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 تقدیم و تقدیر

 استاد از است شایسته بسی « الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من» مصداق به

  جناب فرزانه و ختهفرهی

 و علم سرای گلشن و بخشیدند روشنی را دل سرزمین ، خورشید چون کرامتی با که

 .نمایم تشکر و تقدیر ; ساختند بارور سازنده و ساز کار های راهنمایی با را دانش

 .(الحکمه و الکتاب یعلمهم و یزکیهم و)

 باد مظفر ات اندیشه توسن همیشه باد برتر عرش ز مقامت معلما

 باد پرور علم تو از سخن های صحیفه بلند های گفته و دالویز های نکته به

 فراهم فکری آسایش و روحی آرامش که مهربانم و دلسوز ، عزیز مادر و پدر از همچنین

 پروژه نیز و تحصیلی مراتب ، مطلوب محیطی در جانبه همه های حمایت با تا نمودند

 .نمایم سپاسگزاری ; انمبرس اتمام به احسن نحو به را درسی

 شدم کامران خود همت منتهای بر خدا از کردم طلب چه هر که خدا شکر
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  مقدمه

 در نیاز مورد منابع تامین و دانشجومعلمان بین در امادگی ایجاد فرهنگیان دانشگاه های رسالت از یکی

 ریزی برنامه با باید و باشد می روز به و کارامد و پویا معلم یک برای لمانمع دانشجو آگاهی افزایش زمینه

 رسمی نهادهای از یکی عنوان به دانشگاه این بنیان که 91 سال از اما بپوشاند عمل جامه امر این به جامعه

 اینده دندار اهمیت تربیت و تعلیم اندازه به چیز هیچ.گردید بنا اینده معلمان تربیت خصوص در تخصصی و

 و تعلیم برای انها ترین اماده و ها نسل بهترین.است کشور معلمان و پرورش و اموزش های دست در کشور

 در جوانی اغاز و نوجوانی سنین در ها انسان شخصیت اول پایه.است پرورش و اموزش اختیار در تربیت

 از را ثروت این پرورش و وزشام است ان انسانی نیروی ملتی هر اصلی ثروت.است پرورش و اموزش اختیار

 اصولی و بنیانی و عمیق اعتقاد یک تربیت و تعلیم مساله به اعتقاد .اورد می در بالفعل به بالقوه

 این به بوده جوانی معلم وقتی گینات هایم دکتر .است کشور اینده بنای سنگ پرورش و اموزش.است

 برخورد این و هستم کالس در گیرنده یمتصم عامل من رسیدم نتیجه این به من:کند می اشاره مطلب

 می و  هستم شگرفی قدرت دارای معلم یک عنوان به من.اورد می بوجود خاصی جو که است من شخصی

 اوج که است من پاسخ این ها موقعیت تمام در .سازم سرور از پر تاریا و تیره را کودک یک زندگی توانم

 بررسی.کند می تعیین معلم را کودک یک شدن وحشی یا و شدن انسان و بحران یک نشستن فرو یا یافتن

 معلم همانند دارند دوست زندگی دوم سال هفت در کودکان درصد 35 که دهد می نشان نیز علمی های

 ولی کنند دعوت خاصی های نگرش و صفات رفتارها به را اموزان دانش معلمان اگر رو این از . باشند خود

 . گذاشت نخواهد تاثیر نیز انان شفاهی های اموزش باشندن پایبند انها به عمل در خود

 چکیده

 دانشگاه این در که است بدیهی.شود می تشکیل متعدد دروس ار و بوده دروس تسبیح نخ عنوان به پروژه 

 نقطه پروژه درس تازه اهنگ این در. است شده ایجاد معلم تربیت یعنی ای تازه اهنگ نواختن برای که

 برای تجارب دهنده پیوند حلقه و بوده معلم تربیت داستان پایان پروژه درس دیگر بارتیع به است ان اوج

 روایت که شود معلوم باید شود می صحبت پژوهی روایت از اینجا در اگر.است شدن معلم شایستگی کسب

 ورهابا از مجموعه اینجا در .باشد می اکادمیک تحقیق های روش در پژوهی روایت با درس این در پژوهی

 کار با اینجا در پروژه. است مطرح دانشجو اینده برای ها طرح و ها ایده و ها بینی پیش و ها کاستی و

 جهان معلم تربیت ها دانشگاه دیگر در پژوهی کار با شاید نوعی یه حتی دارد فرق ها رشته دیگر در عملی

 و دانشجو گوناگون تجاذب دبای درس این در است نظر مورد خودپژوهی یک بیشتر اینجا است متفاوت
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 به چگونه که بگیرد یاد درس این در باید دانشجوyarebename1@ .شود تحلیل و بازبینی افکارش

 پرداخت خواهد مستمر و العمر مادام یادگیری به و کرد خواهد عمل خود ای حرفه تعهد

 کودکی دوران

 دو و خواهر دو اینکه به توجه با هستم .........فرزند که خانواده در و گذاشتم جهان به پا 1372 ماه دی در

 به و موثر نقش تربیتی مسایل و اموزش امر در انها رفتم مدرسه به که زمانی داشتم خودم از بزرگتر برادر

 انجا از باشم موفق دروسم در نیز من تا شد باعث برادرانم و خواهران کمک و یاری این و داشتند سزایی

 به دلسوزی و توجه گونه هیچ بود بومی غیر ان معلم و بود شده واقع محروم منطقه در روستایمان که

