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 چكیده

 اختالالت دچار كه است آموزانی دانش با كار ،ی كه دبيران با آن روبرو هستند مشکالت و مسائل از یکی

 اندبير. كنند رفتار هنجارها براساس مدرسه در توانند نمی آموزان دانش از گروه این. هستند عاطفی و رفتاری

 این از یکی. است داشته كمتری رواج گذشته در كه هستند رو روبه ای پيچيده مسائل با امروزی دبيران و

 از گروه این. هستند عاطفی و رفتاری اختالالت دچار كه است آموزانی دانش با كار مشکالت، و مسائل

 تاثير آموزشی عملکرد بر نتيجه در و كنند رفتار هنجارها براساس مدرسه در توانند نمی آموزان دانش

 با آموزانی دانش كنيم؟ رفتار چگونه عاطفی مشکالت دچار آموزان دانش با. رندگذا می جای بر نامطلوبی

 واقع در. هستند گروه این جزو … و ضداجتماعی آموزان دانش افسرده، آموزان دانش توجه، های كاستی

 را معلم از زیادی انرژی و زمان براحتی است ممکن كه دهند می بروز رفتارهایی خود از آموزان دانش این

 كننده تعيين عامل ترین مهم دبير كه باورند این بر متخصصان از بسياری هم هنوز حال این با دهد، هدر

 می و هستند رو روبه عاطفی و رفتاری اختالالت با كه است آموزانی دانش برای آموزشی های برنامه كيفيت
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 هدف تعيين درسی، برنامه تهيه ولمسو آنان. كنند ایفا را اصلی نقش آموزان دانش این به آموزش در توانند

 مشکل دليل به گفت توان می. هستند اهداف این به رسيدن برای آنها تدارک و تشویق و آموزان دانش های

 باید معلمان. باشند آنان برای مناسب رفتاری الگوی باید نشاندبيرا آموزان، دانش از دسته این بودن دار

 و خواندن درس جریان در آموزان دانش همه. بگذارند نمایش به را یا دوستانه و مودبانه مهرانگيز، رفتار

 و عاطفی اختالالت با كه آموزانی دانش ميان این در و كنند حمایت و ایمنی سالمت، احساس باید یادگيری

اینجانب . گيرند قرار حمایت مورد بيشتر باید دارند، ای آشفته زندگی اغلب و هستند رو روبه رفتاری

سعی بر این داشته ام كه با استفاده از روش های نوین تدریس این  این پژوهشدر      ........................

 مشکالت را در دانش آموزان برطرف نمایم.

 کلیدی :نكات 

 بخشيدبهبود  –های نامطلوب رفتار  –آموزان دانش 

 مقدمه

 دانش برای اجتماعی های مهارت به شدن مسلط آموزشی امور اندركاران دست و شناسان روان از بسياری

 بر متخصصان این همچنين. دانند می موثر بسيار هستند، رو روبه رفتاری و عاطفی مشکالت با كه را آموزان

 نتيجه در هستند، آن درگير آموزان دانش از دسته این كه جرم به اقدام و مدرسه از شدن اخراج باورند این

 نمی قرار هایشان همکالسی و دوستان پسند و قبول مورد كه است آموزان دانش این شخصی ميان روابط

 های روش گذشته، دهه در آموزان دانش از گروه این برای اجتماعی های مهارت اهميت يلدل به. گيرند

 كه دليل این به ها روش این اغلب اما است، شده ابداع شان اجتماعی های مهارت بهبود برای مختلفی

 دانش از دسته این اندبير به هم مواردی در. اند نبوده مفيد كنند؛ ایجاد را نظر مورد رفتارهای اند نتوانسته

 اندبير و دهند نمی آموزش را جامعه قبول مورد و معتبر اجتماعی های مهارت كه است شده انتقاد آموزان

 ای ویژه اهميت از دروس سایر تدریس اندازه به اجتماعی های مهارت آموزش كه غافلند مساله این از

 داشته توجه اساسی نکته این به باید اندبير ،آموزان دانش از دسته این رفتار بهبود زمينه در. است برخوردار
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 عقایدش به كه كند احساس آموز دانش وقتی باشد، حمایتگرانه و مثبت درس كالس فضای وقتی كه باشند

 و دار معنی درسی تکاليف او به وقتی و دهيد می خاطر تعلق احساس آموز دانش به وقتی و دهند می بها

بنده به عنوان دبير  كند، می موفقيت احساس آنها انجام با آموز دانش هك طوری به دهيد؛ می چالش با توام

در كالسم با چنين دانش آموزانی برخورد داشته ام. و در سال تحصيلی فوق تصميم گرفتم كه از  ....................

 طریق روش های نوین تدریس این مشکالت را بهبود بخشم.

 بیان مسئله

 رشد كافی حد به كه آموزانی دانش از بسياری. كنند كنترل را انرفتارش توانند نمی آموزان دانش از بسياری

 و شناختی های توانایی است ممکن شود، پرت حواسشان است ممکن اند، نرسيده الزم بلوغ به و نکرده

 های تکانه طوالنی مدت در توانند نمی ساده، خيلی آموزان دانش این. نباشد زیاد شان كالمی های مهارت

 توانند نمی باشند، نرسيده الزم بلوغ به و نکرده رشد كافی حد به ها بچه این وقتی. نندك كنترل را خود

 باید انشاندبير باشند، نياموخته را كردن رفتار درست هنوز آموزان دانش این وقتی. كنند كنترل را رفتارشان

 رفتارها ضمن در و بگيرند عهده به را خود نادرست رفتار مسووليت آنان تا شوند ظاهر آنها راهنمای نقش در

 دانش از دسته این رفتار بهبود درخصوص. دهند آموزش آنها به نيز را تر سالم اجتماعی های مهارت و

 آموزان دانش این متناسب رفتارهای بر مثبت تقویت كارگيری به با باید معتقدند اندبير اغلب آموزان،

 رفتاری آموز دانش محرک، دادن از پس كه كند می داپي مصداق زمانی متناسب رفتار مثبت تقویت. بيفزایند

 دانش كه است موثر رو آن از تقویت نوع این. كنند تکرار بيشتر را رفتار آن آینده در كه بگذارد نمایش به را

 دانش این منفی تقویت. دهد می امتيازی آنها به مواقعی در و دهد می سوق باالتری امتياز به را آموزان

 ای وظيفه یا كار از را او دبير دهد، می انجام درستی كار آموز دانش وقتی كه معناست این به نيز آموزان

 كه كاری انجام از را آموز دانش زیرا شود می متناسب رفتار افزایش باعث نيز منفی تقویت. كند می معاف

 هم و مثبت ویتتق هم كه بگيرند نظر در را نکته این باید اندبير پس. كند می معاف است، ناخوشایند

 آموزان دانش رفتار بهبود در مهمی نقش و دهند افزایش را مناسب رفتار توانند می دو هر منفی، تقویت
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 و بدرفتار آموز دانش مدرس كه انیدبير آموزان دانش خشونت با مقابله نيروی اندبير. دارد دار مشکل

