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 :مقدمه 

 .الهی از پیش خطر واز پس راهم نیست دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست

 کارورزی شاه بیت وگوهر تربیت معلم است و بخش عمده برند تربیت معلم ، مربوط به کارورزی می باشد

تمهیداتی رسمی در جهت ایجاد فرصت هایی برای دانشجویان برای مطالعه و تجربه عالیق شغلی کارورزی 

نوعی فرایند تبادل .است  خارج از محیط دانشگاه در قالب یک برنامه علمی و تحت نظر یک گروه دانشگاهی

 .فراهم می اوردنظریه و عمل یا علم و عمل است که امکان کاربرد اموخته های نظری را در محیطی واقعی 

در این ارتباط دانشجویان تجربیات ارزشمندی از محیط کار وموقعیت شغلی اینده خود به دست می اورند 

 .واستعداد و توانایی خود را مورد سنجش قرار می دهند

فعالیت های یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری 

 .است

درگیری تحصیلی ،مرور مباحث  :انواع فعالیت های یادگیری که می توان به ان اشاره کرد عبارتند از 

انچه مهم است این است که  ....،سنجش اموخته ، یادگیری مشارکتی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و

اموزشی را از  مسائل مختلف دانشجویان در فعالیت های یادگیری انتخاب شده درگیر شوند و در صورت لزوم

ابعاد مختلف و زوایای گوناگون ببینند و در تمرین معلمی ملزم شوند برای انجام هر فعالیت یادگیری ، به 

 .تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای ان و نیز ارزیابی ان فعالیت بپردازند 

بیابند و در صورت نیاز مجددا وبا باز اندیشی درباره فعالیت یادگیری علت موفقیت و یا عدم موفقیت خود را 

 .به تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازند
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 :پیشگفتار

 

مراحلی که بصورت پله ای  .کسی که می خواهد شغل معلمی را انتخاب نماید باید مراحل مختلفی را بگذراند

 .پله قبلی استهستند و یک به یک باید گذرانده شود و رفتن به پله ای جدید مستلزم گذراندن 

ورود افراد به دانشگاه فرهنگیان به منزله پایان راه و معلم شدن نیست ، بلکه شروع راهی بلند ودشوار است 

همانطور که گفتم معلم شدن مراحلی دارد که یکی از این  .که هر کس توان رسیدن به پایان راه را ندارد

 .مراحل اجرای برنامه کارورزی ست

واحدها در دانشگاه تجربه اندکی نصیب دانشجو میشود و این اجرای تمرین معلمی است گذراندن بسیاری از 

که بصورت عملی راه معلم شدن را نشان می دهد و اگر بخوبی اجرا شود از دانشجو، معلمی زبده خواهد 

و  به امید آنکه که همه دانشجویان گرامی از واحدهای عملی کارورزی حداکثر استفاده را ببرند .ساخت

 .بتوانند نقش معلمی را در آینده بخوبی ایفا کنند
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 1شماره کارورزی گزارش

 

 طراحی فعالیت یادگیری 

 برای درگیر کردن دانش آموزان

 درگیر کردن دانش آموزان،اکسیدهای فلزی و نافلزی،:کلمات کلیدی

 

 

 :مقدمه

باموقعیت یادگیری  تجارب و دانش پیشین خوددرگیر نمودن دانش آموزان زمانی است که فرد با توجه به 

جدید خود را شکل داده وسعی میکند  روبرو میشود و در نتیجه تعامل با محیط دانش )چالش برانگیز(جدید 

درگیر نمودن دارای سه بعد درگیری  .نقش ایفا کند به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مورد انتظار

درگیری شناختی، شامل تالش فرد برای انتخاب و به  .انگیزش است یرفتاری، درگیری شناختی و درگیر

 .و راهبردهای شناختی و فراشناختی است که برای یادگیری مفید است کارگیری انواع فرایندها

فردموقعیتهای  شامل سه مؤلفه احساس، ارزش، و عاطفه است و مربوط به ایناست که :درگیری انگیزشی

درگیری رفتاری، شامل رفتارهای قابل مشاهده  .یری مورد استفاده قرار میدهدچالش برانگیزی برای یادگ

مؤلفه های تالش، پایداری و درخواست کمک از دیگران را هنگام  دانشآموزان در برخورد با تکالیف است و

 .انگیزشی شامل میشود درگیری شناختی و

 /انتخاب کنید هدفهای روشن و دشوار .موقعیت چالشبرانگیز ایجاد کنید :برای ایجاد درگیری تحصیلی

صورت نیاز به آنها سرنخ دهید به  دانش آموزان را هنگام انتخاب و به کارگیری راهبردها، مشاهده کنید و در

 .سریع تالش و پایداری دانش آموزان بها دهید نه صرفاً به نتیجه
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 روایتی گزارش

 

معلم راهنما قراربود برای انجام یکی از آزمایش کنید های این جلسه از کارورزی با هماهنگی های قبلی با 

دانش آموزان کالس از ابتدای سال تحصیلی به گروه های  .کتاب درسی بچه هارا راهنمایی وهدایت کنم

نفره تقسیم شده بودند در هرکالس یک نماینده مشخص شده بود تا هماهنگی های الزم برای آماده  6یا5

آزمایش،تعیین زمان انجام آزمایش، آماده سازی آزمایشگاه واز این قبیل کارهارا انجام سازی وسایل مورد نیاز 

رد پای گازها در )کتاب شیمی دهم2بنابراین بعداز انتخاب آزمایش موردنظر که  مربوط به فصل .دهد

دام از نظر بود و دانش آموزان  می بایست بامفهوم اکسید های فلزی و نافلزی اشنا شده و بدانند هرک(زندگی

هماهنگی های الزم با نماینده کالس دراین زمینه را انجام دادم تابرای این .خاصیت اسیدی و بازی چگونه اند

قبل از شرکت درکالس درباره اینکه چه فعالیت هایی بهتر است توسط من یا .جلسه  همه چیز آماده باشد

آموزان ویا گروه ها قرار گیرد تحقیقات الزم را معلم انجام شود و چه مسیولیت هایی بهتر است برعهده دانش 

 .انجام داده بودم

بنابراین برنامه ی کلی من که با نظارت وکمک گیری از معلم راهنمایم اقدام به انجام آن کردم به این صورت 

بود که این فرصت را به دانش آموزان وکالس بدهیم تا مطالبی را که دراین حیطه به صورت انتزاعی 

ته بودند با چشم مشاهده کنند وتطبیق سازی با اطالعات ذهنی با واقعیت درانها صورت بگیردو یادگرف

 .تمرینی برای مشاهده ی روابط میان داده های جمع اوری شده ی آنها باشد

به کالس درسی،هرکدام از وسیله هارا  به دانش آموزان  ( pHبشر،آب،آهک،کاغذ)بنابراین بعداز آوردن وسایل

معلم راهنما نیز که درکنارم بود، نکات واطالعات .ی کردم واطالعات الزم دراین مورد را بیان کردممعرفی م

سپس با انجام آزمایش در حضور دانش آموزان آن هارا با تجربه جدیدی مواجه  .تکمیلی راتوضیح می داد

رنگ قرمز آن به دانش در آن با نشان دادن PHبعد از درست کردن محلول آب آهک،و قرار دادن کاغذ .کردم

بچه ها .را قرمز میکنندPHآموزان،آنه ها را متوجه این قضیه کردم که اکیدهای نافلزی اسیدی بوده و کاغذ

وتقریبا اکثر اعضای گروه با دقت به آزمایش نگاه میکردندو فرایند رابا .درکالس فعال تر وبا انرژی تر بودند

تجربه ی آزمایشگاهی در کالس درس می تواند درکمک به .تمرکز دنبال کرده وباهم گفت و گومی کردند

به عالوه فعالیتهای آزمایشگاهی تجارب مشترکی را فراهم می آورد .یادگیری دانش اموز نقش مهمی ایفا کند

که توجه شاگردان را بریک رویداد یا پدیده خاص متمرکز می کند به همین دلیل فعالیت های آزمایشگاهی 

  .کننده بسیارخوبی هستندتاکتیک های متمرکز
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 .درواقع تجارب آزمایشگاهی عمل گرایانه ترین روش تدریسی است که یک معلم می تواند به کار ببرد

دراین بازه ی زمانی که به بحث بین اعضای گروه اختصاص یافته  من  ومعلم راهنما پاسخ گوی سواالت 

دقیقه از زمان دادن به گروه ها برای مشاهده ی  10بعداز تقریبا .ایجاد شده برای دانش آموزان بودیم

 .ابزارها،وسایل توسط اعضای گروه به نماینده کالس تحویل داده شد

 

 (رد پای گاز ها در زندگی)علوم دهم 2فصل:موضوع

 آشنایی دانش آموزان با اکسید های فلزی و نافلزی و خواص آنها:هدف

 

 ابی گام هایارز                    اجرایی های گام                

دانش  :تعریف مسئله توسط دانش آموز-1

آموزان باید در انتهای آزمایش هدف مسئله 

یعنی تشخیص اکسید های فلزی و  (پیش آمده 

را بیان کنند و برای آن مثال هایی ارائه (نافلزی

 .دهند

 همه در را هدف یا مسئله آموز دانش یاآ -1

 آموزان دانش . بله کند؟ می تعریف آن ابعاد

 درستی به را آن هدف و آمده یشپ مسئله توانستند

 برای آموزان دانش به بنده آن برای که. کنند بیان

 حل هنگام جوانب همه در مسئله این بهتر درک

  کردم کمک  مسئله

 برای موجود اطالعات ردنک مشخص-2

 دانش توسط ( مسئله / هدف به رسیدن

 ) آموز

 کافی آمده پیش مسئله هدف به رسیدن برای

 یک هر نسبی خواص با آموزان دانش که است

 و باشند داشته مختصری آشنایی اکسیدها از

اکسید های فلزی خاصیت  که بداند مثال برای

بازی و اکسید های نافلزی خاصیت اسیدی 

 .دارند

 

 ( موجود اطالعات و دانش آموز دانش یاآ -2

 بیان هدف ابعادمسئله همه با مرتبط را ) پیشین

 کند؟ می

 راهنمایم معلم  قبل جلسه هکاین به توجه با . بله

 راتدریس نافلزها و ها فلز با اکسیژن ترکیب مبحث

 توضیح و کرده

 با آموزان دانش آشنایی برای آن درباره مختصری

 به ها بچه ؛ بودند داده مختلف مواد های یژگیو

 و دانش از استفاده با را مسئله هدف توانستند خوبی

 . کنند بیان خود یشینپ اطالعات
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 به توجه با هدف یا مسئله تعریف باز-3

 ) آموز دانش توسط ( موجود اطالعات

 یعنی مسئله هدف بتوانند باید  آموزان دانش

 شبه فلز دسته 3 از یکی در اجسام گرفتن قرار

 که دانشی به توجه با و کنند بیان را نافلز و فلز

 در را هایی مثال آن برای کنند می کسب

 . دهند نشان پیرامون محیط

 

 / مسئله ابعاد با راهبردها یا و ها فرضیه یاآ- 3

 دارند؟ همخوانی هدف

 پیش مسئله حل برای ها بچه هک راهبردهایی . بله

 (ذغال)مداد مغز اینکه فرض مثل کردند بیان آمده

 با ؛...و است نافلز پس ندارد براقی سطح یا جال چون

 است داشته همخوانی مسئله هدف ابعاد

 

 ) آموز دانش توسط ( سازی فرضیه-4

 فراشناختی یا و شناختی راهبرد انتخاب

 برای بایست می آموزان دانش مرحله دراین

 حل راه و کرده سازی فرضیه آمده پیش مسئله

 ؛ میکردند بیان مسئله حل برای را خود های

 .شد  نوشته تابلو روی آنها نظرات

 انتخاب چگونه راهبردها / ها فرضیه ینبهتر-4

 شوند؟ می

 مسئله حل برای ها بچه هک راهبردهایی و فرضیات

 در و شده آزمایش ، دادند ارائه آمده پیش

 برای فرضیه آن رد برای منطقی دلیل کی نیاز صورت

 فوق مسئله حل برای مثال . شد بهترگفته راهبرد ارائه

 بیشتر است ممکن که گفت  آموزان دانش از یکی

 بسیاری در زیرا.باشند اسیدی ما پیرامون های اکسید

 این افزایش در میتواند اسیدی باران شهرها از

 نادرستی یا درستی توجیه برای.موثرباشد ترکیبات

 .پرداختیم تحقیق و ازمایش انجام به فرضیه این

 آزمایش و فرضیه ینبهتر انتخاب -5

 انتخاب ) آموز دانش توسط ( فرضیه

 هک فرضیاتی و ها حل راه:  راهبرد بهترین

 بیان آمده پیش مسئله حل برای آموزان دانش

 بهترین باید ها هچب و شد آزمایش ، کردند می

  بیان مسئله به توجه با را راهبرد و حل راه

 . کنند انتخاب شده

 راهبردها کارگیری به / ها فرضیه یشآزما -5

 شوند؟ می انجام چگونه

 حل برای آموزان دانش توسط شده ارائه فرضیات

 امکان صورت در آمده، یشپ مسئله

 ذکر با نبود آزمایش امکان هک درصورتی و شد آزمایش

 شدرد بهتر راهبردهای ارائه برای دلیل
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 ( حل راه به دستیابی ونگیچگ ثبت -6

 ) آموز دانش توسط

 برای را خود راهبردهای و فرضیات آموزان دانش

 یش آمده به صورت شفاهیپ مسئله حل

نند و نظرات آنها روی تابلو نوشته می ک می بیان

 شود

 یا و است شده ثبت حل راه به دستیابی یاآ -6

 است؟ شده بیان واضح طور به

 شفاهی صورت به را خود های حل راه ها هچب . بله

 تابلو روی آنها های حل راه و کردند بیان

 انتخاب ها حل راه بهترین آنها نیب از و. شد نوشته هم

 شدند

 

 ( اول مرحله به برگشت یازن درصورت-7

 ) آموز دانش توسط

 آزمایش این  نتوانستند که آموزانی دانش  یبرا

  دهند، تعمیم مواد سایر به را

 ویژگی این کدر تا شد زده هایی مثال آن برای 

 الزم بنابراین و ,شود؛ تر ملموس آنها برای ها

 را فوق مراحل و بازگشته اول مرحله به تا بود

 .کردم تکرار آنها برای

 