 می کمک ایشان به فراغت اوقات در من و بود کشاورزی بیشتر ما روستای مردم شغل نداشت اموزان دانش

 در میرفتیم ............شهر به باید تحصیل ادامه برای ما و نداشت وجود راهنمایی مدرسه ما روستای در کردم

 در را دبستان دوران .بدهم تحصیل ادامه و باشم موفقی اموز دانش تا کردم را تالشم تمام پایانی سالهای

 نیز مدت این طول در شدم ...................... مدرسه راهی تحصیل ادامه برای و کردم سپری نرگسان روستای

 اخر فقط بود روزی شبانه مدرسه که نجاا از .بودم مدرسه برتر نفرات جزوه و بودم موفق هایم درس در

 مشغول انجا کشی زحمت و تالش پر معلمین بود خوب و ارام برایم مدرسه محیط.میرفتم خانه به ها هفته

 پرداختیم می یادگیری امر به عالقه و عشق با نیز ما و بودند تربیت و تعلیم به
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 دبیرستان دوران

 نمونه دبیرستان به شدم موفق و دادم ازمون یک دبیرستان به ورود برای راهنمایی سوم سال پایان در

 به انها یادگیری در بیشتر تالش و دروس شدن جدی و دبیرستان به ورود با . بیابم راه ............... دولتی

 تنها ........... دبیرستان باشم موفق دروس این در بتوانم تا کردم بیشتر را خود همت نیز میزان همان

 ریاضی رشته دو فقط دبیرستان این.............................. شهر در واقع باشد می .............دولتی نمونه دبیرستان

 با معلمان با برخورد یادگیری.کردم انتخاب را تجربی رشته ام عالقه به بنا من و میشد شامل را تجربی و

 یاد دوره این در گرفت کار به کرد استفاده انان تجربیات از ات گذاشت من اختیار در را امکان این تجربه

 را زیست و ادبی های ارایه و عربی مانند دروسی که جایی تا شد تر جدی هایم همکاری به دروس دادن

 را معلمی شغل به من عالقه که بود مواردی اینها و دادم می یاد انان به مدرسه در برنامه فوق ساعات در
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 اقای بود تحصیلی دوران معلمین بهترین از یکی با اشنایی دوره این عطف نقطه و داد می افزایش من در

 رفتار با که داردچرا حرفها این به من کردن مند عالقه در بسزایی نقش که مان زیست دبیر ..................

 ارتباط همواره.زیدمبرگ خود الگوی عنوان به را ایشان و کرد خود شیفته مرا جدیت و صمیمیت از سرشار

 میکنم سعی نیز و دهند می قرار بنده اختیار در ایشان تجربیات وهمیشه بخشیدم استمرار ایشان با را خود

 معلمی شغل به امدن روی به مرا بودند بنده معلم که دورانی در ایشان و کنم استفاده خوبی به انها از

 در که .................اقای نام به معلمانمان از یکی هارمچ سال در.میکردم استقبال نیز من و کردند می تشویق

 این و بشود اندازی راه جدیدی شکل با معلم تربیت دانشگاه قراره اینکه خبره بود استاد معلم تربیت مرکز

 دهم انجام دانشگاه این به ورود برای را تالشم تمام که انگیخت بر مرا اشتیاق خبر

 کنکور

 دانشگاه مجدد بازگشایی بر مبنی باالیی بسیار انگیزه حاال اینکه به توجه با متوسطه دوره اخر ایساله در

 درس روز شبانه طول در زیادی ساعات  هدفم به رسیدن برای میکرد ایجاب مرا که داشتم فرهنگیان

 محل ............... گاهدانش راهی مدرسه از از صبح رسید فرا کنکور روز باالخره برسم مهم این به تا بخوانم

 چون داشتم خودم از رضایت احساس یکی و. شدم حاضر جلسه در خدا به توکل با و شدم کنکور برگزای

 برای من امد کنکور اولیه نتایج که زمانی . رفتم شهرستان به ازمون از بعد.بودم کرده را تالشم تمام

 به قبلش روز من بودند کرده مشخص من احبهمص برای را روز یک و بودم شده مجاز فرهنگیان دانشگاه

 عمومی مصاحبه باید ابتدا .شدم دانشگاه راهی زود صبح و گذراندم مدرسه در را شب و امدم ................

 جواب که پرسیدند می دینی مسایل و احکام و اعتقادی سواالت و بودند اتاق یک در نفر سه که میدادیم

 در .گذراندم موفقیت با نیز را مرحله این بود تخصصی مصاحبه بعد مرحله . دادم قبولی قابل و خوب های

 .برسم نظرم مد هدف به شدم موفق من و امد کنکور قطعی نتیجه نهایت
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 دانشگاه به ورود

 دیگری شهرهای از که دانشجویانی اکثری بلکه من تنها نه 23/11/91 تاریخ در دانشگاه به ورود بدو در

 عرصه به چون دیگر طرف از اما. داشتند غریبی حس خود دیار و شهر از دوری بخاطر طرفی از بودند دهام

 من دبیرستان معلمان از نفر چند طرفی از بودیم خردمند و خوشحال بسیار بودیم شده وارد معلمی شریف
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 با که بودیم روبرو التیمشک با مسلما بودیم دانشگاه اول های ورودی ما که انجا از. بودند استاد اینجا

 بعد به چهارم ترم از شد ارائه تئوری دروس فقط سوم و دوم اول های ترم در شد کمتر زمان گذشت