. شوند می رو روبه زیادی مشکالت با اند، مواجه متعدد عاطفی اختالالت با كه هستند نوجوانانی و كودكان

 كند می ایجاب شرایط حال هر به اما گيرد، می صورت گوناگونی عوامل تاثير تحت آموزان دانش بدرفتاری

 این از یک هر اما. كنند گيری تصميم مورد هر در و برخورد ها بدرفتاری این با موثر شکلی به اندبير كه

 آموز دانش با دبير ميان آینده روابط روی كه دارد پيامدهایی و عواقب انبيرد و آموزان دانش برای تصميمات

 . گذارد می تاثير او خانواده افراد و

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

سال است كه در آموزش و پرورش خدمت می كنم و هم اكنون در  ....................مدت ................. اینجانب

 تحصيلی سال اوایلهستم ............مشغول به تدریس درس  آموز نفر دانش 72در پایه اول با   ............... مدرسه

 دانش از سری یک اسامی كالس ی نماینده توسط دیدم می شدم، می وارد كالس به جلسه هر كه بود

 دانش همان آنها كه دیدم داشتم نظر زیر را آنها رفتار كه وقتی. است شده نوشته تخته روی بر آموزان

 و داده نشان ها، بچه سایر به را خود بدنی قدرت خواهند می آنها از بعضی كه هستند كالس بلند قد آموزان

 از نفر دو دیدم می هميشه همچنين. برای دیگر دانش آموزان مزاحمت ایجاد می نمودند و كنند قلدری

 كاری یک مشغول و انداخته پایين را خود سر نبودم متوجه من آنها نظر از كه موقعی كالس آخر ردیف

 از استفاده مانند ای مرحله ده انضباطی ی برنامه از خود اشتباه و تدریس به آنها نمودن متوجه برای. هستند

 رفتار انتخاب به را آنها نمودم سعی( 7002اندی، واس، و پيتر، هوک،)نمودن سئوال و مثبت الگوسازی

 موضوع بررسی جهت شدم جبورم اینکه تا دادند می ادامه خود كار به هم باز آنها ولی نمایم هدایت مناسب

 كتاب از غير كتابی و كشيده را عکسی خود صندلی روی كه كردم مشاهده. شوم نزدیک كالس در آنها به

 كشيده كه زیبایی نقاشی بر و نموده كنترل را خودم سریعاً ولی شدم ناراحت اولش دارند دست در شيمی

 نمی فرقی برایمان»  گفتند جواب در. كشيدید می ار گل یک تصویر این، جای به گفتم و گفته آفرین بودند

 «. بگوید آفرین كشيم می كه زیبایی هایی نقاشی خاطر به ما به و بيایيد نفر یک بودیم منتظر فقط كند
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 از غير به ها بچه از هيچکدام كردم می سئوال را قبلی ی جلسه درس كه جلسه هر مذكور موارد بر عالوه

. دارند حضور اینجانب كالس در كه دیدم می انگيزه بدون و حال بی. كردند نمی ادهآم را درس اصالً نفر چند

 قسمتی اصالً كتاب متن داخل در و است حفظی آموزان دانش نظر به معموالً شيمیدرس  مطالب طرفی از

 بچه شدید اعتراض با اید نکرده آماده را درس چرا پرسيدم كه موقعی و است نيامده كنيد آزمایش عنوان با

 گذشته های سال در ما دبيران گویيد نمی سئوال شما»  دادند پاسخ من سئوال به طور این و شدم روبرو ها

 با ایم كرده عادت گفتن سئوال به ما ولی است خوب شما تدریس روش گفتند، می را ها سئوال تمامی

 بودند آورده برایم را های پيش  سال دفتر نمونه بعنوان و«.  يدنکن خسته را ما و انخودت درس، دادن توضيح

 سطر را پاراگراف هر سئواالت» گفتند همگی كنم تدریس چگونه پرسيدم آنها از وقتی. بود سئوال از پر كه

 الزم درس دادن توضيح دیگر و كنيد مشخص نيز را ها مهم آنها بين از بعد و كرده مطرح كالس در سطر به

 طرح جای به اینجانب چون و بود آنها نظر از معلم بهترین كرد می مطرح را سئواالت كه معلمی و «نيست

 اینجانب تدریس روش با خود مخالفت دادن نشان جهت آموزان دانش دادم می توضيح را كتاب متن سئوال،

 با گرفتم تصميم اینکه تا. شد می مشکل برایم كالس كنترل و ریخته بهم را كالس نظم نظمی، بی ایجاد با

 اینگونه كه دارند اینجانب با دیگری مشکل چه سئوال طرح مشکل از غير آنها ببينم ها چهب قلب در نفوذ

 مشاهده آموزان، دانش از نظرخواهی طریق از كه اطالعاتی به توجه با بنابراین. اند ریخته بهم را كالس نظم

 به بودم كرده آوری جمع  محترم معاونت و مدیریت توسط اینجانب درس كالس مشاهدات و آنها رفتار ی

. نمود خالصه مورد چند در توان می را كالس مشکل ،نادرست الگوپذیری بر عالوه كه رسيدم نتيجه این

 كشيدن نقاشی به كالس در كه نفری دو و كردند می نمایی قدرت كه بود گروهی به مربوط اول مشکل

 از دانستند می مسئول را گذشته سال معلمين خود ضعف درسی علت در مذكور نفر دو. شدند می مشغول

 در هایشان مهارت و عالیق خالف بر افراد این كه بود شده مشخص خواهی نظر و كالسی مشاهدات طریق

 طریق از مذكور آموزان دانش مورد دو هر در. هستند ضعيف نيز دروس بقيه در و داشته حضور شيمی كالس

 طرح به عادت دوم مشکل. بودند آورده وجودب مشکل كالس در نقاشی رسم و درگيری ایجاد نمایی، قدرت

 اظهارات طبق سوم، مشکل. آمد می حساب به كالس كل مشکل مشکل، این كه بود دبير سوی از سئوال
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 و پرسش موقع استرس داشتن چهارم، مشکل. نداشتند را مطالب حفظ ی حوصله و قدرت وقت، خودشان

 .بود كالسی پاسخ

 بين عاطفی روابط آموزان دانش نامطلوب رفتارهای تغيير با توان می چگونه كه افتادم فکر این به بنابراین

 كنترل را كالس آموزان، دانش روانی بهداشت تامين با توان می چگونه و بخشيد؟ بهبود را آموزان دانش

 بخشيد؟ بهبود نيز را شيمی درس آموزش و نموده

 كارپوشه، تشکيل منابع، سایر و تدریس نوین یها روش راهنمای كتاب از استفاده با نمودم سعی جهت بدین

 و داری كالس تدریس، روش بلوم، آموزشی های هدف بندی طبقه اساس بر آزمون تحليل افزار نرم طراحی

 پنهان مشکالت احساسات، به آموزان دانش نفس عزت افزایش ضمن كه دهم تغيير طوری را خود ارزشيابی

 امری هر در كه نمایم طراحی طوری را خود های روش و شود توجه نيز آنها عادت و ها مهارت آموزان، دانش

