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 :نکته 

پیشنهاد جهت فرم ارزشیابی  5فایل فقط برای مشاهده می باشد و شامل این 

مناسب و مشترک برای همه معلمان می باشد .الزم به ذکر است که بعد از 

 فایل ورد جداگانه دریافت می  شود. 5پیشنهاد در  5خرید فایل ورد این 

 

 

 

 به نام خدا

 راهکارها و پیشنهادات برای اثر بخشی و کارایی در کالس
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 مقدمه  

هر معلمی با باال رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کالس درس توجه نماید ، 

بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کالس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان 

شغل خود عالقه و عشق می ورزند ، هدف داده معلمانی که در کالس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به 

های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و شکسته 

خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد دیگران شناخته شده اند . در 

در کالس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، عالقمندی به درس  "معموالزیر به صورت خالصه ، کارهایی که 

 و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد .

 صفحه چندین سراغ به اذهان ،  "کالس مدیریت برای طرحی " یا " درس طرح " یا " برنامه " نام شنیدن با 

ه و ثانیه ، ریز فعالیتها نوشته شده و به عبارتی ، معلم را در چهار چوب مقرراتی ، دقیق با آن در که رود می کاغذ

محصور می کند ، )و به این دلیل خیلی ها حتی در مورد آن هم صحبت نمی کنند( اما مقصود از داشتن برنامه ، 

 ن نیست .با ثبت آن ) و چیزی شبیه به طرح درس معرفی شده در کتب روش تدریس ( ، یکسا "الزاما

موارد زیر در دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان  

 داشته است :

 قطع را پرسش یا  تدریس جریان ، آنان پرتی حواس و آموزان دانش در خستگی عالیم مشاهده محض به     -1

ش عضالنی داشته ، نفسی بکشند و دقایقی کوتاه کش ، شده بلند خود جای از که شود داده اجازه آنها به و کرده

 عادت سپس و است ضروری ،  آزاد باشند ) در این حال تحمل برخی مزه پرانی ها به هم در جلسات اول

 بیهوده کاری واقع در ، دهیم ادامه پرسش یا تدریس به آموزان دانش خستگی به توجه بدون اگر ،(  کرد خواهند

 م کرد .خواهی دنبال را ثمر بی و

 صفحات ، قبل جلسه در حتی و نکنیم برگزار کتبی امتحان یا کالسی پرسش ، قبلی اطالع بدون هیچگاه     -2

 برای "صرفا این و شوند مشخص "تلویحا شود می انجام شفاهی پرسش آنان از که افرادی حتی و پرسش نوع و

 توجهی "همیشه آماده باش بودن کالس  " حالت  برای معلمان برخی ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع
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 می محسوب گیری مچ نوعی آموزان دانش نظر از ، قبلی اطالع بدون  پرسش یا امتحان که ندارند نکته این به

 می تقسیم دسته سه به "معموال گفت باید آید می عمل به پرسش آنان از که آموزانی دانش با رابطه در.  شود

ا خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گویی داوطلبانه هم مد نظر قرار می گیرد و ر خود تکلیف کسی هر و شوند

 بدین ترتیب دانش آموزان تمایل بیشتری هم برای جواب دادن دارند و درگیری ها خیلی کمتر می شود .

م ه به را آنها و شود گفته آموزان دانش برای قبلی مطلب خالصه ، جدید درس تدریس از قبل "حتما     -3

 ربط داد .

 به بلکه بروند باال هم کول سرو از آموزان دانش گذاشت نباید ، بود موجود کالس در ای اضافه وقت اگر     -4

 محل اجتماعی مسایل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها باید نحوی

 طر در جمع را خیلی دوست دارند .ن اظهار آموزان دانش ، غیره و مدرسه وضع یا ، سکونت

 رفتار یک دقیقه 5 تا 3 حدود ، پایه و تحصیلی دوره به توجه با جلسه هر که  شده ریزی برنامه طوری     -5

 دانش.  شود می ذکر کالس پایان در آموزان دانش با مرتبط حئیث یا روایت یک و ، فردی  اجتماعی نیکو

 اگر و است پذیر امکان هم غیره و تاریخ و  وارد حتی در کالس ریاضیم این کنند می یاداشت را آن آموزان

 . شود می استفاده   هم  "حقوقی شیوه به قضاوت "  تدریس روش عنوان به آن از ، کند پیدا نظر اظهار حالت

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط( دارد امکان درسی هر برای)  نقش ایفای روش از گیری بهره با     -6

 و موضوعات ، نقش ایفای قرار ، قبل جلسه است بهتر ، کنید منتقل آموزان دانش به بهتر و سریعتر را  موضوع

 . شوند مشخص کنندگان شرکت

 راستای در مطالبی تا کرد انتخاب ترتیب به را آموزان دانش از یکی جلسه هر توان می معلم صالحدید به     -7

 بتواند معلم اگر( . است مشهور  ) این کار بین دانش آموزان به نام کنفرانس دهد ارائه آموزان دانش به را درس

 در ، شد خواهند عالقمند بدان هم شاگردان ، نماید فراهم را آن های زمینه و تشریح "کامال را کار این اهداف

وبروی ر در صحبت ،اضراب دیگران تمسخر  مانند موانعی ، کنند شرکت برنامه در کالس همه که صورتی

 . شد خواهد کمتر  همکالسی ها و غیره به تدریج

 در را(  کالمی عادت طبق نه دلیل با)  لفظی تشویق یعنی ها تشویق کاراترین و ارزانترین از استفاده     -8

 و!  خوشحالم!  جابود به!  تشکر...! ا باریک!  خوبه  ! احسنت  ! آفرین:  مانند کلماتی.  نکنید فراموش هرگز کالس

 غیره اثری شگفت انگیز دارد .