 عملی بصورت که چرا بود تحصیلمان دوران در عطفی نقطه نوعی به و شد ارائه کارورزی نذیر عملی دروس

 اموزان دانش با نزدیک از و شدیم اشنا مختلف دروس تدریس روش و معلمان کار نحوه با نزدیک از و 

 برایمان که سواالتی و استفاده نیز معلمین تجربیات از توانستیم می همچنین و داشتیم کار سر مختلف

 ما اختیار در مفیدی اطالعات و پذیرفتند می گرمی به را ما نیز معلمین اکثریت بپرسیم را افتاد می پیش

 و رفتار ای نحوه و تدریس روش و کار طرز مشاهده فقط 1 رورزیکا در خالصه طور به.دادند می قرار

 همکاری وظیفه تدریس فرایند مشاهده بر عالوه نیز 2 کارورزی در .داشتیم عهده بر را معلم های واکنش

 3 کارورزی در داند می صالح معلم که های تدریس برخی مشترک اجرای و تدریس فرایند در معلم با

 و طراحی معلم توسط شده خواسته موارد در ایشان با همکاری و  معلم تدریس رایندف ی مشاهده بر عالوه

 ارزشیابی و تفسیر و تحلیل نیز اجرا از پس که راهنما معلم حضور در اموزشی طرح شش مستقل اجرای

 .دهند می ارائه را خود های راهنمایی و نظرات همچنین و اجرا ای نحوه و  کیفیت

  آموختم مدارس در کوتاه مدت این در انچه سیبرر و کارورزی تجارب

 تدریس شیوه 
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 که است امده ام کرده واکاوی را انها و ام اورده باال گزارشات در را ان روایت که جانب این تدریس شیوه

 میپردازیم انها بیان به ک هست قوتی و ضعف نقاط دارای

 استفاده اموزشی، های افزار نرم به شاگردان،تسلط هبندیشاگردان،گرو با مناسب چشمی تماس:قوت نقاط

 ....و اموزشی کمک وسایل از سیا،استفاده تخته از

 های داستان تعریف برای کم پایانی،اطالعات و تکوینی یابی ارزش نداشتن ، تدریس اضطراب:ضعف نقاط

 ...و تکلیف از نکردن ،استفاده اموزشی

 :خوب تدریس های ویژگی

 .نماید روشن آموزان دانش یبرا را هدف*
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 .انگیزد بر فعالیت به را آموزان دانش*  

 .کند ایجاد آموزان دانش رادر نتایج ی باره در داوری قدرت*   

 .بپردازند آمده دست به نتایج بررسی به که دهد امکان آموزان دانش به*   

 .بگیرد نظر در را آموزان دانش تحصیلی و تربیتی سطح*   

 .شود منتقل منطقی تربیت روش به شناختی روان روش از یجتدر به*   

 .سازد ممکن را هدف به رسیدن "حتما*   

  .هدف نه دهد قرار وسیله را آموزان دانش فعالیت و درسی ماده*   

 .کند مربوط اجتماعی زندگی به را درسی برنامه*   

 .نماید مطلوب و مفهوم ، آموزان دانش برای را درسی برنامه*  

 .باشد فعال اجتماعی فرد عنوان به شخصیت تکوین برای معلم وسیله ، تدریس روش*   

 .باشد هماهنگ آموزان دانش تمایالت و استعداد با*  

 معلم تدریس روش که است آموزان دانش یادگیری روش زیرا باشد مبتنی یادگیری اصول بر "کامال*   

  .نیست درست آن عکس و کند می  تعیین را

 .انگیزد بر را ایشان کنجکاوی و دارد وا خالق تفکر به را آموزان دانش*   

 .کند استفاده آموزان دان رقابت و کنجکاوی ، تقلید ، بازی به میل از*   

 .کند استفاده آموزان دانش شنوایی و بینایی حس "مخصوصا حواس تمام از*   

 .باشد فهمیده "کامال را تدریس روش معلم خود*   

   معقول به محسوس  (ج   دشوار به آسان  (ب  مجهول به معلوم  (الف  :از تدریج ایترع*   

 نظری به عملی (د 

 .خود ضعف نقاط کردن طرف بر برای مناسب های راهکار

 تدریس و اطالعات بیشتر هرچه بردن باال و خود تدریس مهارت بردن باال با اضطراب این:تدریس اضطراب

 .میرود ینب از زمان مرور ب زیاد

 در رفتن پیش چهارچوب وطبق درس طرح از بااستفاده نیز مشکل این:پایانی و تکوینی یابی ارزش نداشتن

 .میرود بین از و میشود عادت ما برای جلسه چند طی

 کتاب مطالعه با اطالعات بردن باال:اموزشی های داستان تعریف برای کم اطالعات
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 چند طی در رفتن پیش چهارچوب وطبق درس طرح از بااستفاده یزن مشکل این :تکلیف از نکردن استفاده

 .میرود بین از و میشود عادت ما برای جلسه

  yarebename1@کالس مدیریت2

 

 است امده ام کرده واکاوی را ها ان و ام اورده باال گزارشات در را ان روایت که جانب این کالس مدیریت

 .میپردازیم انها نبیا به ک هست قوتی و ضعف نقاط دارای که

  تشویق از کالسی،استفاده قوانین مناسب،وضع چشمی تماس:قوت نقاط

 به کنم تنبیه مناسب طور به را انها نمیتوانم شاگردان با زیاد عاطفی ارتباط دلیل به:ضعف نقاط