 یادگيری و تربيتی شناسی روان كتابهای در كه راهبردهایی از استفاده با ضمن در. بدانند مسئول را خود

 كه بود ضروری. نمایم غلبه موجود مشکالت بر بتوانم است آمده منابع سایر و معلم ضروری كتاب كدیور،

 تامين با و بوده اهميت حائز نيز درس آموزشی اهداف زیرا. یابند تغيير آموزان دانش نامطلوب یرفتارها

 . نمایيم تالش نيز اهداف آن تحقق جهت در توانستيم می كه بود آموزان دانش روانی بهداشت

 فرهنگ اعهاش آگاهی، و دانش بر عالوه زیست محيط و طبيعی منابع حفظ صحيح، استفاده جهت بنابراین

 نقطه ترین مناسب و بوده ضروی و الزم زیست محيط با سازگار زندگی های شيوه و محيطی زیست اخالق

 .  است شيمی درس كالس جمله از پرورش و آموزش همان الزم های آموزش شروع

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 رفتارهای نامطلوب برخی از دانش آموزان با روش های مناسب تدریسد وبهب
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 جزئی :اهداف 

 علل رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در كالسبررسی 

 موزانآدر دانش  كردن و بکارگيری روش هایی جهت بهبود رفتارهای نامطلوبپيدا 

 با شاخص )وضع مطلوب (مقایسه 

 ها بهبود یابد .آنوضعيت درسی مقایسه با شاخص ، دانش آموزان باید رفتارهای نامطلوبشان كاهش ودر 

 آوری اطالعاتجمع 

 اینجانب با را دلشان حرف آموزان دانش ودمنم سعی عاطفی ی رابطه ایجاد با اطالعات گردآوری منظور به

 گردآوری به اقدام سپس ندارد ارزشی خواندن درس نمره خاطر به كه بفهمانم آنها به و گذاشته ميان در

 .نمودیم اطالعات

 خواهد می تان تنگ دل آنچه هر( الف ، نشان و نام بدون نوشتم تخته روی بر: كتبی خواهی نظر. 1   

 نامگذاری اسمی چه با را خود گروه دارید دوست( ج. بنویسيد را خود پيشنهاد و نظر ونهگ هر( ب. بنویسيد

 .بنویسيد را آموزان دانش مردودی علت( د. كنيد

 مورد در محترم مدیریت و همکاران آموزان، دانش با همفکری و بحث طریق از: شفاهی خواهی نظر. 7   

 .كالس نامطلوب وضعيت

  محترم معاونت و مدیریت توسط درس كالس اهدهمش( الف: مشاهده. 3   

 .كالس در آنها رفتار و انضباطی بی نوع كالس، آرایش یعنی آموزان دانش نشستن طرز بررسی و مشاهده( ب

 .شفاهی پاسخ و پرسش موقع آنها العمل عکس و رفتار بررسی و مشاهده( ج

 .آن از بعد و تدریس حين آموزان دانش رفتار بررسی و مشاهده( د

  اول سال آغازین آزمون نتایج از استفاده. 2   
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 ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 به كه بودند این خواستار همگی خود های خواهی نظر در آموزان، دانش ، جمع آوری اطالعات اساس بر

 را مهم سئوال تا چند آنها بين از آخر در و گفته را كتاب متن های سئوال سطر به سطر درس توضيح جای

 حفظ ی حوصله و قدرت وقت، خودشان نظر اظهار طبق زیرا. یابد بهبود كالس وضع تا نمایم مشخص

 اینجانب زیرا. رفت می شمار به معلم بهترین معلمی، چنين آموزان دانش این نظر از. نداشتند را مطالب

 برگه از تا دو در. گفتم نمی سئوال بود آموزان دانش نظر مورد كه شکلی به و داده توضيح را درس معموالً

 بازیگر خواهيم می زیرا نداریم عالقه  شيمی مثل دروسی به اصالً ما كه بود شده عنوان نيز خواهی نظر های

 كسی چه كه نمودم سئوال ها بچه از وقتی بود شده برقرار كالس در كه عاطفی ی رابطه به توجه با. بشویم

 ادامه شرایط من از خوشحال خيلی و كرده بلند را خود دست ها بچه از نفر دو سریع دارد عالقه بازیگری به

 كالس در كه هستند آموزانی دانش همان دقيقاً اینها شدم متوجه من و پرسيدند را بازیگری در تحصيل

 زور خاطر به ای دسته كه داد نشان نيز كالسی مشاهدات. شدند می مشغول كشيدن نقاشی به تدریس موقع

 خود معلم و آموزان دانش سایر رخ به را خود زور و نموده نمایی قدرت كالس در خواهند می زیاد بازوی و

 دانش رفتار و كالس آرایش طرفی از. بودند كتاب متن مهم های سئوال طرح ی دسته طرفدار و كشيده

 با دسته هر اتحاد بيانگر خود كه دارند حضور كالس در متفاوت كامالً ی دسته دو كه داد می نشان آموزان

 آموزان دانش رفتار بررسی بود آنها خصوصيات بودن متفاوت و دیگر ی دسته با آنها ناسازگاری و دشانخو

 درصد 00 در شود می سئوال آنها از كه موقعی ها بچه اكثر كه داد نشان نيز كالسی پاسخ و پرسش موقع

 فهم در دليلی هر به هاآن كه داد می نشان این و هستند سئوال مجدد تکرار خواستار تخته پای در موارد

 قرار كه موقعی اكثراً ها بچه كه داد نشان ها برگه بررسی و كالسی مشاهدات همچنين. دارند مشکل سئوال

 شش روش الگوی از ها داده تفسير برای بنابراین. دارند استرس گيرد صورت كالسی پاسخ و پرسش بود

 استفاده مورد الگوی های پرسش به پاسخ در و نموده استفاده( 761 ص,1333,همکاران و آهنچيان)پرسش

 .است شده خالصه گيری نتيجه و پيشنهادی حل راه دادن جهت ذیل موارد در كالس مشکل
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 ها بچه بين مناسب عاطفی و اجتماعی روابط وجود عدم یعنی آموزان دانش از گروهی نمایی قدرت. 1   

 (.نادرست پذیری الگو)بودند كرده استفادهغير متعارف  هایی اسم از آموزان دانش ها گروه نامگذاری در. 7   

 و عالیق با درسی مطالب تضاد و نقاشی بازیگری، به عالقه دليل به یادگيری جهت انگيزه وجود عدم. 3   

 .آنها های مهارت

 .درسی مطالب توضيح و بحث برابر در مقاومت و معلم سوی از كتاب متن سئواالت طرح به عادت. 2   

 ضعف درسی در معلمين دانستن مقصر و. شد می سئوال تخته پای كه هایی پرسش درک عدم .5   

 مشاهده قابل كامالً تخته پای آموزان دانش پای و دست لرزش)شفاهی پرسش موقع استرس داشتن. 6   

 (.بود

 های تمهار با آشنایی عدم)نداشتند را مطالب حفظ ی حوصله و قدرت وقت، خودشان اظهارات طبق. 2   

