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 چکیده : 

امز مهمتررين اصرول اسرت برا بررسری       محرر  هرا ي يرادگيري   در جوامع پيشرفته امرومزي پرورش 

كشورهايی كه امز يظر صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگيري داشته ايد متوجه می شوي  كره  

تالش بيشتري داشته ايد .در حال حاضر در  رشد و سطح يادگيرياين كشورها در مزمينه ي پرورش 

يكی امز عالی ترين و محك  ترين اهداف آمرومزش و   سطح يادگيريكشورهاي توسعه يافته شكوفايی 

پرورش است . در شرط حااس كنويی و با توجه به تحوالت بايار سريع و اجتناب ياپذير دييا ، اگر 

يوآوري در افراد هاتي  بايد يظام آمومزش و  و سطح يادگيريخواهان پرورش استعدادها و شكوفايی 

پرورش را متحول كرد . براي اين منظور المزم است هماهنگی و بريامه ريزي دقيق و كاملی در عرصه 

ي آمومزش و پرورش داشته باشي  .در اين فرايند معل  يقش اصلی را ايفا می كند . تنها معل  خرال   

ور پرورش دهد . اما يكته ي قابل تامل آن است كره هرر   است كه می توايد دايش آمومزان خال  و يوآ

آمومزش و پرورش و هر معلمی يمی توايد اين بار سنگين رابه مقصد برسايد . تنها آمومزش و پررورش  

پويا ، خال  ، متحول می توايد در تحقق اين رسالت تاريخی خويش موفق باشد و اين دقيقرا  همران   

تحرول بنيرادين   » ديشمندايه ايقالب اسرالمی تحرت عنروان    ييامزي است كه در سال گذشته رهبر اي

امز آن ياد شده است . هاته اصلی تحول در يظام آمومزشی ، ه  چنان كه مقرام  « آمومزش و پرورش 

بنابراين داشتن افرادي كره توايرايی پررورش    « است  سطح يادگيري» معظ  رهبري تاكيد كرده ايد 

 خاصی برخوردار است .  را داريد امز اهميت سطح يادگيريپويايی و 

با توجه به اين كه سريوشت جامعه به دست افراد خال  رق  می خورد برا خرود تصرمي  گررفت  در     

دايش آمومزان ايجام ده  و ماراله   سطح يادگيريسال تحصيلی حاضر اقداماتی را در جهت پرورش 

ه محاک  هااد دااداود      بوسال   چه اقداماتی انجام دهم تاا  را براي خود اين يور عنوان يمودم كه : 

 دانش آموزانم وا افزااش دهم  شنلداود اادگلکد   سطح اادگلکد
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ايالع رسايی خايواده ها امز يريق كالس هراي آمرومزش خرايواده ، اسرتفاده امز روش هراي تشرويق و       

دايش آمومزان وهمچنين تمرينات ويژه  سطح يادگيرياجراي يرح هاي جديد  براي رشد و پرورش 

به كارگيري روش تدريس فعال و پويا ... امز جمله  كارهايی بود كه با همكاري مردير   دايش آمومزان و

مدرسه و ساير همكاران ايجام دادم و  در آن توفيق پيدا كردم و اميد است اين اثر بتوايد سرهمی در  

شكوفايی و باروري تفكر خال  همه ي دايش آمومزان اين سرمزمين داشته باشد و معلمان در هر دوره 

حصيلی بتوايند به تقويت تفكر خال  بپردامزيد و بدين سان بتوايند پرهراي بارته دايرش آمرومزان را     ت

 بگشايند و آيها را همچون هماي سعادت بر بلنداي جامعه به پروامز در آوريد.

  

 مقدمه : 

 را يافتن و به مزيور وجود خود آراستن .  سطح يادگيريچه مزيباست در صدف هاتی مرواريد 

و در روي مزمرين   1و روح خردا در او دميرده شرده     1ود كه اياان به مزيور هاتی آراسرته  مگر می ش

و قردرت بيران و   3و دايرا   5و شرنوا و بينرا   0و خداويد به او كرامت و بزرگی بخشيده   2جايشين خدا 

 داشته باشد ولی خال  يباشد .  7يوشتن

مز آفررينش ، خلرق و آفريردن در    برار  ا  152همان بس كه در قرآن كري   سطح يادگيريامز اهميت 

هاتی گفته شده است و هر پرتوي امز هاتی برگ مزرين خلق و مزايش جديرد را در بطرن خرود بره     

رفترار و عمرل    ،، ايديشره و قلر   يك موهبت الهی است كه در فكر  سطح يادگيري. لذا  .همراه دارد

                                                 
 0تين آيه  - 1
 12فجر آيه  - 1
 18بقره آيه  - 2
 17آيه  -ااسر - 0
 1دهر آيه  - 5
 12بقره آيه  - 3
  2و1رحمن آيه   - 7



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان  0333با قيمت فقط  اقدام پژوهياين 

 www.asemankafinet.ir . مراجعه کنيد

 

 9 

اين موهبت ربيت و تمرين باط ، تجلوه پيدا می كند و اگر مزمينه ي اياان در مزيدگی و محيط كار 

الهی و قدرت مغزي فراه  يگردد امز يك يعمت فو  العاده مه  و كليدي محروم مايده اي  به يروري  

 را در ابعاد و صور گوياگون در مزيدگی فردي و اجتماعی خواهي  چشيد . كه مزيان آن 

و اساسری   صرلی  رمرز ا  سطح يرادگيري ييامز مبرم داريد  سطح يادگيريامرومزه همه جوامع بشري به 

عقيرده دارد اگرر جامعره يتوايرد امز     « ترورين بری   » و مايع واباتگی يك جامعه پويا است . پيشرفت 

ك  اثرترين مخلوقات  استفاده كند اياان ديگر اشرف مخلوقات ييات ، بلكه  سطح يادگيريموهبت 

هدف اساسی  بررسی اهداف آمومزش و پرورش درسطح ايران و جهان يشان می دهد كه 1خواهد بود 

آن تربيت افرادي است كه با اتكاء  به ييروي اراده و ماتقل خويش منطقی بيايديشرند و بره جراي    

واباتگی و استفاده امز دستاوردهاي اقتصادي و فرهنگی ديگران ، مولد دايش ، تكنولوژي و فرهنرگ  

مزش و پررورش  مناسب براي مزيدگی ماتقل ، فعال ، خال  در عصر دايايی باشند ، بری گمران ، آمرو   

برراي رشرد و ترقری     سرطح يرادگيري  دون و با توجه به اهميت مباتوجه به بريامه ريزهاي صحيح و 

صرنعت و  و يروآوري در دييراي    سرطح يرادگيري  فكري ، دايش آمومزان می كوشد پرس برراي رشرد    

ست تكنولوژي بايد امز دباتان و قبل امز دباتان آغامز كني  و مدرسه بهترين مكان براي اين موضوع ا

داشرتن افرراد    امزو يوآوري را در دايش آمومزان خود پرورش دهي  ، يال آينرده   سطح يادگيري. اگر 

 ا می كند . فمتخصص ، مديران كارآمد و خال  محروم می مايد . در اين فرايند معل  يقش اصلی را اي

ی ، به اعتقاد اكثريت قريب اتفا  صاحب يظرران و متفكرران حرومزه هراي مختلرف فرهنگری سياسر       

آمومزش و پرورش يقش بی بديل در فرايند توسعه و بالندگی  ،اجتماعی ، و اقتصادي در ديياي جديد

در كشورها وملت ها ايفا می كند . به عبارت ديگر ، راه درمان بارياري امز دردهراي جامعره را بايرد     

دوران و يوآوري در صرنعت را بايرد در    سطح يادگيريآمومزش و پرورش جاتجو كرد ، همچنان كه 

                                                 
 28( ص  1237)  13سال  0رشد معل  شماره ي « چگويگی پرورش خالقيت در دايش آمومزان » افضل الاادات حاينی  - 8
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و يروآوري در   سرطح يرادگيري  كودكی و يوجوايی جات و جو كرد لذا در پاسخ به اين يدا گاترش 

سرطح  صنعت را در جامعه آمومزش و پرورش ، معلمان بايد پيش گام شويد . برا توجره بره ايرن كره      

يرا   می توايد شكننده محدوديت ها ، برامزيده ياتوايی ها ، شركافنده ياشرناخته هرا ، يابنرده     يادگيري

می توان مرمز بين داياتن و توايارتن   سطح يادگيرياستفاده امز كه با داياتنی ها باشد و يظريه اين 

را امز ميان برداشت و فاصله بين قواي بالقوه و توايايی هاي بالفعل اياران را بره حرداقل رسرايد و برا      

گذاري و بهرره   عمده پس رفتگی دول مختلف ، ميزان سرمايهعطف به اين مطلب كه يكی امز داليل 

گيري امز ييروها خال  است وعالوه بر اين ها ، با توجه به اين كه حل معضالت اجتماعی ، اقتصادي ، 

. پس ضرروري اسرت كره تمرامی معلمران ،      سياسی ، كشور در گرو وجود ايديشه هاي خال  است 

مز آوري داشرته  مديران و والدين ما بايد همه در تمام عرصه هاي علمی تربيتی خويش يروآوري و رو 

باشد و ه  مزمينه رشد و شكوفايی استعدادهاي خال  دايرش آمرومزان را فرراه  آوريرد و هر  چنران       

 يرحی در ايدامزيد كه رشد استعدادهاي خداداد بشر تامين گردد و به قول خواجه شيرامز : 

 ر ايدامزي ربيا تا گل برافشايي  و می در ساغ

  فلك را سخت بشكافي  و يرحی يو در ايدامزي
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 توصیف وضعیت موجود و بیان مساله : 

، سال تحصيلی جديد ه  آغامز شد . و دوباره كوچه ها و خيابان ها امز حضور بچه با شروع فصل پائيز 

هياهو و غوغاي آن فضاي سرد و بی روح مدرسه را پر امز تري  شادي و يشاط كرد . هر ها پر گشت . 

