توسط آن نوشتن و معلم امالتوسط قرائت ، دوم گام

 امالیی خطاهای فهرست تهیه و امالها گروهی تصحیح ، سوم گام

 .شده استخراج امالیی اشکاالت بندی اولویت به توجه با متنوع تمرینات ، چهارم گام

 : متن انتخاب

 تنهایی به کلمه انتخاب از و باشد جمله حاوی نظر مورد متن -2:  شود توجه زیر موارد امالبه متن انتخاب در 

 -1. اند شده تدریس قبال که باشند شده تشکیل حروفی از متن جمالت سازنده کلمات -1. شود خودداری

 در موجود جمالت بر عالوه -4.نباشد بیشتر کلمات کل درصد 12 از ، درسی های کتاب متن از خارج کلمات

 جلسه هر در -5.  شوند گرفته نظر در هم دیگری جمالت ، شده خوانده کلمات از استفاده با ، درسی های کتاب

 پیشرفت درجه بتوان تا شود استفاده نیز اند بوده مشکل آموزان انشد برای قبلی جلسات در که کلماتی از

 .کرد گیری اندازه را شاگردان

 :قرائت

 شمرده لحنی و بلند صدایی با را آن ، آموزان دانش شدن آماده از پس ، کرده پاک تابلو روی از را امال متن معلم

 را متن ، کرده خودداری کلمه به کلمه خواندن امالاز متن قرائت هنگام البته.  کند می قرائت بار دو تا حداکثر و
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 آشنا آن معنای و جمله بافت با آموزان دانش تا کند می قرائت کامل جمله یا فعلی و اسمی گروههای صورت به

 . نماند طرف بر را خود اشکاالت ، هم نویسان کند تا کند می تکرار مناسب سرعت با را امال متن.  شوند

 : گروهی تصحیح

 بررسی را ها امال تك تك آنان نام به اشاره بدون معلم و شود می انجام آموزان دانش کامل مشارکت با گام این 

 کمك به و گیرد می دست در را آموز دانش اولین امالی معلم که ترتیب این به.  کند می استخراج را مشکالت و

 را کالس آموز دانش آخرین تا و سومین ، ومیند امالی سپس. کند می رونویسی را شده یاد کلمات آموز دانش

 روی را امالیی های غلط صحیح صورت ، دیگری آموز دانش یا آموز دانش همان کمك به و گیرد می دست در

 در.  زند می(  مثال)  عالمت یك آن مورد اولین جلوی بودند تکراری ها غلط که جا هر البته.  کند می ثبت تابلو

 . کند می بندی اولویت را آموزان دانش امالیی اشکاالت ، ها غلط شمردن با پایان

 :  متنوع تمرینات

 تمرینات انواع گیری بکار با آموزان دانش امالیی اشکاالت ترین تعداد پر و مهمترین به توجه با معلم گام این در

 دانش شتارینو توان تقویت به سازی جمله و سازی کلمه تمرینات همچنین و نویسی کلمه و نویسی حرف

 . پردازد می آموزان

 ضعیف آموزان دانش امالیی تقویت برای پیشنهادی راههای

 همکاران متعدد پیشنهادات با امال تقویت جهت معلمان شورای جلسه در شده آوری جمع اطالعات مطالعه با   

 خط رعایت و ها غلط تصحیح و(  رونویسی)  مشق به دقت -2:  بود قرار این از پیشنهادات این ، شدیم مواجه

 بررسی -4 فارسی الفبای حروف شناخت از شدن مطمئن -1 آمادگی دوره در ورزی دست به توجه -1 زمینه

 گفتن موقع اضافی حرکات از پرهیز - 6 نویس کند آموزان دانش به بیشتر توجه -5 خانه در شب تکلیف دقیق

 -1 نشستن نوع به توجه -2 کالس در تمرین و تکرار و روخوانی برای ممتاز آموزان دانش از استفاده -1 امال

 دانش توسط حروفات صحیح تلفظ از اطمینان- 22 مصوت و صامت ترکیب- 22 خوانی تند کارت از استفاده

 آموزان دانش خود امالتوسط تصحیح -21 آموزان
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 نمی باورش دوم یهپا معلم که کردند پیشرفت طوری ، دار مشکل آموزان دانش جلسه بیست از بعد خوشبختانه

 پیشرفت ، کالس های بحث در شرکت.  هستند پیش روز بیست آموزان دانش همان ، آموزان دانش این که شد

 حاصل پیشرفت که آموزانی دانش تشویق جهت.  بود امال درس در آموزان دانش تقویت نتیجه سایردروس در

 از یکی حتی و بودند خوشحال خیلی هم آموزان شدان اولیای.  داد آنان به را جوایزی مدرسه مدیر اند نموده

 نظر در خصوصی بصورت آموزی سواد جهت او برای هم ای فشرده کالس که گرفت تصمیم بود بیسواد که اولیا

 .شود گرفته

 خالصه موفقیت بنده در بکارگیری روش های تقویت امال

 ارائه های تدریس روش با مطابق نیز را آن تدریس روش گیرند می جدی که طور همان را امال درس معلمان اگر

 درس این در مشکلی آموزان دانش رسد می نظر به کنند، تدریس معلم تربیت مراکز های کتاب در شده

 تا. دارند برعهده را امال تدریس روش یادآوری و آشنایی در ای عمده نقش درسی گروههای. داشت نخواهند

. بود خواهد مفهوم بی گفتن امال امالو از صحبت اند نکرده پیشرفت خواندن مهارت در آموزان دانش که زمانی

 هر. کند می آموزان امالدانش تقویت به موثری کمك انرژی پر و فعال معلمان بین از اول پایه معلمان انتخاب

 دانش به رسیدگی برای بیشتری وقت مربوطه معلم باشد کمتر اول پایه مخصوصا کالس یك شاگردان تعداد چه

 تقویت در تواند می بیشتر تمرین و تکرار برای فقط اولیا از گرفتن کمك. داشت امالخواهد در ضعیف وزانآم

 .امالموثرباشد

 ابتدایی اول پایه در ها نشانه تدریس روش

یکی از تجربیات و اقدامات خاص دیگر بنده روش جدید در تدریس نشانه ها در کالس اول ابتدایی بود که در زیر 

 آنها می پردازم . به توضیح

 حروف تدریس ،روش فارسی بنویسیم و بخوانیم های کتاب از قبل و قدیمی تدریس های روش در گفت باید 

 به بود شده نوشته نظر مورد حروف با که ای کلمه وبعد شد می تدریس نشانه ابتدا که بود صورت این به الفبا

 ا آ " حروف فقط آموز دانش اگر مثال طور به. شد یم داده آموزش کشی صدا و کردن بخش روش با آموز دانش
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 و بخواند را شوند می نوشته حروف این با که را بابا و آب های کلمه توانست می ،فقط بود خوانده را " ب" و "

 .بنویسد

 

 داده نشان آموز دانش به رفته کار به نظر مورد حروف ها آن در که هایی کلمه ابتدا فعلی تدریس روش در اما

 داده آموزش او به و کرده پیدا کلمه در را نظر مورد ی نشانه ، فعال طور به آموز دانش خود بعد و شود می

 دیگر رنگ با نظر مورد ی نشانه و است آمده ها جمله این " ا آ" ی نشانه تدریس برای مثال طور به.  شد خواهد

 فارسی زبان در که هایی شکل به ما نظر مورد ی انهنش.....     آبی   دریا    آبی    آب.        است شده نوشته

 و کرده پیدا را ها آن آموزگار راهنمایی و کلمه تکرار و تلفظ با باید ها بچه و است آمده ها کلمه در دارد وجود

 : کنید توجه ها آن به کنم می درخواست که هست مواردی.  دارد شکل چند " آ " صدای بدانند

 . کنید آماده پازل صورت به را است نشانه این به مربوط که هایی ،شکل تدریس شروع از قبل -2

 دو ،مثال باشد کمتر تعدادشان چه هر اول کالس در که کنید بندی تقسیم گروهی صورت به را ها بچه حتما -1

 . است ،بهتر نفری سه یا

 .کنند آماده را نظر مورد شکل بتوانند تا کنید راهنمایی را ها آن و کنید تقسیم ها بچه بین را ها پازل -1

 .کنند مشورت یکدیگر با اند آورده دست به که شکلی مورد در بخواهید ها آن از حاال -4

 بازگو کالس دیگر های بچه برای را شده بدل و رد گروه هر اعضای بین که هایی گفته گروه هر از نفر یك -5

 .نماید

 بگو ":  مثال.  شود گفته ها بچه توسط حتما کلمات این که دکنی سعی و بسپارید خاطر به را کلیدی کلمات -6

 "... و دریا ":  داد خواهد جواب " ؟ بینی می آبی رنگ به چیزهایی چه شکل در ، عزیزم

 این در توانید می االن و اید کرده تمرین ها بچه با ها نگاره در را کلمه جفت یك بودن آغاز هم و پایان هم -1

 هم که دریا و بابا مثل.  هستند آغاز هم و پایان هم که شنیدید کلماتی چه که کنید سؤال ها آن از هم مورد

 نمایید تأکید اول صدای روی و هستند آغاز هم آبی و آب ویا نمایید تأکید آخر صدای روی و هستند پایان
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 اشاره هم آن شکل به نظر مورد صدای تأکید هنگام به باید شما که است این در ها نشان با ها نگاره تفاوت.

 .کنید

 بلکه. کنید معرفی را آن بعد و دارد شکل دو "آ" که نکنید اشاره فورا. نگیرید کودکان از را اکتشاف لذت اصال -2

 ی ،نشانه ببینند که نمایید متمرکز موضوع این به را ها ،آن نظر مورد شکل معرفی تصاویرو کارت دادن نشان با

 : مثال. است شده تهنوش اشکالی چه به نظر مورد

 "؟ کنید می بیان را صدایی چه کلمه این اول در بگویید و کنید توجه " آب " ی کلمه به!  ها بچه " -

  .... " آ ":   جواب

 . بسپارید خاطر به را شکلش و کنید نگاه اول صدای شکل به خوب!  خب  -

 ؟ کنید می بیان را صدایی چه آن آخر در دریا ی کلمه در  بگویید من به حاال  -

 ... " ا " صدای -

 در وقتی و دارد شکل یك آمده کلمه اول در وقتی ؟ است آمده شکلی چه به " آ "  صدای جا این در ببینید -

 چند به را " آ " صدای ها کلمه در شما  بگویید من به توانید می.  دارد دیگر شکلی آمده کلمه وسط و آخر

 ؟ دیدید شکل

 ، نشدید موفق اول های دفعه در اگر...  شکل دو به: داد خوهند جواب جو و جست و  دقت اب خودشان ها بچه -

 . برسند جواب به خودشان کنید سعی ها بچه کردن راهنمایی با نگویید خودتان را جواب هم باز

 کنید معرفی اه بچه به را ها آن شعر و کودکانه زبان با و نوشته تابلو پای را شکل دو این که شماست نوبت حاال

 اول " آ " میگن این به –.......     اول "آ " به اشاره با.  داره شکل دو ،  داره شکل دو - ؟ داره شکل چند  آ آ.....

 . آخر الی و خویشه جای به کی هر الفبا جدول تو ، نمیشه این از غیر به همیشه میاد اول   ؟ میاد کجا...
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 دقت ها بچه نوشتن ی نحوه به.  شود انجام ها بچه توسط خودتان ضورح و کالس در بنویسیم کتاب حتما  -1

 دانش اشتباهات به شما شود می انجام خانه در  بنویسیم تمرین وقتی. بگویید ها آن به را اشکاالتشات و کنید

 . برد نخواهید پی آموز

 را نوشتن و خواندن ابتدای ، توانستید چگونه و هستند آموختن ی تشنه قدر چه ها بچه که بینید می وقتی -22

 .  برد خواهید لذت آموختن از و بود نخواهید اصالًخسته ، بیاموزید ها آن به

 

 

 

 تحلیلی بر نظام آموزشی و مشکالت آموزشی در مقطع ابتدایی

 بنده بعد از سال ها تدریس در مقطه ابتدایی به چالش های موجود در این دوره می پردازم .

در هر گوشه از این جهان پهناور آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه ارزشی آن امری آشکار در برای هر جامعه ای 

اولویت اول می باشد . آنچه در این مقاله ی کوتاه به آن اشاره می شود نقدی است بر چالش های آموزش و 

 و تربیتی کشورم ایران .پرورش در مقطع ابتدایی که امید وارم ، قدم مثبتی باشد در پیشبرد اهداف نظام تعلیم 

      از حرف تا عمل و بسترسازی ها 

      6-1-1  نظام جدید 

      کتب درسی و تغییردر کتابها 

      روش های تدریس آموزگاران 
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      ارزشیابی توصیفی 

      مدیریت و شایسته ساالری در مدارس 

      فضاها و امکانات فیزیکی مدارس ابتدایی 

      مشارکت مردمی 

      فعالیت های فرهنگی تربیتی در مدارس ابتدایی 

در تحقق اهداف تعلیم و تربیت است که بلندای مرزهای آن در   ضرورت رشد اجتماعی فرزندان این آب و خاک

 تمدن و نفش های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و... سیاست گذارانش هویدا می شود .

ه نیست که نتیجه ی فعالیت های آموزشی و پرورشی هر کشور در فراهم آوردن زندگی بهتر بر کسی پوشید

برای فردای بهتر نسل جوانش می باشد .این امر با توجه به انقالب علمی و فن آوری ها ی نوین در نسل جدید 

ر عصر انفجار هوشیار و پرجنب و جوش خود نمایی می کند ) عصر تکنولوژی ، فن آوری اطالعات و..( . د

اطالعات و تحوالت شگرف زندگی و ارتباطات ، شاخص های توسعه و تسلط بر آن ، مسئولیت ما را بیش از پیش 

 آشکار می نماید .

شاید نظر بعضی از صاحب نظران تعلیم و تربیت را نتوان نادیده گرفت که ریشه ی بسیاری از مشکالت نظام 

و به تصدیق با تجربه ها، هر از گاهی تغییر و تحوالت جدید نظام   انآموزشی را در گذشته می دانند ؛ بی گم

آموزشی و بازگشت به همان روش ها و شیوه های قدیمی مطرود ، خود کالف سردرگمی را می نماید . بعضی 

 دیگر از این نظریه پردازان معتقد بوده و هستند که باید با مطالعه و برنامه ریزی دقیق نظامات آموزشی دیگر

کشورها ، برنامه ی مدون با اهداف واالی کشورمان ، ایران را پیدا کنیم . شاید به تعبیر من ، آزمایشگاه خوب و 

 بد دیگران باشیم .) نمونه ی بارز آن ، اجرای طرح کاد و جایگاه مشاوران در مدارس و... (
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 از حرف تا عمل و بستر سازی 

های ما کامال در  هاست. گاهی آگاهی توجهی به دانسته کز و بیترین جهتِ چنین واقعیتی، عدم تمر شاید مهم

کانون توجه ما قرار دارند و در صفحه ذهن ما زنده و بیدارند و گاهی بایگانی شده، مورد غفلت و فراموشی واقع 

به توانیم پاسخ دهیم اما در شرایط عادی زندگی  ال کنند میۆها س که اگر از ما در باره آن شوند به طوری می

 هایی نداریم. کنیم که گویا چنین دانسته ای رفتار می گونه

 اجازه دهید زیاده گویی نکنیم و به برخی از این موارد اشاره کنیم :

       نفر 11توجه به مشارکت دانش آموزان در فعالیت های کالسی ) تراکم دانش آموز در هر کالس –

آموزه های مهارتی دانش آموزان توجه داریم ؟ به کدام  – نفر 12تا15ظرفیت فضای کالس برای  

 خواندن ، نوشتن ، حل مسئله ، ارتباط و... (

       آیا آموزه های خانه و خانواده ها با آموزه های تعلیم و تربیت همگونی و همسویی دارند ، ما چه

 بستری را برای تغییرات و تحوالت بوجود آورده ایم ؟

       ما هم همسو با تغییر و تحوالت نظام آموزشی حرکت می کنند ؟ ) واقع بین آیا معلمین و دبیران

تحولی ما در سیستم با مقاومت روبروست   باشیم ( هنوز تفکر سنتی بر اکثر ما قالب است و روش های

. 

       طرح ارزشیابی توصیفی )حذف نمره و جایگزینی ارزشیابی توصیفی پس از گذشت پنج سال کاستی

را بیش از پیش نشان داده ( برای تفهیم مطلبم این سئوال را دارم ؛ طی پنج سال گذشته ، های خود 

چند دانش آموز در کل منطقه و شاید بهتر بگویم کشور را سراغ داریم که به دلیل ضعف درسی ، 

مشروط شده که سال بعد آن درس را دوباره پاس نماید ؟ هنوز هم بسیاری از مدارس کشور، نمره 
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گیرد و  گیرند و دانش آموزی که بیشتر حفظ کند بهتر نمره می را براساس محفوظات در نظر می درسی

 شود. در این شرایط هرگونه ابتکار و خالقیت از فراگیر سلب می

       با توجه به شعار تجهیز مدارس به تکنولوژی هوشمند روز ، هنوز پس از چندین دهه از بکارگیری

فاقد این وسیله کارا و موثر   ورهای توسعه یافته ، بسیاری از مدارس کشورمانکامپیوتر در مدارس کش

بسیاری از دانش آموزان و شاید بی تردید بسیاری از مدیران و معلمان هنوز چگونگی استفاده   است.

های مختلف تحصیلی برای این منظور پیش  دانند و درس و واحدی نیز در دوره ابتدایی از رایانه را نمی

 ینی نشده است.ب

       هنوز هم چون گذشته معلمین ما در کالس درس متکلم وحده اند و هنوز هیچ راهکار عملی برای

 پویایی و پرسشگری دانش آموزان تدوین نشده یا حد اقل توجه نمی گردد .