 (.مطالعه

 تراز با آموزان دانشتعدادی از  كشوری هماهنگ آغازین آزمون نتایج و كالسی مشاهدات اساس بر. 3   

  بودند یافته راه باالتر مقطع به پایين علمی

 موقتی جدید راه انتخاب

 روش و روانشانسی از اعم موجود كتب و منابع انواع ی مطالعه به اقدام ابتدا حلی راه نوع هر انتخاب از قبل

 قسمت كتب و مقاالت همه ی مطالعه امکان چون اینجانب اندک فرصت به توجه با البته. نمودم تدریس

 در و گذاشته ميان در نيز( ورزش دبير) با را خود كالس نامطلوب رفتارهای نداشت وجود برایم گزارش منابع

 راهبردها خالصه، بطور مذكور منابع ی مطالعه با ایشان. جستم بهره بسيار ایشان های همکاری از مورد این

 تحليل افزار نرم طراحی دنبال بيشتر منابع مطالعه ضمن نيز خود فاصله این در. گذاشتند بنده اختيار در را

 طراحی از بعد اینکه تا. بودم( 173 ص ،1336 سيف،)بلوم آموزشی های هدف بندی طبقه اساس بر آزمون
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 مورد را نامطلوب رفتارهای مقابل ی نقطه افزار نرم حركتی – روانی و اطفیع حوزه قسمت در افزار نرم

 و گرفته قرار توجه مورد ها حوزه این در كه( 32ص ،1333 موسوی،)هایی نگرش مهمترین. دادم قرار هدف

 همياری، وابستگی، عدم و ملی هویت خدا، به ایمان: است زیر شرح به شد داده توضيح نيز آموزان دانش به

 تجزیه به توجه با آن از پس... .  و اجتماعی های مهارت دیگران، به گذاشتن احترام طبيعی، منابع از حفاظت

 راهبردها سایر و انگيزش برانگيختن راهبردهای همکاران، مشاركت و نظرات از استفاده و ها داده تحليل و

 مرحله هر اهداف البته. است شده تشریح ذیل صورت به قسمت این در كه نمودم انتخاب را خود جدید راه

 مد را آنها هميشه تا است آمده مرحله همان كنار در موجود، وضعيت بهبود و مربوطه مشکل رفع جهت نيز

 .نمایم تالش اهداف آن به رسيدن جهت در و داشته نظر

 جهت کمكی راهبرد)آموزان دانش فردی عالیق و ها مهارت از استفاده و توجه شناسایی،

 ( :نامطلوب رفتارهای تغییر

 به توجه طرح، اجرای در موفقيت منظور به بنابراین(. 72 ص ،1335 شاملو،)است فرد تماميت تابع رفتار

 ها مهارت از استفاده و همياری روحيه مطلوب، اجتماعی روابط ایجاد آموزان، دانش عواطف و عالیق رفتار،

 امکان تا. نمودم تهيه آموزان دانش بهتر شناسایی جهت را فرمی تدریس نوین های روش اجرای در آنها ی

 با نمودم می سعی.. نشود گرفته نظر در انسان بعد یک تنها و فراهم برایم نظر مورد اهداف به رسيدن

 افراد از یا و خود، توانمندی و جلسه موضوع با متناسب( 1333آقازاده،) تدریس نوین های روش از استفاده

 در نمایش شکل به و نموده سازی شبيه را شيمی های پدیده خواستم می ازیگریب و نقاشی به مند عالقه

 .نمایند اجرا كالس

 :  بندی گروه

 تشکيل به اقدام همياری طریق از یادگيری روش اجرای در موفقيت و مطلوب عاطفی روابط ایجاد جهت

 بندی گروه نفری 2 گروه 3 و نفری 5 گروه 7 به نهایت در. گردید( 21 ص منبع، همان)ناهمگن های گروه

 .شدند
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 ( :731 ص ،1336 كدیور، محيطی، های كننده تعيين)كالس های امين بعنوان نفر چهار انتخاب

 در الگوها بهترین داشتن با ما آموزان دانش چرا كه كرد می خطور ذهنم در دردناک سئوال این هميشه

 مورد در ذهنی فرض پيش این با بنابراین. دهند می قرار خود الگوی را بيگانه افراد سایر خود، بومی فرهنگ

. نمایم عمل مستقيم غير طور به گرفتم تصميم مورد این در و نداده نشان حساسيت زیاد الگوپذیری چرایی

 گيری رای با هایشان همکالسی بين از و نموده الگوسازی خود، خواستم آموزان دانش از كه صورت بدین

 سخت( الف: باشند خصوصياتی چنين دارای بطوریکه كنند انتخاب كالس ایه امين بعنوان را نفر چهار

 در( ج. كردارند درست و صادق بسيار( ب. زنند نمی امتحان در تقلب به دست اصالً و بوده پرتالش و كوش

 یادگيری تشنه( د. هستند صحيح و سریع گيری تصميم قدرت دارای و عادل شجاع، نفر دو بين داوری امر

 و پينتریچ،)برتری های رجحان به رسيدن برای آموزان دانش تشویق و مثبت سازی الگو هدف، با. اند

 موارد سایر و كالسی ی كارپوشه تکميل در گروه این از همچنين. خود انتخابی معيارهای و( 1336شانک،

 نوین های روش اجرای برای نياز مورد زیاد انرژی آنها همياری طریق از ترتيب بدین و شد می استفاده

 شد می فراهم برایم تدریس

 و اجتماعی های مهارت افزایش جهت راهبردی)امداد گروه یا مثبت انرژی گروه نام با گروهی انتخاب

 دانش از تن چند یک پی در پی نمرات یابی علت دنبال به راهبردی چنين( :  آموزان دانش بين در انگيزش

 استدالل این شرح با بنابراین. بست نقش ذهنم در دبيران یشورا ی جلسه در محترم مدیریت توسط آموزان

 روحی تقویت باعث فوتبال یا كشتی مانند ورزش در تيم فنی كادر و تماشاگران چگونه كه ها بچه به

 وارد تا را آنها مناسب های تکنيک از استفاده با( پيروزی یا شکست)شرایطی هر در و شوند می ورزشکاران

 را خود كار و تشکيل كالس در نيز گروهی چنين. دهند می قرار خود حمایت مورد نیجها مسابقات به شدن

 شفاهی پرسش ی مرحله در خود مستقيم غير های راهنمایی با بودند مراقب گروه این اعضای. كند شروع

 معموالً پی در پی موفقيت عدم و است نامطلوب هميشه شکست زیرا. نگيرد كمتر ی نمره كسی تخته پای

 بودند موظف مذكور گروه شرایطی هر در و(. 122 ،ص1335شاملو،)شد خواهد غيرعادی رفتار به جرمن
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 تا و راهنمایی را آنها دهند پاسخ سئواالت به توانستند نمی تدریس جریان طول در كه را آموزانی دانش

 حسادت نندما خصوصياتی حذف نيز گروه این در عضویت اول نمایندشرط همراهی را وی مطلب یادگيری