 

هزار تومان به سایت  4پیشنهاد با قیمت فقط  5فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد این این 

 www.asemankafinet.irاجعه کنید.علمی و پژوهشی آسمان مر

4 
 

 دنبال به یا ، آنان بزرگ و کوچک موفقیتهای برای کالس کل توسط " زدن کف " تشویق  از استفاده     -9

 ، مطلوب نمرات کسب ، درس اتمام ، درس به گویی پاسخ برای آنان از گروهی یا آموزان دانش کل آمادگی

 کالس را عوض خواهد کرد . هوای و حال ، غیره و مناسب نظرهای اظهار

دو کار در کالس نباید توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسایی در آرامش و آمادگی دانش آموزان -11

 آموزان دانش از یکی توسط ترجمه با مجید قرآن از آیاتی تالوت  دارد و آن ذکر صلوات در برخی مواقع و یا

رد اینکه نباید فقط به کالس دینی و پرورشی یا قرآن بسپاریم . ندا خاص دروس به ارتباطی کار این و.  است

 حداقل هر چند جلسه یکبار شروع کالس با تالوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

بردن روزنامه به کالس حتی ، دو سه هفته یکبار ،و اختصاص دقایقی از ذکر خالصه مطالب آن که مرتبط با -11

 درس باشد، مفید است .

برای پرسش پای تخته الزامی نیست که دانش آموز سرپا و روبروی دانش آموزان بیاستد ، می توان برای آنها -12

که خیلی اضطراب دارند ، یک صندلی روبروی میز معلم گذاشت تا دانش آموزانی که مایل هستند روی آن 

 "وش ، کلیه دانش آموزان ، خصوصانشسته و با حالت شبیه به مصاحبه به درس پاسخ گویند ) با اجرای این ر

 شاگردان مضطرب ، تمایل نشان داده و نمرات مطلوبی کسب کرده اند (

 و داری کالس و تدریس شیوه  مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقیم غیر صورت به  هر دو ماه یکبار-13

کرد!)شنیدن یا خوانده انتقادات  خواهید تعجب "قطعا که گفت خواهن شما به را مطالبی ، بسنجید آن برنامه

 از یا بیاندیشید اقداماتی خود روش نقایص رفع برای باید شما و!(  خواهد می خاصی جرات  دانش آموزان

 .شوید مطلع آنان رضایت

سعی کنید هر ساله با دانش آموزان خود تعدادی عکس دسته جمعی بیاندازید و یکی از دانش آموزان -14

اگر دیجیتالی بود به صورت دستی برای شما بنویسد ، این کار خیلی مورد عالقه دانش اسامی را پشت عکس یا

آموزان است و احساس صمیمیت خاصی با معلم می کنند و برخی از آنها که برای کالس درد سر ساز بوده اند با 

ر راحت و کم هزینه کرده بسیا را کار  این اعمال ، تغییراتی خواهند داشت . امروزه دوربین های دیجیتالی و غیره

 اند .

حتی در دبیرستان به دانش آموزانی که درخواست بیرون رفتن از کالس و ابخوری یا غیره را دارند ، توجه -15

 در اجبار به آموزان دانش دسته آن صورت این غیر در ، نشوید مانع وجه هیچ به ابتدایی و راهنمایی در و  نمایید

هد مشکالت ناخواسته ای خواهید شد مثل : تهوع ، بیهوش شدن از ضعف یا شا "گاها حتی و نشسته کالس

احساس شرمندگی آنان ، برخی معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مدیریت مطلوب خود و 
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کنترل  اداره کالس می دانند ! برای این مورد باید در شورای معلمان هماهنگی الزم با دفتر صورت گیرد مانند

 برای عدم خروج از مدرسه و ...

 های بهانه به و تهیه را غیره و خودکار  با هماهنگی دفتر مدرسه و انجمن اولیا جوایز هر چند ساده مانند-16

 باید اند داشته پیشرفتهایی که آموزانی دانش میان این در کنید اهدا آموزان دانش به یکبار مدت هر مختلف

 انجمن که نبوده هم سالی هیچ و  گیرند تا حال مشاهده نشده که آنها جایزه را رد کنند قرار توجه مورد بیشتر

 و گرفته کار به موارد این هم دبیرستان در حتی.  نمایند خوداری  کوچک جوایز این تهیه از مدرسه مدیر و اولیا

 سیار خوشحال می شوند .ب معلم کار این از ، هستند باالیی بسیار مالی توانایی دارای که آموزانی دانش

تهیه تراکت هایی برای کالس توسط معلم در رابطه با درس یا موضوعات دیگر و نصب آن در کالس ) در -17

حضور دانش آموزان( توجه آنان را به شدت جلب می کند ) قبال با خودکار و مازیک نوشته می شد ولی امروزه 

فقط وظیفه مربی پرورشی دانست بلکه برای هر درسی امکان پذیر هر مدرسه ای چاپگر دارد ...(نباید این کار را 

 است .

نفری در رابطه با درس یا موضوعات اجتماعی توسط دانش آموزان و با  4یا  2استفاده از روش مصاحبه -18

 دو  نفر 4 و گذاشت هم روبروی  هدایت معلم برای آنان بسیار جذاب است که می توان دو میز را در پای تخته

 و شوند مشخص افراد و موضوع قبل جلسه باید البته.  بپردازند بحث به هم با  دقیقه 11 تا 5 مدت برای دو  هب

 . گیرد قرار نظر مد هدف به رسیدن برای معلم کامل نظارت

هر معلمی در شرایط الزم میتواند مهارت های زندگی را در کالس به دانش آموزان آموزش دهد گاهی وقت -19

اطره کوتاه از حسادت ، میتواند در تغییر نگرش دانش آموزان بسیار موثر باشد و درگیری های کالسی ذکر یک خ

و یا درگیری با دفتر را به طرز چشمگیری کاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند و نصایح خود را از دانش 

ای از این اعمال معلم در کالس خاطره  "نتایج مطلوبی داشت و شما هم حتما "آموزان دریغ نمی کردند و عموما

 دارید .