      باشد که با وجود متولّی بودن دستگاهای ذی ربط موضوع اوقات فراغت دانش آموزان ، شاید گزاف ن

درصد دانش آموزان از برنامه های اوقات فراقت بی بهره اند . ) بزهکاری نوجوانان و  62الی  52بیش از 

 فرزندان مان را که روز به روز افزوده می شود ، به کدام دلیل ناگفته نباید دید .(

      ی شود .ایا به شایسته ساالری در امور فرهنگی و آموزشی در مدارس به درستی دقت م 

       آیا با بی تدبیری می توان کادر دفتری و افراد قراردادی را جایگزین معلمین پایه ی ششم کرد و

 نباید عواقب آن را دید.

       کدام مربی پرورشی آموزش دیده ای برای برنامه های پرورشی مدرسه دیده شده ، برنامه های

 = پاسخ گوی بخشنامه ها ( . ) مربی پرورشی  یکنواخت بدون نشاط و شادابی

      .. بررسی عملکرد دوره های ضمن خدمت که فقط مدرک آن برای معلمین مهم است و 
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       ، برای تعمیر،تجهیز و انجام امور آموزشی و تربیتی آموزشگاه از کدام منابع مالی باید استفاده کرد

 ه .) شتر سواری دوال دوال نمی شود (باالخره مدارس باید روی کمك های مردمی حساب کنند یا ن

      ..همه ی آنچه گفتیم و شنیدیم به همراه یك مدیر با صدها خواسته ی کوچك و بزرگ و 

 6-3-3نظام جدید 

سال تقلید، مطابق با تعالیم اسالمی تدوین شده است ، همچنین این 222الحمدهلل سند تحول بنیادین پس از 

های وحیانی و معارف  نگر و مبتنی بر آموزه مند، آینده جانبه، نظام ای، همه شهسند مبتنی بر تحول عمیق، ری

، که این مطلب برای ما جای  بودیم 6-1-1رسما شاهد اجرای نظام جدید  12اسالمی است و از مهرماه سال 

 .بسی خوشحالی و خرسندی را دارد . اما بیایید واقع بینانه بستر اجرای این نظام را بررسی کنیم 

      چه اصرار و ضرورتی ) با ضرب العجل ( از سوی مسئولین برای تغییر نظام آموزشی وجود   سئوال ؟

 ) می گویند اگر می خواهی چیزی را خراب کنی از آن بد دفاع کن (  دارد ؟؟!!

      پیش بینی کالس های مناسب برای اجرای طرح   

      ر در پایه ی ششمبکارگیری نیروهای قراردادی و دفتردا  

      بستر سازی برای پذیرش خانواده ها و مدارس 

      در کنار هم .  دانش آموزان کالس اول و ششم ابتدایی  موانع و مشکالت تحصیل 

      . عدم فراهم آوردن امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی ، متناسب با کتابها 

      و بکارگیری نیروهای کارآمد امری شایسته و  6-1-1لم و یژه نظام جدید راه ندازی مراکز تربیت مع

 ضروری است .
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 کتب درسی و تغییرات آن ها

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، یکی از اولین اقدامات مسولین امر، ایجاد تغییر در کتب درسی بود. این 

جانبه انجام  مشکالت مهم و اساسی( به شکل کامل و همههای آغازین انقالب)به دلیل وجود  تغییرات که در سال

بوده و بشر   ی دوران های بعد ادامه پیدا کرد و به مرور اتفاق افتاد. مسلماً دگرگونی کتب در همه نگرفت در سال

های درسی در  هاست، زیرا هر کس فرزند زمان خویش است و بدیهی است تغییر کتاب ناگزیر از پذیرش آن

ی درست و  های زمان ما بوده ، زیرا از همین دوران است که کودکان اندیشه تحصیل یکی از ضرورت سالهای اول

های الزم را برای سازگاری با زمان و زندگی و  راه صحیح زندگی را باید بیاموزند و در عین فراگیری زبان، مهارت

 پیشرفت شتابان علم و تکنولوژی به دست آورند.

      تیم که اغلب مفاهیم تغییر یافته ی کتاب ها ی ابتدایی گویا نبوده یا امروزه شاهد هس

برانگیزاننده ندارد و شاید بهتر است بگوییم دانش آموزان را نمی تواند نقاد و تحلیلگر بار آورد .   وضوح

 ) این مطلب را می توان در سال های آینده ی تحصیلی اکثر دانش آموزان مشاهده کرد (.

      ؤاالت یا فعالیت هایی که یافتن پاسخ و حل آنها مستلزم به کار گیری مراحل کاوشگری ، وجود س

 تحقیق و روش علمی باشد کمتر دیده شده .

       وجود موضوعات یا مسائلی که یافتن پاسخ و حل آنها مستلزم به کارگیری مهارتهای جمع آوری و

 شاهده می گردد .پردازش اطالعات )از منابع گوناگون ( باشد کمتر م

       عدم وجود سؤاالت و فعالیت هایی که دانش آموزان را در موقعیت های مبهم و خالقیت برانگیز قرار

می دهد وراه حل مشخصی مستقیماً در کتاب برای آنها ذکر نشده است و تشویق به ارائه راه حل های 

 جدید و ابتکاری .
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      ررسی همه جانبه یك موضوع و قضاوت منطقی و آگاهانه ( از عدم توجه به تقویت تفکر نقاد ) ب

 طریق طرح پرسشها ، فعالیت ها و متون مناسب .

       اغلب تغییرات نقش اندکی در فعالیت های آزمایشگاهی و تحقیقی دارند و اگرهم باشد ، معلیمن به

 دالیل زیادی از بکار گیری آن ها خودداری می کنند .

      و درصد قبولی ؛ معلمین و   دلیل توجه و اهمیت سیستم به آمار و ارقام معدل ، نمره امروزه به

آموزشگاهها را ارزیابی می کنند ؛ بدون اینکه کارشناسان امر تعلیم و تربیت این بحث را در تغییرات و 

 تحوالت دیده باشند .

       نیازمند تفریح و شادابی هستند ، که دانش آموزان امروزی زودتراز فرزندان دیروز خسته می شوند و

 این مطلب در تغییرات کتب کمتر دیده شده است .

 روش های تدریس آموزگاران                

تدریس یك فرایند از فعالیتی است که در داخل یك الگو صورت می گیرد و دارای روش های متعددی است که 

م طراحی آموزشی ، انتخاب روش های تدریس می باشد . توسط صاحب نظران معرفی شده اند.لذا از مراحل مه

معلمین باید بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله ، روش مناسب تدریس خود را انتخاب نمایند . بدین 

» وسیله به مجموعه ی تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف ، با توجه یه شرایط و امکانات صورت می گیرد 

 ی گویند .م« روش تدریس 

       فکر می کنید با این همه هزینه های کوچك و بزرگی که در تشکیل کالس های ضمن خدمت

همکاران فرهنگی صورت گرفته ، چند درصد آنها از روش های تدریس مناسب استفاده می کنند ؟ ) 

 سال ( 25تا  22بویژه همکاران با سابقه ی بیش از 
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      انجام فعالیت ها و کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت برانگیزاننده  چند درصد از فراگیران ضمن

 دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را بدست می آورند ؟

        فکر می کنید ؛ چند درصد از دانش آموزان مفاهیم ، تجربه ها و قوانین و مطالب درسی را دریافت می

ی کنند تا پاسخگوی کالس و معلم باشند ؟ ) حافظه محوری ( بیشتر و به خاطر می سپارند و یا حفظ م  کنند

 دانش آموزان امانت دارانی هستند که به هنگام امتحان امانت ها را به معلمین خود باز می گردانند و تمام .

       چند درصد از معلمین روش تدریس خود را از روش سخنرانی و پرسش و پاسخ و نهایتاً حل مسئله

 برده اند ؟ فراتر

       چند نفر از معلمین را می شناسید که درکالس های درسشان بصورت کلیشه ای پاسخ سئوال نمی

 دهند و آن ها را در تصحیح اشتباهاتشان مستقیماً هدایت نمی کنند ؟

       چند درصد از دبیران و معلمان را می بینید که فرصت گفت و گوی کالسی را با طرح سئواالت

 برای فراگیران ایجاد کنند ؟ ) بویژه دروس خاص (  یت شدههدا

       چند درصد از معلیمن کالس های پرجنب و جوش و پرنشاط را برمی تابند ؟ ) اکثراً کالس را

 تحمل و کنترل می کنند (

      م که : آیا علت خستگی های معلیمن مان را بررسی کرده اید ؟ شاید این موارد را هم باید مرور کنی

 صحنه گردان کالس هایمان معلمین هستند ، کنترل دانش آموزان برای آرامش و سکوت و..

       فکر می کنید چند درصد از معلمین دوره ی ابتدایی طرح درس روزانه ، هفتگی و ساالنه دارند و از

الس را به آن استفاده می کنند ؟ ) چند درصد با طرح درس آشنایند و رعایت زمانبندی درس و ک

 درستی انجام می دهند ؟ (
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       چند درصد از معلمین گرامی تدارک فعالیت های تدریس از جمله : انتخاب مواد آموزشی مناسب را

 برای ایجاد انگیزه و ارائه ی محتوای درسی می بینند ؟

      ی تدریس خود آیا معلمین عزیز از امکانات و وسایل و تجهیزات رسانه ای و سمعی و بصری برا

)معلمین گرامی   استفاده می کنند ؟ و چند درصد از ایشان با استفاده از این وسایل آشنایی دارند ؟ و...

در آموزش  IT و ICT های نوین نظیر های خود در کاربرد فناوری باید به شناسایی و ارتقای مهارت

 بپردازند(

      باس و آرایش و نوع سخن گفتن و... خود دقت نظر چند درصد از معلمین ما به مسائل ریز و مهم ل

 دارند ؟ ) توجه و ظواهر امرمعلمی (

      یعنی ؛ توجه به هنر ، اخالق و   آیا می دانیم شایسته ساالری معلم در کالس درس مقطع ابتدایی

 را دارند ؟ (ادب ، فن بیان ، ارتباط با قرآن و اهل بیت و ... ) چند درصد از معلمین ما این ویژگی ها 

  

 ارزشیابی توصیفی

منظور از روش های توصیفی در ارزشیابی توجه به رویکردی است که در آن معلم تغییرات و تحوالت ایجاد شده 

در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسی کرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهای پیشرفت و یا اهداف از 

 و والدین می رساند.پیش تعیین شده به اطالع دانش آموز 

ضمن ایجاد رقابت و اضطراب، یادگیری و   با بررسی های کارشناسان و صاحب نظران طرح ارائه نمره ی صرف ،

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرارداده و با ایجاد افسردگی، بخش زیادی از منابع و 

. برخورد معلمان و والدین و ارزش بیش از حد قائل شدن استعدادهای با لقوه انسانی و اقتصادی را تلف می نماید
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به امتحان و تکرار بیهوده آن و استفاده ابزاری از آن باعث ایجاد دلسردی از تعلیم و تربیت و امتحان با این سبك 

 و سیاق، نقطه پایان یادگیری و نوعی رهایی از درس و تحصیل محسوب می شود .

 با اهدف زیر مطرح و مصوب گردید:« زشیابی کیفی ار» اساس طرح ارزشیابی توصیفی 

حذف نمره ، بوجود آوردن تجربه ی نو آوری برخاسته از عمل ، بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری ، تاکید 

به جای محتوای صرف ، توجه به روش های یادگیری موثر و کیفیت یادگیری ، بهبود   براهداف آموزش و پرورش

توصیف و قید   ابی ، کاهش اضطراب دانش آموزان ، باال بردن مهارت های زندگی ،و اصالح شیوه های ارزشی

تمامی مهارتها و نگرش های دانش آموزان به غیر از فعالیت های آموزشی در کارنامه ها و افزایش بهداشت روانی 

 محیط یاددهی و یادگیری و کاهش فشارها.

 آنچه قابل تامل است :

      به آموزش و پرورش و برنامه درسی و ارزشیابی توصیفی . فقدان نگاه نظامند 

       عدم برنامه ریزی منسجم و قانون مند در حذف بازخورد نمره برای بسیاری از معلمان ، بویژه

 معلمان با سابقه .

      را  یقیناً که ارزشیابی توصیفی با ابزارهای در اختیار معلمین می تواند اطالعات بیشتر و وسیع تری

برای معلم آماده سازد و اعتبار این اطالعات به قضاوت منصفانه ی آن ها بسیار کمك می کند ، اما آیا 

می دانید برای تهیه ی این ابزار که از جمله پوشه کار ، ابزار ثبت مشاهدات ، تکالیف درسی و آزمون 

و چه دردسرهایی را برای های عملکردی ، کانامه ی ارزشیابی توصیفی و ... می باشد چه هزینه ها 

خانواده ها بوجود می آورد ؟ چرا که تقریباً تمام مدارس ایران کلیه ی هزینه های آموزش و پرورشی را 
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) و این مغایر با موضوع آموزش رایگان برای همه می باشد ( )   بر عهده ی والدین قرار می دهند

 ده ها (تحمیل فشارهای ناخواسته از سوی کالس و مدرسه به خانوا

        

      از اجرای این طرح هنوز اکثر خانواده ها و چه بسا برخی از معلمان با   پس از گذشت چندین سال

 آن آشنایی ندارند .

       کارنامه ها در ارزشیابی توصیفی به سبب جامع نگری که دارند ، شامل همه ی داده های کمی و

لیل و ترکیب داده ها و تصمیم گیری آموزشی و تربیتی دانش آموزان می گردند و این تح  کیفی

مبتنی بر ارتقاء یا عدم ارتقاء دانش آموزان را آسان می کند . اما از شما سئوال می کنم : چند نفر از 

دانش آموزان منطقه یا شهر شما طی این چند سال بر اساس ارزشیابی توصیفی ضعیف شناخته شده و 

افتاده را در سال بعد تکرار کنند ؟ ) همه قبولند !!! یعنی ما در مقطع  می بایست آن واحد های درسی

حال آنکه معلمین می بایست بی کم  <<<<<<ابتدایی نه افت تحصیلی داریم و نه دانش آموز ضعیف 

 و کاست به درصد قبولی حد اکثری بیاندیشند .(

      را به عنوان یك محور مستقل از  "ی رشدآیا واقعاً معلمین ما توجه همه جانبه به تمامی جنبه ها

 الگوی ارزشیابی توصیفی رعایت می کنند و می دانند .

       چه تعداد از معلمین ما بطور همسان مهارتهای و دانش کافی جمع آوری اطالعات دانش آموزان

 خود را دارند .

       ك مجموعه ی منظم و تجهیز چند بار در ارکان ارزشیابی توصیفی باز نگری شده و با تدوین ی

کالس ها به مواد و وسایل آموزشی و رعایت تناسب تراکم کالس ها و کاهش محتوای کتب همراه با 

 ارتقاء دانش مهارتی معلمان و اولیاء ایشان بستر سازی شده است ؟
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      ...د در ارزشیابی معرفی شده ای را معلمین می توانن  کدام استاندار اخالقی ، انضباطی ، بهداشتی و

 توصیفی لحاظ کنند .

  

 مدیریت و شایسته ساالری در مدارس

اصوالً سازمانها بعنوان متولیان توسعه در جامعه و مدیران به عنوان محور اصلی گردانند گان چرخ های حرکتی 

آن ها ایفای نقش می کنند و سازمانی موفق است که که برای رسیدن به اهداف خود از مدیران شایسته تر و 

 ورزیده تری استفاده کنند .

اییها، دانش، مهارت، خصوصیات شخصی و شخصیتی و عالیق فرد یا شایسته ساالری مجموعه ای است از توان

عدم توجه به تخصص ، تجربه ، کارایی ، عالقه و   هوشمندی و استعداد که بسیاری از آن تجربی است .

در انتصاب مدیران مدارس ، باعث تضعیف سازمان و سیستم ، اقدامات بیهوده و صرف نیروی و زمان   توانمندی

 میم گیری های نامناسب خواهد شد .همراه با تص

یکی از معضالتی که دامنگیر آموزش و پرورش می باشد این است که اغلب برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده با 

تغییر مدیران دستخوش تغییر و تحول می شود. نگاه های سلیقه یی، صدور بخشنامه ها و آیین نامه های 

تن دادن به آزمون و خطا ، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام  متعدد، گرفتاری در وادی سالیق شخصی و

آموزشی وارد کرده است. در این میان حقوق مدیران مدارس خود عاملی جدی است برای عدم قبول مسئولیت 

 صاحب نظران و دلسوزان .
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 برخی دیگر از مشکل انتصاب مدیران ناکارآمد:

      نرژی ارزنده ی کار .اقدامات بیهوده و صرف زمان و ا 

      بله قربان گویان بدون خالقیت و... (  بوجود آوردن شرایط برای ورود افراد چاپلوس و متملق ( 

      . با انتصاب مدیران ناالیق ، روابط واقعی و سازمانی از مسیر رسمی خود خارج می شوند 

      الیق و شایسته ی خود خواهند شد . مدیران نا کارآمد ، باعث کاهش انگیزه های زیردستان 

       ایجاد تفرقه ، تبیض و جبهه گیری ها ی نابخردانه و حاشیه سازی نیز از انتصاب اینگونه مدیران

 خواهد بود .

       از آنجا که مدیران مدارس به مانند راهنما ، وظایف خطیری بردوش دارند که مهم ترین آنها هدایت

است پس ایشان ملزم به سیانت از کرامت انسانی ، رعایت قوانین الهی و حدود  انسان ها به سوی کمال

 آن می باشند .

      . فراهم شدن بدبینی و سوء ظن به همراه شایات مخرب 

  

 فضاها و امکانات فیزیکی مدارس ابتدایی

می بایست نشاط  بدون شك فضای فیزیکی مدرسه یکی از عناصر مهم آموزش و یادگیری دانش آموزان است که

و انگیزه های مرتبط را به دانش آموزان ، معلمان و اولیائ ایشان بدهد . هر آموزشگاه باید   و شادابی ، آرامش

فضاهای متنوع ای از کالس با مقاصد مختلف آموزشی و پرورشی ، کارگاه ، آزمایشگاه ، زمین های ورزشی و... 