ذشته با كوله باري امز خايرات قديمی ، سرال جديرد را آغرامز    بهتر و پر بارتر امز گكدام امز آيها به اميد 

كرديد . اماال به اميد خدا سال تحصيلی را آغامز يمودم و اميدوار بودم بتواي  با تغيير محيط كراري  

و ه  دايش آمومزان را افزايش ده  . با تقاي  شدن كالس ها مائوليت پر  ،ه  بار علمی خود ،خود

شد . با توجه به تجربه و تدريس چند ساله در اين پايه شايد تكرار دوبراره  به من و واگذار  كالسبار 

آن براي  خاته كننده و تكراري می بود . اما امز همان ابتداي سال تحصيلی تصمي  گرفت  اماال را 

با شيوه جديد شروع يماي  تا ه  براي دايش آمومزان و ه  خودم تنوعی باشد و ه  كوچكترين تغيير 

 و دايش آمومزان بوجود آورده باش  . در روش خود

 سطح يادگيريبا گذشت چندين هفته امز شروع سال تحصيلی و همچنين با توجه به تعاريفی كه امز 

، روحيه ي خالقايره را كمترر مشراهده    كالسدر كتب گوياگون مطالعه كرده بودم، در دايش آمومزان 

با توجره   در اين مزمينه بوجود ييامده بود. كردم. شايد به اين دليل باشد كه تاكنون فرصتی براي آيها

به اين كه هدف آمومزش و پرورش در همه سطوح تحصيلی علی الخصروص در دوره ابتردايی ايجراد    

سرطح  ي آفريننده در دايش آمومزان است و هاته اصلی تحول در يظام آمومزش و پررورش  توايايی ها

در دايرش آمرومزان    طح يرادگيري سر است ودر ديياي پر تغيير قررن بيارت و يكر  ايجراد      يادگيري

مهمترين مائوليت پرورشی آمومزشگاه ها می باشد . پس وظيفه خود دايات  به عنوان معلمری كره   

دايرش آمرومزان    سطح يرادگيري يقش كليدي و اساسی در اين مزمان دارد ، محور كار خود را بر روي 

ار مهمری اسرت كره بايرد     قرار بده  چرا كه پرورش استعدادهاي فطري دايش آمومزان امز ماايل باي

مورد توجه معلمين قرار بگيرد . علی الخصوص دوران ابتدايی كره تمرام صرفات اكتارابی و الگوهرا      
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رفتاري در اين مزمان اخذ می شود و شخصيت واقعی كود  بر اساس همين ماائل شكل می پذيرد 

كره در دوران   . مطلبی می خوايدم كه يی تحقيقات به عمل آمده ، مشاده شده كره تمرام مرواهبی   

اهه خال  ابرامز شده ، پس دكودكی ك  و بيش در همه افراد وجود دارد و به صورت رفتارهاي فی الب

امز مدتی دچار كاستی يا ركود گرديده است كه بايد گفت عامل اصلی اتالف يا به فرامروش سرپردن   

ر دهنده ، شكافنده اين مهارت ها ، مربيان می باشند پس معلمی در مزمان حاضر ، مهارتی است تغيي

مالما  امز ديياي پر تغيير و پرر شرتاب جامعره جهرايی      دمعل  يتواي هر، توان بخش ، و درمايگر ، اگر 

وجود در همان ابتداي سال فكر می كردم كه اگر هر معلمری در هرر سرال امز    اين . با  دعقب می ماي

ن بوجرود آورد آيوقرت   تدريس خود حداقل بتوايد كوچكترين تغييرر در روش خرود و دايرش آمرومزا    

يگرش معلمان عوض شود و به قرول معرروف  :    بايد  پس .آمومزش و پرورش ما پيشرفت خواهد كرد

همين فكر و  يگرش مبناي پژوهش من قررار گرفرت و    .چش  ها را بايد شات ، جور ديگر بايد ديد

هايی در جهرت  قالب هاي كليشه اي را شكارته و روشر  مرا بر آن داشت به گويه اي عمل يماي  كه 

دايش آمومزان در پيش بگيرم . پس اين مااله را برراي خرود اينطرور عنروان      سطح يادگيريپرورش 

  بده ؟را پرورش   دايش آمومزاي سطح يادگيري  يمودم كه چگويه می تواي

 : 1گردآوری اطالعات و شواهد 

ر برين دايرش آمرومزان    و يوآوري را د سطح يادگيريهمزمان با اين فكر ، كه چگويه می توان روحيه 

را با مدير مدرسه در ميران بگرذارم . مردير مدرسره ضرمن      پرورش  داد تصمي  گرفت  ابتدا موضوع 

ترا در   ،اولين فرصت موضوع را در شوراي آمومزگاران مطرح كند  راستقبال امز اين ايده قول داد كه د

خوشحال امز اين بابت  .دهي   سايه همفكري با يكديگر بتوايي  راه حل مناسبی براي اين موضوع ارائه

كه يه تنهرا مرديران آيهرا     ستبر خواسته ابارها ديده ام كه خال  ترين كارها در مدارسی  اشدم مزير
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ايتظار فعاليت جديرد داشرتند  و آمراده    ييز  ن آيها يمعلمامز بلكه  هرا تشويق يمودالقی فعاليتهاي خ

 شنيدن و دريافت ايديشه ها جديد و بديع می باشند .

ياري   مين امر باعث شد كه بعضی امز معلمان پايه هاي ديگرييز در اين موضوع سهي  شرويد و برا   ه

تامزه اي محيط خشك مدرسه و كالس هايی را كه معموال  با روش ايتقال معلومات بره صرورت يرك    

 يرفه،امز يريق معل  به دايش آمومز اداره می شد با يراوت و  شاداب سامزيد.

خود در مدرسه داشتي  تصمي  بر اين شد كره ابتردا عرواملی كره مرايع       يی يشاتی كه با همكاران

يری صرحبت هرا و     .دايش آمومزان می گردد ، بررسری گرردد  در يوآوري و  سطح يادگيريپيشرفت 

برر   سرطح يرادگيري  يتيجه گيري امز صحبت هاي آيها عوامل فردي و عوامرل اجتمراعی را امز موايرع    

 (2و1)يمودار شماره در برگيريده عوامل ديگري می باشد . شمرديد كه هر كدام امز اين عوامل خود 

 

 

 

 

 سطح یادگیری: موانع 1نمودار شماره

موايع 

 اجتماعی

موايع 

 فردي

موايع 

 خالقيت
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 سطح یادگیری: موانع فردی 2نمودار شماره

 

 

                              

 مدرسه                                     

عتقاد به ا

بودن ی ارث

 حالقيت 
 عادت 
  

استراحت 

 يلبی 

عدم اعتماد 

 به يفس 

ترس امز 

 شكات 

عدم تمركز 

 ذهنی 

 متعهد يبودن 

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمايل به 

همفكري و 

 هماويی 

تجربيات 

 گذشته 

كمرويی و 

 خجالتی بودن 

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفي 

 از خود

نداشتن 

مقاومت و 

 پشتكار

موانع فردی 

 خالقیت 

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقلت                

 

 

گروه 

 اجتماعی
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 سطح یادگیریموانع اجتماعي :3هنمودار شمار

 

معلمان مدارس ديگر داشت  . بعضی امز مرديران و معلمران آن مردارس ييرز     يی صحبتی كه با ساير 

مطرح كرديد كه در اين ميان يقش عوامل اجتماعی را  سطح يادگيريهمين موايع را به عنوان موايع 

 .  ندبايار مه  دايات

ن مر را روشن يمود . اما براي آن كه يافتره هراي    يادگيريسطح موارد مطرح شده تا حدودي موايع 

پايه و اساس علمی و تحقيقاتی داشرته باشرد تصرمي  گررفت  ترا در برين كتابهرا ومنرابع علمری و          

بررسی يماي  . يری   شكل علمی يتی مطالب را به  تحقيقاتی موجود در كتابخايه و سايت هاي اينتر

مه  دست يافت  كه : محققان معتقديد همه اياران هرا    جات و جو در سايت هاي اينتريتی به اين

بری تروجهی بره ايرن      و برخورداريد . اما يبود محيطی مناسب سطح يادگيريدر كودكی امز استعداد 

مری  توايايی و عدم تقويت آن مايع ظهورش می شود . محيط مااعد براي ايجاد رفتارهاي خرال  را  

اصولی بنا كرد كه به رفتار خال  منجر بايد آن را بر اساس توان امز راه هاي گوياگون به وجود آورد و 

پرورش تفكر و رفتار خرال  مری توايرد يقرش      د ومی شود . خايواده امز عوامل مهمی است كه در رش

در خايواده هايی كه بره كرود  ترا حردي اسرتقالل داده مری شرود و         .مثبت يا منفی داشته باشد 

پرسد تا حد امكران او را راهنمرايی و تشرويق بره يرافتن      كه كود  می در مورد سئواالتی همچنين 

ن عقيده داريد كه فقط امز يريرق  يته امز والدسرشد می كند . اين د سطح يادگيريپاسخ می كنند . 

رفتارشان است كه می توايند احترام كود  را به خود جلب كننرد . امرا خرايواده اي كره هرگرز بره       
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در مورد كوچك ترين ماائل و كارها بايد يظر والدين را كود  آمزادي عمل يمی دهد . به يوري كه 

فداي والدين می شرود و آن هرا هارتند كره     كود  بپرسد . در چنين خايواده اي عالقه و استعداد 

براي كود  بريامه ريزي می كنند و تصمي  می گيريد . به كنجكاوي و سئواالت كودكايره اهميرت   

 بزرگاال و عاقل باشد و ... يمی دهند امز او می خواهند مايند افراد 

خراموش مری شرود و    كودكان در همان مراحل اوليره   سطح يادگيريدر اين خايواده ييروي تفكر و 

بنابراين خايواده می توايد ه  محل برومز و آشكار شدن  .فرصتی براي برومز و شكوفايی يخواهد داشت

ياديده گرفتن و غفلت امز برومز  كودكان باشد و ه  محلی براي سطح يادگيريو پرورش استعدادها و 

همچنين اگر به استناد يظر ژان پياژه ، هدف اصلی آمومزش و پرورش ، به ويژه آفررينش   .استعدادها 

سرطح  به ايجام دادن كارهاي يو و اياان هاي خال  بدايي  مدرسه ييز مری توايرد در    ،اياان ها توايا

خی امز مدارس با كودكان به گويره اي رفترار   دايش آمومزان يقش اساسی داشته باشد ، در بر يادگيري

آغامز راه آن ها رشد يمی كند ، بلكه در همان  و ييروي سامزيدگی سطح يادگيريمی شود كه يه تنها 

همه كودكان تا قبل امز ورود به مدرسره داراي  ، امز رشد و يمو بامز می مايد . اريات ديمنه می گويد : 

امز  خرال   ايد . اما ديري يمی پايد كه اين حس مزيبا و فه  ييروي تخليل قوي و تفكر مزيده امز واقعيت

 جهان هاتی ، در هياهوي آمومزش رسمی مدرسه ريگ می بامزد . 