 هم سر پشت جلسه 3 یا و شود داده درس 3  رعایت زمانبندی دروس بسیار مهم است اگر در یک جلسه-21

 دانش و خود خستگی منتظر و شد خواهد ایجاد اشکال ، باشیم داشته تدریس بدون تخته پای پرسش فقط

 ب برای خود باشید .اعصا جنگ و آنها نظمی بی  افزایش و آموزان

 سنوات کالس یا شما  هر چند وقت یکبار به دانش آموزان اجازه بدهیم خاطرات خوب و بد خود را از کالس-21

 در تواند می ، شماست روش برای مفید بازخورد یک اینکه بر عالوه مورد این ، کنند تعریف کالس برای قبل

 آموزان هم نقش داشته باشد . دانش اضطراب حتی و نگرانی رفع و  کالس جذابیت
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اگر وقت اضافه ای موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترین اتفاقات هفته پیش در سطح شهر یا رسانه -22

 ها تبادل نظر کنید تا دید آنها به مسایل محیط و نحوه بیانشان را تقویت نمایید .

دانش آموزان دارد و این اعمال را هرگز فراموش بردن کتابهای مرتبط با درس ، اثر خوبی بر حلب توجه -23

 نکرده و شما را به عنوان معلمی دلسوز و عالقمند به حرفه خود معرفی خواهد کرد .

را با در آوردن سئوال و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه می  "تدریس"متاسفانه برخی معلمان ،  -24

ام خالقیت و کاوشگری دانش آموز می شود بلکه معلم را خسته کرده و گیرند ! این کار عالوه بر اینکه باعث انهد

 را وی و دارند نقش هم معلم کار این در والدین از بعضی گفت باید!  دانش آموز چیز تازه ای یاد نخواهد گرفت 

ال الزم سو نمونه نوشتن اگر!  کند آماده سال آخر امتحان برای را فرزندشان ، خود خیال به که میکنند مجبور

است بهتر است این کار را به دانش آموزان محول کنیم ، آنهم بعد از تدریس و با هدف مشخص برای صفحات 

محدود، و باز هم متاسفانه باید گفت برخی والدین یا دانش آموزان از بعضی معلمان تعریف و تمجید می کنند 

 ه هم توضیح نداده !(که ؛ حتی یک سوال را از کتاب جا نمی گذارد ) والبته یک کلم

 کردن آرام در مهمی نقش ، مدرسه درب حای یا  صحبتهای بسیار مختصر با دانش آموزان در سالن و حیاط-25

 بسیار تواند می صحبتها این.کرد خواهند معلم با  بیشتری صمیمیت احساس آنها و داشت خواهد کالس در آنها

 برای تو آمادگی "  یا  "دیشب درست رو خب خوانده بودی ! که بود معلوم":  مانند باشد خصوصی غیر و ساده

 این...  "؟ بنویسی فالن درس مورد در مطلب خط 3 توانی می هم باز ایا " یا  " بود خوب خیلی امروز کنفرانس

 دوره در  و کالس در نظمی بی و اخالل از پیشگیری برای دبیرستان در ولی است مهم دوره سه هر در کار

این کار ها دانش  "راهنمایی باعث کاهش چشمگیر اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنیده شده که و ابتدایی

 "آموزان را پر رو خواهد کرد !

 در آموز دانش و معلم خستگی از جلوگیری عث با کالسی خشک و  وضع نکردن مقررات دست و پاگیر-26

 به زیادی حساسیت معلمان بعضی.  شد نخواهند دلزده کالس و معلم از آنها اینکه مهمتر  شد خواهد کالس

و وقت گرانبهای کالس را  کرده اعمال را هایی تنبیه حتی و دارند کالس در شاگردان ناپذیر گریز جوش و جنب

به درگیری و تنبیه در مورد مقررات خود ، اختصاص می دهند .) به عنوان مثال کسی به هیچ وجه نباید برگردد 

 و دانش آموز دیگر را نگاه کند ... یا نگاه کرده به پنجره کالس ممنوع است !(

پخش تراکهایی در رابطه با درس ، برای  هر چند وقت یکبار نسبت به استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و-27

 دانش آموزان جالب خواهد بود و در یادگیری خیلی موثر است .
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 به آموزان دانش عالقه عدم باعث کالس در معلم بودن خشک و افراطی و اندازه از بیش  متاسفانه جدیت-28

 جدیت این حتی ،  ند دانستخواه کالس و معلم "تحمل " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وی

 مسیر و داشته واهمه "جدا رشته آن در تحصیل ادامه از آموزان دانش برخی تا شده باعث افراطی سختگیری و

 شما ، ترند موفق آموزش در باشند داشته لب بر تبسم و بوده اخالق خوش که معلمانی  ، شود عوض آنها زندگی

باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد . )نباید قاطعیت ، مدیریت  حدی در ؛ اگر کنید می تایید را این هم

 وتوانایی اداره مطلوب کالس را با سختگیری افراطی معلم ، اشتباه گرفت (

 در کالس تشکیل مانند شود می آموز دانش توجه جلب موجب  تغییر محل کالس حداقل ، ماهی یکبار-29

 نه وغیره.کتابخا ، نمازخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه

 احتمالی کدورتهای رفع همچنین و  یکی از راههای عالقمند کردن شاگردان به کالس و درس و معلم-31

 ، دستی صنایع ، کتاب نمایشگاههای از بازدید حتی است کالسی علمی گردش به آموزان دانش بردن ، طرفین

 هماهنگی با غیره و هواشناسی ،  وسطهمت آموزان دانش برای شهدا مزار در حضور ، آموزی دانش های جشنواره

 ... دارد زیادی فواید ، متبوع اداره و مدرسه دفتر

 گیرینتیجه 

در پایان متذکر می شود تمام موارد باال در کالس و پایه های مختلف و برای دروس مختلف اعمال شده است و 

ر گیری ها در کالس و نه تنها وقت برای تدریس و توجه به زمان بندی دروس کم نیامده بلکه شاهد کمترین د