 .کنم کنترل را ها بچه از بعضی نمیتوانم و میشوم صمیمی حد از بیش ها بچه با خالصه طور

 ب را خود کالس بتوانیم تا باشیم داشته تری جذاب کالس و باشیم خوب معلم کی چگونه

 کنیم؟ مدیریت خوبی

 

 و باشیم داشته برنامه خود کالس دقایق تک تک برای اینکه  است مناسب ریزی برنامه راه بهترین

   شوند بیکار ها چه نگذراریم

 کالس فیزیکی محیط3

 ک بودند هایی کالس داشتم حظور ک تعدادی همین ولی نبودم زیادی های کالس در کنون تا

 نقاط از تعدادی برسی به اینجا در که اند نداشته زیادی مشکالت و اند بوده شهری منطقه در

 .میپردازیم انها قوت و ضعف

 گچی تخته وجود ها کالس از بعضی ها،در کالس از بعضی در مناسب های مناسب،نیمکت رنگ:قوت نقاط

 ...و هم با برد وایت تخته و
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 به ها کالس از بعضی در صندلی اموزان،وجود دانش تعداد به نسبت ها کالس بیشتر کم اندازه:ضعف نقاط

 انها های کالس بیشتر ک فارسی سلمان مدرسه از غیر به)البته کالس در هوشمند تخته نیمکت،نبود جای

 (بود ییامنا هیئت نوع از مدرسه این ک بود هوشمند تخته ب

 خوب کالس یک فیزیکی های ویژگی

 عبارتند آنها مهمترین دارند زیادی تاثیر آموزان دانش فراگیری برای که دارد وجود فیزیکی عامل چندین

 : از

  ؛(مصنوعی یا طبیعی)نور نوع نور، شدت و میزان مانند آن به مربوط عوامل و نور ▪

  فضا؛ سرانه و مساحت سرانه س،کال کف و درب دیوار، شامل کالس ظاهری ابعاد ▪

 آموزشی هایرسانه و سیاه تخته شامل آموزشی تجهیزات ▪ 

 

 مدرسه  فیزیکی محیط4

 قرار شهری حوضه در ک  ام داشته حضور مدرسه چهار در تحصیلی دوره این در کنون تا

 اختهپرد انها به باال گزارشات در ک اند بوده بسیاری ضعف و قوت نقاط دارای ک اند داشته

 . ام داده قرار واکاوی ومورد

 مدرسه) مناسب، ورزشی اموزان،فضای دانش تعداد با ومتناسب بزرگ بسبار فضای:قوت نقاط

 .....................) مناسب های مناسب،سرویس ،ابخوری ساز نو و تمیز مدرسه(.............

 های دیوار روی اموزشی های یامپ نبود(.................مدرسه)مناسب نا خانه نماز:ضعف نقاط

 ................... مدرسه)مناسب نا سبز فضای ........... مدرسه)مدرسه
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 فیزیکی فضای لحاظ از خوب مدرسه یژگیهای

 آموزان دانش تحصیلی پایه و سن با متناسب ( درس کالس ) خوب مدرسه آموزشی فضای -1

 . باشد جذاب و محرک

 . است آور ط نشا و وت طرا با و زیبا محیطی دارای خوب همدرس -۲

 .با سن دانش آموزان می باشد  استاندارد و متناسب درمدرسه خوب ابعاد کالسها و صندلیها – ۳

 مهیا ن آموزا دانش تحقیقی و علمی نیازهای رفع برای آوری فن و هنری ، فرهنگی فضای -۴

 . باشد  می

 جهت در و دارد اهتمام ن آموزا دانش جسمی توانایی و ستعدادا شکوفایی به خوب مدرسه -۵

 . باشد می کوشا ورزشی امکانات و فضا  تامین

 بهداشتی ،سرویهای وتمیز وسیع ها سالن ، انگیز رغبت نمازخانه فضای خوب مدرسه در -۶

 . باشد می استاندارد و تمیز

و کالس ها  یی و برودتی مناسبدر مدرسه خوب مکا ن نشستن راحت بوده سیستمهای گرما  –۷

 .باشند می نورکا فی  به دور از سر و صد ا و دارای

 . هستند تربیتی و آموزشی پیام دارای ، خوب مدرسه رنگ و  حیاط و دیوار و در -۸

 توجه ن آموزا دانش جسمی سالمت به ذهاب و ایاب سرویس تامین با خوب مدرسه در -۹

 . میشود کافی

 ، کتابخانه  ایجاد با و دارد کافی توجه آموزان دانش روحی بهداشت به خوب مدرسه -۱۱

 . کوشد می آن تامین جهت در بصری و سمعی سالن و خالقیت اتاق ، آزمایشگاه

دیداری و  قبیل رسانه های از و آزمایشگاهی آموزشی امکانات دارای مدرسه خوب – ۱۲

 . باشد می   …شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و 

 است هنری فرهنگی پیام دارای و اسالمی و ایرانی معماری گویای آموزشی حیطم -۱۳
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  صبحگاه مراسم5

 مناسب صبحگاهی برنامه یک با آموزان دانش روز شروع که هستید موافق موضوع این با هم شما مطمئناً

 تاثیرگذار یادگیری لحاظ از ها آن آموزشی سطح بردن باال در آموزان، دانش معنوی روح پرورش بر عالوه

 ای وزمینه آوریم بوجود آموزان دردانش توانیم رامی مثبتی آثار آغازین مراسم برگزاری مابا .است