ل از هرمورد انتخاب گردد. ) تحمیل نشود ( ؛ مدارس باید از ایمن داشته باشد ؛ مکان ایجاد آموزشگاه باید قب

 ترین اماکن هر منطقه و شهر باشند ؛ امکانات بهداشتی آن باید با نهایت دقت انتخاب گردد و ...
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در کشور ما اکثر فضاهای آموزشی به ویژه درمدارس ابتدایی به گونه یی است که حس ناخوشایند را در دانش 

ی میلی و بی انگیزگی را در معلمان ایجاد کرده است. وجود ویژگی هایی چون صحن حیاط بدون آموزان و ب

اختالف سطح، وجود دخمه ها و پیچ و خمها ، عدم وجود وسایل بازی در حیاط مدرسه ، دو تکه بودن نامناسب 

بی توجهی به فضای آموزش ، مشکالت گرمایشی و سرمایشی ،عدم وجود درخت و فضای سبزدر صحن حیاط ، 

جنسیت دانش آموزان ، وجود سرویسهای بهداشتی تنها در یك ضلع حیاط ، پوشش آسفالته کف حیاط ، غفلت 

 از اصول اسالمی، باعث بسیاری از موانع تربیتی شده است .

  

 مشارکت مردمی

ته و شایسته دعوت به امر خیریه و جلب مشارکت مردم در کشورهای اسالمی ، یویژه در کشور ما امری پذیرف

است وقطعاً مدارس ما بدون همکاری و مشارکت مردم نمی توانند به اهداف خود دست یابند و در تحقق برنامه 

 مواجه می شوند.  ریزی های صورت گرفته با چالش های زیادی

 اما واقعاً چرا مشارکت مردمی در مدارس ما هر ساله کم رنگ تر و چالش برانگیز تر می شود ؟

ردم در انجمن اولیا و مربیان در حد بسیار پایینی تنزلل یافته و نگاه بسیاری از خانواده ها به انجمن مشارکت م

های مدارس جور دیگری است ، تا جایی که بعد رویت دعوتنامه های مدارس ، با اکراه ، بحث پول به ذهنشان 

بیان ایجاد پیوند میان خانه و مدرسه متبادر می گردد ، این در حالی است که فلسفه وجودی انجمن اولیا و مر

 است. اما بعضی از علل این مسائل :
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       وجود شعار یك بام و دو هوای وزارت آموزش و پرورش در خصوص دریافت یا عدم دریافت کمك

 های مردمی .

      . فرهنگ غلط پیش ساخته در مردم 

       مدرسه .ضعف آموزشگاهها دربسترسازی ارتباط میان خانه و 

      . ضعف نگرش هاو ناهمانگی در برنامه ها ی عملیاتی 

       عدم بازخورد ) تبلیغی ( مناسب کمك های مردمی . ) بی کیفیتی امر آموزش و پرورش و عدم

 دریافت آن توسط خانواده ها (

      . فشار اقتصادی خانواده ها و مسائل سیاسی 

 

 س در دوره ابتداییتبیین و توضیح تجربیات تدری -د 

 روش های تدریس بنده در دوره ابتدایی  و توضیح هر یك از انها :

 بنده همیشه از روش های فعال و نوین تدریس در کالس استفاده می نمودم که در زیر به توضیح انها می پردازم 

 نمایم :مهم ترین روش های فعال تدریس که بنده از آنها استفاده می کردم را در زیر بیان می 

 روش حل مساله : -1

 یك ازروش های مورد استفاده بنده روش حل مسئله می باشد که در زیر توضیح می دهم .  

. حل مساله را رندیگ یمسئله دار قرار م یتیدر موقع رندگانیادگیاز طرف معلم ،  یسؤاالت یروش با ارائه  نیا در

آموخته شده را  شتریا ز قواعد پ یبیترک رندهیادگیآن  ی لهیدر نظر گرفت که به وس یندیتوان به صورت فرآ یم
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 نیا یودر ط ردیاز آنها بهره گ دیجد تیموقع كی یبرا یبه راه حل دنیرس یتواند برا یکند و م یکشف م

باالتر است که  یقاعده با قانون رده  كیموضوع تازه آموخته شده ،  نیشود. ا لینا دیجد یریادگیبه  ندیفرا

 نوع را حل کند. نیمسائل از ا ریسازد سا یا قادر مر رندهیادگی

 به روش حل مساله : سیتدر مراحل

 مساله. انی* ارائه و ب

 . هیفرض ی* ارائه 

 یموجود ، ارائه  یراه حل ها یو بررس یبه صورت انفراد ایچند نفره  یدانش آموزان به گروهها می* تقس

 . یشنهادیگزارش هر گروه در مورد راه حل پ

 شده به موارد مشابه . دییتا اتیفرض میبا توجه به مباحث مطرح شده توسط گروهها ، تعم اتیدر فرض ای دیی* تا

  :یروش بحث گروه -2

 روش دیگر مورد استفاده بنده روش بحث گروهی بود که در زیر به ان می پردازم .

مشترک شرکت  ید عالقه خاص و مور یموضوع یو منظم در باره  دهیسنج یی، گفت و گو یبحث گروه روش

 كیابعاد مختلف  یکالم یها تیروش ، دانش آموزان با شرکت فعال در فعال نیکنندگان در بحث است . در ا

 نیآورند. همچن یبه دست م یتر قینسبت به آن شناخت عم انیدهند و در پا یمساله را مورد بحث قرار م

آنان احترام گذاشت . استدالل کردن و گوش دادن  اتینظربه  دیدارند وبا یاتینظر زین گرانیکنند که د یدرک م

، روابط  یبحث گروه قیاز طر نیگردند. همچن یتحمل آرا م ی هیروح یآموزند و دارا یرا م گرانید یبه حرفها

بحث ، منطق ،  انیجر یابیو ارزش  لیمعلم تحل یاصل یفه یروش ، وظ نیکنند. در ا یم نیرا تمر یگروه

بحث را داشته باشد و هر جا  یکننده  تیتواند نقش هدا یالب گفته شده است . البته او مسازمان و صحت مط
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مراقب  دیبا نیکند. هم چن تیهدا یاصل ریخارج شود ، آن را به مس یاصل ریاز مس ایکه بحث به بن بست برسد 

 ، بحث را به خود اختصاص ندهند . یبخصوص رادباشد که اف

 : یروش بحث گروه سیتدر مراحل

 * انتخاب موضوع مورد بحث .

 بحث . یآموزش یهدف ها انی* ب

 موضوع مورد بحث. یاعضا در باره  ی* ابراز نظر همه 

 لیدورتر است با ذکر دل یگریتر و د كیمورد بحث نزد یبه پاسخ مساله  یکی* انتخاب دو نمونه پاسخ که 

 مطرح کننده.

 از بحث . یریگ جهیپاسخ مناسب و نت یبحث به سو انیجر تی* هدا

 . نهیزم نیکه به نظرمناسب است و انجام بحث و گفت و گو در ا یپاسخ یاز دانش آموزان در باره  ی* نظرخواه

 دانش آموزان شرکت کننده در بحث . یها تیفعال یابی* ارزش 

 روش پرسش و پاسخ : -3

 روش بعدی بنده روش پرسش و پاسخ بود که در زیر بیان می دارم .

 یمطلب انیب ای دیجد یمفهوم یآن شاگرد را به تفکر در باره  ی بهیاست که معلم به وس یاسخ روشو پ پرسش

 دیجد میشده شاگرد را در کشف مفاه یزیبرنامه ر یکند و با طرح سؤال ها یم قیاز معلوم به مجهول تشو

مطرح شوند که  یونه او به گ دشاگردان طرح گرد یعلم یها نهیبا توجه به زم دیکند. سؤاالت با یم تیهدا

 و ذهن را به حرکت در آورد. زدیتوجه شاگردان را بر انگ
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 روش پرسش و پاسخ : سیتدر مراحل

 مساله از ساده به مشکل . ای*انتخاب عنوان توسط معلم : طرح سؤال 

عات را موضوع فکر کرده و اطال یدانش آموزان : دادن فرصت به دانش آموزان تا در باره  ی*ارائه پاسخ از سو

 و به بحث و گفت و گو بپردازند. یجمع آور

شود .  یم اداشتیو در تابلو  ردیگ یمرحله نکات مهم سؤاالت دوباره مورد مرور قرار م نی: در ا یریگ جهی*نت

 را خود انجام دهند. یریگ جهیشوند تانت قیتشو دیدانش آموزان با

 ( :یزی) ذهن انگ ی( روش بارش مغز4

یدی که بنده از ان استفاده می کردم روش بارش مغزی یا ذهن انگیزی بود که در زیر به یك  از روش های جد

 توضیح آن می پردازم .

 انیب"رسد ، فورا یرا که درمورد موضوع به ذهنشان م یمطالب ی هیتمام کل یروش دانش آموزان با آزاد نیا در

کنند و آنها را به کالس  یخود استفاده م یقبل یاها و دانسته ه افتهیاز  یکنند، و به طور ناخودآگاه و فور یم

آنها در کنار  یکنند که تمام یم انیرا ب یماتجمالت و کل یدانش آموزان مجموعه  جیدهند.به تدر یارائه م

 از مطالب مرتبط با سر فصل مربوطه را ارائه دهد. یتواند بخش عمده ا یم گریکدی

 : یروش بارش مغز سیتدر مراحل

 معلم به دانش آموزان . ینوان )موضوع( از سوع كی*ارائه 

 در مورد عنوان از طرف دانش آموزان . یمطالب ، کلمات و جمالت یفور انی*ب

 توسط معلم . اهیتخته س ی*نوشتن مطالب دانش آموزان بر رو

 مطالب. ی*جمع بند
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 . یریگ جهی*نت

 (: یاریمختلف ) هم یموضوع به بخش ها میروش تقس -5

 د استفاده من روش همیاری بود که در زیر توضیح می دهم :روش دیگر مور

روش مشارکت  نیا یاصل یژگیدرس شرکت دارند. و سیمعلم در تدر یدانش آموزان به جا ی هیروش کل نیا در

 یاریهم قیاز طر یریادگیباشد. در یدانش آموزان م ریبه سا یو مطالب درس میدانش آموزان در انتقال مفاه

است  نیروش ا نیا قیاز طر یریادگی یاز هدف ها یکیشود.  یم یریادگیوه باعث کارآمد شدن تفاوت افراد گر

،  رانیفراگ یلیتحص شرفتیموجب باال رفتن پ قیطر نیکار کنند و از ا یبا هر کس رندیبگ ادیکه دانش آموزان 

سالم به آن  یو شناخت یروان،  یاجتماع یتوسعه  یشود که برا یبه آنها م یارتباط مثبت و انتقال تجارب جادیا

 دارند. ازین

 م موضوع :یبه روش تقس سیتدر مراحل

 نفره . 6 یها میت لی*تشک

 مختلف یدرس به اجزا می*تقس

 . میت یاز اعضا یکیهر بخش توسط  ی*مطالعه 

 که آن بخش مشترک را مطالعه کرده اند. میاز هر ت ییمطالب هر بخش توسط اعضا رامونیپ ی*بحث و بررس

 ها به نوبت . یمیهم ت یبرا حیخود و توض میازگشت هر فرد به ت*ب

 : میت یی(روش طرح کارا6

 روش بعدی مورد استفاده بنده روش کارایی تیم بود که در زیر به بیان و توصیف آن می پردازم .
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وشش قرار شود که محتوا را تحت پ یداده م یشود بعد سؤاالت یدر قالب متن ارائه م یروش موضوع درس نیا در

را در پس آزمون به منظور  یگریود یریادگیرا در خود طرح  یکیتوان دو نوع سؤال طرح کرد که  یدهد. م یم

 یلیاگر آزمون خ رایسخت بدانند، ز یتعارفسؤاالت را در حد م دیبا رانیمورد استفاده قرار داد. فراگ یدرک فرد

 یجواب را م رانیآسان باشد همه فراگ یلیو اگر خکند  دایکس نتواند پاسخ را پ چیسخت باشد ممکن است ه

 دانند .

 : میت یدر روش طرح کارا سیتدر مراحل

تا پاسخ  ردیگ یآنان قرار م اریسؤاالت در اخت ایمشخص و سؤال  رانیفراگ یمطالعه فرد یبرا ی*متن درس

 دهند.

پاسخ به  نیبهتر یدر باره  میت یتا اعضا ردیگ یها بحث صورت م میبه سؤاالت در ت یفرد یی*پس از پاسخ گو

 هر سؤال به توافق برسند.

را به خاطر داشته  "یکن یتو اشتباه م "و  "من با آن مخالفم  " نیتفاوت ب دیبا میت یبحث اعضا انی*در جر

 باشند.

 میت یتوافق یو پاسخ ها هیاول تیاز فعال یفرد یشود و به پاسخ ها ی*پس از اتمام بحث پاسخ سؤاالت ارائه م

  شود. ینمره داده م زانیتوسط فراگ

 و مشکالت مربوط به آن یضعف آموزش ریاض عوامل تبیین یك تجربه آموزشی :

ساله در این خصوص باید عرض کنم که بیان مشکالت آموزش درس  توجه به تجربیّات و مطالعات چندین با

از مشکالت   یبند نب مختصراً به یك دستهتوان در یك یا چند مقاله گنجاند و ارائه داد پس اینجا یریاضی را نم

یا در هنگام مشاهده تدریس  مهستند که اینجاب یا در کالس درس خود یپردازم این مشکالت مشکالت یم
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که  باشد یم ینواقص یاینجانب است که خود دارا یام و تقریباً نظریات شخص همکاران به آنها برخورد کرده

 مورد توجّه و استفاده شما اساتید محترم واقع گردد.امیدوارم حق مطلب را بیان کرده و 

 یدرس یها کتاب یکه مربوط به محتوا ی( عوامل ضعف آموزش درس ریاضالف

 باشد. یم یابتدای

 یها ها بتوانند در شرایط جدید و با توجه به آموخته در این است که بچّه یاز مهمترین اهداف آموزش ریاض ییک

 یجدید یها آموزان کار شده باشد و موقعیت شود که با دانش میسّر می یین امر وقتقبلی مسائل را حل کنند و ا

چه  یدرس یها و کتاب یدرس یمحتوا بینیم یم دفحل مسائل بوجود آوریم. با توجّه به این مطالب و ه یرا برا

 رسیدن به این هدف بوجود آورده است. یمعلّمان برا یرا برا ییها محدودیت

 محدودیت زمان -1

ها اوّل تا پنجم  پایه یدر همه  یدر مدارس محدود است محتوا ریز مواد درس ریاض یتدریس ریاض زمان

آموزان به فکرکردن و پیداکردن روش حل مسئله و  است اما حلّ مسئله و تشویق دانش یبراساس جدول زمان

ایوبیان مقایسه کالس درس  یاقآ یانجام تمرینات الزم در این رابطه نیازمند زمان است در دومین همایش ریاض

معلّمان آلمان، ژاپن، آمریکا را با معلّم استان کردستان موشکافانه نشان دادند. همه دیدیم که در مدارس  یریاض

معلّم  یآموزان بود ول گر کار دانش می داد و با فراغ بال و خیال آسوده نظاره یا دیگر معلّم مسئله یکشورها

ما  یبرنامه درس ریاض یکه محتوا شویم ین کالس درس در جنب و جوش بود متوجّه ماستان ما از ثانیه آغازی

فکرکردن  یبرا یها انجام بدهند بدون اینکه زمان مفاهیم زیاد و تمرینات زیاد را بچّه دیشده که با یطراح یطور

که حتماً باید  یندب شاگردان در نظرگرفته شده باشد.سپس معلّمان مجبور هستند با توجّه به جدول زمان یبرا

 یدرس یبینیم محتوا هم دارد را ارائه دهد. پس می یماه که یك ماه تعطیل 2صفحه ریاض پایه سوم  در  211
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کودک در نظرنگرفته و هر  یفکرکردن جهت رسیدن به جواب مسئله را برا یبرا یشده که زمان یطراح یطور

 یفقط برا یشود که این زمان در نرم جهان یسردقیقه تد 45ما باید در زمان  یدر کتاب ها یمطلب درس

 آموز داده شود تا خود به راه حل مسئله برسد.                  مسئله باید به دانش یفکرکردن رو

 محدودکردن معلّم در انتخاب محتوا و فعّالیّت مناسب                    -2

را از معلّمان ما سلب  یشده که   هرگونه انتخاب یطراح یطور یدر ابتدای یدرس ریاض یها کتاب یها برنامه 

که با  یمتمرکز کنند. در صورت یمطالب درس یکرده که همین امر باعث شده که معلّمان فقط فکر خود را رو

آموزان را به  که دانش یهای بین فعّالیّت تواند یگذاشتن معلّم در انتخاب آن معلّم م  تجدید نظر در محتوا و آزاد

را که  یهای ها که فقط مشغول کننده هستند تفاوت بگذارد وفعّالیّت و فعّالیّت دهد یسوق مفکرکردن 

به معلّم کالس اوّل  ییمحتوا کنم یعرض م یرا انتخاب کند. مثال شود یها م در بچّه ییادگیر یکننده  تسهیل

 ،ییادگیر 11شتن آن تا عدد شناخت اعداد و خواندن و نو یکودکان را در یادگیر ادانهارائه شود که معلّم آز

زیویه  ی منطقه یاز روستاها یکه از یک یمفهوم جمع و تفریق و حل مسائل مربوط به آن کمك کند. در بازدید

« اید؟ چند خوانده ی حهتا صف یها ریاض بچّه» پایه اوّل پرسیدم: یها ماه بود که از بچّه  یبه عمل آوردم در د

بپرسید چه کار به  یشما ریاض» معلّم به من گفت:« ما که ریاضی نداریم. ؟یاضری» ها تعجّب کردند گفتند: بچّه