نیز بازده خوبی در رفتار و عملکرد و حتی میانگین نمرات پایان ترم هم بوده ایم و نکته مهمتر اینکه اگر دانش 

 دانش به احترام منزله به حتی و آموز دانش آموزشی و علمی سطح ارتقای برای را کارها این معلم  اموزان بدانند

 سوئ استفاده ای نخواهند کرد ) سوء استفاده به معنای مصطلح همکاران( . هیچگونه ، دهد می انجام آموزان
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 نام خدابه 

 برخورد با دانش آموزان گستاخ در کالسپیشنهادات 
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 مقدمه

 اکثر که ای نکته. باشد داشته برخورد گستاخ آموزان دانش با است ممکن خود تدریس دوره در معلمی هر

 ها آن کنترل رسد می نظر به که است طوری آموزان دانش این ادبی بی و تندی. کند می آزرده را معلمان

 .کنیم می پیشنهاد گستاخ آموزان دانش با برخورد برای را هایی روش جا این در. نیست ممکن

 کنترل را خود وگفتار رفتار توانیم نمی و داریم قرار کار و زندگی از ناشی روانی فشارهای  تحت خود اگر – 1

. باشیم خود فشارهای کنترل برای روشی فکر به آموز دانش درباره هرکاری انجام از پیش بهتراست کنیم،

 خواهد بیشتر کودک فرمانبری دهند، تغییر را خود رفتارهای برخی بتوانند مربیان اگر است  داده نشان تحقیقات

 .شد

 تا کند می را کار این شاگردم: »مثال طور به. باشیم نداشته خود آموز دانش درباره انحرافی و غلط افکار نباید – 2

 احساس آمدن وجود به زمینه افکاری چنین.« است کالس در مشکالت تمام موجب او یا دربیاورد مرا حرص

 .گذارد می منفی اثر او و ما رفتار بر یقین طور به و کند می مهیا آموز دانش آن به نسبت را بد بسیار

 ،«باش منظم: »بگوییم اینکه جای به مثال، برای. کنیم اجتناب تکراری و کلی مبهم، دستورات ارایه از باید – 3

 .خواهیم می چه او از که بگوییم مشخص و شفاف
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 کنیم گوشزد او به آرامش کمال در ولی محکم لحنی با مؤثر و کوتاه باید جدل، و بحث و سخنرانی جای به – 4

 .اوست انتظار در عاقبتی چه برندارد، دست خود رفتار این از اگر و گذاشته تأثیری چه ما در رفتارش که

 مثال برای. باشد مدت  کوتاه و شدنی که کنیم مشخص او برای را عاقبتی که باشیم داشته یاد به است بهتر – 5

 .«رفت خواهم کالس این از همیشه برای: »نگوییم

 و کالم با را او باید دستوراتمان دادن انجام از پس بلکه بدانیم او وظیفه را هایمان خواسته دادن انجام نباید – 6

 .کنیم تشویق عالقه مورد هدایای

 همراه و اهمیت ترتیب  به مدرسه و کالس در قوانین ترین مهم از فهرستی آموزان دانش مشارکت با توانیم می – 7

 قاطعیت با را آن شان، ندادن انجام برای محرومیت نوع کردن مشخص از پس و کرده تهیه آن دقیق انجام روش با

 .کنیم اجرا

 .کنیم اقدام آنها رفع برای و ساییشنا را ساز مشکل عوامل باید – 8

 .کنیم توجه بیشتر باید آموزان دانش …و اقتصادی اجتماعی، روانی، عاطفی، جسمی، نیازهای به – 9

 .کنند فکر خود نامناسب رفتارهای به نسبت بتوانند آموزان دانش تا کنیم ایجاد را فرصتی کنیم سعی باید -11

 .کنیم تقویت پیش از بیش والدین با را مدرسه مسووالن و مربیان ارتباط که است بهتر – 11

 ، خشونت از پیشگیری برای راه بهترین ، گیرد می بر در را نوجوان عاطفی و روحی بحران که بلوغ دوران در

 از مواقع  اغلب در  ، آرامش با  همراه او  رفتارهای گرفتن نادیده و گذشت ، اغماض. است سازگاری و مسامحه

  . کند می جلوگیری لفظی و  فیزیکی های پرخاشگری قالب در خشونت پیشروی و استمرار
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 با مشاوره همچنین و آن اجتماعی آثار و خشونت عواقب خصوص در آموز دانش با مشاوره و راهنمایی -12

  .بود خواهد مؤثر بسیار ، شود می نوجوان خشونت به منجر که رفتارهایی کاهش درباره آموز دانش خانواده

 جسمی  های انرژی تخلیه و نوجوان بیشتر اشتغال برای مدرسه و خانه در مؤثر های فعالیت ی زمینه ایجاد -13

  . است تأثیرگذار  بسیار پرخاشگرانه رفتارهای و  خشونت کاهش در او روانی و

 دانش و معلمان میان تر صمیمی فضای ایجاد و غلط انضباطی های روش کاربردن به از مدرسه خودداری -14

 . انجامد می پرخاشگرانه و آمیز خشونت رفتارهای کاهش به  ، گرا خشونت نوجوان   آموزان  

 استفاده مدت ه کوتا یهای مساز محرو از نیاز درصورت و کرده خودداری جدی طور به بدنی تنبیه از باید- 15

 .کنیم

 .بگذاریم وقت آموزان دانش مشکالت و مسایل شنیدن برای که است خوب- 16

 .کنیم خودداری جدی طور به آموزان دانش مقایسه و کردن تحقیر و سرزنش از است بهتر- 17

 .دهیم آموزش آنها به را دینی ی شده آرام شهای رو آموزان، دانش در معنوی ابعاد تقویت ضمن باید- 18

 .کنند کنترل بهتر را خود خشم بتوانند تا دهیم آموزش آموزان دانش به را خشم هشداردهنده عالیم باید- 19

 با مثبت زدنهای حرف عمیق، تنفس ازجمله دهیم، آموزش آنها به را«  شدنی آرام» شهای رو است بهتر -21