 خاصی انضباط با همراه و بانشاط اگر مدارس آغازین مراسم.آوریم بوجود کودکان کردن اجتماعی  رابرای

 آموزشی سطح بردن باال در بلکه دارد، تاثیر آموزان شدان معنوی روح پرورش امر در تنها نه شود، شروع

 است موثر آنها عمومی اطالعات رفتن باال لحاظ از چه و یادگیری لحاظ از چه آموزان دانش

 در نرمش و ورزشی حرکات ها،انجام بچه منظم ایستادن برای زمین کشی خط:قوت نقات

 صبحگاه

 .روز هر در اهصبگ مراسم بودن کننده خسته و تکراری:ضعف نقاط

 خوب صبحگاه مراسم یک های ویژگی

 .دارند حضور آموزشگاه حیاط مکان در کارکنان، و آموزان دانش کلیه1-    

 .باشد داشته کوتاه متنوع های برنامه تواند می مدرسه2-    

 .باشد می موثر انضباط و نظم ایجاد در صبحگاه مراسم3-    

 .گردد می قرائت حاضران همه برای عمومی های طالعیها و ها پیام صبحگاه مراسم در4-    

 .باشد داشته نقش آموزان دانش آگاهی در تواند می صبحگاه مراسم5-    

 .دارند فعال نقش آموزان دانش صبحگاه، مراسم اجرای در6-     

  

@ya rebename1  

 

 من انگیزه بر دانشگاه تاثیر
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 ان بزرگترین تا عمل کوچکترین و ان باالترین تا گرفته سئلهم ترین پایین از فرد یک روی بر عمل یک اثر

 حسنات بر عالوه ساله4 این طی فرهنگیان دانشگاه در.کند ضعیف یا قوی را شخص یک انگیزه تواند می

 و دقیق ریزی برنامه که واحد لنتخاب از اینکه.شود می منفی انگیزه مسببه که بوده نیز هایی بدی دارای

 و ضعیف سرمایشی سیستم از یا و سلف کیفیت بدون غذای از یا  بگویم دانشگاه سایت از.نداشت خاصی

 با میشد معلمان دانشجو در انگیزه ایجاد موجب که داشت هم هایی خوبی ها کاستی بر عالوه غیره

 .کرد می مند عالقه معلمی شغل به نسبت را من واقعا ها واحد از بعضی گذراندن

 از بهتر خیلی اری که یافتیم دست دید این به متعدد روانشناسی های کتاب و تدریس فنون و ها روش با

 یک.برسانیم پایان به ممکن وجه بهترین به را تدریس و کرد برقرار ارتباط اموزان دانش با توان می ها این

 باید معلم یک.برساند یادگیری به راه تدریس شیوه تواند می کند می انتخاب که درسی طرح با خوب معلم

 فرد یک شناخت عدم که چرا باشد داشته دقت فردی های تفاوت به یعنی بشناسد را متفاوت افراد بتواند

 .سازد هموار برایش را موفقیت مسیر تواند نمی وقت هیچ

 می که همانگونه.بود کار محل تقسیمات خصوص در کرد وارد ما بر دانشگاه این که دیگر منفی انگیزه یک

 یا شهر یک در که این تا است تر مفید و بهتر خیلی شود تعلم به مشغول خود شهر در لممع یک اگر دانیم

 کمتر ان ای دغدغه و ندارد را دیگر شهر از معلم یک مشکالت دیگر بومی معلم زیرا باشد دیگر منطقه

  کردند کاری کم مهم این در مسولین متاسفانه است

@yareben ame1  

 

 

 شده کسب تجارب با اینده برای ریزی برنامه

 به توجه با.باشیم داشته ای برنامه یا هدف خود برای باید میشویم نزدیک التحصیلی فارغ به ما که حال

 شیوه که چرا کرد شایانی کمک ما به عمل در فرهنگیان دانشگاه در عملی و نظری های واحد  گذراندن

 زیادی تجارب بنده.شد خواهیم موفق لمیمع مطمئنأ درس کالس در ان اجرای با و گرفتیم یاد را تدریس

 باال نسبتأ تجارب با معلمی گفت خواهم اطمینان با که کردم کسب عملی بیشتر و تئوری های کالس در را

 و شرایطی چه با درس کالس یک در گرفتم یاد روانشناسی های واحد از.شد خواهم حاضر درس کالس در

 باشم داشته خوردی بر چه مختلف اموزان دانش مقابل در یا و مده یاد باید که انطور ها بچه به های روش
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 خشک کالس که نباشد اینجور و بدهم شخصیت اموزان دانش و باشم پذیری انعطاف معلم میکنم سعی و

 دانش تواند می خود رفتار با معلم یک دارد مهمی نقش اموز دانش ای اینده در معلم زیرا باشد روح بی و

 به کند زده درس از را اموز دانش خود ناصحیح رفتار با تواند می جایی در و کند رسد شیفته را اموزان

 است معلم دستان در کشور ای اینده.است انسان ان امانت و داریست امانت معلم (ره) خمینی امام فرموده

 فقط کالسهایم در میکنم سعی من.دهد تحویل جامعه به درستی های انسان درست سکنات و رفتار با که

 آن به کمتر اکنون متاسفانه که چیزی بپردازم هم سطوح سایر به بلکه باشم نداشته توجه دانش سطح به

 و باشم روز به همیشه و شوم حاضر درس کالس در آمادگی با همیشه میکنم سعی من.شود می پرداخته