شيوه هراي تردريس مناسرب و    يقش اساسی و مه  دارد مزيرا می توايد با ايتخاب  مزمينه اين درمعل  

آمرومزان يقرش اصرلی را    دايرش   سطح يادگيريهمچنين ايجاد فرصت هايی براي حل مااله و... در 

يا امز شركوفايی   را فراه  سامزد  سطح يادگيريه ييز می توايد مزمينه برومز و ظهور عداشته باشد . جام

 آن جلوگيري كند . و با عقايد خرافی و كهنه رايج در جامعه چون اعتقاد منفی به جز و قامت 



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان  0333با قيمت فقط  اقدام پژوهياين 

 www.asemankafinet.ir . مراجعه کنيد

 

 17 

خرود را امز دسرت بدهرد    وسريوشت شايس ، يبقات اجتماعی و ... باعث می شود كره فررد فعاليرت    

بدين ترتيب ايالعات المزم را در اين مورد جمرع آوري  تالشی در جهت خود شكوفايی برومز يدهند . 

 يموده.

،  سطح يادگيريامی سعی و تالش بيشتري براي شناخت موايع رشد راميد است معلمان و اولياي گ

كوفايی هر چه بيش تر كودكران  اين ييروي سامزيده و آفريننده امز خود يشان دهند تا شاهد رشد و ش

 و يوجوايان كشور مان باشي  . 

 تجزیه و تحلیل اطالعات : 

براي آن كه مجموع ايالعات جمع آوري شده را مورد تجزيه و تحليرل قررارده  ، تصرمي  گررفت      

را برا دو  موايع و عللی را كه يی يشات با همكاران و بررسی منابع و كتب به آن دست يافته بودم . 

امز اساتيد تعلي  و تربيت در ميان بگذارم ، تا  در سايه همفكري با آيها ايالعات بيشرتري كارب    يفر

 يماي  . 

و  سرطح يرادگيري  يتايج حاصله امز تجزيه و تحليل ايالعات كه يری مصراحبه برا اسراتيد در مرورد      

 يوآوري دايش آمومزان بدست آوردم به قرار ذيل است : 

می تواينرد    در تمام مراحل مزيدگی ، امز بدو تولد كود  تا بزرگاالیعوامل گوياگويی وجود دارد كه 

رو بره رو سرامزيد . برخری امز ايرن عوامرل جنبره ي       فرد را با مرايع   سطح يادگيريبه اشكال مختلف 

فيزيولوژيكی داريد و ماتقيما  بر كنش هاي عمومی ذهن فرد تاثير منفی می گذاريد و فرايند رشرد  

و روايی كه د يظير اختالالت ارثی و يا ضايعات جامايی ندچار اختالل می كنتفكر او را متوقف و يا 

البته شامل درصد كمی امز افراد می شود . اما عوامل ديگري ييرز وجرود دارد كره مارتقي  يرا غيرر       

سبب تضعيف يا تخريرب آن مری شرود .    و فرد را تحت تاثير قرار می دهند  سطح يادگيريماتقي  

يام گذاري كرد . برخی امز  سطح يادگيريمی توان تحت عنوان موايع محيطی  اين دسته امز عوامل را
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خايوادگی داريد . يعنی در جريان تعامل كود  با والدين و محيط خايره پديرد مری     أاين موايع منش

آيند تعدادي ديگر امز اين موايع برخاسته امز محيط تحصيلی فرد می باشند و در يی تعامل او با معل  

وي تاثير مخرب  سطح يادگيريمچنين ساير ه  ساالن خود در محيط هاي آمومزشی بر مربی و هيا 

امز همه مه  تر است و مری توايرد يقرش     سطح يادگيريموايع محيطی  اين دستهمی گذاريد . اما امز 

 داشته باشد .  سطح يادگيريبازايی در پرورش 
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حال می بايات به تقويت  سطح يادگيريرشد و پرورش  به يقش اساسی عوامل محيطی دربا توجه 

اين عامل پرداخت و بريامه هاي خود را پيرامون دو عامل محيطی ) يعنی خايواده و مدرسره ( قررار   

 سرطح يرادگيري  داد . به همين منظور براي پيش بينی بريامه هاي المزم در جهرت رشرد و پررورش    

كه ارمزش هر ايده بر اساس ،، يراحی يموده  ريمزلب يرح دايش آمومزان با همفكري ايده هايی را در قا

قابليرت  « » اقتصادي و مقرون به صرفه بودن » چند مشخصه تعيين می شود . مشخصاتی همچون 

امز جملره مشخصراتی   « مزمان مورد ييامز » و « يو بودن » « قايويی بودن « » عملی بودن » و « اجرا 

مشخص كند كه پس امز محاسربه كلری    5تا  2ساس يمرات بود كه می توايات ارمزش هر ايده را بر ا

ن يررح  ير كه متقاضری اجرراي ا   ايیايده ارمزشمند مشخص می گرديد . المزم به ذكر است كه همكار

بوديد به يور جداگايه اين ايده ها را بررسی يموده و بر اساس امكايات و توايايی خود به بريامه ريزي 

 د . در جهت ايده ارمزشمند خود می پرداختن

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملي 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

قانوني 

 بودن

نو 

 بودن

سهطح  به جای تدریس درس بهه پهرور     -1

 بپردازیم  یادگیری

1 0 1 0 3 

 5 5 4 4 1را در  سهطح یهادگیری  رو  های پرور   -2
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 قالب مطالب درسي استفاده کنیم 

در جلسه والدین را دعوت کنهیم و بهرای    -3

دانش آموزان برنامه ریزی  سطح یادگیرید رش

 کنیم 

3 5 4 5 5 

جلسه آموز  خانواده مدرسه به آموز  و -4

 اختصاص دهم  سطح یادگیریپرور  

4 5 5 5 3 

 سطح یهادگیری در زمینه از یک متخصص -5

دعوت کنیم که طرح های ما را بررسي و زیهر  

 نظر بگیرد 

3 4 3 5 4 

و همكاری یهک   با کمک نمایندگان والدین -6

سطح انجمن پرور   سطح یادگیریمتخصص 

 مدرسه را راه اندازی کنیم  یادگیری

2 3 3 2 5 

  0کامالً نامتناسب =                       5کامالً متناسب = 

 با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل كرد : 

 در زمینه خانواده : 

فرمزيدايشان امز يريق  سطح يادگيرين در جهت رشد و پرورش باال بردن سطح آگاهی والدي -1

 آمومزش 

 پذيرش تخيالت كود  و احترام به عقايد و يظريه و ساخته هاي دايش آمومزان  -1
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 تامين آمزادي مناسب و استقالل روايی و فردي كود  و پرهيز امز قوايين خشك در منزل  -2

 پرهيز امز ايتقاد مكرر امز رفتار هاي كود   -0

 يق درويی كود  شناسايی عال -5

 ايجاد جو احترام آميز در خايواده و پرهيز امز مقاياه كودكان با يكديگر  -3

  سطح يادگيريتشويق فعاليت هاي خال  در خايواده و الگو بودن خايواده در مزمينه  -7

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

 استفاده امز حل مااله و پرسش و پاسخ در تدريس  -1

و راهكارهراي پررورش و تقويرت آن در دايرش      سرطح يرادگيري  ا مفاهي  آشنا شدن معل  ب -1

 آمومزان 

 بوجود آوردن امكايات المزم براي ايجام فعاليت هاي خال  دايش آمومزان  -2

 توجه به تفاوت هاي فردي دايش آمومزان  -0

 دايش آمومزان  سطح يادگيريارائه تكاليف درسی متنوع جهت پرورش قوه تخيل و  -5

 آمومزان به مطالعه  عالقه مند كردن دايش -3

 عدم تاكيد مزياد بر يمره و ارمزشيابی  -7

 قرار يدادن قوايين خشك و افرايی در محيط مدرسه  -8

 تشويق و توجه به يكات مثبت دايش آمومزان  -2

 توجه به سئواالت عجيب و غريب دايش آمومزان  -12

 :  به يور كلی با در يظر گرفتن سه مقوله مه  مزير می توان به هدف مورد يظر رسيد

 خايواده  -1

 مدرسه  -1
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 خانواده   

 مع م

 معل   -2

با توجه به مطالب عنوان شده امز يريق منابع توايات  ايالعات المزم را در اين مزمينه كارب يمراي  و   

 مورد تجزيه و تحليل قرار ده  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كودكران و يوجوايران    سطح يادگيريكه با  است  محيط آمومزشی امز جمله موارديموقعيت و شرايط 

جنبه هاي متفراوتی ماينرد شررايط     سطح يادگيريدارد . تاثير محيط آمومزشی بر ماتقيمی ارتباط 

 مدوسه  
 2با در يظر گرفتن 

مقوله مزير می توان 

خالقيت را پرورش 

 داد
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و ايگيزه در كار موثر است . معل   ،روابط عايفی بين افراد ، در مزمينه هاي علمی و يادگيري ،فيزيكی

يقش كليدي دارد ايجاد توايايی چون حل مااله آفرينندگی دايش آمومزان كه امز هدف عالی آمرومزش  

 پرورش است امز يريق روش هاي تعريف فعال ميار می گردد .  و

يك توايايی قابل پرورش است . شيوه ياد گرفتن  سطح يادگيريتحقيقات مزيادي يشان داده است كه 

 ....... همه يادگرفتنی است .  و ، شيوه ايديشيدن ، شيوه ايتقال ايديشه در به كارگيري آموخته ها

 ای آنی و اجرتارائه راه حل موق

سرطح  با تجزيه و تحليل ايالعات بدست آمده امز منابع تحقيقاتی و اساتيد تا حدودي مزيادي موايرع  

دايش آمومزان و راه هاي آن مشرخص شرد . حرال     سطح يادگيريو عوامل موثر در پرورش  يادگيري

  بره هردف   بتواييريق می بايات با توجه به يتايج بدست آمده راه حلی را ارائه می يمودم تا امز اين 

ادل يظر با همكاران تصمي  گررفتي  بريامره اي   اب  بنابراين امز يريق همفكري و تبمورد يظر دست ي

 تهيه يمايي  كه دايش آمومزان را به خواسته هاي مورد يظر برسايد.