آموزان در  ها کردم این دانش از بچّه یوقت سؤاالت« ام. به آنها نداده یدارید. من هنوز کتاب ریاض یکتاب ریاض

وم جمع و تفریق و حل بودند. معلّم اعداد را به آنها یاد داده بود. مفه اوّلآموز پایه  سطح آخر سال یك دانش

 اند.                                                که محدود به کتاب بودند یاد گرفته بوده یبهتر از مدراس یمسائل مربوط به آن را خیل
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 درس                            یدر ارائه مطالب محتوا یعدم هماهنگ-3

آموز  کنیم در  کتاب ریاضی پایه چهارم دانش  یپایه چهارم اشاره م یبیان بهتر این موضوع به کتاب ریاض یبرا

شود که  کم به مرحله حل مسائل مختلف تقسیم نزدیك م و انجام تمرینات   تقسیم هستند و کم یدر اوج یادگیر

حث کنده شده و به مب  و کودک از  مطلب تقسیم شوند یبا   زدن یك ورق دیگر یك دفعه وارد هندسه و زاویه م

بینیم که با توجّه به بازدید از کالس حدود  یپایه چهارم م ی. البتّه این مشکل را بیشتر در ریاضپردازد یزاویه م

در این پایه همین عدم  یدرس ریاض یالقول بیان کردند که مشکل اساس نفر از معلّم پایه چهارم همه متّفق 12

ارائه یك مطلب و گاهاً در اوج آموزش از مطلب کنده باشد که پس از   یم یمطالب درس یبند ستهتوجّه به د

 یرا برا یقبل یها رسند که دوباره معلّم باید آموخته یشده و پس از چند صفحه دیگر دوباره به همان بحث م

 کند              یرا فراهم م یمعلّمان مشکالت یها مرور بکند که این از نظر محدودیت زمان نیز برا بچّه

توان  یکنند، م  یها موجبات آن را فراهم م کتاب یکه محتوا یدرس ریاض یآموزش عوامل ضعفدر خصوص  -4

 یکه کودکان را بیشتر به درس ریاض یفکر یها  یکشور، توجّه کم به باز یمشاهیر ریاض یگفت توجّه به معرّف

ویم که فرد باید نبود باید بگ صوصشده در این خ یآموزش گیرنده درس توجّه کم یاصل یجذب کند، به نیازها 

را احساس کند تا نیاز به فکرکردن و سپس تالش در جهت کشف آن را در فرد به وجود آورد، عدم  یچیز

 یتوان ازدیگرعوامل یرا م یعلم ریاض     یجهان یها در مقابل پیشرفت یدرس یها ومحتوا برنامه یپذیر  انعطاف

                                                       کرده.     شدانست آموزش این درس را   دچار چال

 یآموز ابتدای مربوط به خود دانش ی( عوامل ضعف آموزش ریاضب

برخوردار است. علت ضعف در  یدر نظر معلّمان از اهمّیّت ویژه ا یعامل از عوامل ضعف آموزش ریاض دومین

گیرند و در  یم که در دروس دیگر نمره قابل قبول مدرمدرسه داری یآموزان خود کودکان است. گاهاً ما دانش
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مشکل دارند. طبق تعریفی که  یریاض ستاریخ و ... موفّق هستند امّا در در ،یمثل فارس یمطالب درس ییادگیر

است که  یشدید ینارسای یریاض یکردن کرده است، اختالل در یادگیر و حساب ی[ از اختالل ریاض5دیسمور]

 یذهن یماندگ یا عقب یعاطف یماندگ آید و با عقب یکردن و ریاضیات بوجود م حساب یها در بوجودآمدن مهارت

 است.                                                          یینو یا شرایط نامساعد مدرسه قابل تب

                                                                    توان به دو قسمت تقسیم کرد:            یرا م یریاض یدر یادگیر ینارسای یطور کل به

دیگر در ارتباط است  ینارسای یبه نوع یکردن و در ریاضیات گاه در حساب یبرطبق تحقیقات موجود، نارسای-2 

                 و...                                                    یگفتار ،یدیدار ،یمثل دریافت شنیدار

 یبرا یکردن و ریاضیات ممکن است به خاطر اشکال در تفکر کم در حساب ی: نارساییدر تفکر کم یینارسا-1 

این کودکان قادر نیستند، اصول ریاضیات را درک کنند. معموالً در  یآموزان بوجود آید. به بیان از دانش یبعض

دارند. چنین  یاشکاالت یریاض     اعمالدر انجام  یسند ولبخوانند و بنوی توانند یکودکان م یچنین موارد

چون باال و پایین و چپ و راست، روابط  یمفاهیم ییادگیر ،یممکن است در مورد درک روابط فضا یمشکالت

 ها و اشکاالت و غیره باشد.                                                  مقادیر اندازه

دهند که آنها بااین طرز  ینسبت م یخود را به چیزهای یها ها و موفّقیّت ستآموزان شک دانش گاهاً

آموخته  یکه به این موضوع درماندگ دهند یبه شانش یا چیز دیگرنسبت م یها خود در درس ریاض فکرازموفّقّیت

مشاهده  آموزان بیشتر دانش یندر ب یآموخته شده، در درس ریاض ی. امروزه متأسفانه درماندگگویند یشده م

شده که گریبانگیر  یدرس ریاض یدر یادگیر یاز این قبیل باعث بوجودآمدن مشکالت ی. مشکالت روانگردد یم

دیگر از  یطلبد. یک یم یشده و همین امر ضرورت مشاوران مجرّب را در مدارس ابتدای یآموزان زیاد دانش

نیست و در شرایط  یطبیع یها گر ترسآموزان ترس از اعداد است که مثل دی شایع در بین دانش یبیمارها

 یشده باشند به قول پیاژه: دستخوش نوع یکه دچار چنین ترس یآموزان کند. با این همه دانش یبروز م یمعین
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بنابراین  شود یم یکه خود به خود درک روابط را دشوار ساخته، مانع یادگیر شود یم «یاستعدادنمای یب»

 یرو یباره از اشتغال به مباحث ریاض آموزان را یك را که اکثریت دانش« اعدادترس از »مبارزه علیه  گرجاست ا به

 از اهم وظایف مدرسه بدانیم. کند، یگردان م

                       یاز عوامل ضعف آموزش ریاض گریچند عامل د       

تأثیر نیست  هم بی  محدودیت زمان را بیان کردیم اما مکان یاز عوامل آموزش ریاض نقش فضا و مکان:-1

را در نظر بگیریم که  یشگرف دارد مثالً کالس یکودکان تأثیر یکالس در یادگیر یدانیم که فضا یقیناً همه می

ها و مردم باعث عدم تمرکز  ماشین یکوچك دارد؛ سپس نور کم است در کنار خیابان است؛ سروصدا یها پنجره

که حقّ    اظهار نظر  یاین درس مؤثر است معلّم یلّم نیز برروایجاد شده توسط مع یو خود فضا شود یها م بچّه

 حل مسئله نخواهد داشت.                                                  یبه فکرکردن رو یا آموز نیز هیچ عالقه دهد دانش به بچّه ها را نمی

 یاند دیگر مسئولیّت مدرسه فرستاده کنند چون فرزندشان را به یها فکر م اکثر خانواده نقش خانواده: -2 

کودکانشان باشند. در این خصوص  یو ظاهر یندارند. بلکه فقط باید مواظب وضع ماد یدر قبال تحصیل و

بوده   توجّه یب یآموز خیل دانش ینا یکنم مدیر یك مدرسه بودم آموزگار پایه پنجم گفت فالن ینقل م یا خاطره

داشته باشیم. من هم بر  یکه با اولیاء ایشان صحبت ستیبهتر ن ایست .آهایش ضعیف شده ا و خالصه در درس

تشکیل دادیم.معلّم مشکالت فرزندش را بیان  یحسب وظیفه پدر ایشان را صدا زدم و با معلّم یك جلسه سه نفر

علّم( هایش ضعیف شده به من چه، این آقا )روبه م مدیر پسر من در درس یآقا» آموز گفت: کرد و پدر این دانش

 «دهد؛ اگر بداند کار ایشان است و اگر نداند، کارایشان است. یبه او درس م

عدم توجّه خانواده به این  دهند یآموزان در منزل انجام   م را دانش یاز تمرینات ریاض یتوجّه به اینکه خیل با

                     باشد.    یآموزش درس ریاض یها وجودآورنده ضعف  از عوامل مهم  به تواند یموضوع م
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ها به کالس و درس  آموزان و خانواده دانش یتوجّه یاز دالیل ب گرید ییک :یخصوص یکالس ها -3 

آموز مطمئن است که اگر در کالس هم متوجّه نشود، یك بار دیگر  است. دانش یخصوص یها وجود کالس یریاض

از کالس راحت و کم  ایدشود و آن طور که ب یم خسته یتدریس تکرار خواهد شد امّا در مدرسه به اندازه کاف

تواند استفاده بکند چون تمرینات حاضر و آماده حل شده در اختیارش قرار گرفته و  یهم نم یظرفیت خصوص

 یبرا یبلد نیست که کتاب تمام شده و فرصت یشود چیز یمتوجّه م یهمه را یاد گرفته اما زمان کند یفکر م

                نمانده است.  یجبران باق

معلّمان ما منابع کافی و به روز در زمینه آموزش  :یریاض یعلم یها در اختیارنبودن یافته -4

 را در اختیار ندارند.                     یریاض

 یرا برا یریاض یهستند که همواره امر تدریس و یادگیر یکه وسایل دانم یهمه م :یکمبود تکنولوژ -5 

ها  که بچّه یها ساخته شود بهتر است مثالً جدول . هرچند که این وسایل  توسط بچّهکنند یم تر ها راحت بچّه

 مؤثّرتر است از جداول آماده و غیره....  یخیل سازند یخودشان    م

 

 است:   ییکه مربوط به معلّمان ابتدا یضعف آموزش ریاض علل

 ین باید بگوییم که معلّمان استان ما معلّماندر منطقه و استا یاین قسمت از عوامل ضعف آموزش ریاض در

 یام معلّم بر اثر فشارها ام. دیده درس بوده یها معلّمان در کالس یها کش، من خود شاهد اشك دلسوز و زحمت

از کالس  یام که وقت را دیده ی. معلّمانکند ی. صدایش تغییر ملرزد یهایش م حاصله از تدریس چگونه دست یروان

ها  کار بوده اند. همه اینها نشانه یك پتانسیل بزرگ در امر تغییر است این مثل یك نقّاش یا گچ آیند یبیرون م

 یرا تحویل اجتماع خود دهند که دارا یآن است که معلّمان استان ما خواهان این هستند که انسان های ی  نشانه
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معلّم  یشاهد این امر این است که وقتاز خودشان بهتر و بهتر باشند و  یواال باشند و حتّ یها فکر و اندیشه

شاگرد من بوده امّا  یفالن کند یبا خنده و با غرور و با افتخار بیان م بیند یم یآموز خود را در مراتب عال دانش

 باید این پتانسیل به حرکت درآید.

ما به اندازه در جامعه  یبخش هم باشد، ریاض اند ممکن است لذّت بدون زحمت نیست امّا هرگز نگفته یریاض

رفع مشکل با رفتار و گفتار خود  یآن غول بسازیم و به جا زازینیست ما معلّمان ن یانگیز شده و نیاز هول یکاف

 بر شدّت آن بیافزاییم.

 یبرم یریاض یآموزش یها از ضعف یا بخواهیم چه نخواهیم باید این واقعیت را قبول کرد که علل عدیده چه

کنم و شاهد هم بوده و هستم با  یجانب خود به عنوان یك معلّم بر این امر اعتراف مگردد به خود معلّمان. این

 یبودن معلمان به یادگیر  عالقه یبآموزش از دور و نزدیك شاهد  ییتوجّه به تجارب مدیریتی وراهنما 

د را به ما روش مجسّم و مجرّ یربیع یکه در تربیت معلّم آقا یمناسب تدریس بوده و هستم. در زمان یها روش

این روش را حفظ کنیم غافل از  یتا بازنشستگ خواهیم یما هست و م یها گفته هنوز هم همین روش در تدریس

را که معلّمان را در  یعوامل توان ینیز وجود دارد خالصه اینکه م یریاض یدگیریا یتر برا مناسب یها اینکه روش

شرح ذیل بیان کرد. با توضیح اینکه این مطالب کند به صورت مختصرو به  یسهیم م یضعف آموزش ریاض

که امیدواریم در رفع آن نواقص کوشش  شود یرا شامل م یبلکه قسمت شودیما نمی یشامل همه معلّمان ریاض

 است که امیدوارم معلّمان عزیز از موضوع دل گیر نشوند. یو این نظریات تقریباً نظرات شخص کنند

 ها جدید تدریس. و روش یشناس روان یها عه کتابمطال یعدم عالقه و حوصله برا -2

 .یدار عدم توجّه به نظریات و پیشنهادات دیگران در خصوص تدریس ریاض و در امر کالس-1

بیشتر از طرف مسئولین ادارات به درس  یتوجّه )البته کم یضمن خدمت ریاض یها نکردن در کالس شرکت -1

 شده.( یریاض
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قدم شوند و نواقص آن را به مسئولین  پیش یدرس ریاض یها کتاب یمحتوا یمعلّمان باید در امر بررس -4

مؤثّر باشد و هیچ  یریاض یدر امر تدوین کتب درس تواند یانعکاس دهند. چون هیچ کس به اندازه معلّم نم

 داند. یرانم یریاض یها به اندازه خود معلّم عوامل ضعف کتاب یمسئول

 کند. یرا خوب درک نم یکه ریاض یآموز خورد صحیح با دانشجهت بر یعلم روانشناس ییادگیر -5

 کند. یاین درس دور م یها آموز را از جذابیّت نسبت برخورد صحیح با دانش مورد یب یها یگیر سخت -6 

وجه در این خصوص   نسبت به روش تدریس خود دارد و به هیچ یاز معلّمان یك نوع نگرش سنت یبعض -1 

 پذیر نیستند.  انعطاف

 یدر خصوص چگونگ یا گونه دوره التّدریس( هیچ  از معلّمان مخصوصاً )سرباز معلّمان و معلّمان حق یبعض -2

 .شود یم یدر درس ریاض یا ریشه یها اند؛ همین امر گاهاً باعث ضغف را نگذرانده یتدریس درس ریاض

 یشود.یعن ید: معلّم،معلّم زایده مگوی کنم ایشان می یپایان این قسمت به یك سخن از دکتر بهزاد بسنده م در

 مایه یك معلّم خوب نیز در او باشد.  گیرد، باید درون یمعلّم عالوه بردانش تدریس که فرا م

 

 درمان آن یوراهها ییمشکالت خواندن در دوره ابتداتجربه آموزشی : 

دراینجا اموزان است که  یکی از مشکالت دانش اموزان در دوره ابتدایی مشکالت در مهارت خواندن دانش     

الزم می دانم گزیده ای از پیشنهادات کاربردی مداخله گر در افزایش مهارت خواندن در خانه ومدرسه ارائه می 

تان زمینه های مناسبی را در جهت اشاعه فرهنگ اس ومناطق نواحی در  گردد امید است نقش مؤثر مسئولین

معلمان ،مدیران وخانواده ها فراهم نماید وبا استفاده از  ونگرش خواندن هدفمند در فضای فکری جامعه ی
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راهکارهای پیشنهادی فضای دلپذیر یاددهی ویاد گیری در سایر یادگیری ها مثل )ریاضی ،علوم اجتماعی و....( 

                                                                   .بیش از پیش فراهم گردد

 وط به قبل از مدرسه :پیشنهادات مرب

(پیشنهاد می شود والدین ، قبل از این که فرزندانشان به مدرسه بروند اقدامات زیر را برای تقویت سواد 2)

 خواندن ومهارت درک مطلب انجام دهند.

 انجام    ، الفبایی بازیهای اسباب با کردن بازی    ،  وسرود شعر خواندن   ، صّه گفتن ق   ،   کتاب خواندن

 خواندن   ،  کلمات یا حروف ،نوشتن کلمات با بازی  ، کامپیوتر از استفاده با خواندن به مربوط های فعّالیت

 ، شود  ها خواندن آموزش داده میآن در که تلویزیونی های برنامه تماشای   ،  بلند صدای با ها وبرچسب تابلوها

 خیابان تابلوهای ندن،خوا   دارند نویس زیر که تلویزیونی های برنامه تماشای

بهتر است والدین برای ترویج فرهنگ مطالعه و عادت به خواندن کارهای زیر را   

 انجام دهند:

 خواندن مطلبی با صدای بلند برای کودک

 بی رابا صدای بلند می خواندمطل  گوش دادن به فرزند هنگامی که

 صحبت کردن با فرزند درمورد مطالبی که به تنهایی خوانده است

 صحبت کردن با فرزند در مورد مطالبی که والدین یا یکی دیگر از اعضای خانواده خوانده است
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 بحث وگفتگو با فرزند در مورد آن چه او در کالس در ارتباط با خواندن انجام می دهد

 رفتن با فرزند به کتابخانه یا کتابفروشی

 دن اطالعات ویا نوشتن بعضی مطالبکار یا بازی با کامپیوتر به همراه فرزند برای به دست آور

 تشویق فرزند به نوشتن بدون استفاده از کامپیوتر

 پیشنهادات مربوط به فعّا لیت های مدرسه :

(به منظور بهبود وتقویت بازده تدریس معلم مدیران مدارس معلمان را هرچند وقت یك بار به انجام اقدامات 1)

   زیر تشویق کنند

 ی یکسانی دارند در یك گروه قرار دهند.دانش آموزانی که توانای

 دانش آموزانی که توانایی متفاوتی دارند در یك گروه قرار دهند.