 بهترین به مارا کار تواند می خوشحالی و جاعشق هر و همیشه خدا امید به باشم اموزان دانش با همسو

 راحتی و اسایش به که جا هر در دارد راحتی و بودن شاد به بالطبعنیاز انسان که چرا.سازد چاره وجه

 به نیاز دارد راحتی به نیاز انسان نیز در کالس یک در.باشد گذار اثر زندگی در شادی تواند می یابد دست

 همه و دارد راحتی به نیاز انسان نیز درس کالس یک در.اموزد می را دانشجو استاد یا و معلم با همصحبت

 4 این طی در دانشجو من شود شیرین برایش درس کالس ان که گیرد می یاد بخوبی و فهمد می را چیز

 و تر شیرین همه از کارورزی کالس که چرا کردم برخورد مختلفی استید با زیادی های کالس به سال

 بین طرفه دو تبادل و بحث و نمایش با را کالس در تدریس وهنح خوش روی با استاد.د.بو تر دلچسب

 طبید می نظرات بیان و نظر اظهار در را دانشجویان میدید الزم کجا هر و میکرد مطرح دانشجو و استاد

 تا مینمودم استاد همانند را اخالقم شدم می حاضر کارورز بعنوان درس کالس در خودم که همانطور

 تر راحت را درس و هستند راحت درس کالس در دانشجویان باشند داشته را یرییادگ بهترین فراگیران

 و بحث اجازه استاد که میشود داده پاسخ زمانی دانشجو نیاز شود داده پاسخ انان های نیاز به که میفهمند

 به ویانندانشج به نسبت و بگذارند احترام انها به و بکنند نظر اظهار انها و بدهد دانشجویان به را گفتگو

 احترام و شان دارای استاد خود همانند که بشناسد دانشجو فردی به بلکه نکند برخورد متربی یک عنوان

  هستند

   ؟ باشیم داشته تری جذاب کالس چگونه

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

 جای به دقایقی برای کالس در را خود و دهد، انجام نباید را اعمال بعضی ، نماید توجه درس

 بیشتری تحرک و فعالیت درس کالس در که معلمانی داده نشان تجربه . نماید فرض شاگردان

 جنگ و ها درگیری ، دارند متنوعی های هدف ، ورزند می عشق و عالقه خود شغل به ، داشته
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 به همیشه و شد خواهند شکسته و فرسوده ندیگرا از تر دیر ، باشند داشته کمتری اعصاب

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

 ، آموزان دانش توجه جلب باعث درس کالس در "معموال که کارهایی ، خالصه صورت

 می ذکر ، است شخصی تجارب از برگفته و میشود آنان نشاط و معلم و درس به عالقمندی

  .                                          گردد

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

 عبارتی به و شده نوشته فعالیتها ریز ، ثانیه و دقیقه با آن در که رود می کاغذ صفحه چندین

 مورد در حتی ها خیلی دلیل این به و) ، کند می محصور ، رراتیمق چوب چهار در را معلم ،

 به شبیه چیزی و ) آن ثبت با "الزاما ، برنامه داشتن از مقصود اما (کنند نمی صحبت هم آن

 هر برای برنامه داشتن . نیست یکسان ، ( تدریس روش کتب در شده معرفی درس طرح

 باشیم داشته برنامه آن برای باید هستیم یزآم موفقیت عمل یک خواهان اگر است الزم کاری

 خود نوشتن که چند هر نیستم موافق خیلی برنامه کردن مکتوب با شخصه به بنده خود .

 عامل یک با بودن روبرو و مواجهیم آن با که تغییراتی با اما شود می مطالب ی ذخیره باعث

 آن جایگزین جدیدی وشهایر و شده منسوخ ها برنامه این که است ممکن ناشناخته انسانی

 یک به یابی دست از را او و شود گرفته معلم خالقیت جلوی است ممکن اینکه دیگر و شود

 بلکه کند می کور را خالقیت نوشتن که نیست معنا این به این البته بازدارد جدید و نو روش

 به اغبر حتی نوشتن زحمت خاطر به معلم و کند کند را آن به یای دست روند است ممکن

 خاص رفتاری ویژگیهای فردی هر که آنجا از و . نباشد بهتر روشهای به کردن فکر برای تالش

 فکر فقط دیگر فردی که صورتی در بداند تر راحت را نوشتن فردی است ممکن) دارد را خود

 ولی کنم می واگذار شما به را امر این لذا ( ایده به کردن عمل و باشد داشته دوست را کردن

 کیفیت به رسیدن برای ریزی برنامه همان بلکه نکنیم ریزی برنامه که نیست معنا این به ینا

 ی استفاده و توجه مورد حقیر ی بنده این تجربیات امیدوارم . است متعالی هدف و مطلوب

      yarebenam e1@                            .شود واقع شما

 

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

 عضالنی کشش ، شده بلند خود جای از که شود داده اجازه آنها به و کرده قطع را پرسش
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 به ها پرانی مزه برخی تحمل حال این در ) باشند آزاد کوتاه دقایقی و بکشند نفسی ، داشته

 خستگی به توجه بدون اگر ،(دکر خواهند عادت سپس و است ضروری ، اول جلسات در هم

 دنبال را ثمر بی و بیهوده کاری واقع در ، دهیم ادامه پرسش یا تدریس به آموزان دانش

  . کرد خواهیم

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

 "تلویحا شود می انجام اهیشف پرسش آنان از که افرادی حتی و پرسش نوع و صفحات ، قبل

 برای معلمان برخی ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع برای "صرفا این و شوند مشخص