 ...و خود

 بیان درستی به را خود احساسات نمیتوانند که است این آموزان دانش ناراحتی و عصبانیت دالیل از یکی -21

 آنها به را... و غم شادی، ترس، خشم، مانند احساسات انواع نقاشی و فیلم و عکس کمک با میتوانیم. کنند

 .دهیم آموزش



 

هزار تومان به سایت  4پیشنهاد با قیمت فقط  5فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد این این 

 www.asemankafinet.irاجعه کنید.علمی و پژوهشی آسمان مر

12 
 

 است، زندگی تهای مهار با والدین و مربیان آشنایی نا دلیل به آموزان دانش ازناسازگاریهای بسیاری چون -22

 تهای مهار دیگر و گیری تصمیم و مسأله حل وجود، ابراز دادن، گوش مانند ارتباطی تهای مهار میشود توصیه

 .دهیم آموزش نیز آموزان دانش به و بیاموزیم خود را زندگی

 :شود می زیرتأکید موارد رعایت فوق، موارد بر عالوه فعال بیش آموزان دانش درباره 

 مراقبت و تشخیص با که چرا بکشد طول سال چند تا است ممکن که نپزشک روا زیرنظر مستمر درمانی دارو •

 .شوند می درمان نوجوانی دوره پایان تا آنان بیشتر درست،

 .خانواده اعضای تمامی برای خاموشی اعالم با حتی ممکن، طریق هر به شبانه مناسب خواب تأمین •

 .پفک و چیپس کاکائو، گازدار، نوشابه شکر، و قند خوردن از پرهیز •

 کارهای انجام در لشان فعا بیش فرزند به کردن کمک ه شیو و آنها با برخورد شیوه زمینه در والدین آموزش •

 روزانه
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 نام خدابه 

 تر موفق تدریسبرای پیشنهادات 
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 مقدمه

 کنند، می کمک خود نظرات ابراز و تفکر های راه ها، مهارت اطالعات، کسب در شاگردان به که حالی در معلمان

 برای شاگردان توانایی بر بسیاری اثر تدریس انجام چگونگی. دهند درس نیز را یادگیری ی نحوه آنان به باید

 تکالیف به را خود شاگردان آنان بلکه نیستند مطالب دهندگان ارائه تنها موفق معلمان. دارد خودشان آموزش

 تا آموزند می را اطالعات پردازش و سازی ذخیره کسب، چگونگی آنان به و نمایند می وادار اجتماعی و شناختی

 خلق تدریس، عمده نقش لذا برند؛ می کار به ثرۆم طور به را منابع موفق معلمان. بگیرند یاد را فراگیری چگونگی

 .است قدرتمند و خالق فعال، یادگیرندگان

 :باشد می ذیل نکات شامل معلمان، موفق تدریس در مهم نکاتی 

 .نمایید رعایت را تقوا و تدریس عمل در اخالص کنید؛ شروع را کالس خدا نام و پروردگار به توکل با 

 .است سادگی زیبایی، که بگیرید نظر در و باشید داشته منظم ظاهری 
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 .باشید آموزان دانش برای مناسب الگویی تا باشید داشته نظم کارهایتان در 

 مطالب به را کالس وقت. نشوید مواجه وقت زیادی یا کمی با تا باشید داشته نظر در را تدریس جلسه هر زمان 

 .نکنید صرف فایده کم و بیهوده

 چهره همواره و کرده تدریس خوشرویی با نمایید؛ حفظ را خویش عاطفی و روحی نشاط دادن، درس هنگام به 

 .باشید داشته بشّاشی

 .بپرهیزید فروشی فضل از و باشید داشته صدر ی سعه 

 .کنید حفظ را خود آرامش تدریس، هنگام به نبرید؛ یاد از را تواضع و قولی خوش عهد، به وفای 

 .نکنید توجیه را خویش اشتباهات و نمایید پرهیز آموزان دانش به نسبت ناصحیح قضاوت از

 .نکنید پرگویی و بپرهیزید نزاکت از خارج کلمات بردن کار به از

 .باشید نداشته اندازه از بیش توقعات آنان از و باشید آموزان دانش اسرار محرم و رازدار 

 .کنید تدریس شمرده و آرام و برید کار به سلیقه و ذوق تدریس در 

 .کنید بیان یا بنویسید تابلو روی صحیح را کلمات و نمایید دقت کلمات امالء در 

 .کنید ایجاد مثبت و سالم رقابت آنان بین نموده، هدایت و شناسایی را آموزان دانش استعداد و ذوق 

 بی را ها آن سخن و باشید داشته یکسان نگاه آموزان دانش به و نمایید رعایت را انصاف و عدل برخوردها در 

 .نکنید قطع مورد
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 موقع به تشویق از بدهید؛ مسئولیت آنان به و تقسیم آموزان دانش بین را کالس به مربوط های فعالیت و کارها

 .نشوید غافل

 بر. آورید دست به آموزان دانش معلومات وسطح موقعیت وضعیت، از اجمالی شناختی تدریس، از پیش

 .باشید داشته کافی تسلط درسی، موضوعات

 .دهید پاسخ مناسب و خوب لحن با آموزان دانش االتۆس به و کنید استفاده بازی و گرایی گروه از تدریس در 

 جهت قبلی آمادگی و تدریس از پیش مطالعه. بکوشید خود درسی و علمی محتوای ها، آگاهی افزایش در 

 .باشید داشته آموزش

 .باشید آگاه ها آن گیری کار به ی نحوه و تدریس های روش از کنید؛ استفاده تدریس در خالقیت و ابتکار از 

 .کنید بیان ای تازه مطالب درس هر در و نمایید استفاده دیگران تدریس تجربیات از 

 مشتاق یادگیری به نسبت را آنان و باشند داشته عملی فعالیت درس با ارتباط در آموزان دانش کنید سعی 