 جهت گروهی چنين وجود. بود خود های همکالسی و خویش تحصيلی پيشرفت سطح بردن باال ثانياً. بود

 تعليم موضوع فقط الگو این در زیرا. بود ضروری نيز درس كالس كل توسط تدریس الگوی نمودن عملياتی

 و وفایی)است طرحم نيز خود اجتماعی های مهارت ظرفيت افزایش آن كنار در. نيست مطرح دادن

 (.770،ص1332مرعشی،

 سایر و نامطلوب رفتارهای تغيير جهت ی راهبرد)طبيعی منابع و زیست محيط حفظ مدافعان گروه انتخاب

 ( :اهداف

 مسئوليت این برای كه. شوند داوطلب مسئوليتی چنين پذیرفتن برای خودشان شد داده اجازه ها بچه به

 طبيعی منابع و زیست محيط حفظ تکاوران و مدافعان به را آنها نام اینبنابر شدند داوطلب زورگو های بچه

 در نقش و نام همين با آموزان دانش این از خواستيم بازیگری به مند عالقه آموزان دانش از و داده تغيير

 تخریب نه است، افراد تقویت بر مبتنی روانی بهداشت اصول زیرا. نمایند استفاده خود كالسی های نمایش

 (.72 ،ص1335شاملو،)آنها شخصيت

 : سئوال طراحی ی نحوه تشریح و کالس به آن اعالم بندی، بارم ی نحوه انتخاب

 مقصر را معلمين سایر خودضعف درسی  در آموزان دانش چرا كه بود این داد می عذابم كه دیگری سئوال

 و تکليف نوع هر تعيين از قبل كه فتادما فکر این به بنابراین. اند نداده آنها به راباال  نمره كه دانند می

 آموزشی های هدف بندی طبقه اساس بر طوری را پایانی و آغازین های ارزشيابی بندی بارم نحوه ارزشيابی،

 نمره درصد 20 بدانند مسئول را خود پيروزی یا شکست صورت در كه نمایم طراحی( 1336 سيف،) بلوم

 كسب راه بلوم آموزشی های هدف بندی طبقه توضيح ضمن سپس. دارد آموز دانش خود عملکرد به بستگی

 شده تدریس قسمت از بارم ریز با همراه سئوال طراحی ی نحوه همچنين. شد داده یاد آموزان دانش به نمره

 .شد داده توضيح آشنایی جهت نمونه یک بعنوان
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 : آغازین ارزشیابی

 تحویل ها گروه تشریحی سئوال 10 جداگانه بطور جلسه هر ابتدای( : نمره 10 حداكثر)كتبی پرسش( الف

 پخش ها گروه بين تصادفی بطور سئواالت سپس. بودند كرده طرح را آنها خود كه، سئواالتی شد، می گرفته

 سئوال طراح گروه به ها پاسخ بعدی ی مرحله در. دهند پاسخ معين زمان در آنها به ها بچه تا شد می

 بود شده داده اجازه نيز پاسخگویی موقع. نمایند اصالح را یکدیگر های پاسخ ها گروه تا شد می داده تحویل

 .دهند پاسخ سئواالت به و نشسته هستند راحت كه طور هر

 دادن نشان و ها بچه نفس به اعتماد افزایش( ب. اضطراب گونه هر و زا استرس عوامل حذف( الف: هدف 

 .شود نمی نگاه آنها به دزد یک چشم به و است بتمث خود آموزان دانش به نسبت اینجانب دید اینکه

 كه آنهایی از یا و تصادفی بطور را نفر 5 یا 2 كتبی، پرسش از بعد( : نمره 6 حداكثر)شفاهی پرسش( ب

 در داشتند دست در را خود ی شده اصالح های ورقه حاليکه در و نموده مشخص را بودم نپرسيده سئوال

 یا و سئوال 6 بلوم آموزشی های هدف گرفتن نظر در با ترتيب به كدام ره از و شدند می حاضر تخته پای

 معرض در و شده نوشته تخته پای نبود آن نوبت كه بعدی نفر توسط سئواالت و پرسيدم می آن از بيشتر

 این اتمام از بعد سپس. دادند می پاسخ ها بچه امالیی، هایی غلط اصالح از بعد گرفتو می قرار همگان دید

 در مستمر ارزشيابی ی نمره بعنوان نمرات جمع آموزان دانش ابتکاری های طرح و تکاليف بررسی و لهمرح

 .شد می ثبت نمره دفتر

 مانند فعاليت و تکليف گونه هر انجام ازای به بودم كرده سئوال تخته پای آنها از كه نفری 5 یا 2 از:  نکته

 بچه سایر و(. نمره یک مورد هر ازای به)گرفتند می نمره 2 حداكثر امدادگر، گروه در شدن فعال و پيوستن

 دانش چون. گرفتند می قرار تشویق مورد تکاليف انجام و كالسی های فعاليت در شركت صورت در نيز ها

 .دارد پاداش انتظار دهد می انجام كه عملی هر ازای به آموز
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 : تدریس روش انتخاب 

 روش ،(1332مرعشی، و وفایی)درس كالس كل توسط تدریس گویال تدریس نوین های روش و الگو بين از 

 تر مهم و. شدند انتخاب( 1333, آقازاده)گرایی ساخت و تسلط حد در یادگيری همياری، رویدادی، تدریس

 امکان صورت در شرایطی هر در تدریس روش اجرای ی نحوه شد می سعی تدریسی روش هر در همه از

 و فيلم از PowerPoint افزار نرم با درسی مطالب ارایه بر عالوه.. برود پيش دانشمندان رسم و راه با مطابق

 به الزم همچنين. شد می استفاده تدریس موقع نيز برگزیدگان و نافع جمله از شيمی آموزشی های افزار نرم

 کانام حد تا نمودیم سعی ولی است نيامده فعاليت و كنيد آزمایش كتاب متن در چند هر كه، است توضيح

 اساس بر ساده های آزمایش سری یک بوده، آزمایشگاهی امکانات گونه هر فاقد كه روستایی دبيرستان در

 دانش همکاری با بيشتر جذابيت با منتهی طراحی،( 200 ص منبع، همان)گرایی ساخت تدریس روش

 رفتارهای ييرتغ جهت كمکی راهبرد اینکه بر عالوه مذكور های آزمایش. دهيم انجام كالس در آموزان

 می آن آموزشی اهداف تحقق باعث نتيجه در و بخشيده بهبود نيز را شيمی درس آموزش. بودند نامطلوب

 . شدند

 :اهداف

 زورگویی عصر حاضر عصر كه نکته این به نامطلوب رفتارهای دارای آموزان دانش نمودن متوجه( الف 

 دانش نمودن هدایت مستقيم غير طور به( ب. است ضروری و الزم علم سالح به شدن مجهز بلکه نيست،

 تدریس نمودن جذاب( ج. آنها اشتباه روی تمركز جای به مطلوب، رفتار انتخاب سوی به هدف مورد آموزان

 .درسی كتاب اهداف تحقق( د. سنتی های روش جای به تدریس نوین های روش به آنها نمودن مند عالقه و