 برای تالش یاآ مسئله، نشدن حل صورت در -7

 می صورت مسئله مجدد حل

 یرد؟گ

 پیش مسئله حل برای آموزان دانش هک نظراتی با

 شد انتخاب راهبرد بهترین ، دادند ارائه آمده

 و شد حل ها بچه خود کمک به آمده یشپ ومسئله

 بدین ( ؛ نبود مسئله مجدد حل به نیازی

 شدند انتخاب تعدادی آموزان، دانش بین از هک صورت

 انجام بدقت را آزمایش دسترس در وسایل کمک به و

 رنگ تغییر و اکسیدها بازی و اسیدی خاصیت) دادند

و پس از آن جدولی طراحی کردند و در آن  (PHکاغذ

نوشتند و در نهایت ویژگی های هر ماده را روبروی آن 

با تفاسیر )هر ماده به درستی در دسته خود قرار گرفت

 به آموزان دانش فوق این نتیجه به دست می آید که

ر گدی و یافتند دست آزمایش اهداف به باالیی میزان

 نیازی به انجام مجدد

 .نبود آزمایش
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 :ازین مورد مواد

 

 Mgo،آب گاز دار،ترکیبPH،همزن،کاغذکبشر،آب،آه

 

 

 شی با طرح سواالتی بین کارورز و دانش آموزیاند باز

 

 چرا باید این مراحل طی می شد؟-1

با توجه به محور بودن دانش آموز در این ورش باید این مراحل  .روش استفاده شده روش حل مسئله بود 

 .طی می شد تا به هدف نهایی برسیم 

 توان آن را حل کرد؟اگر مسئله دیگری پیش آید، از چه روش هایی می -

از هر روشی که بتواند دانش آموزان را در حل مسئله زودتر و بهتر یاری کند  و بیشتر دانش آموز را درگیر 

 .کندو به نتیجه برساند، بر حسب موضوع مسئله ، روش انتخاب می شود 

 چه راهی خالقانه تر و سریع تر است؟ -3

 .مثل روشی که اجرا شد  .یزه را در بچه ها بیشتر کند روش بازی و هر روشی که ایجاد عالقه و انگ

 آیا امکان حل مسئله ای با دشواری بیشتر وجود دارد؟-4

 .برای این موضوع دشواری بیش از این نیازی نبود 

 آیا هدف ها از روشنی برخودار بودند؟-5

توانستند به هدف مورد نظر و .زیرا بچه ها بعد از انجام فعالیت به نتیجه مطلوب و دلخواه رسیدند .بله 

 .برسند
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 2 : شماره کارورزی گزارش

 مباحث مرور برای یادگیری فعالیت طراحی

 مرور مباحث،فرمول نویسی،جدول تناوبی،فرمول شیمیایی عناصر:کلمات کلیدی

 :مقدمه

 

مرور راهبرد شناختی است که به کمک آن ، پیوند و ترکیب اطالعات قبلی با اطالعات جدید و ذخیره سازی 

یکی از عناصر مهم تحصیل علم که بدون آن فرایند آموزش نیمه .آنها برای بخاطر سپردن ، انجام میگیرد 

نه ای است که برای دریافت ساختار ذهن بشر به گو ".مرور و تکرار آموخته ها است  "تمام و ناقص است 

یک مطلب  .کامل مفاهیم و گذاره ها ونیز نگهداری آن نیازمند چند مرتبه برخورد و درگیری با آن است 

تنها در صورتی که چند بار فضای ذهن را تجربه کند و فکر را به خود مشغول سازد حق باقیماندن در آن را 

 .دارد 

 :مرور فواید و کاربرد های زیادی دارد از جمله 
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به کار نبردن مطالب آموخته شده و تکرار نکردن آن ها ، به طور قابل مالحظه  :مطالب   نگهداری •

 .ای میزان حضور ذهن و یاد آوری را کاهش می دهد 

یم چگونه مطالب را باید بدان .خواندن مطالب دشوار نیست اما نگهداری آن ها به مدت طوالنی دشوار است 

 .مرور روشی است که به این نیاز پاسخ می دهد  .در ذهن خود نگه داریم و فراموش نکنیم 

 .مرور کردن بهترین راه مقابله با فراموشی است 

مرور تنها برای حفظ کردن و نگهداری مطالب نیست ، بلکه در فهمیدن آن ها نیز بسیار  :مطالب  فهم -2

گیری خیلی از مطالب باید آن ها را چند بار تکرار کنیم تا بفهمیم ، و به خاطر بسپاریم برای یاد .مؤثر است 

حتی  .اگر فکر می کنید که می توانید تنها با یک بار خواندن همه چیز را یاد بگیرید ،اشتباه می کنید  .

 .باهوش ترین افراد هم برای فهم یک موضوع نیاز به تکرار آن دارند 

تسلط به دروس تنها با مرور و  .مرور یعنی تکرار ، اما نه یک تکرار ساده و معمولی  : تسلط و سرعت -3

 .تمرین به دست می آید

مرور ، آموخته های قبلی را مرتب می کند ، اطالعات حافظه را مانند فایل های کامپیوتری  :  یادآوری-4

 .سازد منظم می کند و حضور ذهن و دسترسی به آن فایل ها را آسان تر می

 مراحل طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث

دانشجوی کارورزی بتواند  فعالیت یادگیری را برای مرور یک متن با دشواری  :تعیین هدف

 .آموز قبالً  آموخته است، طراحی و اجرا کند متوسط را که دانش

  :های اجرایی موقعیت یادگیری برای درگیری شناختی گام  /مراحل 

 .(این بخش دانشجوی کارورزی، در کل مراحل نقش راهنما و ارزیاب  را دارد در )

 :ها ارزیابی گام های اجرایی گام

تهیه یک  موضوع یا متنی که قبالً آموزش  •

 .داده شده است

 

تعیین نکات مهم و غیر مهم توسط  •

تواند با توجه به  این کار می)آموز دانش

مفهومی درس ها و یا نقشه  تیترها و عنوان

 .(صورت بگیرد

آیا  نکات مهم از غیر مهم  تشخیص داده  •

 شده است؟
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عالمت گذاری یا خط کشیدن زیر نکات  •

 مهم

گذاری،  آیا از خط کشیدن، عالمت •

 استفاده شده است؟ ..نویسی و حاشیه

در صورتی که موضوع  را )نویسی حاشیه •

گیری  بتوان در سطح تجزیه و تحلیل پی

مورد نقد باشد و یا از کرد و یا موضوع 

 .(زاویه دیگری بتوان به موضوع نگاه کرد

نویسی استفاده  چگونه و چرا از راهبرد حاشیه •

 کرده است؟

تواند به صورت نقشه  می)نویسی خالصه •

تواند به  می /مفهومی در نظر گرفته شود

های سؤالی کوتاه و مرتبط با  صورت پرسش

بدین صورت که فقط  .هم مطرح شود

 .(ها بیان شوند پرسش

نویسی استفاده  چگونه و چرا از راهبرد خالصه •

 کرده است؟

در صورتی که موضوع )بسط و گسترش •

 (پیچیده است و یا خالصه بیان شده است

چگونه و چرا از راهبرد بسط و گسترش  •

 استفاده کرده است؟

آموز بازخورد داده  دانششود و در صورت نیاز به  ارزیابی توسط دانشجوی کارورزی انجام می)

 .(شود می

 تهیه موضوع یا متن  مورد نظر برای مرور    :منابع آموزشی مورد نیاز /مواد

از این نوع انجام  (آموز و کارورز بین دانش )بازاندیشی با طرح سؤاالت و بحث و گفتگو

   :شود می

  بوده است؟ چرا؟تر  چرا مرور الزم است؟ چه راهبردی برای مرور این موضوع، مناسب

شود و مجدداً  در صورتی که راهبرد به کار گرفته شده پاسخ نداد،  دالیل احتمالی مشخص می

 .شود ای برای این فعالیت یادگیری طراحی و اجرا می برنامه

  :هایی برای مرور  مباحث نمونه

  /یا یک کتاب /تهیه نقشه مفهومی یک فصل درس /خط کشیدن زیر نکات  مهم یک درس

 بسط یک موضوع 
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 :گزارش روایی

 

هار شنبه با معلم راهنمایم تماس گرفتم و ایشان را در جریان انجام فعالیتی که قرار بود چروز

انجام دهم گذاشتم و ایشان هم که از همان اول ترم بارها از من سوال کرده بودند که شما تدریس 

 .هم دارید به گرمی استقبال کردند

در طول مسیر با مرور .بسمت مدرسه حرکت کردم و 7:15ساعت  22/2/96مورخ شنبه سه روز

آنچه قرار بود در کالس ارائه دهم خودم را آرام کردم و استرس ناشی از اولین تدریس رسمی ام 

 .کاستم

در حین رفتن .وارد حیاط بزرگ و پر از هیجان مدرسه شدم ,قه به مدرسه رسیدمیدق 7:50 ساعت

از دانش آموزان دهم که در هفته های قبل بخاطر معلم نداشتن به کالسشان رفته به آموزشی یکی 

من هم برای اینکه ناراحت نشود با لحن .بودم آمد جلو و گفت خانوم امروز هم سر کالس ما بیایید

 و معاونین و مدیر با یو بعد از احوالپرس .خوبی به او گفتم اگر امکانش باشد حتما می آیم

 مواردی نیز ایشان و کردم اعالم ایشان به را خود فعالیت موضوع خود، راهنمای معلم همچنین

 چند از بعد . کردند اضافه فعالیت به موجود اشکاالت بعضی رفع و کردن اجرا بهتر برای را

 دانش . یمکه در انتهای راهرو قرار داشت رفت 102کالس به ایشان همراه من گفت و گپ دقیقه

معلم پس از حضور و غیاب از دانش کردند سالم و شدند بلند خود جای از ما دیدن با آموزان

آموزان خواست تا تکالیف مربوط به جدول تناوبی که قرار بود در خانه انجام دهند را یکی یکی به 

اکثر دانش آموزان فعالیت خود را کامل انجام داده .سر میز معلم بیاورند تا مثبت آنرا بگیرند

علم راهنمایم به دانش آموزان توضیح دادند که قرار است من مبحث جدول پس از آن م.بودند

تناوبی و فرمول نویسی را برایشان مرور کنم و در واقع من نقش معلم را دارم وبه دانش آموزان 

 معلم از گرفتن اجازه از بعد یزهشدار دادند که اگر کسی درس را گوش ندهد منفی میگیرد من ن

 آموزان دانش از ابتدا . آموزان دانش با پرسی احوال و سالم از پس.مکرد شروع را فعالیتم

 یکتاب با دقت نگاه کنند سپس سواالت 11خود را باز کنند و به صفحه شیمی های کتاب خواستم

 عناصر واقع در گروه اول جدول تناوبیبور؟ عنصر شیمیایی نماد : مثال پرسیدم آنها از درس به راجع

 . دادند پاسخ خود قبلی یدانش آموزان بر اساس دانسته ها ...؟ گروه های اصلی و واسطه؟ و 

http://www.asemankafinet.ir/


این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با 

  www.asemankafinet.ir  قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهی آسمان مراجعه کنید.

 
 

 

 کلسیم شیمیایی فرمول) مثال چند کردن حل و تابلو پایه آموزان دانش از یکی اوردن با سپس

 خواستم آموزان وازدانش شدم مطمئن آن کامل یادگیری و مرور از (... و نیترات نقره و کابید

 و پرسش چند ارائه با نهایت در .بکشند خط نکات آن زیر و نمایند یادداشت را مهم نکات تا

 در.میباشد مفیدی روش مباحث مرور روش این که شدم متوجه آموزان دانش های جواب

 .کردند تشکر من از روش این از رضایت ابراز با هم راهنمایم معلم نهایت

 

 

 

 

 :تعیین هدف

 

با عالمت گذاری، خط کشیدن، حاشیه نویسی و خالصه  .چگونگی فرمول نویسی آشنا شوددانش آموز باید با 

نویسی مطالب آموخته شده در بخش جدول تناوبی نام و فرمول هر عنصر را مرور و یادآوری کند تا به این 

 .ترتیب میزان یادگیری او افزایش یافته و مدت نگهداری مطالب در حافظه اش طوالنی تر شود

 

تهیه یک  موضوع یا متنی که قبالً آموزش 

 .داده شده است

 

 

 

 : 1گام اجرایی 

شیمی دهمی باشد که شامل مباحث صفحات  1مباحث از قبل تدریس شده توسط معلم، فصل 

 .که جدول تناوبی عناصر وعدد اتمی انهاذکرشده می باشد13ـ12ـ11

 

آیا  نکات مهم از غیر مهم  تشخیص داده تعیین نکات مهم و غیر مهم توسط 
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تواند با توجه به  این کار می)آموز دانش

ها و یا نقشه مفهومی درس  تیترها و عنوان

 .(صورت بگیرد

 شده است؟

 

 : 2گام اجرایی

دقیقه ، عناوین ونکات و اصطالحات جدید را با خودکار آبی در 5از دانش آموزان می خواهیم در مدت زمان 

ما به عنوان کارورز نقش هدایت  .غیرضروری را با خودکار قرمز بنویسندیک بخش و در بخش دیگر نکات 

 .کننده را ایفا می کنیم و از آن ها می خواهیم با توجه به عناوین وتیترها این کار را انجام دهند

 

 : 2ارزیابی گام 

روه و شماره دانش آموزان با ورق زدن کتاب درسی خود، مطالب مهم مانند نام عنصر، عدد اتمی و شماره گ

 .دوره را مرور می کنند و روی کاغذ می نویسند

عالمت گذاری یا خط کشیدن زیر نکات 

 مهم

گذاری،  آیا از خط کشیدن، عالمت

 استفاده شده است؟ ..نویسی و حاشیه

 

 : 3گام اجرایی 

هایی مانند برای متمرکز کردن دانش آموزان به موضوعات درسی و افزایش عالقه مندی در آن ها از روش 

 .ماژیک عالمت زن  و خودکارهای رنگی استفاده می شود

 

 : 3ارزیابی گام 

هرکدام از دانش آموزان ذوق و سلیقه خود را به کار بردند و مطالب را عالمت گذاری کرده و داخل کادرهای 

 .زیر هر پاراگراف نیز با یک رنگ جدید خط کشیدند .رنگی حاشیه نویسی کردند

              ------------------------------------------------------------ 
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در صورتی که موضوع  را )نویسی حاشیه

گیری  بتوان در سطح تجزیه و تحلیل پی

کرد و یا موضوع مورد نقد باشد و یا از 

 .(زاویه دیگری بتوان به موضوع نگاه کرد

نویسی استفاده  چگونه و چرا از راهبرد حاشیه

 ت؟کرده اس

 