 گامهاي كه در اين جهت برداشته شد عبارتند امز:

 گام اول : خانواده و اولیا ء

سرطح  تخيرل و ظهرور   يواده مهمترين يقرش را در كنتررل و هردايت    بر اساس يتايج بدست آمده خا

كنجكراوي و كشرف محريط بره      ،سوال كرردن دارد . اگر خايواده فرصت هاي المزم را براي  يادگيري

شود . به همين دليل اولين گام را در اين جهت  می فراه  سطح يادگيريكودكان بدهد مزمينه رشد 

والدين دايش آمومزان خود را دعوت كرده و بريامه هاي كه براي هر پايه  عالقمند در معل  .برداشتي 

به مرحله اجرا بگذارد را به ايالع آيها رسرايده همچنرين    المزم بوددايش آمومزان  سطح يادگيريرشد 

كودكان و دايش  سطح يادگيريدو مورد امز كالسهاي آمومزش خايواده مدرسه را به آمومزش و پرورش 
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در آن المزم توسط مدرسين آمومزش خايواده به ايالع اوليا ء رسرايده شرد.  آمومزان پرداخته و ايالعات 

جلاات آمزمويی تهيه كردي  كه به آيها كمك می كرد تا بدايند محيط منزل فرمزيدايشان تا چه حد امز 

به سواالت پاسخ مری داد .   داشان حمايت می كند . كه هر اولياءفرمزي سطح يادگيريايگيزه درويی و 

. پس امز پايان آمزمرون پاسرخی سرواالت را برراي      ت به صورت درست و يادرست بودپاسخ تمام سواال

ه اوليا يوشت  كه اين يشان دهنده اين بود . اگر پاسخ هاي اوليا ء  با پاسخ هراي مرا مطابقرت داشرت    

كودكان حمايت می كرد . و پاسخ هاي كه متفاوت بود  سطح يادگيريئنا محيط اوليا امز ممط. باشد.

 ه مزمينه هاي براي تالش در جهت بهبود محيط می باشد.يشان دهند

 

 .فرمزيدمان در منزل بايد آرام باشد -1

 كه خال  باشد.  كني میفرمزيدمان را تشويق  -1

 .ان داليل قوايينی را كه در منزل وجود دارد می دايدمفرمزيد -2

 .ان براي ايجام دادن كار خوب تحت فشار مزيادي است.مفرمزيد -0

 .در كارها آمزادي عمل دارد -5

 فرمزيدمان را تشويق می كني  تا خود درباره موضوعات و ماائل يتيجه گيري كند. -3

 در منزل رقابت مزيادي وجود دارد. -7

 .امز ايده هاي فرمزيدمان در تصمي  گيري مه  استفاده می شود -8

 .را اغلب براي رضايت ما ايجام می دهد   كارها -2

 .دهد دوست داري  فرمزيدمان كارها را به يريق خال  ايجام  -12

 در منزل فرمزيدمان به خاير ارتكاب اشتباه تنبيه می كني  .  -11

 .مهمترين چيز در منزل بهترين بودن است  -11
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 .تغييرات در منزل ما مورد توجه واقع يمی شود  -12

 .فرمزيدمان به راحتی می توايد احااس خود را بگويد  -10

  .را بگويي همه سعی می كني  عيب يكديگر بپوشايي  و حس ها  -15

  .براي ما بايار مه  است كه كاريامه فرمزيدمان خوب باشد -13

 .هميشه پيشنهاد فعاليت هاي جديد را به فرمزيدمان می دهي   -17

  .براي آن كه كود  را وادار به ايجام كارها بكنيد امز رشوه استفاده می كني  -18

  .در منزل قوايين مزيادي وجود دارد -12

  .نده و شوخی مزياد وجود دارددر منزل ، خ -12

 حمايت می كند عبارتند امز :  سطح يادگيريپاسخ هايی كه يشان دهنده محيطی است كه امز 

 18ن  17ن  13ن  15ن  10ن  12ن  11ن  11د  12ن  2د  8ن  7د  3ن  5ن  0د  2د  1ن  1

 د  12ن  12ن 

يشان دهنده ايرن برود كره محريط     درصد اولياء با پاسخ مورد يظر تطبيق می كرد كه اين  82پاسخ 

 كودكان حمايت می كنند .  سطح يادگيريخايواده و اولياء امز 

 گام دوم : مدرسه 

ارائره دادير  و بره اجررا در      بعضی امز همكراران  در سطح مدرسه ييز بريامه هاي ذيل را با همفكري 

 آوردي  : 

 :  سطح یادگیریاجرای طرح زنگ  -1
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اختصراص داده   سطح يرادگيري ست كه در كنار ساير دروس به ساعت خاصی ا سطح يادگيريمزيگ 

و يوآوري فضاي مناسبی برراي   سطح يادگيريمی شود تا ضمن توجه اولياي كودكان به مااله مه  

 كودكان پديد آورد .  سطح يادگيريحفظ و ادامه 

رگرزاري  براي ب حالتكودكان بود و بهترين  سطح يادگيرياين مزيگ باتري براي تحقق و شكوفايی 

، اجراي آن در يبيعت و يا محريط هراي اجتمراعی ، حيراط مدرسره و .. برود        سطح يادگيرييگ مز

موضوعات قابل يرح در آن ، تنوع مزيادي داريد . اگر اين كالس در فضاي خرار  امز كرالس تشركيل    

می شد دايش آمومزان را گروه بندي يموده و امز آن ها درخواست می كرردي  كره كارهراي متفراوتی     

 جام دهند مثال  ) يك شهر يا پار  كوچك باامزيد و ... ( اي

در صورتی كه امكان بردن بچه ها به فضايی خار  امز كالس وجود يداشت . حياط مدرسه و كالسرها  

پذيراي اجراي باياري امز يرح هاي ابتكاري و خال  شاگردان بود . يمويره كارهرايی كره در سرطح     

 :  مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذيل بود

ابداع يك جورچين ) پامزل ابتكاري ( ، تهيه يقاشری ينرز آميرز گروهری ، تكميرل       -

 تصاوير ييمه تمام 

 تهيه يك بامزي فكري تامزه ، تهيه تابلوهاي يقاشی بزرگ روي مزمين  -

 اهه ، ساخت وسايل و ... بدايجاد مزرعه اي روي آب ، اجراي يمايش يامه هاي فی ال -

مز قبيل ظرف خالی مايع ظرفشويی ، شامپو ، ليوان استفاده امز اشياي دور ريختنی ا -

 يكبار مصرف ، شيشه يوشابه و ... 

 آمیختن عمیق درس ها با هنر :  -2

همايطور كه می دايي  در درس هايی مايند رياضی ، تاريخ ، فارسی و موارد مشرابه . ايفراي يقرش و    

را عميق تر مری كنرد و ايرن     اجراي يمايش يامه اي مباحث درسی يتايج سودمندي دارد و يادگيري
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دايش آمومزان به اجرا در آوردي  همچنين برا   سطح يادگيرييرحی بود كه براي رشد و پرورش قوه 

و يقاشی و ساير كارهاي هنري در جريان حل مااله چون يمايش عروسكی ، يافتن تصاوير مناسرب  

يرن قبيرل كارهرا برا گشرودن      يقد و اظهار يظر در مورد يك يمايشنامه و اجراي پايتومي  و اجرراي ا 

 آيان را افزايش دادي  .  سطح يادگيريدرهاي جهان تخيالت بر روي كودكان اعتماد به يفس و 

 طرح بازیافت مواد :  -3

در اين يرح دايش آمومزان به جمع آوري وسايل و مواد دور ريختنی و غير قابل استفاده می كرديد و 

و يا بره عنروان تكراليفی در     سطح يادگيريساعات هنر و يا  آيها را در جعبه اي قرار می داديد و در

 منزل ، با تخيل خود آيها را تبديل به مواردي جذاب و ابتكاري تبديل   می كرديد . 
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 طرح آموز  هنر : -4

به رغ  اين واقعيت كه يكی امز وظايف سرپرستی معلمان مدرسه در دوره ابتدايی شناخت و پررورش  

ي مختلف دايش آمومزان است ، اين امر تا به حال ، به دليل حج  و گاتردگی بريامه هاي استعدادها

آمومزشی و كمبود توجه به دروس هنري به خصوص يقاشی ، مورد غفلت قرار می گرفت در حالی كه 

يقاشی امز دروسی است كه   می توايد به ابرامز احااسات و عوايف يهفته ي دايرش آمرومزان و آشركار    

ودها و ايتظارات آن بينجامد و به رشد قوه تخيل ، شناخت مزيبرايی ، احاراس آرامرش و    كردن كمب

وص يقاشری  صيشاط ياشی امز ايجام يك كار خال  بينجامد . اين دباتان توجه به خط و يقاشی ، بخ

كرالس بره   آمزاد را در جهت كمك به استعدادهاي دايش آمومزان ، به عنوان وسيله اي برراي تبرديل   

 اط و فرصتی براي ايجام فعاليت هاي خال  مورد توجه قرار داد . محيطی با يش

 انجمن صلح و دوستي :  -5

به اجرا در آوردي  ايجمن صرلح و دوسرتی برود . مزيررا     يكی ديگر امز بريامه هايی كه براي اين منظور 

يره در  براي برخورداري امز دييايی مبتنی بر صلح و تفاه   المزم است افكار و ايديشه هراي صرلح يلبا  

مری توايرد پرر امز مهربرايی ،      ذهن اياان ها بارور گردد . ايجاد تصور در كودكان در مورد دييايی كه

ايرن صرلح داراي جنبره هراي      .فرراه  مری گرردد   سايه ي آمومزشی تفاه  و دوستی باشد ، تنها در 

 مختلفی است است : صلح با خود ، صلح با ديگرران ، صرلح برا يبيعرت و همچنرين هردايت روايری       

معل  با شاگردان و اولياء و شرناخت  كودكان و ايجاد امنيت در آيان جز در سايه ي تفاه  و يزديكی 

 ايتظارات متقابل خايه و مدرسه ميار ييات .