 .نمایید

 .ندهید ادامه را تدریس نمودید، مشاهده آموزان دانش چهره در خستگی احساس که صورتی در 

 .بپرهیزید جواب بدون اشکاالت و شبهات طرح از کرده؛ تدریس مرحله به مرحله را درس 

 .بپرهیزید ثابت صدای تن و یکنواخت لحنی داشتن از نکنید؛ توقف ثابت مکان یک در تدریس، هنگام 

( تکالیف) مسائل یا ها تمرین نمایید دقت ببرید؛ را بهره حداکثر موجود آموزشی امکانات و وسائل از تدریس وقت

 .باشد آموزان دانش توان حد در

 .کنم مطالعه باید و دانم نمی را پاسخ که نمایید اقرار راحتی به دانید، نمی را االتۆس بعضی پاسخ که زمانی 
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 ایجاد با که است کسی هنرمند معلم:» باشید داشته یاد به دهید؛ قرار آموزان دانش اختیار در را خود تازه تجارب

 « .گیرند می یاد بیشتر آموزان دانش ولی کند، می تدریس کمتر خود آموزشی، مناسب های موقعیت و شرایط

 از آن درباره و نموده بازگو تدریس انتهای در را درس ی خالصه نکنید؛ فراموش را درس بندی جمع آخر در 

 .نمایید جو و پرس آموزان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 :موضوع 

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

  :شود می توصیه

 آنها نفس به اعتماد اولیه موفقیت احساس باشد، جالب آنها برای آموزان دانش های تجربه اولویّت کنیم سعی - 1

 .است مشهود نیز ورزشی مسابقات در موضوع این. دهد می افزایش را

 را موفقیت سپس و افتد اتفاق تحصیلی افت تا نباشیم منتظر. بگیریم رنظ در را آموزان دانش موفقیت - 2

  .کنیم تحسین

  .نکنیم مقایسه یکدیگر با را آنها هرگز آموزان، دانش فردی های تفاوت به گذاشتن احترام با - 3

 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 گیری، سخت. باشیم کوشا آن کاهش در و آشنا

  .شود می یادگیری به عالقه کاهش و ذهنی درگیری موجب که است عواملی جمله از ناخوشایند

  .کنید آگاه کار نتیجه از را آموزان دانش کالسی، پرسش یا آزمون از پس بالفاصله - 5
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 مورد آموزشی اهداف بیان باشد، چیزی چه آموختن دنبال به تدریس طول در بداند آموز دانش اینکه برای - 6

  .نکنیم فراموش درس ابتدای در را او از انتظار

  .شود مشخص آموز دانش برای کار انجام نحوه و یادگیری چگونگی - 7

 کالس یا دوستان به را شده گرفته یاد مطالب بخواهیم او از آموز دانش در کفایت حس افزایش منظور به - 8

  .دهد آموزش

  .کنیم وگو گفت و نظر تبادل او با آن، یابی ریشه و آموز دانش درسی مشکالت مورد در - 9

  .است اهمیت حائز بسیار انفرادی صورت به کالس، در کالمی تشویق - 11

  .کنیم مطرح دشوار به ساده از ترتیب به را درسی مطالب - 11

  .کنیم پیشگیری آموزان دانش بین در ناسالم رقابت بروز از - 12

  .دهیم مشارکت یادگیری در را یادگیرندگان و نباشیم وحده متکلم آموزش فرآیند در - 13

  .دهد می افزایش را ها انگیزه سطح آنها، یکایک به دادن اهمیت و خاطر تعلق و آموزان دانش به عالقه - 14

  .نبریم پیش «تهدید» با را آموزش - 15

  .باشیم داشته کافی علمی خوراک انگیزه، با آموزان دانش برای - 16

 در توجهی کم علل و هدایت مثبت رفتارهای به را آنان توجه، کم آموزان دانش به مسئولیت کردن محول با - 17

 .کنیم بررسی را آنها

  .گیریم کار به را آموزان دانش پنجگانه حواس و داده تغییر روز های شیوه به سنتی از را تدریس های شیوه - 18

  .کنیم برقرار ارتباط است، حل قابل درس همان وسیله به که زندگی مسائل و کالس درس میان - 19

 را آموزان دانش کنجکاوی، حس تحریک با و کرده آغاز توجه جالب های پرسش و مطالب طرح با را تدریس - 21

  .سازیم تر برانگیخته

  .بیابیم را آنان انگیزه کاهش و توجهی بی جسمی علل و کرده توجه آموزان دانش جسمانی وضعیت به - 21

  .شویم روحی کسالت بروز مانع تا سازیم جذاب مناسب، و زیبا طراحی با را کالس محیط - 22
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 طول در و شده آشنا کنیم، می تدریس آن در که ای محله یا مدرسه افراد زندگی تاریخچه و فرهنگ با - 23

  .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 - 24

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

  .کنیم عمل خود قول به امتحان و آزمون گرفتن در - 25

 و تفریح وقت از کالس میان در انگیزه و قوا تجدید برای. باشد آموز دانش توان حد در باید یادگیری زمان - 26

  .نشویم غافل استراحت

  .بردارد دیگری های گام چه هدف به رسیدن برای بداند تا سازیم آگاه خود پیشرفت میزان از را آموز دانش - 27

  .باشیم رو خوش و اخالق خوش همیشه - 28

  .کنیم استفاده آموزان دانش نظرات از دروس ارائه در مشارکت، و کفایت حس افزایش منظور به - 29

  .است آماده تدریس شروع برای آموزان دانش توجه که باشیم مطمئن - 31

  .ندهیم آموزش سهجل یک در و یکجا را دشوار مطالب تمام - 31

 کالس فضای شدن متشنج موجب( ضعیف یا قوی) آموزان دانش به افراطی توجه باشیم، داشته خاطر به - 32

  .شود می

  .نکنیم بندی تقسیم «ضعیف» و «بد» ،«خوب» های گروه به را آموزان دانش - 33

  .بپرهیزیم شود، می کالس توجه انحراف به منجر که ای حاشیه موضوعات به ورود از - 34

  .بدهیم نظر اظهار و تفکر فرصت آموزان دانش به تحلیل و بحث جلسات ایجاد با - 35

  .نکنیم «جریمه» نظیر تحقیرکننده های فعالیت انجام به مجبور را آموزان دانش هرگز - 36