 : پایانی ارزشیابی

 سطوح بين نمره تقسيم اساس بر درسی كتاب بندی بارم با مطابق نمره، 70 حداكثر كتبی، پرسش( الف

 : بلوم شناختی ی حيطه مختلف
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 سئوال هر كه طوری. دهند پاسخ آنها به ها بچه تا شد می طرح سئوال 17 الی  3 معموالً مرحله این در

 توجه با ها ورقه آموزان دانش خود توسط سپس. دهد قرار سنجش مورد را بلوم آموزشی های هدف از یکی

 .شدند می اصالح سریع پاسخنامه به

 بين از سپس. شد می آوری جمع آموزان دانش های ورقه مذكور كتبی امتحان از بعد:  شفاهی پرسش( ب

 از و. شوند حاضر تخته پای كه خواستم می نفر چند از تصادفی یا انتخابی طور به صالحدید به توجه با آنها

 .پرسيدم می سئوال چند شفاهی بطور كتبی سئواالت مانه از آنها

 رساندن حداقل به از اعم كتبی، پرسش آزمون بر بيشتر مستقيم غير كنترل گونه هر اعمال( الف:  هدف

 در موفقيت صورت در تا شوند راهنمایی مثبت انرژی گروه توسط تخته پای آموزان دانش( ب. غيره و تقلب

 پرسش امکان چون)یابد افزایش آنها ی نمره خود های همکالسی موافقت و طهمربو سئوال به گویی پاسخ

 ضروری نشدن قایل تبعيض جهت آنها های همکالسی موافقت نبود فراهم برایم آموزان دانش همه از شفاهی

 .كالس در مثبت انرژی گروه داشتن نگه فعال( ج(. بود

 دانش هر عملکرد جدول بنام جدولی در آزمون، تحليل زاراف نرم به پایانی ارزشيابی آزمون نتایج نمودن وارد

 در( : 1323پرورش، و آموزش وزارت آموزشی معاونت و 1336 سيف،)یادگيری فرایندهای از یک هر در آموز

. نمایند وارد را ها داده مذكور جدول در كه خواستم می ها گروه سایر و كالس های امين گروه از مرحله این

 ی فاصله در اینجانب البته(. 7-ب پيوست) بود شده طراحی Excel افزار نرم در آزمون يلتحل منظور به كه

 بودند نداده انجام را ها آزمایش خود كه گروهی با و شمرده غنيمت را فرصت افزار نرم به ها داده نمودن وارد

 .كردیم می تکرار

 : پاداش ی ارائه ی شیوه

 داده پاداش گروهی و فردی فعاليت اساس بر موزانآ دانش به كه است معتقد(1032)اسالوین 

 افزار نرم توسط كه 5 و 2 رشد نمودارهای به توجه با ماه هر پایان در بنابراین(. 723ص ،1335كدیور،)شود
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 می تعلق جایزه بود ها گروه سایر به نسبت عملکرد درصد باالترین دارای كه گروهی به شد می تهيه مذكور

 اكثر در و دفتر یا خودكار یک ندرت، به جلسه هر در جایزه و. سوم رتبه تا فردی يتفعال اساس بر و گرفت

 آموزان دانش از یکی توسط پایان در و. بود گروه اعضای و افراد آن ميانگين از كمتر نمرات حذف موارد

 ما برای چندان نمره مخصوصاً بيرونی های پاداش خدایا.»گفتند می آمين ها بچه و شده خوانده زیر دعای

 صلح جهت در آن از و داده افزایش را خود شيمی دانش های مهارت تا كن عنایت ما به پس ندارند، اهميتی

 .رسيد می آنها والدین اطالع به و چاپ فوق های نمودار سپس. «نمایيم استفاده بشریت به خدمت و آميز

 افزایش( ب(. 102ص ،1335 املو،ش)رفتار با زمان لحاظ از پاداش رابطه نمودن تر نزدیک( الف: هدف

 ،1335كدیور،)دادن نمره جای به آموزان دانش های مهارت و شایستگيها به توجه( ج. درونی انگيزش

 (.702ص

 «مثبت جمالت از استفاده اصل» از پيروی با ها بچه نفس به اعتماد افزایش و دوستانه ی رابطه برقراری

 پيتر، هوک،)دوستانه رابطه و كرده جلب خود به را آموزان دانش كليه اعتماد آمد می پيش كه موقعی هر از

 احساس خود كه كردم می برخورد آنها با طوری و نمودم می برقرار آنها با( 65 ص ،7002اندی، واس، و

 كه سئوالی پاسخ اول قسمت جا هر تخته پای یا و امتحان روز جلسه در مثالً. دارم دوست را آنها واقعاً كنند

 داشتند كمک انتظار كه دیگری زمينه هر در یا و نمودم می كمک خود رفت می یادشان پرسيدم می آنها از

 و بگيرید یاد فقط نباشيد نمره نگران گرفت خواهيد را قبولی نمره كه گفتم می هميشه و. كردم می كمک

 می توكل خدا به من مانند جمالتی تکرار با را خود مثبت ذهن و است توانستن خواستن كه باشيد مطمئن

 .كنيد تقویت...  و خوشحالم و سالم من كنم،

 : یادگیری راهبردهای و مطالعه های مهارت آموزش

 ی جلسه پاسخ و پرسش به شدن آماده جهت مناسب راهبرد یک كردیم می سعی تدریس جریان طول در

 ص ،1336 كدیور،)مطالعه گامهن بصری تصاویر توليد در فراگيران كردن هدایت مانند دهيم، ارائه نيز آینده
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 صورت به یا و اسالید فيلم، طریق از كه علمی ماجرای دقت به خواستم می ها بچه از كه صورت بدین(. 702

 و نموده روخوانی را كتاب متن بعد. بسپارند خاطر به خوب را بود شده داده نشان كالسی نمایش اجرای

 اجرای ی نحوه از كه فيلمی به مراجعه با كنند سعی آن پاسخ حفظ جای به سپس. كنند طرح سئوال

 به ترتيب بدین. بيابند را آن پاسخ دارند خود ذهن در تدریس موقع كالسی نمایش بصورت علمی ماجرای

 و راه به اگر. نيست مطالب انبوه حفظ به نيازی كه یافت خواهند در زمان مرور به كه كردم می القاء آنها

 .نمایند عمل دانشمندان رسم

 تقویت( ب. نداشتند را مطالب حفظ ی حوصله و وقت قدرت، ها بچه كه مشکل این رفع( الف: هدف

 .مستقل یادگيری

 بزرگان نفس نسیم با دمی عنوان با  اجتماعی، روابط های مهارت مستقیم غیر آموزش

 بزرگان، سایر و دانشمندان سخنان از تا شد می داده فرصت آموزان دانش به ای دقيقه چند تدریس پایان در

 تاثير با، ارتباط در جمالتی كردم می سعی نيز خود اینجانب. كنند بيان كالس در را ای جمله داوطلبانه

 یک مانند. كنم بيان بيشتر روانشناسی و اخالقی اجتماعی، روابط ،(73،ص1323شيرازی، حائری)همنشين