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم با تجزیه و تحلیل هرمبحث درسی، برداشت و فهم خود را از آن 

با  .مطلب در قالب چندجمله کوتاه بنویسند به نحوی که تمام مطالب مهم و جدید را در برداشته باشد

بنابراین  .از شکل دارندپرسش هایی که انجام شد مشخص شد دانش آموزان کالس برداشت های متفاوتی 

تشخیص داده شد که شکل موردنظر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ؛ بنابراین از راهبرد حاشیه نویسی 

 .استفاده شد

 

 : 4ارزیابی گام 

دانش آموزان در برگه های حاشیه نویسی که در اختیار آن ها گذاشته می شود ، کنار هر مبحث، مطالب 

 .مینویسند و برگه ها را کنار آن مبحث به کتاب می چسبانندمربوط به آن را 

 

تواند به صورت نقشه  می)نویسی خالصه

تواند به  می /مفهومی در نظر گرفته شود

های سؤالی کوتاه و مرتبط با  صورت پرسش

بدین صورت که فقط  .هم مطرح شود

 .(ها بیان شوند پرسش

نویسی استفاده  چگونه و چرا از راهبرد خالصه

 کرده است؟

 

 : 5گام اجرایی 

در این مرحله به بیان اهمیت خالصه نویسی می پردازیم و به دلیل کمبود وقت به صورت اسالید خالصه 

 .فصل را در قالب نمودار به دانش آموزان نشان می دهیم
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 : 5ارزیابی گام 

ی می پردازند و مطالب دانش آموزان برای تثبیت آموخته های خود و مرور مطالب گذشته به خالصه نویس

خالصه نویسی زمان مطالعه را کاهش می دهد ، مدت نگهداری مطالب  .درسی برای آن ها جذاب می شود

 .در حافظه را طوالنی تر می کند و به یادسپاری مطالب را آسان تر می کند

              ------------------------------------------------------ 

در صورتی که موضوع )شبسط و گستر

 (پیچیده است و یا خالصه بیان شده است

چگونه و چرا از راهبرد بسط و گسترش 

 استفاده کرده است؟

 

 : 6گام اجرایی 

دانش آموزان در مبحثی که مشکل داشته و یا دچار بدفهمی شده اند می توان با آوردن مثال های ملموسی 

 .نشان دادن تصاویر و اسالیدهای آموزشی استفاده کنیماز کاربرد مطالب درس در زندگی روزمره و 

 

 : 6ارزیابی گام 

از دانش آموزان می خواهیم در هرکدام از مباحثی که دچار بدفهمی شده اند تحقیقی هرچند کوتاه تهیه 

 .کنند و به کالس ارائه دهند و به این ترتیب از راهبرد بسط استفاده کرده و بدفهمی  یامشکل رفع می شود

              ----------------------------------------------------------- 

ماژیک های رنگی ، خودکار رنگی، برگه های یادداشت، اسالید، تخته و    :منابع آموزشی مورد نیاز /مواد

 دیتاو پاورپوینت
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 بازاندیشی با طرح سؤاالت و بحث و گفتگو

 .از این رو باید مطالب گذشته را در ذهن بازنگری کرد .حافظه پیوسته در حال گرفتن و دادن اطالعات است

 .زیرا از طریق تکرار و مرور اطالعات اندوخته شده، نمود می یابند و درک مطالب جدید آسان تر می شود

دگیری را کامل می کند و موجب گاهی اوقات مرور کردن، فرایند یا .مرور همیشه برای به یاد آوردن نیست

 .می شود مفاهیمی که دفعات قبل ، توجه کافی به آن نداشته ایم این بار با دقت بیشتری بازآموزی کنیم

به پیشنهاد دانش آموزان مرور گروهی و دسته جمعی در این مباحث بهتر از مرور فردی می باشد چرا که 

ه مسئولیت پذیری ، همکاری و مشورت را در خود پرورش دانش آموز در کار گروهی درگیر می شود و روحی

می دهد و اگر درسی را به خوبی یاد نگرفته باشد می تواند مشکالت درسی خود را در گروه برطرف نموده و 

همچنین اگر مرور با  .به کمک اعضای گروه به نکاتی پی ببرد که به تنهایی نمی توانست آن را متوجه شود

 .باشد جذابیت و کارایی باالتری خواهد داشت ...ی سرگرم کننده مانند برگزاری مسابقه واستفاده از روش ها

 

 :منابع 

Wikipedia.org      -      

Moalemonline.ir    -      

 روان شناسی پرورشی نوین ، دکتر علی اکبر سیف
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 3:گزارش کارورزی شماره

 طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها

 

 ایزوتوپ،درصد فراوانی،روند تشکیل عناصر،سنجش آموخته ها:کلمات کلیدی

 

 :مقدمه

 میتواند و است زمانی دوره یک در رفتار از هایی نمونه یا اطالعات آوری جمع های شیوه و فرآیند سنجش

 اطالعات آوردن فراهم ، سنجش اصلی هدف . گیرد صورت کردن آزمون یا ، مصاحبه ، مشاهده طریق از

 معلم قضاوت بنابراین . است آموزان دانش یادگیری و تحصیلی عملکرد کیفیت درباره قضاوت برای ضروری

 این به . دارد بستگی زمینه این در شده آوری جمع اطالعات به آموزان دانش تحصیلی پیشرفت درباره

 نیز آنها پایه بر آمده عمل به قضاوت ، باشد تر کامل و تر دقیق شده فراهم اطالعات چه هر که معنا

 یادگیری و تحصیلی عملکرد مورد در شده آوری جمع اطالعات زمانی ، دیگر بیانی به . بود خواهد معتبرتر

 در و اند نکرده کسب را الزم بهره آموزش از بخش کدام از آموزان دانش و است شده منجر آموزان دانش

 مشکالت از آگاهی کسب برای سنجش از که معلمانی . دارند نیاز بیشتری آموزش و توجه به زمینه آن

 ، آنها وتحلیل تجزیه و اطالعات تفسیر طریق از میتوانند بهتر ، میکنند استفاده آموزان دانش یادگیری

 دانش فهمیهای بد مانند ، یادگیری موردی مشکالت رفع و مثبت نکات تقویت ، آموزش فرایند درباره

 بگیرد تصمیم ... و آموزان دانش بین بیشتر تعامل ایجاد ، معلم آموزشی انتظارات ، درس موضوع از آموزان

 عنوان به آنرا که شود می منجر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و یادگیری بهبود به هنگامی سنجش .

 . کنیم استفاده آن داراز معنی و مستمر بطور و بگیریم نظر در یاددهی یادگیری فرایند ناپذیر تفکیک جزو

 قدر هر انگیزد برمی افراد از بسیاری در را منفی و مثبت احساسات که است موضوعی یاارزشیابی سنجش

 کمبودها خاصی مورد در است ممکن پردازد می ما ارزیابی به کسی وقتی باشیم تدبیر با و هوشمند که هم

 را ما عملکرد که بخش اطمینان ها ارزشیابی دیگر سوی از . کند مشاهده را هایی نارسایی یا ضعف یا

 کار به دیگر آمیز موفقیت رفتارهای به اقدام برای محرکی عنوان به خود ، آمیزبشناسد موفقیت ، شایسته

 رنجی و درد همچون را ارزشیابی آزمونهای افراد از بسیاری ، احساس دوگانگی این به توجه با . روند می
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 اعتماد قابل و معتبر ارزشیابی و سنجش های شیوه و ابزارها بدون که دانست باید.پذیرند می معقول و الزم

 .شد نخواهد حاصل درسی مطالب آموزش در پیشرفتی گونه هیچ

 

 (کیهان زادگاه الفبای هستی)فصل اول علوم دهم:موضوع

 :ن هدفییتع

 کتاب سنجش میزان یادگیری دانش آموزان از مبحث

 

 ارزیابی گام ها گام های اجرایی

 :تعیین نوع فرآیند  /تعیین هدف * 

 (شناختی) .روند تشکیل عناصر رابنویسید -

نسبت به پایداری ایزوتوپ ها کنجکاو  -

 (عاطفی).شود

به اهمیت و کاربردهر عنصر پی برده و حتی  -

 .االمکان چندنمونه مثال برای کاربرد آنها بیاورد

 (روانی حرکتی)

 

آیا هدف برای سنجش به درستی  * 

 شده است؟ انتخاب

اهداف متناسب با مطلب درسی کتاب و 

براساس اصول حاکم بر طراحی رسی 

 .انتخاب شده اند

 :تعیین سطح مورد انتظار  * 

انتظار می رود دانش آموزان مراحل پیدایش  -

 :عناصر را به ترتیب زیرنوشته 

عنصرهای سبک مانند لیتیم 3هلیم  2هیدروژن   1

 ....عنصرهای سنگینتر مانند طال و 4   ...،کربن و

آیا سطح مورد انتظار با توجه به ویژگی  * 

 دانش آموزان انتخاب شده است ؟

باتوجه به شناختی که از وضعیت .بله

درسی و ویژگی های روانی جسمانی دانش 

آموزان دارم سطح مورد انتظار متناسب 

 .انتخاب شده است
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 :تعیین شیوه جمع آوری اطالعات  * 

 

برای ارزشیابی می توانیم از پرسش کالسی  -

استفاده کنیم وهمچنین در پایان فصل از دانش 

و یا با استفاده از موالژ .آموزان آزمون کتبی بگیریم

موجود در آزمایشگاه بصورت عملی از آنان بخواهیم 

. 

دالیل انتخاب روش جمع آوری  * 

 اطالعات ؟

ازطریق پرسش کالسی و آزمون کتبی می 

ن یادگیری را درحیطه شناختی و از توا

طریق آزمون عملی، یادگیری درحیطه 

 .روانی حرکتی را سنجید

 :روش درجه بندی  * 

میزان دقت از نمره ی افراد در آزمون های کتبی و  -

 .عملی مشخص می شود

کسب نمره قابل قبول در آزمون های 

شفاهی و عملی به گونه ای که دانش آموز 

 .الزم را کسب کنددانش ومهارت 

از اطالعات جمع آوری شده چگونه استفاده می * 

درصورتیکه نمره دانش آموز کم باشد و  شود ؟

تشخیص داده شود که اطالعات الزم از مبحث 

عناصررا فرا نگرفته است و آگاهی و آشنایی کامل 

ندارد، مجدد تالش می شود که درس برای وی از 

به طریق تشریح  طریق شفاهی و یا درصورت امکان

 .عملی آموزش داده شود

آیا اطالعات پایه مناسبی برای استفاده  * 

 در فرایند آموزش به وجود می آورند ؟

اطالعات انتخاب شده می تواند دز .بله

 .زندگی مؤثر و کاربردی واقع شود

 آیا نیاز به جمع آوری اطالعات دیگر هست؟* 

 .اطالعات بدست آمده کافی بود .خیر -

ایا به جمع آوری اطالعات گوناگون * 

 .بلهتوجه شده؟

کتاب درسی، کتاب حل تمرین کمکی مبتکران، تهیه سؤاالت  :مواد آموزشی مورد نیاز /منابع -

 جهت پرسش، برگه های آزمون،  اتاق آزمایشگاه برای ارزیابی عملی آموخته ها 

 :روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرآیند اجرا -
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پرسش کالسی تذکر به گفتن آنچه یاد گرفته اند نه صرفا حفظ کردن مطالب، تذکر به تمامی در 

بچه ها جهت تمرکز و گوش دادن در آزمون کتبی دادن تذکر الزم جهت نشستن صحیح و نگاه و 

 تمرکز روی برگه ی خود و خوانا نوشتن

 :سنجش آموخته ها یا عملکرد خود -

ش آموزان در تعریف ایزوتوپ اشکال داشتند؛ که با وجود آزمون های تعدادی از دان :ارزیابی خود

شفاهی و عملی در کنار آزمون کتبی به نظر می رسد که دانش آموزان درس را به خوبی فرا 

  .گرفتند

  :ارزیابی معلم راهنما

..................................................................................................................... 

................................................................................................................................

......................... 

 

 

 

 : موضوع به توجه با نیاز مورد یآموزش منابع / مواد ) ج

برگه های آزمون چاپ شده ، محیطی همچون کالس درس برای ارزیابی عملی آموخته ها، خودکار،زیر 

 .دستی

 : راهنما معلم و کارورزی دانشجوی بین گفتگو و بحث و سواالت طرح با یشیبازاند ) د

مربوط به سطح  آموزان در سواالت مربوط به سطح دانش جوابهای درستی داده بودند در سواالتکثر دانش ا

مربوط به سطح کاربرد را ناقص  درک و فهم بعضی از آنها پاسخ های اشتباهی داده بودند اکثر آنها سوال

جواب داده بودند  بیشتر آنها فقط یک سوال را جواب داده بودند و از دوسوال مربوط به سطح تجزیه وتحلیل

یعنی هر چه سوال را به سطح  .ارزشیابی را اشتباه جواب داده بودند  و همچنین اکثریت آنها سوال مربوط به

تقریبا بیشتر اهداف مورد  و.، ضریب خطای دانشآموزان نیز باال می رود  باالی یادگیری می بریم

 .ت برای بعضی از دانش آموزان باال بوده استسطح سواال.نظرازارزشیابی،توسط برگزاری این آمون بدست آمد

متاسفانه تعدادمعدودی از سواالت مفهوم موردنظر را به دانش آموز انتقال نداده بودند که باید برای تجارب 
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این آزمون تا حد خوبی توانست نقاط ضعف وقوت دانش آموزان را  .بعدی به این مهم توجه کافی کرد

یج امتحان و گفتگو با دانش آموزان تصمیم بر آن شد تا نتایج این آزمون در پس از اعالم نتا ..مشخص کند

 .نمرات اصلی تاثیر داده شود

 

 

ن ضریب سختی سواالت به روش زیر از استاندارد بودن هریک از سواالت آگاهی پیدا کردم ییتع با

 .که با توجه به آن اکثر سواالت از استاندارد کافی برخوردار بودند

 

 لک اسخپ بدون د ج ب الف روههاگ

 10 2 3 0 5 0 باال25%

 10 0 3 0 2 5 ایینپ25%

تعداد افرادگروه پایین ک جواب +تعداد افراد گروه باال که جواب درست دادهاند=ب دشوارییضر

 درست داده اند

                     

 کل افراد گروه پایین+باالل افراد گروه ک                                                   

 