اين مدرسه امز يريق تشكيل گروه هاي صلح و دوستی در مدرسه با شركت مدير ، معلمران و اوليراء   

 ي ذي يفع در مدرسه برداشته است .قدمی به سوي تفاه  و همباتگی بين گروه ها
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برگزاري ماابقات فرهنگی و علمی ، تشكيل گروه هاي تفريحی و ايجام بامزديردهاي علمری توسرط     

دايش آمومزان ديدار امز مدارس ديگر ومشاركت در امور خيريه و خداپاندايه : كمك بره ييامزمنردان ،   

سه براي ابرامز دوستی و همكراري دايرش   وكاري و... و ه  چنين ايجاد فرصت هايی در مدركجشن يي

 آمومزان كالس هاي مختلف با ه  ، بخشی امز يرح صلح و دوستی بود . 

 احياي فضاي سبز و ايجاد محيطی با يشاط براي يادگيري :  -3

پرورش در دامان سبز آن به تلطيف روحيه ي كودكان كمك و با توجه به اين كه مزيدگی در يبيعت 

، احااسی مطلوب در مورد ير خلق مزيبايی هاي يبيعت امت پروردگار به خمی كند و آگاهی امز عظ

مزيدگی و بالطبع كار و فعاليت در آيان به وجود می آورد ، با همكراري مردير مدرسره و همكراران و     

مشاركت والدين دايش آمومزان ، بودجه اي را براي احداث فضاي سبز ، خريد گرل و يهرال و احيراي    

. همچنين ، با استفاده امز ريگ هاي مزيده و شاد بخرش موسريقی    ي داد فضاي سبز مدرسه تخصيص

مورد عالقه كودكان در ساعات ورمزش ، هنر و مزيگ تفرريح و ترتيرب دادن فعاليرت هراي ورمزشری ،      

 سرطح يرادگيري  هنري و ماابقات مختلف ، فرصت هايی براي شادي كودكان و ابررامز اسرتعدادها و   

 .  كردي آيان فراه  

 معلم گام سوم : 

دايرش آمرومزان تراثير بارزايی      سطح يادگيريمعل  در كالس درس به عنوان الگو می توايد بر روي 

هايی براي خود بريامه  مدرسه براي رسيدن به هدف مورد يظر معلمان مجريداشته باشد امز اين رو 

 قرار دادم به شرح ذيل بود : . بريامه هايی كه اينجايب محور كار خود  نددر يظر گرفت
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اولين كار باال بردن سطح آگاهی خود امز يريرق مطالعره كترب مختلرف در مزمينره رشرد و        -1

  سطح يادگيريپرورش 

 در رويد تدريس خود كه در اين آمومزش موارد مزير قابل توجه بود سطح يادگيريآمومزش  -1

آمومزش برخوردي پژوهشگرايه با  –بامزديد علمی  –يافتن مااله  –آمومزي  استقالل -

افرزايش پويرايی در    –يرح سئوال خالقايه امز هر درس  –امز رقابت پرهيز  –ماائل 

يرح –بامزي هاي فكري حای بديی و منطقی  –روابط اجتماعی بين دايش آمومزان 

 درس خالقايه امز هر درس

و بحرث و  استفاده امز روش هاي فعال در امر تدريس چون يرح سرئوال ، پرسرش و پاسرخ     -2

و برارش مغزي)يمويره سرناريو تردريس خرال (      گفتگو و همياري و روش تحقيق و يگارش 

 1پيوست شماره

 ايجاد فضاي خنده و بامزي در جريان تدريس و توجه به يكات مثبت دايش آمومزان  -0

 آميختن آمومزش با تحركات بديی  -5

 پذيرش تخيالت كودكان  -3

توجه به سئواالت عجيب و غريب دايش آمومزان و همچنين تشويق دايش آمومزان  ) پراداش   -7

 (  طح يادگيريسدادن به 

آمومزش فن آوري ها و روش هاي حل مااله :آمومزش هاي خال  به شاگردان ، مايند بارش  -8

براي پذيرش ماائل مهر  و حرل مشركالت    مغزي ، روش هاي حل مااله و ايجاد آمادگی 

 توسط دايش آمومزان و ... 

كره   ، و ساختن وسيله سطح يادگيري: اختصاص ساعتی به يام ساعت  سطح يادگيريمزيگ  -2

دادم و امز آن ها  می خواست  به صورت گروهی تغييري  یگاهی وسيله اي به بچه ها ارائه م
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در آن بوجود آوريد و چيز جديد باامزيد و گاهی ه  آن ها را آمزاد می گذاشت  ترا هرر چره    

 دوست داريد باامزيد . 

 برپايی يمايشگاهی امز دست ساخته هاي دايش آمومزان  -12

در گوشه تخته سياه تابلو كوچكی را بره ايرن كرار اختصراص     هاي سامزيده : ايجاد تابلو پيام -11

داده هر هفته پيامهاي مختلفی در آن يوشته می شرد و در آخرر هفتره امز دايرش آمرومزان مری       

خواست  كه يظر خود را در رابطه با آن پيام بگوينرد همچنرين امز دايرش آمرومزان مری خواسرت        

، تلويزيون يا سئوال يريق بريامه هاي علمی ، فرهنگی  خبرهاي علمی ، فرهنگی ، ورمزشی را امز

كردن امز ايرافيان خود ديبال كنند و هر رومز قبل امز شروع درس مهمترين خبر رومز قبل را اعالم 

با عالقه بره چيزهراي مهر  مری پرداختنرد ترا امز كراروان        اين كار يه تنها دايش آمومزان  ،باكنند

 مه  می پرداختند .  هايومزان خود به پيگيري خبرخبرهاي جديد عقب يمايند بلكه دايش آم

دايرش آمرومزان : هردف عمرده      سطح يرادگيري اجراي بريامه ها و تمريناتی جهت پرورش  -11

، پرورش مهارت هاي مختلف تفكر خال  در دايش آمومزان بود كه هرر   سطح يادگيريتمرينات 

 قش داريد . آن ها ي سطح يادگيريكدام امز اين مهارت ها به يوعی در تحقق 

می بايد چيرزي را خلرق   اين تمرينات دايش آمومزان را در موقعيتی قرار می داديد كه در آن ها  

دارد و همچنين اين تمرينات فاقد راه  يحدودمكند و دايش آمومز در ايجام آن ها آمزادي عمل يا

مومزان را حل و پاسخ هاي امز پيش تعيين شده هاتند . بر اين اساس می تواياتند تفكر دايش آ

با توجه به بريامره   ،او  راه پاسخ هاي متعددي را ايجاد كند كه اين تمرينات فعال كنند تا خود 

كه امز يريق روش  .قابل استفاده بود داشت درسی خود و مزمان و شرايط و امكاياتی كه در اختيار 

 هاي مزير قابل اجرا بود : 

  سطح يادگيريدر ساعت كالس هاي ويژه  -1
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 امز مزمان كالس به ايجام تمرينات  اختصاص بخشی -1

 ادغام برخی امز درس ها با تمرينات متناسب با آن درس  -2

 ايجام تمرينات در منزل  -0
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 نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود : 

 نقطه سحر آمیز : 

لو يا برگه بدر اين تمرين كلمه هايی را در يظر می گرفت  و آن را بدون گذاشتن يقطه هايش روي تا

  با گذاشتن يقطه ها در باال يا پايين كلمه ، كلمات ترامزه  ست  و امز آيها می خواشتدايش آمومز می يو

 اي را باامزيد . ) كاربرد درس بخوايي  و بنوياي  (  

   -مثل  بار ...... بحل 

 تداخل حروف :

  با استفاده امز حروف كلمه ست  و امز آيها می خوافتدر اين فعاليت كلمه اي را به دايش آمومزان می گ

 ي داده شده كلمات متفاوت را باامزيد . 