 با استفاده از معیارهای دیگری دانش آموزان را گروه بندی کنند

 برای آموزش خواندن با تك تك دانش آموزان به شکل انفرادی کار کنند

ت های مربوط به آموزش خواندن می پردازند ، هرچند وقت یك بار هنگامی که معلمان به آموزش وسایر فعالی

 دانش آموزان را مکلّف به خواندن مطالب زیر کنند:
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 مطالب ، نمایشنامه شعر  حکایت ها وافسانه ها ، داستانهای دیگر )رمان ،کتابهای قصّه بلند با فصلهای مشخّص ،

 ونمودارها ،شکلها دولهاج ووقایع، اشخاص ، اشیاء ی باره در وتشریحی توصیفی

(پیشنهاد می شود هنگامی که معلمان به آموزش وسایر فعالیت های مربوط به آموزش خواندن می پردازند 1)

 ،هرچند وقت یك بار کارهای زیر را انجام دهند:

 مطلبی را با صدای بلند برای کالس بخوانند.

 کالس بخوانند از دانش آموزان بخواهند مطلبی را با صدای بلند برای تمام

 از دانش آموزان بخواهند که مطلبی را با صدای بلند دوتا دوتا ویا در گروههای کوچك بخوانند.

 از دانش آموزا ن بخواهند مطلبی را با صدای آهسته برای خودشان بخوانند.

ره های (پیشنهاد می شود معلمین مدارس ابتدایی )پایه چهارم( به عنوان بخشی از تحصیالت رسمی یا دو4)

 آموزشی خود ، در زمینه های زیر مهارت الزم را آموزش ببیند

موزشهای جبرانی در آ ، روانشناسی ، انشاء آموزش تدریس روش ، خواندن تدریس روش زبان وادبیات فارسی ، 

 استثنایی آموزش  ،  کودکان زبان ورشد گیری یاد     ،  خواندن های تئوری ، قرائت فارسی وخواندن 

یشنهاد می شود معلمان از دانش آموزان بخواهند که پس از خواندن مطلبی در کالس ، کارهای زیر را ( پ5)

 انجام دهند

 به سوال های مطلبی که خوانده اند در کتاب یا برگه تمرین پاسخ دهند*
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یا   تاندر باره موضوعی که خوانده اند ، مطالبی بنویسند ) به عنوان مثال ، خالصه ای از مطلب ، یك داس*

 احساس خودشان در باره آنچه که خوانده اند(

 به سوالهایی که معلم در باره آنچه خوانده اند می پرسد ، جواب بدهند *

 با دانش آموزان دیگر در باره موضوعی که خوانده اند صحبت کنند *

 در باره موضوعی که خوانده اند ، نمایشهای مناسب اجرا کنند *

 انده اند ، مصداقهایی در زندگی روز مره بیابند وتوضیح دهنددر باره موضوعی که خو*

 در باره آنچه خوانده اند با دیگر دانش آموزان کالس تحقیق گروهی انجام دهند*

بهتر است که معلمان هر چند وقت یك بار از دانش آموزان IT ( برای ارتقاء سواد الکترونیکی وتوسعه فرهنگ6)

 ه کارهای زیر را انجام دهند.بخواهند با استفاده از رایان

 با استفاده از فن آوری کامپیوتری اطالعات مورد نیاز خود را به دست آورند

 داستانها یا مطالب دیگری را روی صفحه نمایش کامپیوتر بخوانند

 با استفاده از نرم افزارهای مناسب آموزشی مناسب ، مهارتها وروشهای خواندن خود را بهبود بخشند

 .ه از کامپیوتر داستان یا مطالب دیگر را بنویسندبا استفاد
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 )ارائه پیشنهادات برای درس انشا ( چگونه انشا بنویسیم ؟تجربه آموزشی   :  

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برای اولین بار با درس انشا آشنا می شوند، پس باید تناسب، اندازه و کیفیت 

ایر مسائل رعایت و مدنظر قرار گیرد و حتی چند جلسه آغاز سال با استفاده از لغات مطابق گنجینه لغات و س

روند نگارش مخصوصاً با توجه به گروه سنی دانش آموزان آموزش داده شوند ، برای این کار بهتر است چندین 

مورد از انشای دانش آموزان سال قبل برای بچه های کالس سوم خوانده شود و در مورد آنها بحث و بررسی شود 

 . و نقاط ضعف و قوت آنها مورد تاکید قرار گیرد

این آموزش ها با توجه به توانایی و ذوق و سلیقه هـر معلـم و دیـدگاه وی می تـواند گوناگون باشد اما به نظر 

 : من بهتر است این آموزش بدین گونه باشد

 

توضیحات الزم در خصوص آن  موضوعی که برای انشا انتخاب می شود باید کامالً واضح و محدود باشد و -2

 . موضوع ارائه شود

چگونگی ربط دادن جمالت و گسترش حوزه واژگان و افزایش کمیت جمله ها به طور خیلی ساده و خالصه  -1

 .آموزش داده شود

 .تصاویری در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و از آنها بخواهیم در مورد تصاویر چند سطری برای ما بنویسند -1

 .جمالت درهم ریخته را با اندازه های متفاوت در اختیار آنها قرار دهیم تا آنها کامل نمایند -4
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پاکیزه نویسی , رعایت اصول نگارش در دوره ابتدایی ، چگونگی تنظیم ساختار انشا و پیش نویس و پاکنویس  -5

 .نیز مورد تایید و پیگیری قرار گیرد

توانند یك انشای خوب بنویسند ، البته بهتر است این کارتون نمایش با تعریف یك کارتون یا داستان می  -6

 .داده شود یا داستان را خودشان بخوانند

در مناطق دو زبانه بهتر است از ابتدا دانش آموزان عالوه بر زبان مادری از زبان فارسی که زبان نوشتاری و  -1

و از زبان مادری در کالس استفاده نکنند تا گنجینه  معیار و مالک ارزیابی ما می باشد، به خوبی استفاده کنند

 .ی لغات آنها افزایش یابد

 انواع انشا در پایه سوم ابتدایی

 نامه نگاری -5انشا شفاهی  -4داستان نویسی  -1خاطره نویسی  -1انشای توصیفی  -2

 

 روش ارزشیابی درس انشا

ت که انشا تدریس می گردد ، معلم دالیل برتری در مقطع ابتـدایـی بخصوص در پایه سوم چون اولین سالی اس

انشاهای دانش آموزان را برای آنان بیان کند و نقاط قوت آنها را در این خصوص بیان می نماید تا از این طریق 

 . دانش آموزان دیگر این نقاط را در نوشته های هفته های بعدی خود مورد توجه قرار دهند

 :ا را می توان بدین عناوین بیان کردبرخی از معیارها و برتری انشاه
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 جمله بندی صحیح -2

 ربط داشتن جمله ها با توجه به موضوع -1

 رعایت توالی زمانی و مکانی و عدم تکراری بودن آن -1

 رعایت جمله بندی و نوع جمله ها -4

 طوالنی نبودن داستان -5

 چند روش پیشنهادی برای تقویت نگارش انشا در دوره ابتدایی

وجه به بررسی دیدگاه های صاحب نظران و مطالعاتی که انجام شد چندین راه برای افزایش فعالیت و عالقه با ت

 : مندی دانش آموزان به درس انشا پیشنهاد می شود

 .سطر هم باشد 4الی  1نوشتن انشا حتماً در کالس صورت بگیرد حتی اگر  -

 

تاریخ ، امضا نماید تا تغییر متن انشا در زمانی که دانش آموزان بعد از نوشتن انشا معلم کلیه انشاها را با قید  -

 .انشای خود را قرائت می کنند ، به حداقل برسد

 .بعد از نوشتن انشا ، یکی یکی از دانش آموزان بخواهیم تا انشای خود را بخوانند -
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قه فراوان دارند بنابراین چون پرورش تخیل در کودکان خیلی قوی است و به داستان های خیالی و فضایی عال -

 .سعی شود موضوعات انشا به صورت داستانی انتخاب شود

معلم می تواند چند کلمه ای از داستانی را روی تخته بنویسد و از دانش آموزان بخواهد دنباله داستان را به  -

سبت ها کاربرد میل خود ادامه دهند. که این امر در پرورش تخیل کودکان موثر می باشد. این روش در منا

بهتری دارد ، مثالً در ماه رمضان می توانیم روی تخته سیاه مطلب را این گونه آغاز کنیم : )) در یکی از روزهای 

 . ... ماه رمضان علی در مدرسه می خواست آب بخورد و یك دفعه یادش افتاد که

ی یعنی کلماتی را در روی تخته شیوه داستان گویی می تواند به چند شکل صورت بگیرد : به صورت نوشتار -

سیاه که همدیگر را در حول محور موضوع مورد نظر ، تداعی نماید و خود دانش آموزان ادامه دهند ، یا این به 

صورت تصویری ) تصویر خوانی ( باشد . تصویری که حاوی یك موضوع و مفهوم باشد و دانش آموزان بتوانند از 

 . دروی این تصویر مطالبی را بنویسن

برای دانش آموزان قصه ای بخوانیم یا بعد از آنها بخواهیم دوست دارند خود را به جای کدام یك از شخصیت  -

 .های قصه قرار دهد و برای ما قصه شنیده را خالصه نویسی نماید

 .دهیم تمامی موضوعات فصل ها را می توانیم در قالب داستان و به زبان بسیار ساده و کودکانه شروع و ادامه -

 

معلمان نیز باید با روش داستان نویسی و ساخت داستان ، طوالنی نبودن انشا آشنا شوند ، هدف داستان و  -

 توالی مطلب را بدانند.
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 بیان نکات ویژه حاصل تجربیات بنده :

 توصیفی طرح تشویقی جمالت - 1

 اصطالحات یا و جمالت کمبود هستند گربان به دست آن با توصیفی طرح معلمان بیشتر که مشکالتی از یکی

 حتی و شده تکراری جمالت مدتی از پس که طوری.  است آموزان دانش واداشتن تحرک به و تشویق جهت

 بودم فکر این در ها مدت. شود می خسته کند می تکرار را ای کلیشه جمله چند مرتب اینکه ای نیز معلم خود

 زیر جمالت حاوی که کپی برگ یك اینکه تا کنم استفاده آموزان دانش....  و تشویق برای متفاوتی جمالت از که

 دیگر اختیار در را آن گرفتم تصمیم و شدم حال خوش بسیار.  رسید دستم به همکاران از یکی توسط بود

 .دهم قرار عزیزان

 جمالت این از یاریبس انتهای یا و ابتدا در که است دکر به الزم.  بخورد عزیز همکاران ی همه درد به امیدوارم

 .کرد استفاده توان می بیشتر صمیمیت جهت را....  و  نازنینم ، مهربانم ، گلم نو ، دغترم ، پسرم ، عزیزم ی کلمه

 آفرین حرکت جمالت

 ( حالم خوش) شادم ای کرده که پیشرفتی از-1                    حالم خوش کنی می کوشش اینکه از-2

 ای نوشته بهتر امروز-4                                        ارمد بیشتری انتظار تو از-1

 کردی شادم خود تالش با-6                           کن استفاده بهتر خود وقت از عزیزم-5
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 باشم دیگرت های موفقیت شاهد که روزی امید به-2                       آفرین هزاران تو پیشرفت بر-1

 نداری چندانی ی فاصله ، کامل موفقیت تا-22                                            ای نوشته بلق از بهتر-1

 دارم تو از بیشتری توقع-21                                         کرد امیدوار مرا تالشت-22

 کنی تالش بیشتر رمدا دوست -24.                            هستم تو موفقیت راه به چشم -21

 کردی امیدوار خودت به مرا-26                        است ارزش با بسیار تالشت فرزندم -25

 داری جبران فرصت هنوز-22                                  شوی می موفق که مطمئنم-21

 آفرین شادی جمالت

 سپاسگزارم تو دقت از -1                            بردم لذت زیبایت خط از-2

 داری نظم که پیداست هایت نوشته از -4                               متشکرم تو زحمت از-1

 نوشتی زیبا چه به به -6                        نوشتی خط خوش بسیار -5

 !داری تمیزی دفتر چه-2                             آفرین!  زیبایی خط چه -1

 آمد خوشم ، زیباست واقعا تو خط -22!                                    نوشتی یکون چه -1

                 شد من شادی باعث زیبایت خط -22

 تشویقی جمالت

 سلیقه این بر آفرین -1                        تو چشتکار و همت بر آفرین-2

 هایی بهترین از که تو بر آفرین -4                              بهشتی گل تو بر آفرین-1

 عزیزم منی افتخار باعث -6                                  نازنینم گل بر آفرین -5
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 من زیبای گل بر آفرین -2                    دارم دوستت کوچك دانشمند -1

 من بوی خوش گل بر آفرین -22                                 نیلوفرم گل بر آفرین -1

 آب مشق نوشتی قشنگ                       گالب بوی و گل بوی*

 بابا نوشتی خوب چه                            مرحبا آفرین صد *

 تمیزه پسرم مشق                               ریزه ریزه باران *

 نداره حرف تو مشق                                     اناره اول اَ *

 نمونه شده مشقت                                دونه دونه انار *

 بهشتی خوب پسر                     نوشتی که مشقی با *

 باد باد ای نوشته                          باد تو بر آفرین صد *

 قشنگ نباشی خسته                           رنگارنگ ای پروانه *

 کالسی زرنگ تو                           عباسی تاب تاب *

 من دل در هستی تو                 من بوی خوش سیب ای *

 باش من با همیشه برای                 آش از نوشتی خوب چه *

 ثریا نوشتی خوب                            دریا روی قایق *

 اردک نوشتی خوب چه                     کودک ای آفرین صد *

 گردش بعد نوشتی مشق                 ورزش با شادی شادی *

 تمیزه پسرم مشق                              پاییزه اول پ *
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 پسرم به آفرین صد                      دفترم تو ام نوشته *

 نمونه شده مشقت                      دونه دونه میاد برف*

 بلبل مثل صدا خوش                   سنبل مثل بو شخو *

 تو مهتابی و آفتاب                       تو شادابی گل یك *

 ژاله نوشتی قشنگ                       الله سرخ گل چون *

 داری قشنگی خط                    داری خطی چه به به *

 پاک و نوشتی قشنگ               خاک روی نوشت مورچه *

 قشنگ هست( امین) مشق                    رنگ یك با ام نوشته *

 بهشتی الیق تو                       نوشتی که مشقی با *

 نازم می ات دیکته به                         نازم و خوب پسر *

 مرحبا آفرین صد                   صحرا تو خونه می با *

 درخشان و قشنگی                           ابانت ماه مثل به *

 باره می مشقت از نور                          ستاره یك مثل به*

 قرآن به سپردمت                           مهربان پسر ای *

 جوره؟ چه تو های مشق                            توتوله متل اتل *

 یاس مثل هستی زیبا                       کالس خوب گل ای *

 آفرین میگم بهت                             نازنین پسر ای*
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 جان مثل دارم دوستت                           مهربان پسر ای *

 منی قلب در همیشه                  روشنی و گرم خورشید *

 نشسته دل به مشقت                         پسته و پنیر و نون *

 فراز سر پسر ای                      ناز و نوشتی قشنگ *

 بهاره مثل مشق این                     ستاره صد و گل صد *

 ایرانی پسر ای                            توانی پر و دانا *

 بهتر هستی همه از                       کبوتر چون قشنگی *

 سو هر به کشی می پر                            پرستو از تر زیبا *

 دانی؟ می را موضوع این                       توانی پ و زرنگ *

 بنویس بعد بخوان اول                      ریز ریز میاد بارون *

 مرتب هست دفترت                            مودب پسر ای* 

 

 ابتدایی آموزان شدان در خالقیت چگونگی پرورش – 2

 در بخواهند اگر. است فردی و سازمانی فرهنگی، علمی، مختلف ابعاد برگیرنده در و پیچیده مفهومی خالقیت  

 سازمانی فرهنگی، علمی، شرایط اول درجه در باید یابد تحقق پایدار شکلی به و یابد توسعه مفهوم این ای جامعه

 ...آورند وجود به را آن فردی و
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. ماند خواهد نتیجه بی محتوا و کیفیت نظر از کوشش نوع هر نیاید فراهم علمی مناسب و الزم شرایط اگر

 توان و بکوشیم چه هر کنیم ایجاد را خالقیت توسعه و تحقق سازمانی و فرهنگی شرایط نتوانیم اگر همچنین

 .کنیم پیدا دست پایدار ای توسعه به توانیم نمی هم باز دهیم افزایش را خود علمی

 :ابتدایی آموزان دانش خالقیت پرورش اول گام شرایط سازی آماده 

 در مناسب شرایط آوردن وجود به کودکان خالقیت پرورش در گام اولین که باورند این بر نظران صاحب اکثر 

 وجود به فشار با توان نمی را خالقیت که است واضح: گوید می راجرز کارل. است آموزشی خانوادگی، محیط

 توانیم می چگونه. است صادق وضع همین هم خالقیت مورد در. کند ظهور تا داد اجازه آن به باید بلکه آورد

 در من تجربیات یابد؟ پرورش خالقیت و شود تسریع داخلی شرایط تا بسازیم مساعد را خارجی شرایط

 ظهور احتمال آزادی، و روانی امنیت کردن فراهم با توانیم می که کرد معتقد مطلب این به مرا روانشناسی

 ویژه به آموز دانش و معلم در نوآوری و خالقیت و رشد برای پرورش و آموزش. دهیم افزایش را سازنده خالقیت

 دست به موجود شرایط از صریحی و روشن درک باید تربیت و تعلیم زیربنای منزله به ابتدایی آموزش دوره در

 معتبر و علمی معیارهای و اصولی اهداف و تربیت و تعلیم فلسفه مبنای بر بکوشد باید بعدی گام در بیاورد،

 که دریافت خوبی به توان می تصویر این ارایه با. کند رسم خالقیت پرورش مطلوب شرایط از روشنی تصویر

 دیگر، پرورشی و آموزشی محل هر یا خانواده آموزش، سازمان مدرسه، درس، کالس در خالقیت پرورش شرایط

 و پرورش مسیر در سرمایه و انگیزه انرژی، وقت، صرف کمترین با توان می نتیجه در. باشد صورتی چه به باید