 35=           2+5    =ب دشواری این سوالیضر

 100به)ن نکته توجه داشته باشیدک هر اندازه ضریب دشواری یک سوال بزرگتر باشدیا به)

 (آن سوال آسانتر است(نزدیکتر باشد

 

 :حی آزمونیتشر سؤاالت

 ا همه ی ایزوتوپ های یک عنصر پایدار اند؟یآ(1

 نمونه ی طبیعی از عنصر هیدروژن مخلوطی از چند ایزوتوپ است؟ یک(2

 .هر ایزوتوپ در طبیعت نشان دهنده ی چیست؟توضیح دهید یفراوان درصد(3

 اتم مس چند مول و چند گرم است؟9.03x10نیدک حساب(4

 .را بنویسید33باعدد اتمی  Asعنصر آرایش الکترونی(5
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 :گزارش روایی

از آنجایی که ماسه شنبه ها را به حضوردرمدرسه برای  .شدم ............... راهی مدرسه  ......................... صبح روز 

کارورزی اختصاصی  میدادیم وهمیشه دوست و همکارم نیز همراه من بود،  این دفعه برای من متفاوت تر از 

طرح سوال وبرگزاری آزمون را  کسب کنم وعالوه چرا که  قرار بود امروز اولین تجربه ی .باقی روزها بود

 .برشور و هیجان  کمی استرس هم داشتم

روز یکشنبه با معلم راهنمایم هماهنگی های الزم  را برای انجام فعالیت  ارزشیابی کتبی انجام دادم و قرار 

برعهده ی من  براین شد که طرح سواالت امتحان برای جلسه ی آینده که درروز سه شنبه برگزار می شود

را از ...به این منظور سواالتی را راجع به نحوه ی طرح سواالت،بارم، حداقل وحداکثرتعداد سواالت و.باشد

معلم پرسیدم که ایشان اختیار کامل را به من دادند وخواستند همه ی این موارد صالحیت خودم انتخاب 

من با کمک از متن وسواالت خودکتاب .ندشوندوبرای کمک به من چندین منبع برای طرح سوال معرفی کرد

سپس با تحقیق درکتاب .وهمچنین منابعی که معلم راهنمایم معرفی کرد،تعدادی سوال مشخص کردم

تصمیم گرفتم سبک های مختلف .سنجش وارزشیابی دکتر سیف شروع به گزینش از بین این سواالت کردم

 .سخ بلند را درگزینش سواالت مورد توجه قرار دهمپرسش ،اعم از چهارگزینه ای،جای خالی پاسخ کوتاه وپا

تاقبل از کسب این تجربه، یک ذهنیت قبلی درمورد نحوه ی چینش سواالت در امتحان، به تبع امتحاناتی که 

بدون آنکه از جنبه ی روانشناسی چینش سواالت .شخصا درمدرسه گذرانده بودم درمن شکل گرفته بود

اما .اول براساس همان تجارب شخصی شروع به چینش سواالت کردم اطالعاتی به دست آورم،مرتبه ی

بنابراین تغییراتی در چینش .خوشبختانه با کمی تحقیق متوجه اشتباهم قبل از اینکه کار از کار بگذرد شدم

به این نحو که سواالت جای خالی،چهارگزینه ای،پاسخ کوتاه ودرنهایت پاسخ بلند  را .سواالت ایجاد کردم

درنهایت برای .درهمه ی این سواالت سعی کردم سطح سواالت از آسان به سخت باشد.م آوردمپشت سره

 .انتخاب بارم سواالت نیز تحقیقاتی را انجام دادم و توانستم برگه ی سواالت امتحان پایه نهم را آماده کنم

ت امتحان را درابتدا تصمیم داشتم سطح سواال.درموردچگونگی سطح سواالت باخودم خیلی کلنجار رفتم

متوسط به باال انتخاب کنم،چرا که دانش آموزان این کالس اکثرا از سطح علمی باالیی برخوردار بودند وبه 

همین علت معلم انتظارباالیی از آنها داشت اما با تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که سواالت درمجموع آسان 

 .آموز متوسط را از دانش آموز قوی تشخیص دهدباشد؛ به جز تعداد اندکی ازسواالت که بتواند دانش 
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قبل از برگزاری امتحان نمونه سواالت را برای معلم ارسال کردم تا اگردچارخطایی درانتخاب یا طرح یا بارم 

ایشان ضمن تشکر وخسته نباشید از من خواستند .سواالت شدم با صالح دید خودشان آن را تغییر دهند

برعهده ی من باشد تا از مشکالتی که احیانا دانش اموزان دریادگیری یا فهم  برای تجربه ی اول تصحیح نیز

 .سواالت داشتند،مطلع شوم

سرجلسه متوجه شدم که  پاسخ دادن به دوتا از سواالت  .روز سه شنبه امتحان درحضور من برگزار شد

بچه ها نیز به بارمی که تعداد زیادی از .چهارگزینه های برای بچه ها به خاطر نامفهوم بودن مشکل است 

ولی به .معترض بودند و به نظرشان زیاد بود (نمره1هرسوال )برای سواالت چهارگزینه ای درنظر گرفته بودم 

نظر خود من از آنجایی که سطح سواالت آسان بود و نمره ی منفی نیز برای سواالت چهارگزینه ای درنظر 

ای آرامش بخشیدن به دانش اموزان تصمیم گرفتم بارم را به ولی درنهایت بر .نگرفته بودم،بارم معقولی بود

 .نصف کاهش دهم

بعداز اتمام جلسه ی امتحان دردوکالس پایه دهم برگه هارا از معلم راهنمایم تحویل گرفتم وبا شوروشوق 

 .وصف ناپذیری برای تصحیح برگه ها به خوابگاه برگشتم

 

داشتم کمتر شده بود،البته در تصحیح برگه ها به خصوص نمره های بعضی ازدانش آموزان ازآنچه انتظار 

برای سواالتی که دربرگیرنده مفاهیم اساسی وپایه ای مبحث مورد ارزشیابی بود وانتظار میرفت دانش موزی 

که برای خواندن وقت گذاشته وزحمت کشیده است به راحتی بتواند به این سواالت پاسخ دهد ،سختگیری 

 .کردم
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 4:ش کارورزی شمارهگزار

 یادگیری مشارکتی

 یادگیری مشارکتی،انواع مخلوط،همگن و ناهمگن و یکنواخت:کلمات کلیدی

 :فی از فعالیتیتعر

 

پژوهش گروهی به عنوان  یک   منظور از  طراحی فعالیت یادگیری برای کار مشارکتی، یادگیری در قالب

این الگو  .حوزه موضوعات مختلف کاربرد داشته باشدتواند در  دهد  و می الگوی یاددهی یادگیری رخ می

های  فرض .کند اهداف کاوش علمی، وفاق اجتماعی و یادگیری فرایندهای اجتماعی را با هم ترکیب می

افزایی، یادگیری از یکدیگر،  این است که این نوع فعالیت به هم (کار مشارکتی)زیربنایی پژوهش گروهی 

ت مثبت، ایجاد احساس توجه و اعتماد به نفس و تجربه وظایفی که نیازمند تحرک و غنای شناختی، احساسا

 انجامد همیاری است، می

 :مقدمه

اورده شده است که در  (کلوئید،سوسپانسیون و محلول)در فصل سوم کتاب شیمی سوم مبحثی تحت عنوان 

است و از انجایی که بنده مورد انواع مخلوط ها، ویژگی و خصوصیت مخلوط و کاربرد ان مطالبی را اورده 

میبایست فعالیت یادگیری مشارکتی را برای یکی از موضوعات درسی انجام میدادم پس از معلم راهنمای 

 .خود مشورت خواستم و ایشان نیز این درس را به بنده پیشنهاد کردند

 .کالس اجرا نمودم بنده نیز این درس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم و فعالیت زیر را طراحی و در سر

 

 تعریف یادگیری مشارکتی

مثالً این روشی از آموزش و یادگیری است که در  .تعریف های زیادی از یادگیری مشارکتی ارائه شده است

آن دانش آموزان در گروه های کوچک کار می کنند تا به اهداف آموزشی دست یابند؛ اهدافی که عمدتاً با 

شود و دانش آموزان را به استدالل و مسئولیت پذیری فردی تشویق می فعالیت های یادگیری مشخص می 

 (2003جانسون و هالویی)کند
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از نکات مهم یادگیری مشارکتی این است که دانش آموز و معلم هردو از آن بهره می برندو برای همه مفیدتر 

 :ح زیربه طور خاص میتوان مزایایی برای این آموزش برشمرد، به شر .و با نشاط تر است

 تشویق دانش آموزان خجالتی به مشارکت کالسی

یادگیری مشارکتی یا جمعی، مدت هاست که مورد توجه برنامه ریزان آموزشی و اساتید و معلمان قرار 

هدف از طرح این موضوع هم تشویق و ترغیب فراگیران خجالتی و یا کسانی که مهارت های  .گرفته است

قطعا با ابزارهای نوین آموزشی و شیوه های  .هی و خرد جمعی می باشد ارتباطی قوی ندارند به کار گرو

 .در مقاله پیش رو به همین موضوع می پردازد  .نوین تدریس دست یابی به این هدف آسان تر خواهد شد

به عنوان یک معلم، باید آگاه باشید که وارد کردن دانش آموزان به شرکت در فعالیت های گروهی می 

این کار باعث تشویق به کارگروهی و حمایت متقابل گردیده و می تواند بعد  .سودمند باشد تواند بسیار

رقابتی یادگیری را که قادر است دانش آموزان را به تالش سخت تر برای کسب نتایج ترغیب نماید و شاید 

توانایی حل مسئله مهمتر از همه ، با در معرض قرار دادن دانش آموزان با فرایند های فکری سایر افراد و 

این نوع از یادگیری مشارکتی به .که به پرورش مهارت های استداللی خودشان می انجامد نیزکمک نماید

دانش آموزان یاد می دهد که عمیق تر و خالقانه تر فکر نمایند زیرا که پاسخ توسط معلم و یا کتاب درسی 

 .که مسئله را خودشان حل نماینددر نتیجه دانش آموزان مجبور هستند - جواب داده نمی شود

 

 یادگیری مشارکتی

وقتی که در کالس به دانش  .اما همه دانش آموزان،داشتن نقش فعال در یک گروه را آسان نمی بینند 

وتبدیل کردن آن ها به   حالت در آوردن  آموزان خجالتی توجه می شود، دست پاچه می شوند و از این

شما برای .نفس در فعالیت های گروهی،مستلزم صبوری و مهارت استیک مشارکت کننده با اعتماد به 

 تشویق این دانش آموزان به مشارکت کالسی چه کاری می توانید انجام دهید ؟

 

 اصول و قوانین اصلی را برای یادگیری مشارکتی تعیین کنید 

گروهی، برای تعیین یک اول از همه مهم است که با دانش آموزان خود در حین مشارکت در فعالیت های 

 :این قوانین ممکن است شامل موارد زیر گردد .چارچوب از اصول و قوانین کار نمایید
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 به نوبت صحبت کنید •

 به دیگران با نظر مساعد گوش کنید •

 هیچ کسی را تحقیر نکنید •

 آنچه که مهم است موفقیت گروه است ، نه دوستی های شخصی که داخل گروه دارید •

 داشته باشیددر کار تمرکز  •

 .هر یک از اعضای گروه، نقشی دارد و هر کسی در قبال موفقیت در کار سهیم است •

هنگامی که درباره دستورات،به توافق رسیدید آن ها را به طور واضح در معرض کالس قرار دهید و مطمئن 

 .شوید که دستورات را دنبال می کنند

 تشکیل گروه های کوچک برای یادگیری جمعی

 چکشروع کو

این کار را با قرار دادن دانش آموزان در گروه دو نفره شروع کنید، زیرا دانش آموزان خجالتی احساس 

 .بسیار راحت تری در این شرایط خواهند داشت

از هم گروه کردن آنها با دانش آموزان خوش معاشرت یا سلطه جو اجتناب کنید زیرا ممکن است 

مطمئن باشید که تالش ها و دستاوردهای  .بدهند جا افراد این سر پشت در را خودشان بدهد که   اجازه

این برای تقویت این ایده است که آنها می توانند با کارکردن با یک هم کالسی  .شان را تشویق می کنید

 .نمایند کسب ،نتیجه کنند می کار تنهایی به که زمانی از خیلی بیشتر 

ه صورت دو نفره کار می کنند را ب که افرادی و کنید گروهی های فعالیت کردن بزرگتر به شروع به تدریج 

 .گروه های دو نفره تشکیل شده،نمایید  وارد تیم بزرگتری که از

دانش آموزان خجالتی وقتی هم گروهی دارند که مسئولیت به اشتراک گذاشتن ایده هایشان را به گروه 

این کار پویا به آن ها احساس امنیت  به طوری که .بزرگتر دارد ،احساس راحتی بیشتری می کنند 

 .برای بحث و گفتگو می دهد  بیشتری را
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 آنها به کار آنها همچنین می توانند از کار با همان تیم به طور مرتب استفاده کنند، به نحوی که این 

 بگذارند اشتراک به را شان نظرات تری راحت طور به توانند می و بخشیده اعتماد و آشنایی احساس

نتیجه به همین روش گروه را ایجاد کنید ،و دانش آموزان خجالتی را در حین این که اعتماد به نفس به  در

 .دست می آورند ، شروع به در معرض قرار دادن آن ها با دانش آموزان خوش معاشرت تر کنید

 متوجه عالمت زدن آن ها باشید

ردی برخوردارند اما مهارت های فردی پایینی دانش آموزان خجالتی از سطح باالیی از مهارت های درون ف

مهارت های درون فردی به عنوان توانایی شنیدن و تجزیه و تحلیل افکار خودشان تعریف می شود،  .دارند

هر چند در واقع شما نمی توانید مهارت های درون فردی را  .و در نتیجه در فرایند یادگیری حیاتی هستند

دن این موضوع که چقدر آن ها در انتخاب های دا بانشان را ها مهارت این توانید می بلکه آموزش دهید 

مهارت های فردی   مهارت های درون فردی خوب پایه .شخصی خوب مهم هستند، فرم و پرورش شان داد

خوب به شمار می ایند، بنابراین باورسازی در دانش آموزان با این روش ،در جهت شرکت آن ها در فضای 

 .گروهی کمک خواهد نمود 

شما می توانید دانش آموزان را به پرورش مهارت های درون فردی خود در کالس درس به چندین روش 

 :زیر تشویق کنید

به عنوان مثال، شما می توانید یک تکلیف مقدماتی مانند .ش تعیین کنیداهداف یادگیری را از پی 