و (  –ر  –ا  –تمام كلماتی را كه مری تواييرد بنوياريد ) د    « دارو » مثال  با استفاده امز حروف كلمه 

 داور   –اردو  –وارد 

 حرف گمشده :  

سرپس امز دايرش    شرت  وو يك يا چند حرف امز آن می ي گرفت در اين تمرين كلمه اي را در يظر می 

آمومزان می خواست  با گذاشتن حروف متفاوتی در جاهاي خالی كلمه هاي تامزه اي را باامزيد مايند ) 

  كتك و ...  –كبك  –كيك  –  ...   ( كمك 

 کلمات هم آغاز و هم پایان :

   كلماتی را كه امز چهار حروف درست شرده ايرد و حررف   ن فعاليت امز دايش آمومزان می خواستدر اي

 يجاري و ...  –بخاري    و ..  –مزهره  –اول يا آخر آيها ي می باشد را بنويايد مايند : مزهرا 
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 جمالت چهار کلمه ای :

  جمله اي چهار كلمه اي بنوياند كه اول هر كدام امز ستامز دايش آمومزان می خوا ييز در اين تمرين

 باشد .  ا  –س  –ب  –م حروف آيها چهار كلمه به ترتيب 

 یر عجیب : تصاو

  تصاويري امز حيوايات يا گياهان را بكشند به يروري كره   ستدر اين فعاليت امز دايش آمومزان می خوا

 سر يك حيوان و تنه حيوان ديگر استفاده شده باشد .  در يك تصوير امز 

 مشاهده فیلم : 

در           در اين يروع فعاليرت يرا فيلمری را بره دايرش آمرومزان يمرايش مری دادم و اگرر امكران يداشرت             

 و می خواست  كه پايان آيرا حدس بزيند .  مكردمی سريال هاي يمايشی تلويزيويی استفاده 

 تصویر سازی  : 

رد و يرا ... بره دايرش    در ايجام اين فعاليت يك تصوير ) يك تكه مقواي ريگی به شكل بيضری يرا گر   

نی را در يظرر گرفتره و   شكل پرائي  هم  و امز آيها می خواست  ظرف مدت مشخص شدآمومزان می داد

 ترسي  كند كه اين تكه مقوا قامتی امز آن جدا باشد پس امز كشيدن  يامی براي آن ايتخاب كنند .(

 :فراخواني سمعي 

امز مطالرب   می خواستند. بدين يريق كه امز فرمزيدايشان  می داديداين فعاليت را اولياء در خايه ايجام 

با آيها صحبت كنند و يا امز فرمزيد خود  اتفاقاتدرباره آن ل ،شب در منز هو آيچه در كالس اتفا  افتاد

 د . نا ياد بدهآيها درس هايشان را به  دنبخواه

 

 داستان پردازی :
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بود كره تعردادي   « داستان پردامزي » دايش آمومزان  سطح يادگيرييكی امز فعاليت ها در راه پرورش 

اژه هاي داده شده داستايی در چنرد سرطر     با وستو امز آيها می خوا می دادمكلمه به دايش آمومزان 

  يامی براي آيها ايتخراب  و امز آيها می خواست،   می خوايدمستايی براي دايش آمومزان اد . يا دنبنويا

كه به دلخرواه داسرتان را    كردمد يا اين كه داستايی ييمه تمام خوايده و امز آيها  در خواست می نكن

براي آيهرا   يیم يا حكايت ها و لطيفه ها و ينزهاشان می دادعكس و تصوير به آيها يتمام كنند . يا 

 می خوايدم و می خواست  يامی براي آيها ايتخاب كنند . 

 کاردستي :

س شمع و ... بره كرال   –قيچی  –يوارچاب  –يخ  -وسايل و اشياي گوياگويی امز جمله : خمير بامزي 

ين وسرايل را برداريرد و برا همفكرري و       كه هر گروه تعدادي امز ابرده و امز دايش آمومزان می خواست

 ست كنند . رهمكاري يكديگر كاردستی د

 نقاشي : 

يقاشی دلخواه خود را بكشند و  می خواست  ناسب در اختيار دايش آمومز ، امز آيهابا قراردادن وسايل م

   درباره يقاشی اش حرف بزيد . كه با روش ابتكاري در يقاشی جذاب ترر مری  ستخوامی  آيهابعد امز 

 شد . يقاشی با ايگشت و ... و يا يقاشی حروف الفباي فارسی يا عددها به صورت و اشكال گوياگون . 

 

 کلمات مشابه :

در شناختن حروف يك صدا و چند شكل و حرروف يرك شركل برا     برخی امز دايش آمومزان  كالسدر 

  برا  می خواستاين مشكل امز دايش آمومزان  چند صدا با مشكل روبه رو هاتند . براي بريرف كردن

ث ( كلماتی بارامزيد و سرپس برا كلمرات      –ص  –مشابه هاتند مايند ) س حروفی كه امز يظر صدا 
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. با اين روش دايش آمومزان با دقت بيشتري به يكرات اماليری   ساخته شده داستان كوتاهی بنوياند 

، مری  يرد  ادی كه در يرح داسرتان امز خرود يشران مری د    سطح يادگيريو با  كرديدكلمات توجه می 

 ند جمالت جالب و خنده داري را يرح كنند . اتتواي

 کلمه حذف شده : 

م ترا پراي ترابلو    كررد يكی امز بچه ها را ايتخاب می  ه ودر اين فعاليت روي تخته ، جمله اي را يوشت

امز كالس خار  شود بعد امز خار  شدن دايش آمومز امز كالس ، يرك يرا   و بيايد و جمله را آرام بخوايد 

كالس بيايد و با ديدن جمله به   كه ف كرده و امز آن دايش آمومز می خواستجمله را حذ دو كلمه امز

 بگويد كه چه كلمه يا كلمه هايی حذف شده است .  ،ياقص

 حرف اضافي :

  با اضافه كردن ست  و امز دايش آمومزان می خواشتدر اين تمرين يك كلمه مناسب روي تخته می يو

  با هر كلمره جديرد يرك جملره     ستيدي باامزيد . سپس می خوايك حرف به ابتداي كلمه واژه جد

امز كلماتی استفاده كني  كه دايش آمومزان در امالي آن كلمات اشكال  براي اين كار باامزد بهتر است

 داريد . 

 

 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

بود . كره  اجرا درآمد مزيگ دايره يا حلقه تفاه   به يكی ديگر امز يرحهايی كه در مدرسه و در كالس

يی آن امز يريق شركت دادن دايش آمومزان در بامزي ها و فعاليت هاي مختلف در كرالس ، مهرارت   

هاي شخصی و بين فردي آيان تقويت می شد و روحيه ي همكاري و همباتگی در گروه ايجاد می 

تقويرت   –گرديد . كه امز جمله اهداف اين مزيگ به شرح ذيل بود : كمك به ايجاد ايضرباط شخصری   
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كمك به رشد مهارت هاي گوش دادن و ... احترام قائل شدن براي خود و ديگران  –عتماد به يفس ا

تشويق جرئت و جاارت در ابرامز عقايد و يظريات خود ، ايجاد ارتبايات  –، تشويق همكاري گروهی 

ه و هر دايش آمومزان يك يا دو بار در هفت بامثبت بين دايش آمومزان  يحوه كار به اين صورت بود كه 

بار به مدت محدودي در كالس به صورت دايره و حلقه وار می يشاتند . به يوري كه تماس چهره 

يكديگر را به خوبی ببينند . كه مدت مزمان جلاه متناسرب برا سرن    به چهره داشته باشند و بتوايند 

ارت هراي  دايش آمومزان و ييامز كالس متفاوت بود . كه در اين مزيگ به منظور بهبود بخشيدن به مهر 

ارتبايی همكاري و حل تعارضات و ماائل شخصی دايش آمومزان مورد استفاده قرار می گرفت . كره  

هاي مختلف ، يظريات و عقايد به دايش آمومزان فرصت داده می شد كه امز يريق ايجام دادن فعاليت 

ان ابررامز  ديرد و قضراوت ديگرر   هو احااس خود را در محيطی سال  و تاكيد كننده ، به دور امز ترس ت

كنند . كه امز اين مزيگ براي حل ماائل مدرسه ييز كمك می گرفت  . كه دايش آمومزان در هفته بره  

و  ي و آن را تحليل مری كررد   ي به بررسی ماائل مشتر  می پرداخت ويور مرتب جمع می شديد 

ايرش  آن گاه راه حل هاي مورد توافق را به مدير مدرسه عرضه می كردي  . كه ايرن كرار گروهری د   

آمومزان در جهت جات و جوي مائله و يرح و ارائه پيشنهاد ها براي حل مارئله ، فرصرتی برراي    

هر كدام امز اعضا فراه  می آورد . مزيگ دايره شرايطی داشت كره هرر كرس بره      سطح يادگيريبرومز 

يوبت حرف بزيد و هر كس ه  حرف می مزيد به او توجه كنند و به حرفش گوش دهنرد . مشراركت   

يش آمومزان در حل ماائل كالس ييز وسريله مروثري برراي درگيرر كرردن آيران در مزيردگی        دادن دا

 مدرسه و حمايت امز يكديگر بود . امز جمله فعاليتهايی كه در مزيگ دايره  براي اين كالس رايج بود . 

 :  بازی هایي برای آشنایي با نام ها و اختالط با یكدیگر  -1
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ويژگی هراي مثبرت    می شد يام خود و ساير دايش آمومزان ودر اين فعاليت امز دايش آمومزان خواسته 

افرادي غير امز دوستان صميمی خود بنشيند به اين ترتيب ، برين   ديگران را به مزبان آوريد يا در كنار

 اعضاي گروه يزديكی ايجاد می شد . 

 بازی برای تقویت مهارت شنیدن  -2

اي توسط يكی امز دايرش آمرومزان و   گفتن كلمه و ساختن جمله توسط دايش آمومزان همچنين جمله 

 جمالت يكديگر را كامل می كرديد و ... به تدريج يفرات بعدي 

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

كه معل  مائله اي را در مورد كالس يا مدرسه مطرح می كررد و هرر يرك امز دايرش آمرومزان يظرر       

 اصالحی خود را ارائه می داديد و ... 