 مثبت، رفتارهای تقویت با و کرده توجه ندارند، وجود ابراز به تمایلی که مضطرب و کمرو گرا، درون افراد به - 37

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

  .دهیم قرار نظر مد را سمینار و کنفرانس تدریس، های روش در - 38
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 این. شود می درس موضوع به کامل توجه از مانع و دهد می افزایش را آموزان دانش اضطراب نمره، بر تأکید - 39

 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

 .کنید صحبت آموزان دانش برای خود های موفقیت و ها شکست و تحصیل دوران های تجربه از گاهی - 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام خدابه 
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 برای حل مشکل کم رویی دانش آموزانپیشنهادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 که کنند می برخورد آموزانی دانش با خود آموزشگاهی خدمت طول در مدارس، مسووالن و معلمان اکثر

 برمی را بزرگترها نگرانی که رفتارها این از یکی. دهند می نشان خود از همکالسان سایر با متفاوت رفتارهایی

 سکون، با که گیرد می جای وسیعی گستره در که است آموزان دانش گیری گوشه و کمرویی مشکل انگیزد

  .است همراه انزوا و فرورفتگی درخود و غمگینی سکوت،
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 این. است دوام با و مزمن بعضاً که کنند می تلقی ناسازگارانه رفتاری را گیری گوشه و کمرویی شناسان، روان 

 کودک با نوعی به که اشخاص سایر زندگی برای و کند می مواجه زیادی مشکالت با را کودک سازگاری رفتارها

 .آید می حساب به مزاحمی عامل هستند، تماس در

 کمرویی تعریف 

 گوشه و کمرو کودک. است اطراف محیط با ارتباط از خودداری برای کوششی کودک، گیری کناره و کمرویی

 و ذهنی عالئق یافتن تقلیل اجتماعی، های فعالیت در شرکت و افراد با تماس برقرارنمودن از است ممکن گیر

 انتقاد، شکست، مانند؛ هایی موقعیت از است ممکن کودکان از دسته این. باشد همراه خارج محیط به عاطفی

 .باشند داشته ترس و تحقیر یا دستپاچگی نفس، به اعتماد کمبود،

 ها آن به بسیار و بوده دوست تک یا و هستند محروم دوست داشتن از معموالً  گیر گوشه و کمرو کودکان 

 عالقه گروه های فعالیت به و برند نمی لذت خود های سن هم کنار در بودن از کلی طور به و باشند می وابسته

 که است آن نیز علت گیرند، نمی قرار موردتوجه معموالً گیر کناره و کمرو کودکان متأسفانه. دهند نمی نشان

 در کودکان از دسته این اجتماعی روابط. کنند می جذب خود به را اطرافیان توجه کمتر دیگر، کودکان به نسبت

 ناشادی و افسردگی از هایی حالت احتماالً و است کاستی و کمبود دچار عملکردهایشان در همساالن با مقایسه

 .گردید خواهند مواجه خود، آموزشی مشکالت با و کرد خواهند تجربه را

 گیر گوشه و کمرو کودکان رفتاری های مشخصه 

 و شود می محسوب نوجوانان و کودکان در عمده مشکالت از یکی عنوان به انزواطلبی یا گیری گوشه رفتار

 و مؤدب فردی عنوان به گاه و شده دیرشناخته کنند نمی مشکل و دردسر ایجاد مدرسه در که آن برای متأسفانه

 زمانی و افتد می تأخیر به ها آن شناخت و تشخیص نتیجه در. گردند می معرفی دیگران طرف از دردسر بی

 .است شده حادتر شاگرد وضعیت و تر سخت درمان کار که گردند می مشکل متوجه

  

 متواضع حد از بیش و برند می پناه خود درون دنیای به و بوده کفایتی بی احساس دارای نوجوانان و کودکان این

 به نسبت افراد این. ندارند را خود نظرات یا مخالفت بیان جرأت باشند مخالف ای مسئله با اگر حتی و هستند

 در شرکت به مجبور یا باشد ها آن نظر مخالف ای مسئله اگر و دارند حدی از بیش حساسیت خود اطراف مسائل

 های ناخن ناراحتی شدت هنگام در گاه و زنند نمی حرف کسی با و کرده کز ای گوشه در باشند، جمعی کار

 های جهش که اطمینان از دور و است همراه تردید و شک با همواره کودکانی چنین رفتار. جوند می را خود

 .دارد دنبال به ناگهانی های روی پس و ناشیانه
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 هر. است واکش و کش در متضاد نیروی دو بین کمرو شخص که کند می ایجاد را تصور این حرکات این همه 

 جلوه تر نمایان دیگران نظر در و تر بزرگ خودش نظر در را او ناتوانی که است خصوصیاتی دارای کمرویی کودک

 پس برم، می رنج چقدر من که بینید می» بگوید؛ خواهد می خود کمرویی با کودک که است این مثل. دهد می

 که اجتماعی های ارتباط از که رسد می جایی به خود تردیدآمیز رفتار با کودک ترتیب بدین!«. بگذارید راحتم

 .شود رو به رو ها آن با مناسبی صورت به نتواند ترسد می زیرا کند، می پرهیز است دشوار و آور رنج او برای

 دیگر های نشانه 

 دست کند نمی جرأت است آمده ستوه به خود کمرویی از که کودکی. است غمناک کمرو کودک های دست

. بشود هایش دست بودن غمناک متوجه او که ترسد می زیرا بفشارد، است شده دراز او سوی به که را کسی

 رفتن برای ترسند می زیرا است، دستشویی به رفتن نیاز احساس انزواطلب کودکان از بعضی برای دیگر دشواری

 دچار زدن حرف موقع گاهی کودکان از دسته این ندهد، اجازه معلم و بگیرند اجازه معلم از دستشویی به