 .یدنمای تعیین  خانه در را  (مانند نمونه زیر  )پرسش از شاگردان برای پر کردن یک جدول

 توسعه مهارت های فردی

دانش آموزان نیاز دارند که در یک محیط مشترک یا اجتماعی به منظور پرورش مهارت های ارتباطی 

در هسته اصلی - توانایی برقراری ارتباط موفقیت آمیز با دیگران– مهارت های فردی  .مناسب کار کنند

کار گروهی موثر قرار دارد و گفتگو، به عنوان ابزار اصلی ارتباطات در یک گروه،به عنوان حساس ترین 

هستند ، نیاز به یک  دانش آموزان، به ویژه آنهایی که خجالتی .مهارت در بین سایرین محسوب می شود

محیط مثبت و امن برای صحبت کردن دارند، بنابراین شما نیاز دارید که مطمئن شوید همه دانش آموزان 

اگر یک  .بندند می کار به دیگران عقاید به نسبت را متوجه شده اند و اصول ظرفیت و احترام گذاشتن 
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ن نظر خودش را بیان کند، دیگر احساس دانش آموز خجالتی احساس کند که می تواند بدون سرکوب شد

 .ترس کمتری در هنگام شرکت در فعالیت های گروهی خواهند داشت

 :به عنوان یک معلم شما می توانید کمک کنید 

شما .باشند داشته تدریج به  را خودشان مشارکت که کنند پیدا اجازه تا دانش آموزان خجالتی  •

 گروه در کلی موافقت کسب می توانید این کار را با استفاده از نظر سنجی و پرسشنامه به دنبال 

در مرحله بعد، از آنها بخواهیدکه در مورد مشارکت دانش آموز دیگر اظهار  .کنید شروع ،

 نظرات اینکه تا است  آور دلهره ،کمتر شروع برای  این  که چون ، بپرسند سوال یا و کنند نظر 

 .بدهند ارایه را خودشان

وع به شر توانید می به محض این که دانش آموزان خجالتی در بیان دیدگاه شان راحت باشند،  •

منظور شما از این  ”سواالتی به این صورت بپرسید که .برانگیختن مشارکت بیشتر آن ها کنید

ت به آن ها کمک می کند توضیح بدی ؟این سواال …در واقع چیه ؟ یا میتونی بیشتر درباره  …

با تشویق شدن از .که راه حلی برای پاسخ هایشان پیدا کنند و به وضوح منظورشان را برسانند

 می بدست سوی شما آن ها هم مهارت های متقاعد سازی و هم اعتماد به نفس در این خصوص 

 .آورند

کار  .سوی همساالن شان استبه طور کلی، چیزی است که همه بچه ها به دنبال آن هستند، پذیرش از 

کردن در یک گروه زمینه ساز رسیدن به این هدف است؛ بنابراین وظیفه شماست که حتی بی میل ترین 

 یا و قضاوت از ترس بدون بتوانند آنها که محیطی آوردن فراهم شرکت کنندگان را برای این منظور با 

 اعتماد آوردن دست به و تماشای شکوفایی دانش آموزان خجالتی  .نمایید ترغیب کنند، صحبت خجالت،

 .است بودن  معلم بزرگ لذات از یکی مشارکتی، یادگیری طریق از نفس به

خوشبختانه با پیشرفت های نوینی که در زمینه آموزش و ابزارهای مفید یادگیری بوجود آمده است، 

 بیشتری نفس به اعتماد خجالتی آموزان دانش شود می  استفاده هوشمند بردهای از که هایی کالس در 

توانند داشته  می ابزار این از مفیدتری استفاده بیشتر اثربخشی و یادگیری برای معلمان و کنند می پیدا

 .باشند
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 مراحل طراحی فعالیت یادگیری برای یادگیری مشارکتی

 .و با خصوصیات  آن آشنا شوند دانش اموزان انواع مخلوط ها را بشناسند :تعیین هدف

 های اجرایی موقعیت یادگیری گام  /مراحل 

 :ها ارزیابی گام های اجرایی گام

 گروه بندی :گام اول 1-

در گام ابتدایی الزم است  دانش 

 .اموزان گروه بندی شوند

نفری گروه بندی شدند به  4دانش اموزان در قالب گروه های 

دو به دو  روبه روی هم قرار گرفت  گونه ای که نیمکت های آنها

و سپس با توجه به نظر معلم راهنما تغییراتی در اعضای گروه ها 

 .رخ داد تا تعادل در گروه ها برقرار شود

1 

3 

 

4 

2 

 نیمکت          دانش اموز  

ایجاد /ایجاد انگیزه  :گام دوم 2-

 موقعیت مبهم

برای ایجاد اتگیزه راهبرد های زیادی 

وجود دارد مثل نمایش فیلم، بیان 

که بنده با  ...داستان، طرح معما و 

طرح یک داستان معما گونه توجه 

دانش اموزان را برای فراگیری درس 

 .جلب نمودم

 

  :کلیپ و عکس به شکل زیر طرح شد

ود دارد کلیپ و عکس درمورد انواع مخلوط هایی که در اطراف ما وج

به نمایش گذاشته شد و چند تصویر از انواع مخلوط هایی که در 

 .کتاب درسی به آنها اشاره شده بود به نمایش گذاشته شد

. 
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 فعالیت گروهی :ام سوم گ3- 

در این گام مخلوط از نوع همگن و 

غیرهمگن به هر گروه داده می شود، 

تا هر گروه بداند مخلوط ها مخلوط 

چه نوع مخلوطی همگن و ناهمگن 

  .است

 

آب ونمک،خاک شیرو آب ویا شن و )به هر گروه چند نوع مخلوط 

  .داده می شود (آب 

دانش اموزان با مشارکت همدیگر مخلوط را هم می زنندو نتایج کار 

 .را به خوبی مشاهده می کردند

  

جمع اوری  :ام چهارم گ4-

 اطالعات

ن گام باید دانش آموزان هر یا در

طریق بحث گفت و گو در گروه از 

گروه های خود مخلوط همگن و 

ناهمگن را با یکدیگر مقایسه کنند و 

به ویژگی ها و تفاوت های آنها پی 

 .ببرند

 

به منظور اینکه دانش اموزان با مخلوط و انواع آن ونمونه هایی از آن 

پی ببرند جدولی مطابق زیر روی تخته رسم شد و این جدول به 

اموزان از طریق بحث گروهی و هدایت های معلم و کمک خود دانش 

با توجه به نتایجی که خود دانش اموزان در مرحله قبل کسب 

 .کردند، تکمیل شد

جهت مشاهده جدول کامل شده توسط دانش آموزان اینجا را کلیک 

 کنید

 

 نتیجه گیری :ام پنجم گ5-

ن گام می توان از طریق یا در

سخنرانی یا پرسش و پاسخ مبحث را 

 .جمع بندی، و به نتیجه رساند

ن گام دانش اموزان به این یا در

ابتدا از طریق پرسش پاسخ و هدایت بچه ها به سمت پاسخ درست و 

 .ز طریق سخنرانی مطالب مهم  بیان شدبعد ا

 :سواالتی از قبیل

 مخلوط های همگن چه ویژگی هایی دارد؟ •

 مخلوط های ناهمگن چه ویژگی هایی دارد؟ •
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مفهوم می رسند که مخلوط های 

همگن شامل محلول ها و مخلوط 

های ناهمگن شامل کلوئیدها و 

  .سوسپانسیون ها میباشد

چند نمونه مخلوط همگن و چند نمونه مخلوط ناهمگن را  •

 نام ببرید؟

• ... 

مخلوط ها به دو دسته همگن و ناهمگن تقسیم  :نتیجه 

مخلوط همگن مخلوطی است که اجزای آن بطور یکنواخت .میشوند

توزیع شده باشد مثل محلول و مخلوط ناهمگن مخلوطی است که 

آب و  :اجزای آن بطور غیریکنواخت نوزیع شده باشد، مثل

 .شن،خاکشیر و آب

  :تاب ک به رجوع6-

ایان دانش اموزان را به منظور پ در

تعمیق یادگیری و تعمیم اموخنه ها 

 .کتاب ارجاع میدهیمبه 

نین در این مرحله دانش اموزان چهم

 92از طریق تصاویر کتاب در صفحه 

 .اشنا می شوند 102تا 

 

صفحات کتاب به خوبی بررسی شد و نکات تکمیلی درس با توجه به 

 .تصاویر و فعالیت ها به دانش اموزان گفته شد

 

 .در پایان نقشه مفهومی درس بر روی تخته کالس رسم شد

 خود ارزیابی دانشجوی کارورزی

فعالیت مورد نظر به خوبی انجام شد اما به نظر خودم کمی در مدیریت کالس نیاز به تجربه و تالش بیشتری دارم به 

در مجموع در اجرای  .خصوص فعالیت های گروهی که مدیریت بحث و گروه ها کار دشوار و حساب شده ای است

 .ه خودم می دهماین فعالیت نمره قابل قبولی را ب

 

 نظر معلم راهنما

معلم راهنمای بنده نیز از فعالیت اجرا شده رضایت داشتند و از اینکه در این فعالیت بچه ها به خوبی درگیر کار و 

 مشارکت با یکدیگر شدند

کلیدی ان را  ابراز خشنودی نمودند البته نکاتی را نیز به عنوان پیشنهاد و باز خورد به بنده دادند که مطالب مهم و

 در قسمت تامل و بازاندیشی

 .ذکر نموده ام
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 دقیقه 45 : زمان مورد نیاز

 از جمله آب و نمک،آب و خاک شیر)چند مخلوط  –کتاب درسی  :منابع آموزشی مورد نیاز /مواد

 .پروجکشن  –پاورپوینت  -(،آب و شن 

 بازاندیشی و تامل

 :ها و نظر معلم راهنما نیاز به تامل و باز اندیشی دارند نکاتی که در این فعالیت با توجه به بازخورد

 برای گروه بندی دانش اموزان می توان از الگو های بهتری استفاده کرد این شیوه گروه بندی •

 که در این فعالیت اجرا شد کمی وقتگیر و زحمت بر است و ممکن است نظم و انظباط کالس 

  .را به هم بریزد 

 باید در جهت برقراری نظم و مدیریت کالس بیشتر می کوشیدم چون مقداری از وقت  •

 .کالس در اثر شلوغی به هدر رفت
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 نقشه مفهومی

 

 

 

 

 .:گزارش روایی

در  .یکی از اموری که در انجام آن مصمم بودم طرح ریزی یک فعالیت به صورت گروهی در میان بچه ها بود

واقع کارگروهی ضمنی است که برای ما هدف نگرشی بسیار مهمی تلقی می گردد و عالوه بر اهدافی که در 

مطابق با سایت روش های  .جدول بیان شد تمرینی است کوچک برای رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر

جلوی رقابت  آموزشی شیمی کارگروهی همفکری ،همیاری و همدلی را در دانش آموزان افزایش میدهد و

و مطابق با جلسه قبل که دانش آموزان  .به مدرسه رفتم  18/1/96روز سه شنبه مورخ  .ناسالم را می گیرد
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نفری تقسیم کرده بودم ،با شناختی که از درس بچه ها داشتم گروه های همگون ایجاد  4را به گروه های 

سط و ضعیف با توانایی های متفاوت کردم؛طوری که در هر گروه هر سه طیف دانش آمخوزان زرنگ ،متو

و خودم هم در طول انجام فعالیت مراقب بودم که هیچ کدام از دانش آموزان متزوی .حضور داشته باشد 

در واقع آفت اصلی فعالیت های گروهی . نباشند ؛این کار سبب شد که همه در کارگروهی مشارکت کنند

دن سایر افراد گروه است ؛وجود یک سر گروه اعتماد بنفس افتادن بار گروه بر دوش یکی از اعضای و تنبل ش

 .و حس حضور سایر افراد را کمرنگ میکند

 .وسایل الزم برای آزمایش با تقسیم میان افراد گروه فراهم شده بود

قبل از انجام فعالیت تذکراتی درمورد نظم هر گروه ،مشارکت همه افراد گروه ،تشویق و تنبیه به صورت 

ی به دانش آموزان دادم و توضیحی مختصر در این رابطه که با خطا یا بی نظمی یک فرد در گروهی و فرد

گروه به گروه امتیاز منفی میدهم پس یادبگیرید که اعضای خود را تربیت کنید چرا که آن فرد عضو گروه 

وشه ای از کار را شماست ؛به آنها یاد دادم که باهم باشند ،باهم تصمیم بگیرند ،بهم فرمان ندهند ،هرکس گ

تک تک افراد را تشویق به کار می کردم و با نگاه دقیق خود رفتار دانش آموزان .بر دوش بگیرد و پیش ببرد

پرسش اتفاقی از یک عضو و نمره دادن به کل گروه ،مشاهده چارت فعالیت های گروه و .را زیر نظر داشتم 

من و معلم .عالیت بر دوش یک نفر را از بین می بردبیان نقش هر فرد و تشویق گروه ها به هم آوزی بار ف

راهنما در این روش یادگیری نقش هدایت گروه ها و نظاره گر و برطرف کننده سئواالت را داشتیم ،میزان 

و در .پیشرفت و موفقیت افراد در انجام فعالیت گروهی را از کم شدن وابستگی گروه به خودم متوجه شدم 

  .هر گروه خواستم تا بطور مختصر توضیحی از روند انجام فعالیت بدهد پایان از یکی از اعضای

 

 

 

 5:گزارش کارورزی شماره

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی

 اوربیتال،در اتم قرارگیری الکترون ها طراحی تکلیف،نظریه ی اتمی بویل،نحوه ی:کلمات کلیدی
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 :مقدمه

 

تواند در  تکلیف، می .شود آموزان طراحی می توسط معلمان برای دانش تکلیف یادگیری، وظایفی است که

تواند ابعاد مختلفی از  تکالیف می .یک طیف کامالً اجباری تا کامالً اختیاری، فردی یا گروهی طراحی شود

و  مسئله به شیوه خالقانه تواند از جنس مرور اطالعات، تمرین بیشتر، حل یادگیری را در برگیرد، تکالیف می

های مورد انتظار  در تعیین سطح تکالیف به هدف  .یا تولید یک محصول  و یا کاربردی در زندگی روزانه باشد

 .آموزش در هر مرحله آموزش باید توجه کرد

 :انواع تکلیف

 .این دسته از تکالیف معمول ترین تکلیف ها هستند که دانش آموزان انجام می دهند : تکالیف تمرینی -ا