 پرسش یا امتحان که ندارند نکته این به توجهی " کالس بودن باش آماده همیشه " حالت

 دانش اب رابطه در . شود می محسوب گیری مچ نوعی آموزان دانش نظر از ، قبلی اطالع بدون

 و شوند می تقسیم دسته سه به "معموال گفت باید آید می عمل به پرسش آنان از که آموزانی

 قرار نظر مد هم داوطلبانه گویی پاسخ آن کنار در و دانست خواهد را خود تکلیف کسی هر

 ها درگیری و دارند دادن جواب برای هم بیشتری تمایل آموزان دانش ترتیب بدین و گیرد می

  . شود می کمتر خیلی

@yarebename1 

 و شود گفته آموزان دانش برای قبلی مطلب خالصه ، جدید درس تدریس از قبل "حتما -3

 اند نکرده مطالعه را قبل دروس حتی که آموزانی دانش به کار این. داد ربط هم به را آنها

 داپی انگیزه جدید مطالب یادگیری در و آروند یاد به را مطالب دهد می اجازه

                                                        .کنند

@yarebename1 

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

 در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها باید نحوی به بلکه بروند

 در نطر اظهار آموزان دانش ، غیره و مدرسه وضع یا ، سکونت محل اجتماعی مسایل مورد

  . دارند دوست خیلی را جمع

 

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

 پایان در آموزان دانش با مرتبط حدیث یا روایت یک و ، فردی اجتماعی نیکو رفتار یک دقیقه
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 و ریاضی کالس در حتی موارد این کنند می یاداشت را آن آموزان دانش . شود می ذکر کالس

 yarebename1@ .                                 است پذیر امکان هم غیره و تاریخ

 ، آموزان دانش توسط (دارد امکان درسی هر برای ) نقش ایفای روش از گیری بهره با -6

 ، قبل جلسه است بهتر ، کنید منتقل آموزان دانش به بهتر و سریعتر را موضوع و خود منظور

                             شوند          مشخص کنندگان شرکت و موضوعات ، نقش ایفای قرار

  .  

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

 نام به آموزان دانش بین کار این ) دهد ارائه آموزان دانش به را رسد راستای در مطالبی

 را آن های زمینه و تشریح "کامال را کار این اهداف بتواند معلم اگر . (است مشهور کنفرانس

 برنامه در کالس همه که صورتی در ، شد خواهند عالقمند بدان هم شاگردان ، نماید فراهم

 غیره و ها همکالسی روبروی در صحبت ،اضطراب دیگران مسخرت مانند موانعی ، کنند شرکت

  .                                                     شد خواهد کمتر تدریج به

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

 باریک ! خوبه ! احسنت ! آفرین : مانند تیکلما . نکنید فراموش هرگز کالس در را ( کالمی

                             دارد انگیزه شگفت اثری غیره و ! خوشحالم ! جابود به ! تشکر !...ا

                        .  

 

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

 درس اتمام ، درس به گویی پاسخ برای آنان از گروهی یا آموزان دانش کل آمادگی دنبال به یا

 خواهد عوض را کالس هوای و حال ، غیره و مناسب نظرهای اظهار ، مطلوب نمرات کسب ،

  . کرد

 

 و آرامش در آسایی معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نباید کالس در کار دو -10

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

 اینکه ندارد خاص دروس به ارتباطی کار این و . است آموزان دانش از یکی توسط ترجمه

 شروع یکبار جلسه چند هر حداقل . بسپاریم قرآن یا پرورشی و دینی کالس به فقط نباید
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  ...                                   است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با کالس

 

 خالصه ذکر از دقایقی اختصاص ،و یکبار هفته سه دو ، حتی کالس به روزنامه بردن -11

  . است مفید باشد، درس با مرتبط که آن مطالب

 

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

 دانش تا گذاشت معلم میز روبروی صندلی یک ، دارند اضطراب خیلی که آنها برای توان می ،

 ) گویند پاسخ درس به مصاحبه به شبیه حالت با و نشسته آن روی هستند مایل که آموزانی

 و داده نشان تمایل ، مضطرب شاگردان "خصوصا ، آموزان دانش کلیه ، روش این اجرای با

                                      (کنند می کسب مطلوبی نمرات

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

 خواهید تعجب "قطعا که گفت خواهند شما به را مطالبی ، بسنجید آن برنامه و داری کالس و

 برای باید شما و (! خواهد می خاصی جرات آموزان دانش انتقادات خوانده یا شنیدن)!کرد

 بازخور بدون زیرا .شوید مطلع آنان رضایت از یا بیاندیشید اقداماتی خود روش نقایص رفع

                                                 .بود مطمثن خود کار عملکرد از توان نمی دقیق

 

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

 ، بنویسد شما برای دستی صورت به بود دیجیتالی یااگر عکس پشت را اسامی آموزان دانش

 و کنند می معلم با خاصی صمیمیت احساس و است آموزان دانش عالقه مورد خیلی کار این

 . داشت دخواهن تغییراتی ، اعمال این با اند بوده ساز سر درد کالس برای که آنها از برخی

  . اند کرده هزینه کم و راحت بسیار را کار غیره و دیجیتالی های دوربین امروزه

 

 توجه ، دارند را غیره یا آبخوری و کالس از رفتن بیرون درخواست که آموزانی دانش به -15