 .شوند می دچار زبان لکنت به دهند، شرح را خود منظور نتوانند که این ترس از. شوند می هایی دشواری

 کسی با زدن حرف. است بیمناک ایشان قضاوت از کودک که شود می مطرح کسانی مقابل در بیشتر نقص این

 کودک که اند دیده گاهی معلمان از بعضی. است آسان برایش دارد محبت او به و اوست اطمینان مورد که

 نشنیده را سؤال خود ادعای به که است کرده گم را خود پای و دست چنان گرفته، قرار پرسش مورد که کمرویی

 می خودداری دارد نیاز گروهی فعالیت به که هایی بازی از کودکان، گروه از گیری کناره با کمرو کودک. است

 او در بودن اجتماعی احساس رشد مانع و دارد می باز اجتماعی زندگی اصول آموختن از را او رفتار این و کند

 .شود می

 می ناچیز را ها آن و ندارد اعتماد دارد که هایی توانایی به او برد، می رنج حقارت احساس نوعی از کمرو کودک 

 آماده مشکالت مقابل در دفاع برای که پندارد می چنین و بیند می نامجهز و ضعیف زندگی برای را خود. شمارد

 .نیست

  

 مشکل شناسی سبب

 اغلب در کمرویی. ندارد کامل صحت گفته این اما. است خانوادگی بیماری نوعی کمرویی که شود می گفته گاه

 بلکه( است همراه اسکیزوفرنی بیماری از هایی نشانه با که مواردی در جز به) نیست موروثی نقص یک موارد

 .اند برشمرده را عللی آن برای شناسان سبب که کند می کسب محیط از کودک که است نامناسبی رفتار
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 مادر، و پدر حد از بیش اجتماعی های فعالیت محبت، از محرومیت خانوادگی، دار ریشه اختالفات و مشکالت

 و انتقاد جمع، مقابل در کودک تحقیر زندگی، در متعدد های شکست جسمانی، دیگر های بیماری یا عضو نقص

 نظر در خود برای شدن، محبوب برای نوجوان و کودک که خاصی معیارهای نداشتن دیگران، حضور در تمسخر

 برادر یا خواهر تولد مانند آید می پیش خانواده در که تغییراتی کودک، از داشتن حد از بیش توقع بگیرد،

 .شد خواهد کودک در کمرویی و گیری گوشه به منجر که است عواملی جمله از تر کوچک

 معلمان برای راهکارهایی

 ایفای نمایش، روزانه، های یادداشت از. کنید پیدا را کودک گیری کناره و کمرویی اصلی علت کنید سعی(1

 اغلب کودکان. بشناسید بهتر را کودک تا کنید استفاده مشاوره فنون یا گویی قصه ناتمام، جمالت نقش،

 .کنند می بیان واضح ها فعالیت از اینگونه در را خود احساسات

 آموزان دانش در رویی کم مشکل

 .کنید تالش خوب ارتباط یک ایجاد و کودک اعتماد جلب برای(2

 را جالب نکته و توانایی هر. کند کمک معلم یک نقش در دیگر، آموز دانش به که بخواهید خجالتی کودک از (3 

 .دهید قرار اصل را شد می کودک روابط بهبود باعث که

 ها آن با که دیگری کودکان های فعالیت در یا کوچک گروهی های فعالیت در را گیر گوشه و کمرو کودک (4 

 برای را او. کند صحبت کوچک های گروه در دارد دوست بیشتر خجالتی کودک یک. سازید درگیر است دوست

 .کنید همرا دیگر کودکان با خاص کارهای انجام

 مسووالن به کمک ها، پیام انتقال مانند. کنید واگذار مختلفی های مسئولیت گیر گوشه و کمرو کودک به(5 

 همچنین و کودک به سخت کارهای واگذاری از...  و آزمایشگاه وسایل تدارک مدرسه، دفتردار به کمک مدرسه،

 .کنید خودداری کند می دستپاچه را او که کالس مقابل در کردن صحبت مانند نمایشی و اجرایی کارهای

  

 دوستان، گروه در کردن شرکت قبیل از است آن انجام به قادر و دارد دوست خجالتی کودک که کارهایی از (6

 از یکی تا دهید فرصت کودک به و کنید تهیه فهرستی گروه، یک در بازی یا و معروف شخصیت با کردن صحبت

 استفاده تمرینی رفتارهای از. دهد نشان را خود شایستگی هدف به رسیدن برای و کند انتخاب را کارها این

 .کنید
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 و صداکردن از همچنین. نکنید ناراحت را ها آن کودکان گیری گوشه و کمرویی مورد در کردن صحبت با (7

 روش یک. کنید اجتناب قبلی هماهنگی بدون دیگران مقابل در خاص های فعالیت اجرای برای ها آن دعوت

 کودک روش این در. است کودک با پاسخ و پرسش و تمرین طرح کالس در شرکت کودک تشویق برای مناسب

 کودک خواند، می فرا تخته پای را کودک معلم که زمانی سپس اند کرده تمرین را جواب و سوال قبالً  معلم و

 .کند می پیدا نفس به اعتماد و است آسان و راحت( پاسخ و پرسش) فعالیت این که کند می احساس

 .نمایید تقویت کودک در را مثبت پنداره خود (8

 که را هایی موقعیت بخواهید کودک از. کنید استفاده «وجود ابراز» روش از کمرو کودک آموزش برای (9 

 برنامه طبق سپس کند، بررسی را موقعیتی هر با برخورد برای تماس های راه و باشد مؤثر ها آن در دارد دوست

 .کنید کار کودک با شده تعیین ای

 فهم خود، درک کند؛ می پیشنهاد گیر گوشه کودک رفتار تغییر برای را مرحله پنج( 1977) زیمباردو( 11 

 بر غلبه برای) کمرو افراد دیگر به کمک و اجتماعی های فعالیت گسترش نفس، عزت گیری، گوشه دالیل

 (.دیگران و خود کمرویی