از تدریس یک مبحث خاص در کالس از دانش آموزان خواسته می شود تا برای تمرین بیشتر  معموال پس

این نوع تکالیف پتانسیل آن را دارند که بشدت برای دانش آموزان خسته  .این نوع تکالیف را انجام دهند

   .کننده باشند

اطالعات الزم را در مورد مبحثی این نوع از تکالیف با این هدف طراحی می شوند که  :تکالیف آماده سازی-2

 .مثل خواندن خالصه یک فصل .خاص قبل از تدریس آن مبحث در اختیار دانش آموزان قرار می دهند

هدف از انجام اینگونه از تکالیف بسط و گسترش آموخته های دانش آموزان و بردن  :تکالیف گسترشی-3

 .پژوهشی از نمونه های این تکالیف هستندمقاالت و تحقیقات  .یادگیری آنها به سطحی باالتر است

این دسته از تکالیف مربوط به مرور و خواندن دوباره مطالبی است که در گذشته ارائه  :تکالیف مروری-4

این نوع از تکالیف موجب توسعه مهارت استقالل دانش آموزان و برابری برای همه دانش آموزان  .شده است

 .است

نی تکالیف در یاد گیری دروس توسط دانش آموزان دارند، معموال دانش آموزان با با وجود اینکه تاثیر فراوا

نکته مهم اینجاست که معلمان باید تکالیفی به دانش آموزان ارائه دهند که  .انجام تکالیف رابطه خوبی ندارند

 .در آنها ایجاد انگیزه کنند و آنها را نسبت به انجام تکالیف مشتاق سازد
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 تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسیمراحل طراحی 

 .دانشجوی کارورزی بتواند تکالیف یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی کند :تعیین هدف

  :های اجرایی موقعیت یادگیری گام  /مراحل 

 .(در این بخش دانشجوی کارورزی، در کل مراحل نقش راهنما و ارزیاب  را دارد)

 :ها گامارزیابی  های اجرایی گام

های  تعیین نوع تکلیف  بر اساس هدف •

 مورد انتظار  

های  آیا تکلیف طراحی شده  بر اساس هدف •

 مورد انتظار  مشخص شده است؟

تکلیف )کردن سطح و نوع تکلیف مشخص •

تعیین شده چه سطحی از یادگیری را در 

آموز آن را  گیرد و چرا باید دانش بر می

 انجام دهد؟

های  به همه جنبه آیا تکلیف طراحی شده •

یادگیری توجه دارد؟ و دالیل انتخاب نوع 

 تکلیف مشخص شده است؟

آموزان یک  که برای همه دانش تعیین این •

نوع تکلیف در نظر گرفته شود یا خیر؟ و 

 چرا؟

آیا دالیل روشنی برای  تعیین نوع تکلیف  •

سان برای همه  سان و یا غیر یک یک

 است؟آموزان  در نظر گرفته شده  دانش

آیا زمان پیش بینی شده برای تکلیف با زمان  • تخمین زمان الزم برای انجام تکالیف •

خوانی  آموزان هم انجام تکلیف توسط دانش

 دارد؟

به طور متوسط )آموزان  ارزیابی  تکالیف دانش • تعیین نحوه ارزیابی تکالیف  •

تا چه حد زمان کالس را  (برای هر دانش آموز

دهد؟ و این ارزیابی  میبه خود اختصاص 

 شود؟ چگونه انجام می

آموزان تا چه میزان به  که دانش تعیین این •

  .اند اهداف مورد نظر دست یافته

دانشجو بر اساس چه اطالعات و دالیلی میزان  •

آموزان را   یابی به اهداف توسط دانش دست

 کند؟ تعیین می

 .(شود ارزیابی توسط معلم راهنما و مدرس انجام می)

 

http://www.asemankafinet.ir/


این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با 

  www.asemankafinet.ir  قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهی آسمان مراجعه کنید.

 
 

 

توان طراحی  در  هر مرحله از فرایند آموزش یک موضوع، چه نوع تکالیفی می : بازاندیشی

 توان تکالیف جذاب و متنوع  برای دانش آموزان طراحی کرد؟   کرد؟ چگونه می

آموز را به اهداف مورد نظر نزدیک کرده است؟ در صورت  منفی  آیا تکالیف ارائه شده، دانش 

بودن پاسخ، به دالیل احتمالی آن پرداخته شود و مجدداً به طراحی و تدوین و اجرا و ارزیابی 

 .تکلیف پرداخته شود

  :هایی برای تکلیف یادگیری نمونه

حل چند  /ساخت یک نقشه /تولید یک کار هنری  /نوشتن یک مقاله کاربردی یا تحلیلی

 ...نوشتن یک داستان برای یک نمودار و  /تهیه یک نمودار از  یک سری داده و اطالعات /مسئله

 

 :تعیین هدف 

 

 .مرور مباحث درسی ، ایجاد ارتباط بین آموخته های درون مدرسه و کاربرد عملی آن در زندگی

همچنین با طراحی ، اجرا و ارزشیابی تکالیف می توانیم از میزان توانایی دانش آموزان در حیطه های 

 .حرکتی اطالع یابیم –شناختی ، عاطفی و روانی 

دانش آموزان با بررسی و عالقه مندی فراوان با ساختار اتم اجزای تشکیل دهنده آن آشنا می شوند و 

 .اتم و ساختار آن را فرامیگیرد چگونگی رسم زیر الیه های مختلف

 

های  تعیین نوع تکلیف  بر اساس هدف

 مورد انتظار  

های  آیا تکلیف طراحی شده  بر اساس هدف •

 مورد انتظار  مشخص شده است؟

 

 

 

 :1گام اجرایی 

 

 :از دانش آموز خواسته شد که یکی از تکالیف زیر را به دلخواه انجام دهد 

 پرشدن اوربیتال ها توسط الکترون هارسم نموداری نحوه ی  (الف 
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 تحقیق در رابطه با نظریه اتمی بویل در مورد ساختار اتم (ب 

 (ترسیم و فهم نظریه توسط دانش آموز).نقاشی اجزای مختلف اتم طبق نظر شرودینگر (ج 

  : 1ارزیابی گام 

 

زان در حیطه های شناختی ، پی بردن به توانایی دانش آمو )با توجه به اهدافی که در نظر گرفته بودم 

تکلیف اول را در حیطه شناختی، تکلیف دوم را درحیطه شناختی و عاطفی  (...حرکتی و  –عاطفی و روانی 

با توجه به اینکه بعد از انجام تکالیف ، دانش  .حرکتی طراحی کردم –و تکلیف سوم را در حیطه روانی 

ام اول دست یافتند می توان به این نتیجه رسید که آموزان تا حدود زیادی به هدف های مشخص شده در گ

 .تکالیف با اهداف موردنظر هماهنگی داشتند

 

تکلیف )کردن سطح و نوع تکلیف مشخص

تعیین شده چه سطحی از یادگیری را در 

آموز آنرا را  گیرد و چرا باید دانش بر می

 انجام دهد؟

های  آیا تکلیف طراحی شده به همه جنبه •

ارد؟ و دالیل انتخاب نوع یادگیری توجه د

 تکلیف مشخص شده است؟

 

 : 2گام اجرایی 

 

در سطوح  .تا حد امکان در طراحی تکالیف سعی شده بود که هر سه حیطه ی یادگیری دربرگرفته شود

شناختی ، سطوح دانش و فهمیدن و حتی در نقاشی اجزای اتم سطوح کاربرد و ترکیب را هم در برمی گیرد 

دانسته های دانش آموزان تثبیت شده، اطالعات آموخته شده کاربردی می شود و خالقیت دانش با این کار 

 .آموزان نیز شکوفا و تقویت می شود

 

 : 2ارزیابی گام 

 

در انتخاب نوع تکالیف ابعاد مختلف در نظر گرفته شده است از جمله آنکه کاربردی باشد ، کم هزینه و 

در حیطه عاطفی نیز باتوجه به اینکه دانش آموزان تکالیف خود را  .اشدمفید باشد وخالقیت باال داشته ب

مرتب انجام داده بودند و نیز برای انجام تحقیق از منابع  متعددی بهره گرفته بودند این نشان از عالقه مندی 

 .آن ها دارد
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آموزان یک  که برای همه دانش تعیین این

نوع تکلیف در نظر گرفته شود یا خیر؟ و 

 ا؟چر

آیا دالیل روشنی برای  تعیین نوع تکلیف  •

سان برای همه  سان و یا غیر یک یک

 آموزان  در نظر گرفته شده است؟ دانش

 : 3گام اجرایی 

 

به دلیل زمان اندک و نداشتن فرصت کافی جهت شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان تکلیفی 

که به طور کلی به تفاوت های فردی دانش آموزان  عمومی برای دانش آموزان در نظر گرفته شد و برای آن

 .نیز توجه شود ، چندین تکلیف در نظر گرفته شد

 

 : 3ارزیابی گام 

 

همانطور که گفته شد برای این که به طورکلی به تفاوت های فردی دانش آموزان و همچنین به جنبه 

 .های مختلف یادگیری توجه شود سه نوع تکلیف در نظر گرفته شد

دانش آموز به انجام تکلیف موردنظر عالقه ای نداشته باشد حتی االمکان انجام آن را به تعویق اگر 

در این صورت تکلیف موردنظر  .انداخته و شاید برای عدم اجرای آن به بهانه های مختلفی نیز متوسل شود

آموز برای حضور در  نه تنها دانش آموز و معلم را به اهداف موردنظر نمی رساند بلکه میل و رغبت دانش

 .مدرسه را کاهش می دهد

 

            ------------------------------------------ 

 

آیا زمان پیش بینی شده برای تکلیف با زمان  • تخمین زمان الزم برای انجام تکالیف

خوانی  آموزان هم انجام تکلیف توسط دانش

 دارد؟

 

 

 

 

http://www.asemankafinet.ir/


این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با 

  www.asemankafinet.ir  قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهی آسمان مراجعه کنید.

 
 

 

 : 4گام اجرایی 

 

بسته به این که هر دانش آموز کدام تکلیف را انتخاب کند و همچنین سرعت عمل دانش آموز و منابع و 

 .ساعت زمان نیاز است3تا  1امکانات موجود، از 

 

 : 4ارزیابی گام 

زمان الزم برای اجرای تکالیف مناسب و کافی بود و حتی تعدادی از دانش اموزان در کمتر از یک ساعت 

 .انجام داده بودندتکلیفشان را 

 

           ------------------------------------------ 

 

به طور متوسط )آموزان  ارزیابی  تکالیف دانش • تعیین نحوه ارزیابی تکالیف 

تا چه حد زمان کالس را  (برای هر دانش آموز

دهد؟ و این ارزیابی  به خود اختصاص می

 شود؟ چگونه انجام می

 

 : 5گام اجرایی 

 

بعد از اینکه تکالیف را از دانش آموزان جمع آوری کردم، آن ها را بررسی کرده و نقاط قوت وضعف و 

راهکارهایی جهت بهبود ، ارائه دادم سپس نمراتی را که از قبل معلم راهنمابرای انجام تکالیف به دانش 

 .آموزان وعده داده بود به داخل لیست نمرات وارد کردم

 

 : 5ارزیابی گام 

 

به دلیل کم بودن زمان، فرصت نشد که در همان جلسه تکالیف همه دانش آموزان را بررسی کرده و به تک 

بنابراین به طور تصادفی تعدادی از آن ها را بررسی کرده و به صورت کالمی با  .تک آن ها بازخورد دهم

کرده و سپس امضاکردم  تشکر "آفرین خیلی از کارت خوشم اومد"و  "خیلی قشنگ کشیدی"عباراتی مانند 

 .دقیقه از وقت کالس برای هر دانش آموز اختصاص داده شد 5که حدود 
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           ------------------------------------------ 

 

آموزان تا چه میزان به  که دانش تعیین این

  .اند اهداف مورد نظر دست یافته

دانشجو بر اساس چه اطالعات و دالیلی میزان  •

آموزان را   یابی به اهداف توسط دانش دست

 کند؟ تعیین می

 

 

 : 6گام اجرایی 

 

با توجه به بازخوردهای گرفته شده و بررسی های انجام شده، دانش آموزان تا حد زیادی به اهداف موردنظر 

 .دست یافته اند

 

 : 6ارزیابی گام 

 

ار و عالقه انجام داده بودند ونیز باتوجه به ارزیابی با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان تکالیف خود را با ابتک

های انجام شده و سواالت پرسیده شده متوجه شدم که دانش آموزان تا حدودی توانسته اند مطالب را در 

همچنین با نقاشی کردن اجزای اتم و نحوه قرارگیری آنها در اتم، تفاوت نظریات  .ذهن خود تثبیت کنند

عینی بررسی کرده و به اکثر سواالت ما در این زمینه پاسخ صحیح دهند که این  اتمی مختلف رابه صورت

 .موارد نشان دهنده ی دستیابی به اهداف موردنظر می باشد

 

                   -------------------------------------------------------- 

 

توان طراحی کرد؟ چگونه  در  هر مرحله از فرایند آموزش یک موضوع، چه نوع تکالیفی می : بازاندیشی

 توان تکالیف جذاب و متنوع  برای دانش آموزان طراحی کرد؟   می

آموز را به اهداف مورد نظر نزدیک کرده است؟ در صورت  منفی بودن پاسخ، به  آیا تکالیف ارائه شده، دانش 

 .اخته شود و مجدداً به طراحی و تدوین و اجرا و ارزیابی تکلیف پرداخته شوددالیل احتمالی آن پرد

 

برای تدریس مباحث شیمی از جمله تکالیف تمرینی می توان مسئله ای را به عنوان تکلیف برای او در 

یا از دانش آموزان خواست که ماکت یا  .نظرگرفت تا در منزل با توجه به دانسته های خود آن را حل کند
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هم چنین میتوان از آن ها خواست که به عنوان مثال ماکتی از  .موالژی را طراحی کرده و به کالس بیاورند

قبل  .ساختار اتم و چگونگی قرار گرفتن الکترون ها روی مدار فیلمی از آن تهیه کرده و به کالس ارائه دهند

از دانش آموز درخواست کرد که از تدریس بخش ساختار اتم به عنوان یک تکلیف آماده سازی می توان 

یا در  .درباره ی نظریات مختلف اتمی از دیدگاه دانشمندان اطالعاتی  جمع آوری کرده و به کالس بیاورد

در تکالیف بسطی و گسترشی  .رابطه با موضوعی که قرار است تدریس شود تحقیقی هرچند کوتاه انجام دهد