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

 بیهوش ، تهوع : مثل شد خواهید ای ناخواسته مشکالت شاهد "گاها حتی و ستهنش کالس

 آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان برخی ، آنان شرمندگی احساس یا ضعف از شدن
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 شورای در باید مورد این برای ! دانند می کالس اداره و خود مطلوب مدیریت از نشان را

  ... و مدرسه از خروج عدم برای کنترل مانند گیرد صورت تردف با الزم هماهنگی معلمان

 

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

 دانش میان این در کنید اهدا آموزان دانش به یکبار مدت هر مختلف های بهانه به و تهیه

 که نشده مشاهده حال تا گیرند قرار توجه مورد یشترب باید اند داشته پیشرفتهایی که آموزانی

 این از ، هستند باالیی بسیار مالی توانایی دارای که آموزانی دانش حتی.کنند رد را جایزه آنها

  .                                          شوند می خوشحال بسیار معلم کار

 

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

 خودکار با قبال ) کند می جلب شدت به را آنان توجه (آموزان دانش حضور در ) کالس در آن

 وظیفه فقط را کار این نباید(... دارد چاپگر ای مدرسه هر امروزه ولی شد می نوشته مازیک و

  .                                است پذیر امکان درسی هر برای بلکه دانست پرورشی مربی

 

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

 پای در را میز دو توان می که است جذاب بسیار آنان برای معلم هدایت با و آموزان دانش

 بپردازند بحث به هم با دقیقه 10 تا 5 مدت برای دو به دو نفر 4 و گذاشت هم روبروی تخته

 به رسیدن برای معلم کامل نظارت و شوند مشخص افراد و موضوع قبل جلسه باید البته .

  . گیرد قرار نظر مد هدف

 

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

 دانش نگرش تغییر در میتواند ، حسادت از کوتاه خاطره یک ذکر وقت گاهی دهد آموزش

 چشمگیری طرز به را دفتر با درگیری یا و کالسی های درگیری و باشد موثر بسیار آموزان

 و کردند نمی دریغ آموزان دانش از را خود نصایح و پند قبل دهه چند معلمان ، داد کاهش

  . یددار کالس در معلم اعمال این از ای خاطره "حتما هم شما و داشت مطلوبی نتایج "عموما

 

 3 یا و شود داده درس 3 جلسه یک در اگر است مهم بسیار دروس زمانبندی رعایت -20
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 خواهد ایجاد اشکال ، باشیم داشته تدریس بدون تخته پای پرسش فقط هم سر پشت جلسه

 خود برای اعصاب جنگ و آنها نظمی بی افزایش و آموزان دانش و خود خستگی منتظر و شد

  . باشید

 

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

 بازخورد یک اینکه بر عالوه مورد این ، کنند تعریف کالس برای قبل سنوات کالس یا شما

 دانش اضطراب حتی و نگرانی رفع و کالس جذابیت در تواند می ، شماست روش برای مفید

  . باشد داشته نقش هم آموزان

 

 در پیش هفته اتفاقات مهمترین مورد در آموزان دانش با ، بود موجود ای اضافه وقت اگر -22

 تقویت را بیانشان نحوه و محیط مسایل به آنها دید تا کنید نظر تبادل ها رسانه یا شهر سطح

  .            نمایید

 

 اعمال این و اردد آموزان دانش توجه حلب بر خوبی اثر ، درس با مرتبط کتابهای بردن -23

 معرفی خود حرفه به عالقمند و دلسوز معلمی عنوان به را شما و نکرده فراموش هرگز را

  .                    کرد خواهد

 

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

 دانش کاوشگری و خالقیت انهدام اعثب اینکه بر عالوه کار این ! گیرند می اشتباه ، خودشان

 باید ! گرفت نخواهد یاد ای تازه چیز آموز دانش و کرده خسته را معلم بلکه شود می آموز

 خود خیال به که میکنند مجبور را وی و دارند نقش هم معلم کار این در والدین از بعضی گفت

 است بهتر است الزم سوال مونهن نوشتن اگر ! کند آماده سال آخر امتحان برای را فرزندشان ،

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

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

           گذارد نمی جا کتاب از را سوال یک حتی ؛ که کنند می تمجید



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 گیری نتیجه

 قرار راه یک در کسی هر مسیر این در و است افریده بندگی و عبادت برای را انسان خداوند

 من برگزیند را مسیر بهترین است الزم انسانی هر بر پس.برسد خداوند به تقرب به تا گیرد می

 غلش که کردم انتخاب را شغلی و گرفتم قرار مسیری در که بودم خداوند گذار شکر همیشه

 مطالب کردم می تحصیل فرهنگیان دانشگاه در که مدت این طول در من.است خداوند اولیای

 در کند کمکم خواهم می خداود از و نیست کافی اما شده قید باال مطالب در که اموختم زیادی

 های بهترین جزء باید هست که شغلی هر در انسانی هر دارم عقیده زیرا باشم موفق مسیر این

 عظیم مسولیت یک برای باید کم کم من و است شده تمام دانشگاه که حال باشد شغل آن

 می اینده در انچه و اموختم دانشگاه در انچه باشم داشته امادگی نظر هر از باید شوم اماده

 .گیرم کار به شکل بهترین به را اموزم

 منابع

 تربیتی علوم پروزه نوشتن راهنمای 1

 مختلف های دوران در خودم اطالعات و اموخته 2

 