 كالسی ای برنامه از قسمت این بدعنوان مار از بود بدتر بد، یار    بد یار از گریز می توانی تا:  زیر شعر بيت

 .بود شده نامگذاری بزرگان نفس نسيم با دمی نيز

 کالس آزاد ی پنجره

 كودكان مشکالت عمق به صميميت كمال با كه است این روانی بهداشت لحاظ از خوب دبير شرط مهمترین

 بزرگان نفس نسيم با دمی و پاداش ی ارائه از بعد صميمی فضای این و(. 120،ص1335 شاملو،)ببرد پی

 تخته روی بر ماه هر پایان در نموده استفاده فرصت از علت بدین. شد می برقرار كالس در خود به خود

 طرح این جریان در كه.« بنویسيد و بگویيد خواهد، می تان تنگ دل آنچه هر. »نوشتم می را زیر ی جمله

 مجدد فرار از موقع به اقدام با شد باعث خدا لطف به و كردند می خالی را دلشان حرف راحت خيلی ها بچه

 .آید بعمل جلوگيری خانه از آموزان دانش از یکی
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 : تحقیق روش آموزش

 مقاله یک نویسی گزارش و رسانی اطالع های راه ،(1333دالور،)تحقيق روش آموزان دانش به مرحله این در

 .شد می داده آموزش تحقيقی

 (.آموزان دانش عواطف و  خالقيت به شدن قائل ارزش جهت راهبردی)ابتکاری رحط گونه هر ارائه

 به شده تدریس قسمت از بعدی ی جلسه هر برای شدند موظف آموزان دانش:  تشریحی سئوال 10 طراحی

 صفحه هر از و ای نمره نيم قسمت دو شامل تشریحی مهم سئوال 10 پارگراف و صفحه ی شماره ترتيب

 .نمایند طرح پاسخ با همراه السئو 7 حداكثر

 آن شرح كه روشی با شد می سعی جلسه هر در( : 1336 سيف، و1333آقازاده،)كارپوشه یا كارنما از استفاده

 از ای مجموعه ميانگين، از كمتر نمرات حذف با ماه هر پایان در و رسيده 100 از 00 تسلط حد به گذشت

 جمع شيمی درس كارنمای در آموز دانش هر ملکردهایع و تحصيلی پيشرفت رشد، نمودارهای بهترین

 .شود آوری

 : آن بر نظارت و جدید طرح اجرای

 اجرای ی نحوه دار، هدف های بندی گروه انجام و تحقيق روش آموزش موقتی، جدید راه انتخاب از پس

 از آگاهی نضم ها گروه از یک هر تا. شد داده توضيح ها بچه به گذشت باال در آن شرح آنچه طبق طرح

 تحصيلی سال آخر تا و فهميده را خود مسئوليت و تکليف جلسه هر در ها، ارزشيابی و طرح اجرای ی نحوه

 بهداشت اساسی اصول از پيروی ضمن موقتی جدید طرح با مطابق سپس. دهند ادامه

 جلسه هر در آموزان، دانش نفس عزت افزایش و مثبت جمالت از استفاده اصل ،(77،ص1335شاملو،)روانی

 و سازی آماده ← دوستانه ی رابطه برقراری و غياب و حضور. شد گذاشته اجرا به كلی حالت در زیر روند

 و علمی گزارش ارائه ← مدرسه سالن تابلوی یا كالس در برتر آثار نصب تکاليف، بررسی ← انگيزه ایجاد

 آغازین ارزشيابی ← قبلی سدر  یادآوری ← شفاهی های مناظره تشکيل و آموزان دانش توسط تحقيق
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 داشتن نگه فعال درس، ی ارایه ← جدید درس رفتاری های هدف و كلی هدف بيان ←اشکال رفع ←

 روزمره زندگی و درس با مرتبط اجتماعی و تربيتی اخالقی، نکات یادآوری و تدریس جریان طول در ها گروه

 نمودار رسم ← آزمون تحليل و یپایان ارزشيابی ← گيری نتيجه و بندی جمع ←آزمایش انجام ←

 گرا واقع تکليف تعيين ← دعا خواندن و پاداش دادن ← آموزان دانش از هریک و كالس تحصيلی پيشرفت

 ی مطالعه برای منابعی معرفی ← داوطلبانه تکاليف ارائه ← غيره و نمایش علمی، ماجرای طراحی مانند

 اعالم ← كالس آزاد ی پنجره ← بزرگان نفس نسيم با دمی ← مطالعه های مهارت آموزش ← بيشتر

 همان ی جلسه در آموزان دانش عملکرد از مثبت نظر اظهار بيان ←بعدی ی جلسه درس عنوان و برنامه

 .روز

 بعد از اجرای طرحی ارزیاب

 داده خود تدریس و ارزشيابی داری، كالس روش آنها، سازی فعال و بندی گروه ی نحوه در كه تغييری از  

 كامالً نيز آموزان دانش ظاهر در احساس همين. آمدم می بيرون كالس از كامل رضایت با و خوشحال بودم

 كاری هم اگر دلشان حرف بيان با راحت خيلی ها بچه نيز كالسی آزاد ی پنجره ایجاد با. بود مشاهده قابل

 حرف اینکه از كه كردند می اظهار خودشان آمد نمی بر دستم از آنها گریبانگر مشکالت از بعضی مورد در

 انرژی گروه اعضای افزایش از آن بر عالوه. كنند می آرامش احساس اند نوشته یا گفته نفر یک به را دلشان

 مزایای از مندی، بهره از بعد ها بچه توسط امدادگران گران، تالش نجات، گروه به آن نام تغيير و مثبت

 تحليل و تجزیه اجرای با همچنين. بود مشخص ظاتلح اولين از طرح موفقيت كالس، در گروهی چنين

 توسط كليد یک كليک با تنها  Excelمحيط در رشد تحصيلی، پيشرفت نمودارهای رسم و پایانی ارزشيابی

 داده قرار ارزیابی مورد نيز را معلم آموزان، دانش ارزشيابی بر عالوه كامپيوتر دیدند می اینکه از آموزان دانش

 تغيير جهت ناپذیر وصف جوی نماید می مشخص را آنها ضعف و قوت نقاط و دهد می او به ای نمره و

 سال چندین زمانيکه آید می یادم دیگر طرف از. بود شده ایجاد كالس در گرفتن یاد و نامطلوب رفتارهای

 و نهمکارا چنان. بود شده ارسال مدارس برای اداره طرف از كه امتحانی سئواالت تحليل و تجزیه فرم قبل
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 همين به شاید. كردیم می پر انگيزه بدون یا و كرده نظر صرف آن تکميل از كه نمود می خسته را اینجانب

 تحليل افزار نرم طراحی امکان تاكنون زمان آن از. شد گذاشته كنار بعد های سال مذكور فرم نيز دالیل

 فراهم برایم را امکانی چنين مذكور پژوهی اقدام ولی. نداشتم هم آنرا توان و نکرده خطور ذهنم به آزمون