یادگیری های خود در درس ساختار اتم، مفهوم اوربیتال ، می توان از دانش آموز خواست که با توجه به 

 .محل قرارگیری پروتون ها و نوترون ها را بررسی نموده و نتیجه را به کالس گزارش دهد

اگر تکالیف مشخص شده برای دانش آموزان در زندگی روزمره آن ها کاربردی بوده و یا به نحوی جنبه 

 .به تکاپو و جنب و جوش وادارد می تواند تنوع الزم را داشته باشد سرگرمی و بازی داشته و دانش آموز را

 

 

 
 

 

 

 

 :منابع 

 

Wikipedia.org  -      

Moalemonline.ir  -     

 مهارت های آموزشی و پرورشی ، حسن شعبانی  •

 روان شناسی تربیتی ، اصول و کاربرد آن، ترجمه علینقی خرازی •
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 6:گزارش کارورزی شماره

 تعریف عملکرد های عاطفی

 (بی نظمی،عدم رعایت قوانین)

 بی نظمی،اختالل در کالس،پرخاشگری دانش آموزان،بددهنی دانش آموزان:کلمات کلیدی

 :مقدمه

 

 

 :تعریف انضباط و بی انضباطی 

 رفتار پذیرفته نشده وانجام دادن هر عمل یا  :بی انضباطی را می توان این گونه تعریف کرد 

نامعقول توسط دانش آموز که سازماندهی مدرسه و کالس را مختل یا تهدید به اخالل می کند وباعث کاهش 

 .کارایی معلم و دانش آموزان شده و معلم را در رسیدن به هدف اصلی خود باز می دارد 

انضباط را می توان از کودکی به افراد آموخت زیرا در کودکی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بدان عادت 

 .کنند 

 :راه های زیر برای نظم بخشیدن به کودکان توصیه می شود 

 یعنی باید به دانش آموز آموزش دهیم تا در دنیای جدید بدون سردرگمی:آموزش ها  -1

 .زندگی کند 

 باید از انضباط برای دانش آموز تعریف کرده و آن را الزمه ی موفقیت بدانیم :کرا تذ -2

 تهیه مقررات و تنظیم آن به دانش آموزان یک کار اساسی است و باید :تهیه مقررات  -3

 .قوانین منطقی در نظر بگیریم 

 اگر خود باید برای دانش آموز الگو بوده و عامل و مجری نظم باشیم و :جنبه الگویی -4

 .منظم نباشیم انتظار نظم از کودک بیهوده است 

 .باید سعی کنیم با برنامه ای به زندگی دانش آموز نظم ببخشیم  :تنظیم برنامه  -5

 .دانش آموز را باید از فواید نظم و زیان های بی نظمی آگاه کنیم  :نشان دادن آثار  -6
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 :با نظم به دانش آموز بسپاریم برای مثالباید مسئولیت هایی در رابطه  :سپردن مسولیت -7

 مسولیت نظم اتاق

 اگر بتوان رعایت نظم را بخشی از زندگی دانش آموز کرد در :زمینه سازی برای عادات-8

 .آن صورت به آن عادت خواهد کرد 

 پیش گیری از بی انضباطی

 :پیش گیری از رفتار نا مطلوب دانش آموزان به دو دلیل مهم است 

 یعنی پیش گیری از بروز رفتار نامطلوب آسان تر از تغییر آن است  :یل عملیبه دل -1

 یعنی معلم خود را مسئول اصالح و بر طرف کردن رفتار نا مطلوب :به دلیل انسانی -2

 .دانش آموز 

 :برای پیش گیری از رفتار نامطلوب دانش آموزان باید به نکات زیر توجه شود 

 و قوانین کالس را مطرح کند و دانش آموزان ملزم به رعایت رفتارهای بی نظم را مشخص -1

 آن شوند

 .به طور انفرادی با افراد نا منظم برخورد کرده دالیل بی نظمی را جویا شوند  -2

 .دانش آموزان باید رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند -3

احساس کند که معلم فردی نا کارآمد  بی توجهی به رفتار نا منظم دانش آموزان باعث می شود تا وی-4

 .است 

 .شرط الزم برای اجرای قوانین قابل درک و فهم بودن آن برای دانش آموزان است -5

 آغاز کالس با جذابیت و متعاقب آن دادن آزادی بیشتر به دانش آموز -6

 عالقه مند کردن دانش آموز به درس با یادگیری معنادار-7

 

 : آموزانعلل بی انضباطی دانش 

بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انضباط کالس را مختل می کند تنها به معلم، کالس درس مربوط نیست 

بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی، خانوادگی، اجتماعی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر 

این عوامل را می توان به مواد زیر  .دمستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش آموزان فراهم می کنن

 :تقسیم بندی کرد 
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 :علل مربوط به دانش آموزان :الف 

 :گاهی علل بی نظمی در کالس ناشی از خود دانش آموزان است مانند  -1

 ناراحتی های جسمی، روحی و روانی -2

 نداشتن عالقه و انگیزه -3

 کالسسردرگم بودن و بی توجهی به انتظارات معلم و  -4

 نداشتن برنامه ی شخصی مطالعه-5

 کم خوابی و خستگی مفرط -6

 انجام ندادن تکالیف خود -7

 تغذیه نامناسب -8

 نا امیدی به آینده -9

 :علل مربوط به معلم )ب

 فقدان آمادگی جسمی ، روحی و روانی معلم -1

 نامناسب بودن وضعیت ظاهری معلم -2

 ستفاده از روش های سنتینا آگاهی از روش های جدید تدریس وا -3

 بی عالقگی به شغل معلمی -4

 ناتوانی در بر قراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان -5

 تبعیض گذاشتن بین دانش آموزان -6

 نا مناسب و نا رسا بودن صدای معلم-7

 نداشتن طرح درس -8

 بی توجهی به دانش آموزان -9

 فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان -10

 استفاده نامناسب از تشویق و تنبیه -11

 بی حوصلگی و نداشتن صبر و سعه صدر -12

 دیرآمدن به کالس و ترک کردن زود هنگام آن (بی نظمی معلم  -13

 تسلط نداشتن به موضوع مورد یادگیری -14

 بی توجهی به مسایل و مشکالت دانش آموزان-15

 مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم -16
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 بروز رفتارها و حرکات نامنظم درکالس -17

 تحقیر و تمسخر دانش آموزان-18

 نداشتن روحیه ی انتقاد پذیری و خودداری از پاسخ گویی به سواالت دانش آموزان -19

 ناآگاهی از روش های اصالح رفتار -20

نظم و انضباط عالوه بر این ها شخصیت معلم نیز ممکن است نقش عمده ای در بی نظمی و یا برقراری  -21

کالس داشته باشد،چنانچه برخی روانشناسان معتقداٌ در جایی که دانش آموزان معلم خود را از صمیم قلب 

 .دوست داشته باشند بی انضباطی وجود نخواهد داشت 

 :علل مربوط به کالس درس )ج

 .محیط مدرسه را می توان از دو بعد فیزیکی و عاطفی مورد بررسی قرار داد 

 :تأثیر محیط فیزیکی کالس 

 وضعیت فیزیکی کالس مانند، نظافت و پاکیزگی، برخورداری از نور و هوای مناسب، میز و صندلی

 راحت وکافی، تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب نقش انکارناپذیری در ایجاد نظم و

 د نداشته باشد،در کالس که وسایل سرمایشی یا گرمایشی مناسب وجو .انضباط کالس دارند 

از این رو مجبور می  .دانش آموزان به دلیل سرمای زیاد یا گرمای بیش از اندازه نمی توانند راحت بنشینند

 .شوند دست به اعمالی بزنند که نظم کالس را مختل کند 

 

 :تأثیر محیط عاطفی کالس 

رسی، برخورد نامناسب دست عالوه بر عوامل فیزیکی کالس، عوامل عاطفی مانند تعویض مکرر برنامه ی د

اندرکاران ستادی مدرسه با دانش آموزان، یکنواخت بودن برنامه های صبحگاهی یا عصرگاهی مدرسه بی 

را می توان نام برد که شرایط و موقعیت را برای  ....توجهی به خواسته هاو انتظارات معقول دانش آموزان و

 .ند بروز رفتارهای نامطلوب دانش آموزان فراهم می ک

 :علل مربوط به خانواده )د

 صاحب نظران روانشناسی تربیتی یکی از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی را

خانواده می دانند؛ زیرا محیط خانواده اولین و با دوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان می 

که به موارد زیر  )از جانب خانواده(عوامل متعدد می تواند در رفتار کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد  .باشد

 :اشاره می کنیم
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 منظور مجموعه روابط و تعامالت روانی و عاطفی است که بین :فضای روانی و عاطفی -1

 غیر یا )...آموزش های اخالقی و(اعضای خانواده وجود داشته باشدو بصورت مستقیم

 .رفتار فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد )...همانند سازی و تقلیدو(مستقیم

 شامل مواردی مانند طرد کودک، تنبیه شدید، عدم توجه به :شرایط ناسالم خانوادگی -2

 .می باشد  ...نیازهای اساسی کودک ، انتظار نابجا از کودک و 

 بویژه مادر چنانچه با کمبود ارضای نیازهاینبود هر یک از والدین ،  :فقدان والدین  -3

 .طبیعی و اساسی همراه شود اثرات ناگواری در شرایط اجتماعی کودک خواهد گذاشت 

 چنانچه در محیط خانه اصول اخالقی معینی :عدم ثبات قوانین و معیارهای اخالقی  -4

 نگردند در ایجادحکم فرما نباشد یا اینکه اصول ثابت باشند و یا برای کودک تبیین 

 .مشکالت رفتاری کودک نقش خواهند داشت 

 :علل مربوط به روابط اجتماعی )و

از بین عوامل  .عوامل اجتماعی اغلب به طور مستقیم تأثیر شگرفی در رفتارهای دانش آموزان می گذارد

 :اجتماعی موثر در رفتارهای دانش آموزان به موارد زیر اشاره می کنیم 

 اعی طبقه ی اجتم -1

 گروه همساالن -2

 عوامل اجتماعی دیگر  -3

 :عوامل روانی )ع

 .از عوامل روانی موثر در اختال الت رفتاری می توان به موارد زیر اشاره نمود 

 تعارض -1

 ناکامی -2

 استرس  -3
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 عاطفی عملکردهای بهبود / تقویت برای فعالیت یطراح مراحل

 

 بی نظمی :موضوع 

 دانش آموزان حتی االمکان در همه زمینه ها نظم را در مدرسه رعایت :تعیین هدف 

 .کنند

 ها گام یابیارز           : اجرایی یام هاگ                  

 یا کالس در موجود وضعیت توصیف و یبررس-1

  : گروه

 کالس ، معلم توسط جدید درس تدریس ینح در

 که آنگونه و شده خارج نظم از مقداری

 از نفر دو کالس آخر قسمت در . نیست یدبا

 یکدیگر با صحبت مشغول آموزان دانش

 با بازی مشغول ها بچه از نفری ندچ. هستند

 دیگر نفر دو و . هستند میزشان روی وسایل

 هستند میز این به میز آن از ییجابجا حال در هم

 تخته و معلم به هم آموزان دانش بقیه .

 دارند توجه

 همه در را هدف یا مسئله دانشجو یاآ -1

  ؟ کند می تعریف آن ابعاد

 تعریف امکان حد تا که شد یسع ، بله

 . گردد ارائه جامعی

 

 : نظمی بی یاحتمال علل کردن مشخص -2

 دانش تمرکز عدم ، آموزان دانش فعالی یشب

 توجه جلب در معلم توانایی عدم ، آموزان

 ایجاد عدم ، کالس یستهشا اداره و آموزان دانش

 افراد وصدای سر ، تدریس از قبل انگیزه

 جذاب ، معلم پایین یصدا تن ، کالس از خارج

 ... و تدریس روش و تدریس موضوع نبودن

 

 مهم تشخیص به قادر دانشجو یاآ -2

 ؟ است نظمی بی علل ترین

 روش عامل ینتر مهم من نظر به ، بله

 توجه جلب در او ناتوانی و معلم تدریس

 . باشد می آموزان دانش
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 با نظمی بی با مقابله برای شیوه یک انتخاب -3

 – نظمی بی های علت ترین مهم به توجه

 : وضعیت دقیق یفتوص و کالس در

 موضوع با متناسب تدریس روش ینبهتر انتخاب

 دانش های توانایی و ها ویژگی و درس

 . کالس فعال یشب آموزان دانش کنترل و . آموزان

 

 با مقابله برای او که هایی شیوه یاآ -3

 علت با است کرده انتخاب نظمی بی

  همخوانی

 شرایط دقیق ثبت به قادر او یاآ و ؟ دارد

 ؟ است

 یندفرآ دانشجو و دارد مطابقت کامال بله

گام  و است کشیده تصویر به خوبی به را

های انتخابی درجهت رفع مشکل کالس به 

 .درستی انتخاب شده اند

 

 و ها کالسی هم نظارت از استفاده یونگچگ -4

  : وضعیت دقیق توصیف

 انتخاب ، کالسی نظم مختل آموزان دانش یمعرف

 ایجاد برای اجرایی معاون طرف از کالس نماینده

 ... و نظم بی آموزان دانش کنترل و کالس در نظم

 

 نظارت برای ها همکالسی از یاآ -4

 به قادر دانشجو آیا و ؟ شود می استفاده

  دقیق ثبت

 است؟ یطشرا

 کمی تاثیر ها کالسی هم نظارت ینکها با

 نیز آن از ولی دارد نظمی بی کنترل در

 استفاده

 است شده

  : نظمی بی کنترل فرآیند تحلیل و یهتجز -5

 از آموزان دانش های شلوغکاری و نظمی یب

 آموزان دانش شخصیتی های ویژگی

 بعضی در . گیرد می نشات آنها یرشد مراحل و

 و تدریس روش بودن نامناسب علت مواقع

 به معلم توسط آموزان دانش توجه جلب نحوه

 سر و نظمی بی. باشد می یدرس موضوع

 تحلیل و تجزیه به قادر دانشجو یاآ -5

 کالس در نظم کنترل عدم یا کنترل

 – ؟ است

 حد تا را کالس وضعیت یحاتتوض ، بله

 . است کشیده تصویر به زیادی
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 یادگیری در مزاحمت یجادا باعث کالس در وصدا