 ویت احساس تعلق به گروه بازی هایي برای تشویق همكاری و تق -4

بدين صورت كه يكی امز دايش آمومزان ايالعاتی را در اختيرار دايرش آمرومز ديگرر قررار مری داد و او       

ايالعات دريافت شده را به گروه منتقل می كرد . يا اين كه تصويري ييمه تمام دست به دست مری  

بعد تصوير كامل شرده كره    گرديد و هر دايش آمومز يك خط يا يرح كوچكی به آن اضافه می كرد و

 می شد .  حاصل كار دسته جمعی گروه است به معرض يمايش گذاشته

 س ها و عواطف ابازی هایي برای ابراز احس -5

و  در  مری يوشرتند  آوريد و يا بر روي تكيه كاغذي می دايش آمومزان احااسات خود را بر روي مزبان 

 می شدم .  مز يظريات دايش آمومزان آگاه كه با خوايدن آيها ا می داديدجعبه اي در كالس قرار 

 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :راه حل هاي ايتخابی و پيشنهادي را به منظور ايجاد تغيير و بهبود شرايط به اجرا گذاشت  
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برگزاري جلااتی با اولياء و همچنين كالسرهاي آمرومزش خرايواده در يرول سرال       -

  سطح يادگيريتحصيلی با عنوان 

در ساعات درسری بره ويرژه دروس بخروايي  و      سطح يادگيرياده امز تمرينات استف -

 بنوياي  و رياضی 

باال بردن روحيه اعتمراد بره يفرس و    به كارگيري شيوه هاي مختلف تشويق جهت  -

 خودباوري در دايش آمومزان

اختصاصی قامتی امز باغچه گوشه حياط برراي هرر كرالس جهرت كاشرتن گرل و        -

 بوجود آوردن فضاي سبز 

 بر پايی يمايشگاهی امز كارهاي خال  دايش آمومزان  -

 برگزاري جلاات گردهمايی دوستايه توسط گروه هاي دايش آمومزان در مزيگ دايره  -

در كتابخايره  تشويق هر چه بيشتر دايش آمومزان به خوايردن كتراب و عضرو شردن      -

 كالسی 

 دايرهايجام بامزي هاي گروهی در ساعت مزيگ   -
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ل ) اجراي آمزمايشی ( شور و شعف و عالقه دايش آمومزان را مشاهده كرردم و  وقتی در پايان هفته او

پيشرفت آيها را در يادگيري دروس سنجيدم ، مصم  شدم اين بريامه را تا پايان سال تحصيلی ادامه 

تعيين شده براي هفته ي دايش آمومزان بريامه ريزي می يمودم و ده  در يتيجه با يك بريامه ريزي 

 را براي اين منظور آماده می كردم كه در يول سال تحصيلی قابل اجرا بود . بريامه هايی 

گاهی اوقات براي اين كه در امر تدريس ، تنوع ايجاد گردد و خاتگی بوجود ييايد  -

، به تقاضاي خود دايش آمومزان امز آن تمرينات براي يادگيري بيشتر و جذابيت كار 

 استفاده می يمودم . 

آن تمرينات به صورت يرحری و بره عنروان تكليرف بره دايرش       گاهی اوقات ييز امز  -

 آمومزان داده تا خود به مرحله اجرا در بياوريد . 

با حضور و يظارت برر   را  با ايجام اين كارها كالس و مدرسه شور و حال ديگري پيدا كرد كه اين امر

ه ها ييز اعرالم  ايوادخ متوجه می شدم و اكثر سطح يادگيريگروههاي دايش آمومزي در ساعت مزيگ 

 می داشتند كه فرمزيدايشان در خايه ييز امز شور و هيجان خاصی براي ايجام تكاليف دارد . 

، اين يرح تغيير اساسی در اختيار دايش آمومزان بوجود آورد كه باعرث شرد كره در    با گذشت مزمان 

 بارور كردن استعدادهاي خال  دايش آمومزان يقش اساسی داشته باشد . 

 :  2عات شواهد وری اطالآگرد

گر چه امز رفتارها و اظهار يظرهاي دايش آمومزان و همكاران پيدا بود كره تغييرر و تحرولی در رفترار     

دايش آمومزان بوجود آمده است . براي اين كه دقيقا  مشخص شود كه روشهاي به كار رفته شده موثر 

نی و موثق جمع آوري كن  . در يا يه تصمي  گرفت  درباره آيچه ايجام داده ام ايالعات عيبوده است 
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يك جلاه مشتر  با معلمان راه هايی را براي مطرح شدن امز يتايج كار پيش بينری كرردي  . امز آن   

 جمله : 

 اظهار يظر همكاران و معلمان در مورد رفتار دايش آمومزان و مقاياه رفتار آيها يابت به قبل  -1

 در مدرسه  سطح يادگيريح ش آمومزان بعد امز اجراي يرمقاياه پيشرفت تحصيلی داي -1

 يظر خواهی كتبی و حضوري امز والدين و اظهار يظر در مورد رفتار فرمزيدايشان در منزل و ...  -2

 يظر خواهی كتبی و شفاهی امز دايش آمومزان و سنجيدن وضعيت قبلی دايش آمومزان  -0

 

 فرم نظر سنجي از همكاران و معلمان در مورد وضعیت رفتاری دانش آموزان

خههههو        متوسهههه         دانش آموزان کالستان نسبت به قبل چگونه است رفتار -1

 ضعیف 

آیا برنامه های مورد نظر بر پیشرفت درسي دانهش آمهوزان    -2

 تاثیر داشته است ؟ 

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

خههههو        متوسهههه         وضعیت کلي مدرسه را چگونه مي بینید ؟  -3

 ضعیف

اقدامات انجام شده چه تاثیری بر رفتهار دانهش   برنامه ها و  -4

 آموزان داشته است ؟

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

 

 فرم نظر سنجي از اولیاء در مورد وضعیت رفتاری فرزندانشان :

خههههو        متوسهههه         رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1
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 ضعیف 

ي دانهش آمهوزان   برنامه ها چه تاثیری بر پیشرفت تحصهیل  -2

 داشته است ؟

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

  

% اوليرا امز وضرعيت   82% معلمران و   82شواهد جمع آوري شده در اين مرحلره يشران مری داد كره     

رفتاري دايش آمومزان رضايت داشتند و  اجراي اين يرح در امر پيشرفت دايش آمومزان يقش بازايی 

 داشته است . 

 

 حل جدید و تعیین اعتبار آن : ارزشیابی  تاثیر راه 

ن دبارتان قررار   ير ا و مديراجراي اين بريامه مورد توجه اولياء و دايش آمومزان و همچنين آمومزگاران 

و براي همره دايرش    ها  گرفت به يوري كه آيان خواستار فراگيرشدن اين بريامه در سطح همه پايه

 آمومزان حتی در سالهاي آتی شديد . 

شادي و يشاط را براي دايش آمومزان فراه  آورد بره يروري كره مردير مدرسره      همچنين اين بريامه 

 تحصيلی دايش آمومزان داشته است . معتقد بود باياري امز اين فعاليت ها تاثير مثبتی بر پيشرفت 

والدين ييز ايجام دادن ايرن فعاليرت هرا را باعرث خوشررفتاري ، احاراس مارئوليت پرذيري  و ...          

 تند . فرمزيدان خود می دايا

برود    سطح يرادگيري همچنين پس امز آمومزش المزم اولياء در كالسهاي آمومزش خايواده كه در مزمينه 

 دران و مادران براي فرمزيدان خود به كار می گرفتند به شرح ذيل بود : ارمزيابی روشهايی كه اين پ

 روش هايی كه پدران و مادران به كار برديد : 
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  .قائل هات  و او را تشويق به بيان آيها می كن من براي عقايد فرمزيد خود احترام  -

ا ديدن و حتی وقت خرود  من احااس می كن  يك كود  بايد براي فكر كردن ، ي -

 را به بطالت گذرايدن فرصت داشته باشد . 

 .من اجامزه می  ده  فرمزيدم باياري امز تصمي  ها را خودش بگيرد  -

 ه چيزها كاوش و سئوال كند . من فرمزيدم را تشويق می كن  كنجكاو باشد و دربار

ايمينان حاصل می كن  كه فرمزيدم می دايد آيچه او آمزمايش يموده يا ايجرام مری    -

 دهد مورد تاييد من است . 
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 : عبارت بود امز آيچه اين پدران و مادران براي آموختن كاري به فرمزيدايشان ايجام می داديد

 كود  را تشويق می كرديد  -

 كود  ، رفتاري براي باال بردن روحيه ي او بود  عكس العمل آيها يابت به -

 به يظر می رسد امز آن موقعيت لذت می برديد  -

 امز بودن با كود  خود خوشحال بوديد  -

 حامی و مشو  كود  بوديد  -

 كود  را تحاين می كرديد  -

 قادر به برقراري روابط خوب كاري با كود  بوديد  -

 و ماتقل عمل كند  كود  را تشويق می كرديد تا خود تصمي  بگيرد -

سرطح  گرچه به كار گيري اين بريامه يشان دهنده اين بود كه اين بريامه يقرش اساسری در پررورش    

ايده هاي مطرح شده در)تجزيره   دايش آمومزان داشته است.ولی ارمزيابی كلی بريامه،براساس يادگيري

 ( به شرح ذيل است:12و تحليل ايالعات ص

( 1روس در راس كار می باشرد. در )اجرراي ايرده   د چرا كه تدريس د( به مرحله اجرا در ييام1)ايده 

را در قالرب مطالرب درسری     سرطح يرادگيري  % با موفقيت ايجام شد و توايات ،روشهاي پرورش 82

رسيد و در اين مزمينه ايالع رسرايی المزم   % با موفقيت كامل به ايجام22( ييز 0و2كن .)ايده استفاده

 (ييز به دليل مشكالت به مرحله اجرا در ييامد.3و5به خايواده ها ايجام شد.)ايده

 همچنين در اجراي اين بريامه با مشكالتی مواجه بودم كه:

 اجراي همه بريامه ها و بامزي ها در كالس درس امكان پذير يبود. .1

برخی امز خايواده ها با ايجام چنين تمريناتی در منزل موافق يبوديد و آن را مرايع پيشررفت    .1

 د می داياتند.درس فرمزيدان خو
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تدار  خيلی امز وسايل و يراحی خيلی امز تمرينات)پامزل ،تصوير و...( براي معل  وقرت گيرر    .2

 بود.

برخی امزاوليا يظر مااعدي براي ايجام كارهاي خالقايه يداشتند. برراي بعضری امز آيهرا قابرل      .0

 در  يبود كه ايجام چنين تمريناتی باعث پرورش استعدادهاي درويی آيها می شود.

در بريامه كالسی،مجبور بودم گاهی امز ساعات  سطح يادگيريدليل يداشتن ساعتی ويژه  به .5

 درس هنر و يا ورمزش دايش آمومزان استفاده كن . 

شايد ايجام چنين بريامه هايی براي ساير معلمين سخت باشد و يا وقت المزم برراي ايجرام آن را   

متنوع،در تمام دروس می توان اين كرار   يداشته باشند ولی با به كار گيري تلفيقی امز شيوه هاي

 را ايجام داد و مشكل را بريرف يمود.