 فردی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، علمی، مناسب شرایط اگر اما. گرفت قرار نواندیشی و خالقیت شکوفایی

 یك صورت به بلکه بود واهدنخ موثر تنها نه خالقیت مسیر در مثبتی عامل هر نیاوریم فراهم را خالقیت پرورش

 .کرد خواهد عمل مانع

 :آموزان دانش خالقیت پرورش در او نقش و خالق معلم 

 بحث آموزان دانش خالقیت پرورش های شیوه درباره همه که کنیم می مشاهده و خوانیم می شنویم می بسیار 

 رفتار تاثیر تحت شدت به پرورش و آموزش پذیر شکل و فراگیرنده مقام در آموزان دانش که حالی در. کنند می

 ضرورت خورد، می چشم به بیشتر پذیری انعطاف و پذیری نقش اثرپذیری، که ابتدایی دوره در. دارد قرار معلم
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 نواندیش، معلم یك کنید سعی آموزان دانش خالقیت پرورش های شیوه به پرداختن از پیش از بیش که دارد

 سبب که است اعتمادی قابل الگوی آموز دانش نظر در آموزش امر بتدایا در معلم زیرا باشید، خالق و نوآور

  .شود می یادگیری نفی یا اثبات

 نباشد خالقیت عملی الگوی خودش ولی دهد، ارائه کالمی صورت به آموز دانش به را خالقیت آموزش معلم اگر

 شیوه سوال پرسیدن نحوه و آموزش شیوه خود گفتار در اگر. آورد می وجود به شناختی تضاد و تناقض او برای

 ای خالقانه شکل به را خود عاطفه و احساس و ندهیم بروز را خالقی ارزشیابی نحوه و عاطفی ارتباط برقراری

 در. بشویم ها آن خالقیت پرورش باعث عملی آموزش خوبی به توانیم نمی کنیم تالش چه هر نکنیم ابراز

 احساس ابراز با و دهد نمایش را افکارش و ها اندیشه ای خالقانه شکل به خود عملی رفتار با باید معلم حقیقت

 فراهم آموز دانش برای را ادراکی برداری نمونه فرصت خالقیت، غیرکالمی و کالمی گوناگون های شکل و عاطفه

 انآموز دانش خالقیت پرورش برای معلم گام ترین ضروری. یابد دست نوآوری و خالقیت به بتواند او تا کند

 آموزان دانش یاد از معلم که شود سبب نباید حرکت این ولی. اوست خود خالقیت پرورش در او کوشش و تالش

 - آرتورا بی. »گردد می باز معلم به شاگرد از و شاگرد به معلم از و است سویه دو حرکت این اصل در. شود غافل

 :نویسد می کالس در خالقیت وسعهت زمینه در معلم خالقیت نقش درباره «ساند بی رابرت و کارین

 را خالقیت که آورند می وجود به درسی کالس های محیط دهند، می نشان خالق رفتار خود از که معلمانی 

 :کنند می پرهیز خود کالس در فرهنگی و حسی موانع از معلمان این. دهند می ارتقا

 مطابقت آثار

 منطق به حد از بیش ایمان

 یناکام یا اشتباه از ترس

 خود شخصی و درونی رضایت

 استقالل نداشتن

 قدرت به اتکا
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 .گرایی کمال

 پویایی جهت در امروز همین از توانیم می بگیریم نظر در آفرینشگر و ق خال معلم مورد در را نشانه چند این اگر 

 «.کنیم حرکت خود بیشتر خالقیت و

 :کالس در خالقیت

 دوره معلم. باشد داشته کاربردی و روز به و علمی اطالعاتی و اپوی فعال، ذهنی باید می ابتدایی دوره معلم

 بگیرد نظر در درس کالس در آموزان دانش خالقیت پرورش جهت در را مبانی و اصول سلسله یك باید ابتدایی

 :است زیر شرح به اصول این از برخی. شود موفق زمینه این در بتواند تا

 .است تدریس و گفتار رفتار، در تنوع و پذیری انعطاف نوگرایی، ازمندنی ابتدایی آموزش در خالقیت پرورش (2 

 .بود خواهد آموز دانش در خالقیت رشد سبب باشد بانشاط و فعال و انرژی با پرتکاپو، ابتدایی معلم اگر (1 

 .است خالقیت ابتدایی آموزان دانش در نفس به اعتماد رشد در معلم نفس به اعتماد (1 

 .است خالقیت پرورش فن زمینه آموز دانش برای اندیشه یورش فکری، بارش ،پذیری خطر (4  

 کنجکاوی، تحریك سوال، طرح پیچیدگی، به سادگی دادن ترجیح ناشناخته، آموزشی های تجربه به میل (5 

 .است ضروری ابتدایی دوره در خالقیت رشد برای آموز، دانش ذهنی دهی جهت محیط، کشف آموزش

 تاثیر خالقیت پرورش در ابتدایی آموز دانش مثبت تقویت و خود های دانسته نکردن تحمیل دن،نیاور فشار (6 

 .دارد بسیار

 .شود می خالقانه احساسات و افکار رشد سبب کالس پذیر انعطاف و آزاد های فعالیت و بازی (1 

 .دشو می خالقیت رشد در تحریك باعث هنری یق عال دارای و رو خوش طبع، شوخ (معلم2 

 .است خالقیت رشد مانع وجود ابراز و جدید های برنامه نو، فکر تازه، های روش جدید، دانش از پرهیز (1 
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 دانش در را خالقیت روح ای، کلیشه پاسخ و پرسش عادت، روی از آموزش تکراری، های روش به (گرایش22 

 .کشد می ابتدایی آموز

 .است خالقیت نبود نشانه فکری انجام و وابستگی تضاد و ابهام نکردن، تحمل ذهنی، تمرکز نداشتن (22 

 .است خالقیت رشد عوامل از خود از مستمر ارزشیابی کالسی، تجربه علمی، رشد (21 

 :خانواده در خالقیت پرورش  

 .نشمارید ناچیز و اهمیت بی را ها آن و نباشید اعتنا بی فرزندانتان نظرهای و ها ایده ها، اندیشه (به2

 این در محکمی و قوی فرهنگی پشتوانه کنیدتا آشنا ها افسانه و اسطوره داستان، با را فرزندانتان( 1خالقیت 

 .باشید داشته زمینه

 .بدهید عمل آزادی و انتخاب حق فرزندانتان به امکان صورت (در1 

 .کنید صحبت آینده امیدهای و رویاها از فرزندانتان با (4 

 .دارد اهمیت دهند می انجام ترها بزرگ چه آن فقط گویی که نکنید رفتار طوری (5 

 نگر آینده و کند ریزی برنامه پیشاپیش دهد انجام خواهد می که کاری برای چگونه بدهید یاد فرزندتان به (6 

 .باشد

 در و شوید قائل احترام برایش و کنید تعریف او از دیگران حضور در است خجالتی و گیر گوشه فرزندتان اگر (1

 .بگیرید آغوشش در خلوت

 .نکنید منتقل فرزندتان به اقتدار صاحب های دستگاه به نسبت را خود تشویش و ترس( 2 

 گویی امال جذاب های . روش2

 بنده از روش های زیر برای جذابت در امال استفاده می کردم که می تواند مورد استفاده سایر همکاران قرار گیرد 
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 دیکته هنگام در توان می ندارد، چندانی پیشرفت امال در و تاس ضعیف شاگردی که مواقعی در •

 در. بنویسد مشورت با است، مشکل برایش که را لغات از بعضی تا نشاند قوی آموز دانش کنار را ضعیف آموز دانش

 مواجه مکرر طور به نمره افت با هم و سپارد می ذهن به خوبی به را لغت آن هم ضعیف، آموز دانش نتیجه

 .باشد همیشگی و تکرار طور به نباید روش این البته. ودش نمی

 از را لغات درست خودشان آموزان دانش و نویسد نمی را لغات صحیح معلم امال، کردن تصحیح هنگام در •

 را آن صحیح و کشیم می خط اشتباه کلمات دور ابتدا یعنی،. دهیم می نمره امال آن به ما بعد و کنند  پیدا کتاب

 .دهیم می نمره آنها نوشتن صحیح به ما و نویسند یم ها بچه

 چیزی ها بچه ولی بخواند، ها بچه برای امال از قبل را دیکته متن است بهتر معلم که است این دیگر روش •

 بار سه باید متن کل امال هر در یعنی شود، خوانده مجدداً متن باید هم امال از بعد. دهند گوش تنها و ننویسند

 .دشو خوانده

 .بنویسند هوا در را آن مهم لغات ها بچه و خواند را دیکته شفاهی توان می امال، دیگر صورت در •

 جلویی فرد پشت روی انگشت با را کلمات سری پشت شاگرد که باشد چنین تواند می امال دیگر نوع •

 و بازی نوع یك این که سدبنوی و بفهمد را لغات بتواند عقبی فرد انگشت حرکت روش از جلویی شاگرد و بنویسد

 .است امال

 شده بریده لغات از و ببرند را لغات و بیاورند کالس به خود با روزنامه گوییم می ها بچه به دیگر روش در •

 خانه در هم گروهی صورت به تواند می روش این یا. بچسبانند ورقه روی بر و کنند درست ما برای امال بند یك

 ..گیرد انجام
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 آموزان دانش به ناقص لغات صورت به یا و تشدید بدون نقطه، بدون کرده صورتتایپ به را امالیی توان می •

 .کنند کامل را ناقص لغات یا دهند قرار تشدید یا و بگذارند نقطه مناسب جای در آنان تا داد

 .بزنند خط ار غلط کلمه ها بچه تا داد قرار هم کنار در غلط و صحیح لغات صورت به را دیکته توان می •

 آنان تا بدهیم آموزان دانش به را شکل چندین یعنی. باشد تصویری صورت به تواند می امال دیگر روش •

 .بنویسند را آن صحیح امالی

 گروه، هر در و کنیم می تقسیم نفره 6 یا 5 های گروه به را ها بچه که شکل این به: گروهی صورت به امال •

 قرار ها گروه کار پوشه در امال آن و دهیم می گروهی نمره انتها در و نویسد می گروه از نفر یك را خط هر

 .گیرد می

 آوری جمع را ها گروه همه امالی ما و نویسد می خود گروه اعضای تمام کمك با امال متن یك گروه هر •

 انتخاب پاراگراف كی گروه هر از یا و گوییم می کالس کل به را دیکته متن بهترین یا سپس و خوانیم می و کرده

 انتخاب ها بچه را دیکته متن صورت این در. گوییم می دیکته کالس، کل به و کرده تهیه تلفیقی دیکته و کرده

 .اند کرده

 تا خواند می دیگر گروه برای و نویسد می را ای دیکته متن گروه هر سپس و کنیم می بندی گروه را ها بچه •

 .است دیکته این دیگر نام گروه به گروه دیکته. بنویسند گروه آن

 انتخاب درس از مهم کلمه 22. شوند می تقسیم نفره 6 یا 5 های گروه به ها بچه باز دیگر، روش در •

 مهم کلمات از و بنویسند درس با ارتباط در را ای جمله کدام هر که خواهیم می ها گروه در ها بچه از و کنیم می

 .بسازد زیبا و کوتاه متن یك و گذاشته هم کنار را خود مالتج گروه هر و کنند استفاده نظر مورد
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 آموزان دانش برای را بعدمتن. نویسد می تابلو روی را متنی معلم که صورت بدین: حافظه تقویت امالی •

. بنویسند را اند فهمیده متن از آنچه هر باید ها بچه و کشد می پرده تابلو روی هایش نوشته روی سپس و خواند می

 امتیاز خود به و کرده  مقایسه تابلو متن با را خود متن ها بچه و دارد برمی ها نوشته روی از را پرده معلم سسپ

 .دهند 

 آینه با ها بچه و بنویسیم تابلو روی عکس بر را کلمات که باشد آینه از استفاده تواند می دیگر، روش •

 .بخوانند را آن صحیح یا و بنویسند را آن درست

 صورت به ها بچه که ترتیب بدین. است مدرسه حیاط محیط و آب از استفاده دیگر، روش: آبکی هدیکت •

 گروهی و بنویسند زمین روی را دیکته آب با و آورند می مدرسه به پاش آب خود با گروهی یا و انفرادی

 .کنند تصحیح را خود های نوشته

 به دیکته یا و بسازند جمله خود اشتباهات با آموزان دانش که است این امال تصحیح در دیگر روش •

 بعد( به دیماه از اول پایه. )باشد درس مهم لغات از سازی جمله صورت

 و بسازند را کلمات سوزن و نخ یا و خمیر با سپس و بنویسند پارچه روی را درس مشکل یا مهم کلمات •

 تلفیقی( ادگیریی) شود می توأمان بازی و هنر با امال صورت این در که بدوزند یا

 .بنویسند معنا هم یا و متضاد خانواده، هم کلمات امال، در خود اشتباهات از آموزان دانش •

 صدا به تنها ها بچه که این از و گفتن دیکته هنگام در ها لهجه و صداها انواع با آموزان دانش آشنایی برای •

 صدای و بخوانند نوار روی بر را امال متن تا بخواهد دخو اطرافیان از تواند می معلم نگیرند، خو خود معلم لحن و
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 هنگام در و بنویسند دیکته نوار آن روی از ها بچه و بیاورد کالس به را متن آن سپس و کنند ضبط را خود

 .نشوند مشکل دچار ها بچه دیگر زمان هر یا و پایانی ارزشیابی

 دیگر های کالس های بچه به و کنند تعویض ار خود جای کالسی امالهای در توانند می معلم همکاران •

 .شوند آشنا دیکته در گویش و لحن و صداها انواع با ها بچه تا بگویند امال

 امالی در معلم با قبلی هماهنگی ضمن والدین و بگویند دیکته خود والدین به توانند می آموزان دانش •

 .دهند نمره خود مادر و پدر به و کرده صحیحت را آنها ها بچه تا بنویسند اشتباه را کلمه چندین خود

 ها گروه انتها در و بگوید معلم به پاراگراف یك گروه هر. بگویند دیکته خود معلم به توانند می ها بچه •

 چند معلم است بهتر البته. کند تصحیح را خود به مخصوص پاراگراف گروه هر یا و کنند تصحیح را معلم ورقه

 .بنویسد اشتباه عمداً را کلمه

 دیکته خودش به خود صدای روی از و کند ضبط را خود صدای تواند می فرزند سواد، بی والدین برای •

 .نماید هستند، سواد بی که خود اولیای صدای جایگزین را خود شده ضبط صدای یعنی بگوید

 ولی کنند، تصحیح تا داد ها بچه به را امال توان می که است این امال تصحیح برای ها روش از دیگر یکی •

 بعد و بگذارند نمره فرد، دفتر کنار مداد با کننده تصحیح آموزان دانش یا و بدهد معلم را نهایی نمره نهایت در

 .کند مقایسه داده آموزان دانش که ای نمره با را خود نمره معلم،

 تا دهد می وقت کوتاهی زمان و کند می نصب تابلو به را وآن نویسد می مقوا روی بر را لغاتی معلم •

 در لغات از آنچه هر ها بچه جا این در. دارد برمی را مقوا سپس و کنند نگاه دقت به را کلمات آموزان دانش

 ..سنجد س رانیز آنان دقت فراگیران؛ امالی تصحیح ضمن معلم و نویسند می را است مانده ذهنشان
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 .کاغذ روی و قلم با نه کنیم تصحیح واه در هم ما و بنویسند هوا در را امال آموزان دانش •

 حیاط و مدرسه زمین روی گچ با آموزان دانش که است این است، هم بازی با همراه که امال دیگر روش •

 .نکند کثیف را مدرسه حیاط گچ آثار تا بشویند جمعی دسته را حیاط سپس و بنویسند دیکته مدرسه

 تمام تا گرده تقسیم ها گروه بین را ها کارت بعد. بنویسد کارت چندین روی بر را امال تواند می معلم •

 بگوید دیکته آنها روی از و کرده جمع را ها کارت سپس. ببینند را کارتها ها گروه

 هر اگر. کرد تلقی واحد روش عنوان به نباید را گردید بیان نمونه عنوان به که امال های روش یادآوریست به الزم

 و ضرورت به بنا گرامی همکاران لذا. دهد می دست از را خود آموزشی ارزش گردد، استفاده اندازه از بیشتر روشی

....  و ؛ترس؛ اضطراب نظیر آن عواقب تا گیرند کار به را امال متنوع های روش شرایط، گرفتن نظر در با

 .یابد کاهش آموزان دردانش

 توصیفی()  درسی تکالیف ارزشیابی شیوه-3

 در کردن عمل و توانستن دانستن، چگونگی و گیرند می قرار سنجش مورد ها دانسته معموال یپایان امتحانات در

 در یادگیری فرآیند برای سهمی بینی پیش با امتحانات جدید نامه آئین. شود می ناپیدا و محو آن جریان

 فردی هویت توان می آن طریق از که است آورده وجود به را رویکردی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 .داد قرار توجه مورد نیز را آموزان دانش

 کردن آشکار ضمن وی، کوشیدن نحوه در عملکرد سنجش قلب در آموز دانش مستمر های فعالیت به توجه

 است گفتنی. کند می فراهم را خالقیت و نوآوری و دانش تولید امکان آنها، از یك هر های توانای و استعدادها
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. نیستند گیری اندازه قابل معمول های روش با آموزان دانش شناختی غیر یادگیری های راوردهف و ها فرآیند

 .برگزینند را جدیدی های راه باید معلمان بنابراین

 می مدارس معلمان شورای تردید بدون و باشد می زمینه این در استفاده قابل های شیوه از یکی کار پوشه روش

 می مؤثر تجربه یك عنوان به روش این طرح ولی کنند پیشنهاد و ابداع نیز را گونیگونا و بدیع های راه توانند

 .باشد مدارس در شناختی غیر یادگیری سنجش جهت در تر جدی و تر جدید کارهای برای شروعی نقطه تواند