 تمرکز همچنین و دیگر آموزان دانش

 به است ممکن و شود می تدریس یبرا معلم

 شود منجر هم آموزان دانش بدفهمی

 مشخص مرحله به بازگشت یازن صورت در -6

  : نظمی بی علل کردن

 کنترل به نیاز فقط و بود یکاف شده اشاره علل

 دارد مناسب های شیوه با عوامل این

 ینیبازب به لزوم صورت در دانشجو -6

 ؟ پرداخت خواهد مسئله

 نظم حاکمیت یتواهم ضرورت به توجه با

 مسلما ، یادگیری و تدریس فرایند در

 امر این

 شد خواهد انجام

 

  :موضوع به توجه با نیاز مورد آموزشی منابع / مواد ) ج

 آموزان دانش نیز و منظم آموزان دانش به دادن جایزه و تشویق ، کالس منظم افراد اسامی اعالنات تابلوی

 ، مدرسه حیاط و سالن ، ها کالس در نظم الگوهای و مدرسه قوانین تابلوی اند، شده منظم که نظم بی

 فعال های روش از استفاده ، یادگیری تثبیت و وتسهیل بیشتر توجه جلب برای پروژکتور دیتا از استفاده

 . آنان توجه جلب برای آموزان دانش کردن درگیر و تدریس

 : راهنما معلم و دانشجو بین گفتگو و بحث و سواالت طرح با بازاندیشی ) د

 چیست؟ نظم ؟ماهیت شود برقرار درکالس باید نظم چرا

 و کند می کمک معلم و آموزان دانش ذهنی تمرکز تقویت به کالس در نظم حاکمیت

 های آسیب و حوادث انضباط و نظم رعایت سایه در. بخشد می تسهیل را یادگیری فرآیند

 . شود می کاسته جسمانی

 ؟ است برخوردار هایی ویژگی چه از منعطف کالس

 .است برخوردار کافی انرژی و نشاط ، پویایی از ، قوانین و نظم رعایت ضمن منعطف کالس

 ؟ دارند هایی ویژگی چه منعطف غیر و منعطف قوانین

 مانع غیرمنعطف قوانین ولی کند می شاداب و منظم را کالس منعطف قوانین

 .شوند می آموزان دانش استعداد بروز و فعالیت
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 ؟ بیانجامند بیشتر نظمی بی به توانند می قوانینی نوع چه

 .دارند عکس نتیجه باشد اجبار و زور با همراه که منطقی غیر و غیرمنعطف و خشک قوانین

 

 

 

 

 :روایی گزارش

 

 بی وجود متوجه رفتم کارورزی به پی در پی های کالس در ستایش مدرسه در که ترمی دو طول در

 پیش گاهی مثال عنوان به. شدم آموزان دانش بین معلم تدریس حین در و درس کالس در هایی نظمی

 به ، کنند می صحبت هم با است تابلو پای تدریس مشغول شان معلم که زمانی آموزان دانش که آمد می

 . دهند نمی گوش درس به و کنند می بازی وسایلشان با روند می میز زیر

 بی این رفع برای فعالیتی گرفتم تصمیم راهنما معلم مشورت با . بود سختی کار آنها کردن ساکت گاهی

 مثال بودم رسیده هایی علت به و بودم کرده بررسی را نظمی بی مورد چندین قبل از . کنم اجرا ها نظمی

 انگیزه ایجاد عدم . میکرد کالفه را ها بچه که کالس هوای بودن نامناسب ، فعال بیش آموزان دانش وجود

 تا کردم یادداشت را موجود های نظمی بی تمامی ماه اردیبهشت 12شنبه یک روز... و معلم تدریس در

 کالس های نظمی بی تا بودم کرده جمع را حواسم تمام روز آن . بیابم را حل راه و علت فرصت اولین در

 . بود ها بچه به حواسم تمام زنگ دو . بدهم دست از را موردی هیچ خواستم نمی . کنم رفع و بررسی را

 داشت، معلم وقتی اول زنگ

 یکی یکی و زدن حرف به کردند شروع آنها کم کم بود شده غافل آموزان دانش از و داد می درس

 آنهابسیار معلم البته . نبود جذاب برایشان کالس. فهمیدم را مورد اولین . میشد پرت کالس از حواسشان

 خواستند می اینکه دلیل به گاهی اما کنند اداره را کالس توانند می خوب بسیار و هستند توانایی معلم

 در انگیزه ایجاد در که فهمیدم . شدند می غافل موارد بعضی از کنند جبران را مانده عقب های درس

 همواره که بودند آموزی دانش دو بود کرده جلب خود به مرا توجه که بعدی مورد . است ضعیف تدریس

 با خالصه و بودند کالس وسط گاهی ، رفتند می میز زیر به گاهی. بودند خوردن تکان و حرکت حال در

 راهنما معلم با صحبت از پس که باشند فعال بیش کمی شاید زدم حدس. میشد پرت حواسشان چیزی هر

 دوست هم با که بودند آموزی دانش دو دیگر ومورد . ام زده حدس درست که فهمیدم مشاهداتم گفتن و

 با شدیم که دفتر وارد آمد در صدا به کالس زنگ . کردند می صحبت هم با خیلی هم کالس سر و بودند
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 با خوابگاه به ورود از پس. دادم شرح بودم یافته و دیده که را آنچه تمامی و کردم صحبت راهنمایم معلم

 مطالعه و دوستانم با بررسی و بحث

 .   نمودم طراحی را فعالیتم و رسیدم نتایجی به نهایت در کتاب

 ها،کارهای بچه به ها اگرآن.دارد نزدیک رابطه اموزان دانش معلمان،باموفقیت توسط کارها نتایج گفتن»

 کند می پیدا استمرار آموزان دانش دهند،یادگیری توضیح را کارها دادن انجام حوب ومعیارهای خوبشان

 رابطه خود درباره انها که شود می سبب کار عالوه،این به.یابد می بدکاهش رفتارهای بروز وامکان

 .کنند تحلیل وکارهایشان کنند داوری باکارهایشان

 آموزان دانش که دیدم و شدم  کالسکه وارد رسیدم مدرسه به 7:50 ساعت اردیبهشت 19 یکشنبه روز

 به ها بچه رسید معلم وقتی . بیاید شان معلم تا کنم ساکت را آنها کردم سعی کنند می وصدا سر بسیار

 تدریس برای تری جذاب روش راهنمایم شدمعلم آن بر تصمیم . دادند سالم و شدند بلند جا از او احترام

 موضوع این چون( داشتم فعال بیش آموزان دانش درباره که اطالعاتی به توجه با هم من و کند انتخاب

 معلم که دادم پیشنهاد آنان توجه افزایش برای را هایی روش ) بود جاری ترم در هایم درس از یکی ارائه

 در ها بچه از و کرد شروع مناسبی انگیزه ایجاد با را درس معلم خانم شدیم کالس وارد وقتی . پذیرفت

 کنند توجه درس به بیشتر آنها بود شده باعث آموزان دانش کردن درگیر این .کرد استفاده بیشتر تدریس

 روش با میشد پرت حواسشان که کجا هر و گرفتم نظر زیر بودم شناخته که را فعالی بیش آموز دانش دو.

 هر با که بود کالس در نزدیک آنها از یکی نیمکت مثال. کردم می کالس متوجه را آنها هایی

 قرار نیمکتی در را او و کردم عوض را او جای ، میشد دور درس از و میشد پرت حواسش  آمدی و رفت

 آموزی دانش دو نهایت در . نداشت وجود کند پرت را حواسش که مزاحمی عامل هیچگونه تقریبا که دادم

 در نیز دیگری های نظمی بی شده گفته موارد بر عالوه . کردم عوض را جایشان ، زدند می حرف هم با که

 را آنها میتوانستم راحتی به و بود طبیعی امری کودکان سنی خصوصیات توجه با که میشد مشاهده کالس

 قرار بر کالس در بیشتری نظم ، نظمی بی عوامل کنترل و فوق های فعالیت انجام از پس . کنم برطرف

 و شد

 __. است یافته کاهش درس کالس در نظمی بی که شدم متوجه خود بعدی مشاهدات طبق

 

 

 :منابع

 اسکندر آذر فتحی :تالیف فنون از استفاده روش کتاب
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 فصل پایانی: خالصه فعالیت ها 

 بیان خالصه صورت رابه تاکنون گذشته ترم های وتالش ها فعالیت تمام گزارشم،ماحصل پایانی فصل در

 :کرد خواهم

 صورت به و انتخاب را آنان از مورد هفت ، شده معرفی یادگیری های فعالیت کردن پیاده منظور به ما

 با مارا جداگانه صورت به ها فعالیت این از یک هر . کردیم اعمال آمتوزان دانش روی بر گروهی و فردی

 : جمله از . کرد آشنا کنیم اجرا کالس در باید که هایی فعالیت و ها مهارت این از هریک

 با فعلی موقعیت در اکنون هم و آموخته گذشته در که مطالبی و تجارب به باتوجه را آموز دانش چگونه 

 مطالب ،چگونه دروس ی مطالعه هنگام تا دهیم آموزش خود فراگیران به . کنیم درگیر ، روست روبه آن

 استفاده نویسی خالصه و نویسی حاشیه مهارت از آن کنار در و کرده استخراج آنان از را امتحانی و مهم

 . کنند

 . دهند انجام یکدیگر همکاری با را فعالیتی ، گروهی صورت به چگونه تا دهیم آموزش خود فراگیران به 

 عقب هایش همکالسی از و بیاید مدرسته به است نتوانسته زمانی مدت ، دالیلی به که را فراگیری چگونه 

 . برسانیم السک سایر به ، افتاده

 

 :نتیجه گیری و پیشنهادات

چگونه قدرت تصمیم گیری و تفکر خاالقانه ی فراگیران را تقویت کنیم ، آنهارا در بحث های کالسی شرکت  

چگونه با دانش آموزی که در عملکرد عاطفی اش اختالل ایجاد شده ، .دهیم و در موضوع ،درگیرشان کنیم 

 .رفتارکنیم و این اختالل او را بهبود بخشیم

 :پیشنهادات 

موضوعات موردعالقه دانش آموزان  میتوان قسمتی از زمان کالس های درسی را به بحث وگفت وگو درباره 

 این طریق اطالعات ومفاهیم مد نظر مان را درباره مسائل مختلف اجتماعی یا سواالت آنها اختصاص داد،تا از

ریحی بنظر می رسد اما در واقع تف یعنی هر چند ظاهر فعالیت یک امر.ودینی به دانش آموزان انتقال دهیم

انجام اقداماتی که به تغییر محیط فیزیکی کالس کمک می  .است انتقال اندیشه وطرز فکر درست به انها
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مشکلی که در .قرارداد فیزیکی وطرز چینش صندلی های کالس را میتوان تابع محتوای درستی محیط.کنند

سنتی کالس مانع انجام فعالیت ها به شکل گروهی به  اجرای بعضی از فعالیت ها داشتم این بود که چینش

 .صورت مطلوب میشد

بود،برای وصول به این امر سوق  با توجه به اینکه یکی از اهداف گزارشاتم ارتقا مهارت تفکر دانش آموزان 

در این راستا شروع کالس با مطالعه یک بند .مفید بنظر می رسد دادن دانش آموزان به سمت مطالعه کتاب

 .توسط معلم یا معرفی آن به دانش آموزان،می تواند موثر واقع شود ازیک کتاب

که سالهاست استفاده میشود  در ارزیابی آموخته های دانش آموزان،صرفا محدود به چند روش معمول 

ی ابعاد جدید برای ارزیابی آموخته ها ارائه شده که بکارگیری انها میتواند امروزه روش های جدیدی .نباشیم

توانایی های چندجانبه فرد را می سنجند مانند  روشهایی که.ازتوانایی یا مهارتهای دانش آموزان را بسنجد

 که ترکیبی ازفعالیتهای مختلف مالنند گوش گردن ،درک مطلب امالی تصویری یا آزمون هایی

 و تالش برای حل اینتمام فعالیت ها و یافتن مشکالتت دانش آموزان  .هستند،بسیار مفید بنظرمی رسند..و

و این کارورزی  .افتخارات بسیار است مشکالت همه برای خدمت به خلق و ساختن ایرانی آباد و سرزمینی با

خوب معلم شدن و خوب اندیشیدن در مسیر رشد و  برای ما دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گامی محکم برای

 .شکوفایی میباشد
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 :مطالب تمام در استفاده مورد مآخذ و منابع

 

 .کتاب روش ها و فنون تدریس(، 2392( .صفوی، امان اهلل 

 .، نشر لوح زرین، تهران)اقدام پژوهی(روش تحقیق عملی (، 2332( .ایرانی یوسف، ابوالفضل 

 .راهنمای معلمان پژوهنده، نشر اشاره، تهران(، 2332( .قاسمی پویا، اقبال 

 .،تهران، رشد 2371کنترل کالس، ترجمه ساده حمزه و مجید محمدی، (، 2937( .فونتانا، دیوید 

 ، 22چه چیزهایی را ارزشیابی کنیم، رشد، راهنمای تحصیلی، دوره (، 2331(آذر ماه  .چمن آرا، سپیده 

 . 13شماره 

 .مهارت های آموزش و پرورش، تهران، انتشارات سمت(، 2336( .شعبانی، حسن 

 .پرسش های مفهومی درباره شیمی، رشد آموزش شیمی(، 2332( .خلخالی، مرتضی 

 . 2،شماره  22جهانی شدن آموزش شیمی، دوره (، 2330( .ارشدی، نعمت اهلل 

 .دانشنامه ویکی پدیا 
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 آخر سخن

 : مطهری ...ا آیت شهید دیدگاه از ایمان و علم «--   
 گرمی و امید و عشق ایمان و بخشد می توانایی و روشنایی ما به علم
 مقصد ایمان و سازد می ابزار علم
 جهت ایمان و دهد می سرعت علم
 خواستن خوب ایمان و است توانستن علم
 سازد می آدمیت روان را روان ایمان و کند می آدمی جهان را جهان علم
 .برد می باال عمودی شکل به ایمان و دهد می گسترش افقی را آدمی وجود علم
 ساز انسان ایمان و است ساز طبیعت علم
 روح زیبایی ایمان و است عقل زیبایی علم
 احساس زیبایی ایمان و است اندیشه زیبایی علم
 درونی امنیت ایمان و دهد می بیرونی امنیت انسان به علم
 بی و ها تنهایی اضطراب مقابل در ایمان و دهد می ایمنی ها زلزله ها، سیل بیماریها، هجوم مقابل در علم

 ها انگاری پوچ و پناهی
 .خودش با را انسان ایمان و سازد می سازگار انسان با را جهان علم
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