 ج مطلوب دست يافت :به هر حال در اجراي اين بريامه ها و ايده ها به يتاي

 ايالع رسايی خايواده ها و جلاات آمومزش خايواده .1

 داشتن بريامه هاي متنوع و گوياگون در تدريس .1

ايش آمومزان با شركت در فعاليرت هراي گروهری و ايجرام     بارور كردن استعدادهاي درويی د .2

 كارهاي خالقايه

 پيشرفت درسی دايش آمومزان در دروس مختلف .0

سرطح  به كارگيري اين روش ها يشان دهنده اين امر بود كه والدين و معل  می تواينرد در پررورش   

در اختيرار دايرش   را  دايش آمومزان يقش داشته باشند ،ولی بايد فرصت هرا و  شررايط المزم   يادگيري

 آمومزان قرار داد.
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 تجداد نظک   تصملم گلکد نهاای :

پس امز اين كه  ايالعاتی در مزمينه چگويگی اجرا و يتايج فعاليت هاي خود جمرع آوري يمرودم و برا    

ات و پيشنهاد هاي همكاران و جلااتی كه با اولياي دايش آمومزان داشت  سعی يمودم توجه به ايتقاد

ك  و كاستی ها را جبران كن  و آن يور كه شواهد امر يشان می داد بحمداهلل فعاليرت هراي ايجرام    

مناسب و قابل قبول بود . هر چند ضعف هايی در آن يهفته بود ولی قابل بريرف كردن بود . به شده 

به وجود آورد . كه همگی امز آن لذت برديرد .  ه   در دايش آمومزان و ه  والدين  ،ل ايگيزه ايهر حا

امرومز در اين دباتان ، در حيايی كه اولياء با دست هاي پر تالش خود فضاي سبز و محيطی امن و 

سر سبز براي بامزي و جات و خيز و فعاليت هاي آمومزشی فرمزيدان  خود فراه  كررده ايرد ، صرداي    

شاد كودكان ه  چنان به گوش می رسد و پنجره هاي كالس ها يه فقط به سوي  يهمهمه و هياهو

حياط ، بلكه به سوي روستا و محيط مزيدگی ، به سوي شهرستان ، به سروي كشرور و دييرا گشروده     

است . معل  ها در حياط ، در راهرو ها ، در كالس و امز پشت پنجره ها حركات و فعاليت هاي دايش 

خود را مشاهده می كنند . اينان كودكان يك روستا هاتند كه با كمی توجه ، كمی مطالعره ،   آمومز

و برجارته تررين   آمزاده تررين    ،كمی صرف وقت ، كمی عشق و ايتظار خواهند توايات مولد تررين  

سامزيدگان كشور خود باشند و ثمره تالش و توجه مربيان خود را به صرورت هديره اي ارمزشرمند بره     

 ي آينده ايتقال دهند . يال ها
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 نتایج : 

 . ( افزايش يافت  سطح يادگيريسطح آگاهی والدين در مزمينه يكی امز موهبت هاي الهی )  -1

 . دايش آمومزان فعاليت هاي عملی را بهتر پانديده و در  كرديد  -1

 شكوفا و تقويت گرديد.احااس مائوليت و خودباوري در آيها اعتماد به يفس و   -2

والدين با چگويگی ايجام اين فعاليت ها و اهداف آيها آشنا شده و بهترين راهنما و كمرك برراي    -0

 . فرمزيدان خود گرديديد 

 عدم تاكيد اولياء بر يمره دايش آمومزان  -5

 به مفاهي  درس تالط پيدا كرديد  سطح يادگيريدايش آمومزان با ايجام فعاليت و تمرينهاي  -3

پرداختره و بارياري امز آن وسرايل     سطح يرادگيري راستاي اهداف آمومزشی به  دايش آمومزان در -7

 دست ساخته هاي خود آيان بود . 

 حس كنجكاوي آيها پرورش يافت و به يك رقابت سال  و سامزيده رسيديد  -8

 حس مشاركت جويی در بين آيها تقويت شد  -2

 با ه  مزياتن را تجربه كرديد  -12

 ي جديد آشنا شديد با مطالب و تجربه ها -11

 در تمامی دروس پيشرفت قابل مالحظه اي داشتند  -11

 به خوايدن كتاب عالقمند شديد  -12
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 نتیجه گیری : 

ايجاد خواهد شد  اگر به فعاليت هاي خالقايه بيشتر توجه شود تحولی در كارها و كالس هاي درس 

.  كنرد سروي ياشرناخته هرا برامز      ل يموده و دريچره اي بره  اهيكه می توايد آمومزش و يادگيري را ت

و روشهاي مختلف تدريس بيشتر آشرنا شرويد و شريوه هراي سرنتی را كنرار       همكاران بايد با اصول 

بگذاريد . حال كه شعار دايش آمومز محوري را اساس كار خود قرار داده اي  بايد ذهن و عمل دايرش  

محريط هرا و فضراهاي بری روح و كارل      به كار گرفته و آن ها را تقويت يمايي  مزيرا  آمومزان را تواما 

كودكان می شود . معلمان می تواينرد بردون    سطح يادگيريكننده و يكنواخت كالس ، مايع رشد و 

 سطح يرادگيري صرف هزينه هاي مزياد مجموعه اي امز مطالب و مواد آمومزشی را فراه  يمايند كه در 

ی به شكل بديع و خالقايه استفاده می كودكان مزمايی امز مواد آمومزش تاثير داشته باشد. دايش آمومزان

رتيب دادن به آيها يقش فعال داشته باشند . تكه خود در ايتخاب ، سامزمايدهی ، تهيه و يظ  و  ،كنند

كاري  ،دست مزدن به كار خالقايه بدون برخود داري امز يك منبع الهام ملموس و عينیبراي كودكان 

ايديشه ورمزي دايش آمومزان است اين  نطقی ووظيفه ي مدرسه پرورش تفكر مپس بس دشوار است 

مكن يمی شود مگر در سايه آمومزش درست و دقيق و اثر بخش و ايجاد باور و گرايش به سوي مامر 

 عمل و تفكر كه البته بايد در جريان تدريس و يادگيري صورت گيرد . 
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 در معلمان و دانش آموزان  سطح یادگیریپیشنهادات كلی برای پرورش 

ده سالگی اسرت   عمدتا  قبل امز سطح يادگيريا توجه به يتايج تحقيقات يابی بر اين كه سن ايجاد ب

يد به يقش دوره پيش دباتان و دباتان بيشتر توجه شود و تغييرات اساسری در سراختار   بنابراين با

 اين دوره ايجام گيرد. براين اساس پيشنهادهاي ذيل عنوان می شود:

 و راهكارهاي پرورش و تقويرت آن   سطح يادگيريعلمان با مفاهي  آشنا ساختن مديران و م

 در فراگيران  با تشكيل دوره هاي آمومزش ضمن خدمت 

   دايرش آمرومزان را    سرطح يرادگيري  تغييرات اساسی در كتاب هاي درس كه مزمينه رشرد و

 فراه  آورد 

  ايرش آمرومزان   را د سطح يرادگيري تغيير در شيوه هاي ارمزشيابی و امتحايات كه بتوايد رشد

 بانجد . 

  و چگويگی كمك به رشد آن امز  سطح يادگيريايالع رسايی به خايواده ها درباره ي اهميت

 ير  مختلف 

  عالقه مند كردن دايش آمومزان  به مطالعه 

  فعال سامزي تشكل هاي دايش آمومزي كه خوديابی و خود شكوفايی و اعتماد به يفس دايش

 آمومزان افزايش يابد .

 در مدارس و گنجايدن راه هاي پرورش آن در بريامه  سطح يادگيريی به يام اختصاص درس

 درسی مراكز تربيت معل  و تمام موسااتی كه معل  و مربی تربيت می كنند 

  استفاده صحيح و مطلوب در ساعت درس ايشا 

  يوآوري ، ابتكار  سطح يادگيريتغيير يام درس هنر و يقاشی به پرورش ، 
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 ( به دايش آمومز  آمومزش يورش فكري ) بارش افكار 

  استفاده امز شيوه هاي حل مااله و پرورش و پاسخ و تدريس 

  و راهبردهاي مقابله با آن سطح يادگيريشناخت موايع برومز 

         سرطح  تقويت حس خوداتكايی معلمان برراي بررومز هرچره بيشرتر يرو ايديشری ،يروآوري و

 يادگيري

 ن خال تشويق مادي و معنوي معلمان،مديران و فراگيرا 

  ابداع و كشف راه كارهاي يو براي حل مشكالت و يارسايی هاي موجود در آمومزش و پرورش

 به كمك معلمان
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 كتاب

   چرا   و يوآوري ، ياشر ، عارف كامل ،  سطح يادگيريامير حاينی ، خارو ، روان شناسی

 .   1280اول ، 

  سرطح  اي هر ر حارن قاسر  مزاده ، اسرتعدادها و مهرارت     توريس ، يی يان ، ترجمه ي دكت

 .   يادگيري

 ( 1281حاينی ، افضل الاادات)    و شريوه هراي پررورش آن ،     سرطح يرادگيري  ، اهميرت

 .مشهد ، آستان قدس رضوي

   1275سيف ، علی اكبر ، روان شناسی پرورشی ، چا  شايزده  ، ايتشارات آگاه ، تهران  . 

  ايتشارات ايجمرن اوليراء و مربيران ، شرماره ي      طح يادگيريسسليمايی ، افشين ، كالس ،

 .  101ايتشار 

 قاسمی پويا،اقبال،راهنماي معلمان پژوهنده 

  1280، ايتشارات رسايه تخصصی  سطح يادگيريكريمی ، علی ، پرورش  

 مجالت 

  (  212،  222شماره هاي ) 1280تاباتان  –ماهنامه تربيتی پيويد 



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان  0333با قيمت فقط  اقدام پژوهياين 

 www.asemankafinet.ir . مراجعه کنيد

 

 53 

 دايش آمرومزان ، سرال    سطح يادگيريهلل ، محتواي درسی و پرورشی رشد تكنولوژي ، فر  ا

  7پنج  شماره 

  ، ر دايش آمرومزان  د و شيوه هاي پرورش آن سطح يادگيري» رشد معل  ، محمد آرمند » ،

 .  11سال 

 1283رشد معل ،دوره ي بيات و شش ، ييمه اول مهر  