 وشر این در. است کالس از خارج های فعالیت و درسی تکالیف ارزشیابی های شیوه از یکی کار پوشه روش

 طول در که را خود کارهای جریان از مواردی و ها مثال خود کار پیشرفت و توانایی دادن نشان برای آموز دانش

 شده واگذار او به ای مسأله بررسی اگر مثال دهد می قرار معلم اختیار در است داده انجام نوبت هر در و سال

 از است، داده انجام آن برای یابی پاسخ با رابطه در که را ها فعالیت به مربوط مدارک و شواهد کلیه وی باشد،

 نویس پیش آنها، بندی طبقه مربوط، اطالعات گزینش منابع، به مراجعه نحوه پاسخ، جستجوی، اولیه طرح جمله

 سنجش برای بیشتر روش این کند می ارائه معلم به و داده قرار ای پوشه در را خود گزارش نهایی نسخه و

 یك تواند می آموز دانش مثال است استفاده قابل درسی هر در و است مفید آموزان دانش قبلی های عملکرد

 در را درسی موضوع یك کاربرد یا و دهد نشان اعشاری کسرهای با را آنها رابطه و تولید را متعارفی کسر رشته

 .کند توصیف زندگی

 .کند می ترسیم را او کلی شخصیت و داده قرار توجه مورد را آموز دانش کلی موفقیت کار پوشه ارائه

 و فراهم زمان طول در را پیشرفتش از هایی نشانه مربوط، پوشه در خود کار از قسمت هر دادن قرار با آموز دانش

 درباره اندیشیدن با یعنی بخشد می بهبود را خود ضعیف کارهای پوشه، محتوای کنترل با وی. کند می ارائه

 یادگیری پیشرفت برای مهمی مهارت که را ارزشیابی خود و آموزد می را خود از ارزشیابی خود کارهای نمونه
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 می را خود تکامل نحوه او که است این خود کارهای باره در اموز دانش نظر اظهار مهم ویژگی. گیرد می فرا است

 .کند می مشخص را پیشرفت معیارهای خود برای و شود می مطلع خود پیشرفت نحوه از و بیند

 .است آموزان دانش در خود از ارزشیابی یا سنجی خود توانایی ایجاد روش این مهم امتیاز اینبنابر

 به و پردازد می خود کار از ارزشیابی به دهد می قرار پوشه در را خود کارهای مجموعه آموز دانش که زمانی

 .کند می اماقد کار این به خود کند ارزشیابی را کارش تا بماند معلم انتظار در اینکه جای

 :کنید اقدام زیر طریق دو به کار انجام برای

 .دهید اختصاص گروهی تکالیف برای را کار پوشه -2

 دهد، قرار بررسی مورد مختلف علوم نگاه زاویه از را نظر مورد مسأله گروه هر تا کنید محور مسأله را تکالیف -1

 .کرد بررسی... و خلقت های آیه بهداشت، یاضی،ر هنر، جمعیتی، نظر از توان می را عسل زنبور زندگی مثال

 .دهید مشارکت گروه افراد انتخاب و مسأله انتخاب در را آموزان دانش -1

 .دهید ارج آنها کوشش به آموزان دانش کارهای از هایی نمونه آوری جمع با -4

 آموزان دانش از منظور ینبد. کنند مشارکت خود فرازندان کار پوشه تهیه جریان در تا بخواهید والدین از -5

 کالس در که مطالبی جریان در تا کنید کمك آنها به و بگذارند میان در والدینشان با را خود کارهای تا بخواهید

 .گیرند قرار شود می بحث

 خود کارهای از هایی قسمت تا کنید متوجه را آموزان دانش و کنید بحث کالس در کار پوشه محتوای باره در -6

 .است آنها کوشش و تنوع عالقه، قوت، معرف که کنند ابانتخ را
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 .کنید بحث دهند، قرار خود های پوشه در توانند می آموزان دانش که مختلفی عناصر باره در -1

 .کنید کمك کار پوشه در درج برای کار انتخاب در آموزان دانش به -2

 مشخص را قسمت هر انجام تاریخ و ذکر پوشه در کار هر درج برای را خود دالیل تا بخواهید آموزان دانش از -1

 .کنند یاداشت و

 برای بنویسید آنها کنار در کارها از یك هر ضعف و قوت نقاط درباره خودرا نظر و مرور دقت با کار پوشه -22

 و تهیه گیرد، قرار توجه مورد باید که را مهمی های ویژگی از فهرستی ابتدا است بهتر آنها بررسی در سهولت

 .دهید انجام را وارسی آن برابر

 .کنید نو را کارها پوشه به مربوط محتویات مرتب طور به تا کنید تشویق را آموزان دانش -22

 نشان( خود والدین و اموزان دانش) دیگران به را خود کار های پوشه اموزان دانش که کنید فراهم ای زمینه -21

 .دهند

 آنها با فرزندانشان کار های جنبه درباره و کنید استفاده آموزان دانش کار یها پوشه از والدین با گفتگو در -21

 .نمایید مشورت

 می دارد وجود کتابخانه که مدارس در دهید اختصاص را جای آموزان دانش کار های پوشه نگهداری برای -24

 .داد اختصاص کار این به را هایی قفسه توان

 های رسانه طریق از را برجسته کارهای توان می. کنید منتشر درسهم سطح در را برتر کارهای مجموعه -25

 باید معلمان. دارد قرار خود تکامل اولیه مراحل در عملکرد سنجش که کرد فراموش نباید کرد، معرفی جمعی
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 آنها روایی و برپایایی روز به روز و کنند تکمیل را آنها عمل در و مطرح را جدیدی های شیوه تا بکوشند

 .ایندبیفز

 :کنند نظر تبادل و بحث زیر مسائل مورد در معلمان شورای است شایسته

 کرد؟ ارزشیابی آن انجام مختلف مراحل در را تکلیف یك توان می چگونه *

 هستند؟ ها کدام باشد تکالیف محور توانند می که مسائلی *

 کدامند؟ هستند نیاز مورد تکالیف این انجام در که وسایلی*

 کرد؟ ارزشیابی باید جداگانه را مختلف های قسمت یا و یکباره را کار کل آیا*

 کاربست؟ باید را معیارهایی و ها مالک چه*

 چیست؟ تکالیف وارسی های روش بهترین*

 داد؟ انجام موفقیت با را کار این نیز جمعیت پر های کالس در توان می چگونه *

 باشد؟ عادالنه ارزشیابی نوع این تا باشد داشته باید هایی ویژگی چه تدریس و آموزش های روش*

 است؟ نمره از مهمتر بازخورد ، تکالیف عملکرد های آزمون و مستمر ارزشیابی در چرا*

 ارائه باید کسانی چه به و چگونه تکلیف، عملکرد های آزمون و مستمر های ارزشیابی از حاصل های بازخورد* 

 شود؟
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 آن یوراهکارها آموزان دانش خطی بد .علل4

 به آنان تشویق و بدخطی از آموزان دانش واداشتن برای را هایی توصیه آموزگاری آید، می پی در که مطلبی در

 آموزان دانش خود دیگر برخی و والدین  و آموزگاران ها توصیه این از برخی مخاطب. کند می عرضه خطی خوش

 داشته همراه به آنان برای بزرگسالی در شمگیرچ امتیازی تواند می ها بچه در شنویسی خو قابلیت پرورش. است

 گیرد می قرار  بسیاری توجه مورد همواره که است صفاتی جمله از خطی باشد،خوش چه هر. باشد

 بدخطــــی علل

 .کالس تخته و دفتر زمینه خط به آموزان دانش نکردن توجه *

  .نوشتن هنگام آموزان دانش نگرانی و اضطراب *

 .نوشتن هنگام نفس به اعتماد نداشتن *

 .روحی روانی، جسمانی، مادگی آ نداشتن *

 .آموزان دانش در یادگیری اختالالت وجود *

 .زیبانویسی برای انگیزه و هدف نداشتن *

 .تکالیف زیاد حجم با آموزان دانش شدن مواجه *

 .تکالیف تندنویسی *

  .آن مشابه وسایل و نویس روان خودکار، از استفاده *
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 به باالتر های کالس در شود می سبب امر این ماشینی، نسخ خط با اول کالس در آموزان دانش شدن آشنا *

 .کند نسخ خط جایگزین را نستعلیق خط بتواند سختی

 .ابتدایی دوره درسی های کتاب  نسخ خط *

 بنویسد علیقنست خط با آموز دانش را کلمه همین اگر( محمد) کلمه مانند نسخ خط نوشتن هنگام وقت اتالف *

 .داشت خواهد بیشتری سرعت

  .هنر به توجهی بی *

  .کنند می اشغال کمتری جای نستعلیق خط در واژگان اما گیرد، می بیشتری حجم کاغذ روی نسخ خط *

 یادگیری صرفاً کلمات و مفردات در موجود قوسهای و انحناها و ای دایره سیرهای نداشتن سبب به نسخ خط *

 .ندارد خوشنویسی در تأثیری و میکند تسهیل را تننوش و خواندن در

 .مدرسه بودن نوبتی چند یا دو سبب به آموزان دانش بر فشار و نیمروز یك در کالسی برنامه فشردگی *

 .ابتدایی اولیه های پایه در خصوص به خط بدون کاغذ و کوتاه مداد جمله از نامناسب ابزار از استفاده *

 .واژگان بودن فاصله هم و اندازه هم شکلی، هم نکردن رعایت و نوشتن هنگام دقتی  بی *

 .نوشتن مرتب و تمیز برای دقتی بی *

 .نوشتن برای کافی و مناسب فضای نداشتن و کالس در شاگردان حد از بیش تراکم *

 .کودکان توانایی با تناسب بدون و نامناسب تکالیف دادن *
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 .آن آموزش  و نستعلیق  خط از ستفادها به ابتدایی معلمان اغلب اعتنایی بی *

 .آموزان دانش های نوشته با برخورد در معلمان بعضی نامناسب و منفی های واکنش *

 .الزم های مراقبت نبود و مدرسه و خانواده طرف از خط یادگیری نگرفتن جدی *

  .آموزان انشد به خط آموزش برای ابتدایی معلمان برخی نزد الزم دانش و حوصله انگیزه، نبود *

 .است کودکان برای نامناسبی سرمشق والدین، از بعضی بدخطی *

 .آموزان دانش به نامناسب الخط رسم با هایی سرمشق دادن *

 .الزم های تمرین نکردن اجرا و خوشنویسی راهکارهای، و  روش ندانستن *

 .نوشتن هنگام هم کنار در دست راست و دست چپ دادن قرار *

 .شود می کودکان در لطیف روح تقویت باعث که خط هنری زیبایی به توجهی بی *

 .آموزان دانش تمرین و تکرار منظور به نستعلیق خط آموزش برای روشنی و مشخص دستورالعمل نبود *

 بدخطـــی رفـــع راهکـــارهای

 ذکر به که است شده معرفی فراوانی راهکارهای پژوهشگران و معلمان سوی از آموزان، دانش بدخطی رفع برای

 :پردازیم می آنها از برخی

 .شود استفاده معلمان ترین مند عالقه و ترین مجرب از ابتدایی اول کالس در *

 .کند استفاده بصری سمعی ابزارهای از آموزش حین در بتواند اول درس معلم که آید عمل به تمهیداتی *
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 .ندباش خوش خط دارای و آشنا نوشتن صحیح اصول با معلمان *

 دیدن از پس تا شود گذاشته خدمت ضمن آموزش کارآموزی های دوره نستعلیق خط زمینه در معلمان برای *

 .یابند حضور کالس در الزم، های دوره

 .شود تقویت معلمان در آموزان دانش به زیبا خط آموزش انگیزه *

 .نکنند توبیخ را ها بچه خط مورد در معلمان *

 .نشود قایل تبعیض آموزان دانش میان در خود رفتار با معلم*

 تمهیدات آن کردن برطرف برای و بررسی بدخطی دلیل ضعیف کودکان های نوشته به انفرادی رسیدگی با *

 .شود اندیشیده الزم

  .کنند تقویت کودکان در را زیبانویسی و نوشتن صحیح برای انگیزه و عالقه *

  .شود توجه آموزان دانش ضعف و قوت نقاط و فردی های تفاوت به *

 .باشد داشته تناسب کودکان توانایی با تکالیف مقدار *

 .شود کودک ذهنی قوای تقویت باعث و باشد هدفدار تکالیف *

 .شود یادگیری تثبیت باعث آنها تکرار و تمرین تا باشد ای گونه به تکالیف *

 .کند استفاده تذکر و تشویق از او و گیرد قرار معلم رسیدگــی مورد مستمــــر صورت به تکالیف *

 .باشد مشخص کودک برای نوشتنی تکالیف دادن انجام اهمیت *
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 .شود استفاده کودکان های نوشته تأیید در...  و فرزندم آفرین عالی، خوب، بسیار مانند زیبا و مناسب الفاظ از *

 .برد می بین از آنها در را نوشتن زیبا انگیزه زیرا زد، خط را آموزان دانش تکالیف نباید هرگز *

 .شود ایجاد آموز دانش در آن دادن انجام رغبت تا باشد داشته وجود تنوع تکالیف نوع در *

 .گیرد قرار راهنمایی مورد او و شود پوشی چشم آموزان دانش اشتباهات بعضی *

  .باشد روشن آموزان دانش برای نستعلیق خط صورت به نوشتن از هدف *

 .کنند توجه کالس تخته و دفتر زمینه خط به آموزان دانش *

 .کنند دقت خط زیر و چپ به راست پایین، باالبه مانند نوشتن در حرکت های جهت به آموزان دانش *

 .کند استفاده مناسب ابزار از نوشتن، برای و بگیرد دست در صحیح طور به را مداد کودک *

 .نکند کثیف را خود دفتر صفحه پاکیزگی و نظم رعایت با *

 .کند عادت نوشتن اندازه یك به و ننویسد ریز زیاد و درشت زیاد *

 خود مطلب زمینه خط از استفاده بدون بعدی مراحل در بتواند تا کند استفاده دار خط دفاتر از نوشتن آغاز در *

 .بنویسد درست و مستقیم خطی در را

  .بگذارند را کلمه هر حروف های نقطه سپس و سندبنوی باره یك و سره یك را واژگان کنند عادت آموزان دانش *

 مستقیم نظر زیر و کالس در را خود تکالیف کنند، عادت نوشتن درست به شاگردان که زمانی تا است بهتر *

 .دهند انجام معلم
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 تا نباشد کتاب به مختص رونویسی و کلمات نوشتن و کنند تمرین نیز را دیگر واژگان نوشتن آموزان دانش *

 .بگیرند یاد نیز را دیگر کلمات نوشتن تدرس

 اطالعات آموزان دانش بهداشتی و عاطفی روانی، روحی حاالت ها، توانایی فرهنگی، مالی، خانوادگی، وضع از *

 .است فرهنگی و عاطفی  روحی های ناراحتی بدخطی های انگیزه گاهی زیرا باشد، دست در کافی

 .شود گرفته نظر در اول سال برای آن شبیه یا نستعلیق ریز خط به یکسان و دست یك الخط رسم یك *

 .شود چاپ نستعلیق خط شده تلطیف الخط رسم با درسی کتب *

 اول پایه از است بهتر این بنابر. دارد نویسی خوش در زیادی تأثیر( نظری مشق)نستعلیق خط به کردن نگاه *

  .شود آشنا خط این با آموز دانش

 .شود داده بیشتری همیتا خوشنویسی ساعت به *

 پر برای هایی تمرین مانند)شود استفاده نوشتن در آموزان دانش مهارت تقویت برای تحریری های الخط رسم از *

 نگاه طریق از مستقیم طور به سازی شبیه تمرین، جهت آنها روی از کردن کپی تحریری، کلمات کردن رنگ

 زدن( سایه عمل و( نظری مشق)کردن

 شود کید تأ مستمر و مداوم صورت به نستعلیق خط از ادهاستف برای* 

 برنامه های خاص اینجانب برای آینده :

 شرکت جدی در کالس های ضمن خدمت  -2

 مطالعه جدیدترین روش های تدریس و بکارگیری آن در کالس -1
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 استفاده از تجربیات دیگران در تدریس  -1

 ای تدریساستفاده بیشتر از رسانه ها ی آموزشی مثل کامپیوتر بر -4

 

 

 چالش ها و مشکالت تدریس و راهکارهای حل ان –ه 

 چالش ها و مشکالت تدریس بنده در دوره ابتدایی و ارائه پیشنهادات

که در صورت حل شدن آنها روند روبه رشدی در عرصه   دوره آموزش ابتدایی با سه مسئله مواجه هستیم در

 آموزش ابتدایی خواهیم داشت .

 ی دوره آموزش ابتدایی نسبت به سایر ادوار آموزشی :بعد ارزش اجتماع-1

متاسفانه دید عامه مردم از دوره ابتدایی دیدی سطحی و بدون تعمق است این گروه معتقدند که فرهنگیان 

شاغل در دوره ابتدایی از سطح اطالعات علمی کمتری نسبت به سایر ادوار آموزشی بهره مند هستند .به زعم 

ی آموزگار ابتدایی در سطح ساده ای است به گونه ای که والدین و سایر افراد نیز می توانند این عده فعالیت ها

. با این طرز تفکر آموزگار ابتدایی جایگاه واقعی خود را متزلزل می بیند   فعالیت های مربوطه را انجام دهند

رنامه ریزان آموزشی باطرح راهکارهای در او ایجاد نمی گردد. لذا الزم است ب انگیزه کافی و الزم برای تدریس  و

و جایگاه واقعی معلم ابتدایی و دوره آموزش ابتدایی   مناسب به سالم سازی این فضای نگرشی نامناسب پرداخته

 را به جامعه معرفی نمایند .
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 بعد رفاهی دوره آموزش ابتدایی نسبت به سایر ادوار آموزشی-2

آموزشی یك آموزگار دوره ابتدایی از سایر دوره ها بیشتر است بنابراین همگان براین باور هستیم که تعداد کتاب 

الزم است در کلیه موضوعات اجتماعی ، مذهبی ،علوم پایه ،هنری معلم ابتدایی مسلط و توانا باشد . اما از سوی 

ت دیگر روزهای کاری هفته به صورت رسمی برای او کامل شده است و هیچ روزی را جهت استراحت و تقوی

اطالعات علمی و یا دریافت ساعات حق التدریس ندارد .درصورتی که در دوره های باالتر این شرایط و امکانات 

 برای دبیران مهیا است .