 ی نکته. است نشده طراحی نيز كشور سطح در افزاری نرم چنين دارد اطالع اینجانب كه جایی تا البته. آورد

 و آموزان دانش از یک هر عملکرد درصد نمودارهای و فراوانی جدول است قادر افزار نرم این اینکه جالب

 این. نماید رسم و تهيه دوره یک طول در را بلوم آموزشی های هدف زا یک هر در یک هر فردی های تفاوت

 قرار تحصيلی هدایت امر در مدارس مشاوران و محققان سایر ی استفاده مورد توانند می نمودارها و جدول

 به اقدام ذیل های روش به جدید طرح ی درباره داوری و بيشتر اطمينان جهت حال این با ولی. گيرند

 .نمودیم العاتاط گردآوری

 قوت اجرای طرحنقاط 

 دانش آثار كالس، بر حاكم صميميت  كالس آرایش داوطلبانه تغيير اطالعت بعد از اجرای طرح، بين از

 عنوان به مستمر های ارزشيابی و كشوری هماهنگ های آزمون شدنتایج تهيه دی سی و ها نقاشی آموزان،

 به مذكور های آزمون نتایج منظور بدین. اند شده انتخاب جدید اقدام تأثير یابی ارزش جهت معتبر اسنادی

اساس ارزیابی بعد از  بر جدید طرح اجرای همچنين.است شده داده نمایش قسمت این در نيز نمودار صورت

 در تغييراتی نشانگر و بوده آنها رضایت از حاكی همکاران و مدیر, آموزان دانش نظر اظهار ،اجرای طرح

می توان به این نتيجه رسيد كه با توجه به اقداماتی كه در طول سال انجام گردید . به طور كلی بودند كالس

 همگی مسمر ثمر واقع شدند و دانش آموزان در این درس پيشرفت قابل مالحظه ا ی داشتند.
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 ضعف :نقاط 

 والدین از نقاط ضعف اجرای طرح بود .و همکاری مناسب نظارت عدم 

 گیری نتیجه

 خواهم می تهنک این به فقط اینجا در ولی. نمود توان می را مختلفی های گيری نتيجه مذكور پژوهش از

 افکار، به وقتی. دارند توجه به نياز همگی و هستند نو چيزهای دنبال امروزی آموزان دانش كه كنم بسنده

 ی انگيزه شود، نمی توجه آموزی دانش روانی بهداشت دیگر عبارت به پنهان مشکالت ها، مهارت عالیق،

 به و امن جوی ایجاد روانی، بهداشت ساسیا اصول رعایت با بنابراین. دهد می دست از را یادگيری و تفکر

 طراحی طوری باید شده، ارائه تکاليف نوع و كالس مدیریت تدریس، های روش استرس، گونه هر از دور

 توسط آزمون تحليل افزار نرم با كه زمانی و. گيرند قرار توجه مورد شایستگی نوع هر از همگی كه شوند

 نمودارهای بهترین از ای مجموعه كنيد می سعی و هستيد 100 زا 00 تسلط حد به تالش در نوین فناوری

 مخصوصاً آموز دانش را شما توجه و تالش این. شود آوری جمع كارپوشه در و شده رسم كامپيوتر با او رشد

 جهت همجنين. دارد می وا گرفتن یاد به را یادگيرنده و نموده لمس خود وجود عمق از ها ضعيف خيلی

 طراحی آزمون تحليل افزار نرم آموزان دانش نامطلوب رفتارهای تغيير مراحل و یادگيری یادهی، بر نظارت

 .گيرد قرار استفاده مورد آموزشی مفيد ابزار و مکمل بعنوان تدریس نوین های روش كنار در تواند می شده

 ها پیشنهاد

 اساسی اصول از پيروی طلوبنام رفتار گونه هر تغيير جهت حل راه موثرترین و ترین كوتاه بعنوان. 1   

 .شود می پيشنهاد( 77،ص1335شاملو،)روانی بهداشت

 ذیربط اساتيد و درسی ریزان برنامه, نظران صاحب توسط شده طراحی افزار نرم شود می پيشنهاد. 7   

 .گيرد قرار بينی باز مورد و بررسی
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 روش با دوباره واژه دو هر تدریس از بعد هم كنار در درسی كتب مشابه های واژه شود می پيشنهاد. 3   

( 53،ص1332محمدی، سيد)حافظه در مشابه مفاهيم تداخل از تا. شود داده آموزش گرایی ساخت تدریس

 شود جلوگيری

 مقدار این و دارند نياز زیادی انرژی به تدریس نوین های روش اجرای مواقع بعضی در اینکه به توجه با. 2   

 حل راه یک بعنوان است ضروری بنابراین. شود می فراهم ها بچه خود زا گرفتن كمک با تنها انرژی

 سایر و كارپوشه تکميل در همکاری جهت كالس های امين گروه مانند معلم هميار های گروه پيشنهادی

 كالس كل توسط تدریس الگوی و همياری طریق از یادگيری جهت امدادگران گروه و كالسی های فعاليت

 .شوند انتخاب كالسی هر در غيره و حسادت مانند عواملی حذف كنار در درس

 در را آموزان دانش زیر عوامل گرفتن نظر در با و آزمون اهميت به توجه با همکاران شود می پيشنهاد. 5   

 برقراری ميزان( الف: نشود كاسته شده برگزار های آزمون اعتبار و یادگيری ميزان از تا. بگذارند آزاد امتحان

 . اعتماد ميزان( ب.  دوستانه ی رابطه

 نحوه با ها بچه شدن آشنا ی مرحله تا مدارس، سایر در جدید طرح اجرای جهت شود می پيشنهاد همچنين

 ماه مهر دوم ی جلسه تا كالس نظمی بی و صدا و سر تحمل كارها، افتادن عادی جریان به و طرح اجرای ی

 .بود خواهد بخش لذت و تر آسان طرح اجرای مشکلی، نهگو هيچ بدون بعد به سوم جلسه از. است ضروری
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 ماخذ و منابع

(, آموزی كار و آموزش برای)تدریس نوین های روش راهنمای(, 1330,)محمد, احدیان و, محرم, آقازاده. 1   

 .سوم چاپ, تهران, آیيژ

 راهنمایی دوره ویژه: معلم نمایراه: پژوهش و مطالعه فرهنگ(, 1331,)سنه, افسانه و, محرم, آقازاده. 7   

 .سوم چاپ, پرورش و آموزش وزارت, تربيت منادی فرهنگی موسسه:  تهران, تحصيلی

 ساختگرایی، محوری، مغز پژوهشهای پایه بر)تدریس نوین روشهای راهنمای ،(1333)محرم، آقازاده،. 3   

 .جمپن چاپ, تهران, آیيژ ،... ( و فراشناخت همياری، طریق از یادگيری

 تدریس، و آموزش بهبود برای راهبردی: پژوهی اقدام(, 1333,)همکاران و محمدرضا آهنچيان،. 2   

 .سوم چاپ, تهران تربيت، و تعليم پژوهشکده انتشارات ساكی، رضا گردآورنده

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