 نظارت و دخالت پیش از حد در دوره ابتدایی نسبت به سایر ادوار آموزشی :-3

بتدایی بسیار بیشتر از ادوار آموزشی دیگر با توجه به دالیل فوق تعداد راهنمایان و ناظران در دوره آموزشی ا

است این راهنمایی ها گاهی تا بدانجا می انجامد که والدین دانش آموزان نیز خط مشی تعیین کرده و تردیدی 

به صالحیت علمی خود برای تدریس در غیاب معلم را ندارند . از طرفی شرایط ارتقاء دانش اموزان در دوره 

دوره های متوسطه و راهنمایی است که مزید برعلت می شود . اگر راهکار و ترفندی برای  ابتدایی نیز ساده تر از

این معضل ارائه نشود دیری نخواهد گذشت که انگیزه های معلمین به طور محسوسی پایین خواهد آمد و دگر 

 بار شاهد افت رتبه دانش آموزان ابتدایی ایران دربین سایر کشورهای جهان خواهیم بود .

و افزایش انگیزهای درونی و   یشنهاد : با تغییر آیین نامه های امتحانی و کاستن نظارت های غیر علمیپ

 می توان به حل این مشکل پرداخت . خودکنترلی
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 هادات ، راه کارها و نتیجه گیرینپیش -و 

 حاصل تجربیات بنده نکات مهم کالسداری برای معلمان

 کالسالف( جلب توجه و آرام کردن 

 وجود به آموز دانش ترین نزدیك ابتدا بایستید، ساکت و حرکت بی خود جای در. نکنید کاری هیچ ابتدا در - 2

 .شد خواهد آرام کالس و رسیده دیگران به رفته رفته کنید، صبر لحظه چند. برد خواهد پی شما

رسد آمادگی  شاگردانی که به نظر میشد فریاد نکشید. با صدایی آهسته با دو سه نفر از ن آرام کالس اگر - 1 

 گوش دادن به شما را دارند شروع به صحبت کنید.

 مطلبی هیچ از ندارد دوست که است طوری انسان طبیعت. کنید استفاده آموزان دانش کنجکاوی حس از - 1

 .بشنوند دارند دوست و شده ساکت آنان از بسیاری کنید صحبت به شروع آرام صدایی با بماند غافل
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دانید گوش  اگردان را که میش از یکی نام خود سؤال انتهای در و بپرسید سؤالی یا بدهید تذکری نفر یك به - 4

ها به سوی او نشانه رفته  آموز وراج را که همه چشم داده به زبان بیاورید آن وقت تأثیر لو رفتن یك دانش نمی

 مشاهده خواهید کرد.

 کنند می توجه که کسانی از کنند نمی گوش که آموزانی دانش به زدن غر جای به. هستند تمجید عاشق مردم - 5

 جید کنید.تم و تعریف

 .بنویسید تخته روی بر یا بدهید کپی پلی صورت به را آن. کنید آغاز تکلیف یك با ابتدا - 6

 .بدهید تکلیف ها سرگروه به مثالً. کنید تعیین اهدافی - 1

 به که است طبیعی چیز یك و کودکان طبیعت اقتضای نظمی بی. نکنید یتلق خود به توهین را نظمی بی - 2

 تضی باید کنترل شود.مق های روش

 آغاز کننده سرگرم موضوعی با امکان حد در را درس. بدهد دست از را تفریح شود می راضی کسی کمتر - 1

 .کنید

 

 استفاده ویدئویی نوار یا کاست از مورد حسب مثالً. باشید داشته آموزان دانش توجه جلب برای هایی شیوه - 22

 .کنید

 آموزان ب( یادگیری اسامی دانش

 .کنید صدا نام به را آنها آموزان دانش از کردن سؤال هنگام - 2

 .ببندید کار به آموزید می را اسمی هر - 1

 .بزنند لباسشان روی را خود نام دارند دوست ابتدایی آموزان دانش مثالً. دهید قرار دید معرض در را اسامی - 1
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 .باشید مشابه اسامی مواظب - 4

 آموزان مطمئن شوید. نام دانش تلفظ درستی از - 5

 یادگیری در سعی که معلمانی از آموزان دانش. دارد نیاز وقت هفته چند یادگیری. دهید نشان پشتکار خود از - 6

 .کنند می انتقاد ندارند آنها اسامی

 السنظمی در ک ج( جلوگیری از بی

 .دهید شرکت قوانین این تهیه در را آموزان دانش. کنید وضع کالس برای شفاف رفتاری قانون چند - 2

 یا تعریف کلمه چند یا لبخند یك با مثالً. )دهید پاسخ مثبت واکنش یك با بالفاصله را خوب رفتار هر - 1

 (تشویق

های  نظمی شود به آن رسیدگی کنید. بی گبزر ناهنجاری یك به تبدیل جزئی نظمی بی یك اینکه از قبل - 1

 انگیزد. دررویی در انظار دیگران توجه بیش از حدی برمی شود و رو جزئی به صورت خصوصی حل و فصل می

 .نمایید برخورد خاطی آموز دانش با. کنید مشخص را شکنی قانون مجازات - 4

 آموزان باشد. مناسب حال همه دانش تکالیف. باشید نداشته منطقی غیر انتظارات آموزان دانش از - 5

 (گذار اثر و منطقی صورت به. )کنید مشخص تکالیف انجام عدم یا انجام صورت در را خود برخورد نوع - 6

 

 یا سرعت رود نمی پیش خوبی به درس یادگیری کردید احساس اینکه محض به. باشید داشته انعطاف - 1

 طر داشته باشید این یك توانایی است نه یك ضعف.اخ به. دهید تغییر را تدریس روش یا موضوع

 .اید شده او نظمی بی متوجه دهید نشان و کنید جا به جا را او زند می برهم را کالس نظم آموزی دانش اگر - 2
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 فرصت دقیقه چند رفتید در کوره از آموز دانش یا شما اگر. بدهید وقت مدتی عصبانیت کردن فروکش برای - 1

متأسفم که »و آرام شوید. سپس شاگرد عصبانی را برای مدتی بیرون از کالس ببرید و زمینه گفتن ر ده تا بدهید

 را در او ایجاد کنید.« چنین اتفاقی افتاد

 .باشد رفتار این عامل.... و مالی خانوادگی، مسائل است ممکن. کنید بررسی را ناشایست رفتار علت - 22

خاطر رضایت از یك فعالیت مفید و رفع خستگی، یك تست شفاهی یا  و به پاداش عنوان به کالس، پایان در - 22

 آموزان در ده دقیقه آخر کالس در نظر بگیرید. سرگرمی برای دانش

 آموزان د( در نظر گرفتن فرصتهای یکسان برای دانش

 آموزان خود رفتار یکسانی داشته باشید: کند با تمام دانش های زیر کمك می توصیه

 ...(و تنبیه تشویق، تبسم، توجه، کردن، نگاه در. )کنید رعایت آموزان دانش برابر در را عدالت - 2

 .شود گرفته نظر در مشخصی معیار گروهی، کارهای انجام برای آموزان دانش بندی گروه هنگام به - 1

 .بپرهیزید تکالیف در تبعیض از - 1

 احترامی شود خودداری کنید. گروهی بی ست به فردی یاا ممکن که داری خنده داستان بیان از - 4

 .بگیرید یاد را آموزان دانش تمام نام صحیح تلفظ - 5

 راهکارهایی برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش اموزان

های آنی میسر نیست.  تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه  افت

هایی که بر اساس  ت و زیربنایی احتیاج است. برنامه رازمد های د ریزی ه، به برنامه ید برای مقابله با این پد

 . اشته باشند ریزی آموزشی را د برنامه اصولو ضمانت اجرایی به عنوان یکی از   های اجتماعی باشند واقعیت
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ر نظام آموزشی  سیاست کلی را د ابیر زیربنایی است که یك ها تد ی: این برنامه ت یا بنیاد رازمد های د : برنامهالف

 از:  ها عبارتند . برخی از جزییات این روش طلبد می

 ر نظام ارزشیابی. نظر د  ید تجد -2

 آموزان هر کالس. انش د  اد کاهش تعد -1

 بستان. آموزان قبل از د انش ارزیابی هوشی د -1

 ن امکانات آموزش و پرورش. فراهم کرد -4

 ها به شرح زیر است: ت: جزئیات این برنامه های کوتاه مد : برنامهب

 ن وسایل کمك آموزشی. رسی و فراهم آورد های د تهیه به موقع کتاب -2

 ین. رسه و والد یك اولیاء مد همکاری نزد -1

 . معلمان و تشویق معلمان کارآمد  ارزیابی عملکرد -1

 آموزان. انش رونی د های د تقویت انگیزه -4

های  ر روش ارس، نوآوری د یریت مد های مد ر سبك های آموزشی معلمان، تغییر د گرشر ن تغییر د همچنین

ر کاهش مسائل آموزش و  د  تواند می  می گیری و توجه به مشارکت مرد یاد   -هی د یاد  ریس، اصالح فرآیند تد

 . تحصیلی مثمر ثمر باشد  پرورش به ویژه افت

. به عنوان  مؤثر باشد  ر این زمینه میتواند ه از تجربیات سایر کشورها د اداز مطالعات تطبیقی یعنی استف گیری بهره

 : اند ه های زیر را به کار برد راه  ر هند مثال د

 . ید ریس عرضه گرد های موثر تد روش -2

 . بازآموزی معلمین آغاز شد -1

 . شد  تر ایجاد یك ین و معلمین رابطه نزد بین والد -1
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و   اند ه اد قرار د  ه و بازآموزی معلمین را سرلوحه کار خود شد  ها تاکید یشتر روی بازآموزیکشور پاکستان ب ر د

  هایی باشد روس و آموزش مهارت ریس، بازنگری محتوای د های تد شامل آموزش مهارت  که این کار باید  ند معتقد

 . رس و تحصیل بیشتر کند آموزان را به د انش که انگیزه د

های برون سازمانی نیز نیاز است. مثال  رون سازمانی به راه های د تحصیلی عالوه بر راه  کاهش افت برای همچنین

آموختگان  انش بازار کار مناسب و شایسته برای د  ر پسران، به خاطر نبود به تحصیالت به ویژ د  کاهش عالئق افراد

ر  های آموزشی د ، به طوری که نابرابری شود یر آنها م ر کاهش انگیزش تحصیلی د ی د است که این مهم عامل جد

هه اخیر بر  ر یك د ر تحصیالت عالیه که د ر مقابل پسران( د ختران د های جنسیتی )د شهر و روستا و نیز نابرابری

 طابقم ت لیل عد ه است، به د اد ر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ د هه قبل د د  عکس چند

 هاست. انشگاه آموختگان د ارس و دانش التحصیالن مد ی بازار کار به تخصص فارغنیازها
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چند نکته در خصوص طراحی آموزشی ، نوشتن طرح درس و تدریس راحت در 

 کالس

سعی کنید برای اینکه تدریس خوبی داشته باشید، ابتدا محتوای کتاب درسی را با دقت مطالعه و بررسی کنید.... 

دی آموزشی و مطالب طالیی درسی و یا مهارتهای قابل تمرین را از روی متن استخراج کرده و روی نکات کلی

کاغذی بنویسید. )گاهی برخی از دروس دارای بار عاطفی و روانی هستند پس برای نکات انگیزشی هم مطالب 

 مهم را بنویسید(.

) عاطفی( را کشف  حرکتی( و نگرش– نی) روا حیطه یادگیری دانش)شناختی( ، مهارت 1 به این ترتیب شما

 کرده اید نیمی از طراحی آموزشی را انجام داده اید

: چگونه و با چه روشی این مطالب را می توان یاد داد که کمترین زمان و بیشترین تاثیر  با خود کمی فکر کنید

)  مقدار زمان ، چگونه فضاییداشته باشد بطوری که کالس شاد و فعال هم داشت. برنامه ریزی کنید؛ به چه   را

 امکاناتی آموزشی نیاز دارید ؟ روی تکه کاغذی بنویسید.  کالس و چیدمان صندلی( و چه

نکات طالیی و مهم درسی ) اهداف جزیی( را با دقت بررسی کنید ؛ آیا با مطالب جلسه قبل و یا حتی مطالب 

مطالب قبلی است در اینجا باید برای آمادگی  آموخته شده در سنوات قبل ارتباط مستقیم دارد؟ یعنی ادامه

 می گویند. ارزشیابی ورودی ذهنی چند سوال یا پرسش کالسی از مطالب قبالً دانسته ، پرسید که به آن
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اگر مطالب بکر و نو است ، فراگیرهیچ آمادگی ذهنی قبلی ندارند باید با مثال های ملموس ، کاربرد مطالب فوق 

... ذهن فراگیر را آماده پذیرش مطالب  جاد چالش ویا ایجاد انگیزه بوسیله داستان و یادر زندگی روز مره ، ای

 درسی نمایید.

برای نکات کلیدی چند سوال طراحی کنید که اگر فراگیران جواب دادند ، متوجه شویم درس را یاد گرفته اند به 

اهداف جزیی باید هماهنگ باشند. در این  ) تکمیلی( که حتماً باارزشیابی پایانی این نمونه سواالت می گویند

 مرحله شما اهداف رفتاری تدریس خود را طراحی کرده و آموزش را به یاددهی تبدیل کرده اید.

اگر تعدادی از این سواالت را کوچکتر و ساده تر کنیم و هنگام درس دادن از گروه ها و یا فراگیران بپرسیم می 

ی می تواند بصورت نمره و یا کلمات توصیفی و حتی کارت جایزه تقدیر گردد. . این ارزشیابارزشیابی تکوینی شود

اگر همگی سواالت را جواب دادند می توانیم گام بعدی تدریس را به اجرا در آورید و اگر نتوانستند جواب دهند 

یس مجدد با روشی دیگر یك گام به عقب برگردید و رفع نقص کنید و تدر -2:  چند کار می توان انجام داد

گروه بندی کنید یك گروه به گروه دیگر مطالب را با روش تفحص گروهی ، تدریس اعضای تیم ،  -1 انجام دهید

درس را متوقف کرده برای ریشه یابی مطالب را از خیلی قبل  -1 تدریس همساالن و یا ... تکرار و تمرین کنند.

 .... -4ل کنید . تر دوره کنید و یا تدریس را به زمان و مکانی دیگر موک

گام های تدریس را با حوصله بردارید حتما گروه ها را کنترل کنید هر چند وقت دقایقی را در گروه ها بنشینید 

. به چهره فراگیران نگاه کنید و با آنها در مورد مطالب درسی صحبت کنید و  و با ایشان مشورت و مباحثه کنید

ی کنیم مطالب درسی را کم کم و بصورت جرعه جرعه ارائه دهید و بین . سع زمان محاسبه و تفکر به آنها بدهید

هر مبحث یك ارزشیابی تکوینی داشته باشید. بصورت گروهی بپرسید و به فراگیران فرصت بحث و مشورت 

 . بدهید
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ن از در پایان برای کنترل اینکه آیا اهداف و حیطه ها به تحقق رسیده اند یك تکلیف خالقانه که سطح دشواری آ

اهداف درس باالتر است ، ارائه دهید. این تکالیف می توانند بصورت حل مسئله و یا تحقیق و یا راه حل ابتکاری 

باشد، گاهی دیدن این تکالیف و ارائه پاسخ آنها توسط فراگیران در کالس میتواند گام اول تدریس و یا ایجاد 

 انگیزه جلسه آینده باشد.

 نتیجه گیری :

معلمان آموزش  یاز هنرها یکیاندازد، اما فقط  یآموزش م ادیاست که ابتدا همه را به  یه االس درس واژک

را سخت و پرمشقت  یسخت نباشد، اما آنچه کار معلم یلیآموزش خ دیاز کارشناسان شا یاریبس دهیاست. به عق

 .تآموزان اس شجلب و جذب دان یمناسب برا یها وهیش افتنیآموزش و  یفضا جادیکند ا یم

حال  نیدهند. با ا یدانش آموزان انجام م شتریهر چه ب تیتمام تالش خود را به منظور موفق شهیهم معلمان

 زین یریادگی یفرق دارد و راهها گریکدیکه استعداد افراد با  رفتیپذ دی. باستندیهمه دانش آموزان موفق ن

 یشتریب نیبه کار و تمر ازین یو برخ رندیگ یم ادی عیبااستعدادند و سر اریدانش آموزان بس یمتفاوت است. برخ

 دارند.
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وتوزیع کتاب های درسی سال  ناشر ک اداره کل چاپ 52دکتر ذوالفقاری .حسن .راهنمای تدریس کد  --6

2122  

 . آشنایی با یاد گیری از طریق همیاری. "مجید ملکان  -رستگار ،طاهره  --1



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

سمان مراجعه کنید ژوهشی آشغلی با قیمت فقط  پنج هزار تومان به سایت علمی و پ
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 .5وش حل مسئله، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره(، عناصر ساختاری ر2111عباسی، محمد رضا) -2

 چاپ ––فورجیان ، نادر قلی و همکاران. نظریه های یادگیری و فراشناختی در فرآیندیادگیری و یاد دهی :-1

 تربیت انتشارات. 2111 تهران – اول

 تربیت و تعلم پژوهشکده –: عمل در پژوهش علمی راهنمای. اقبال ، پویا –قاسمی 

 .2121بانی .قربانعلی .وهمکاران .آموزش راههای یادگیری نشر دانشجو . .سال قر--22

  


