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

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

1 
 

 

 

 

 گزارش تخصصی آموزگار چهارم :

 کالس موزانآ دانش حسادت حسمشکل حل 

با استفاده از ايجاد رقابت چهارم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

2 
 

 

 فهرست مطالب

 4.......................................................................................................................................... دهیچک

 4........................................................................................................................................... مقدمه

 5 .................................................................................................................................... مساله انیب

 7 ........................................................................................................................... موجود وضع انیب

 7 ................................................................................................................ : یتخصص گزارش اهداف

 7 ................................................................................................................................ : یجزئ اهداف

 7 ......................................................................................................................... : شاخص با سهیمقا

 7 ....................................................................................................................... اطالعات یآور جمع

 8 .................................................................................................................... ها داده لیوتحل هیتجز

 8 ............................................................................................................................ :همکاران نظرات

 9 ...................................................................................................................... : آموزان دانش نظرات

 9 ............................................................................................................................. یعلم یها افتهی

 01 ................................................................................................................................. رقابت یمعنا

 01 .................................................................................................................... دنیشیاند یبرا ینکات

 05 ............................................................................................. :یگروه بحث وهیش به سیتدر روش -

 05 .................................................................................................... یگروه بحث روش یاجرا مراحل

 01 ........................................................................................... یگروه بحث روش یتهایمحدود و ایمزا

 08 ........................................................................ گروه اعضا بیترک و گروه هر عضو آموزان دانش تعداد

 09 ....................................................................................................................: دیجد حل راه یاجرا



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

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

3 
 

 09 .................................................................................................................................... اجرا روش

 09 ................................................................................................................................ سیتدر روش

 10 ...................................................................................................................................... یابیارزش

 10 ................................................................................................................... :السک یابیازرش نیاول

 11 ..................................................................................... رقابت جادیا در یگروه یها تیفعال ضرورت

 11.............................................................................................. رقابت در  یگروه یها تیفعال یایمزا

 14 ............................................................................................ ( قوت نقاط) طرح یاجرا از بعد یابیارز

 15 ................................................................................................................................ : ضعف نقاط 

 15 ................................................................................. : یگروه کار آموزان دانش یمند عالقه یراهها

 11 ............................................................................................................................... : یریگ جهینت

 17 .............................................................................................:درس بهتر یریفراگ جهت یشنهاداتیپ

 18 ..................................................................................................................... : استفاده قابل منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

4 
 

 چکیده

 داشتن نتیجه رقابت و مبارزه و چشمی هم چشم. کند می جلوه متفاوت اشکال به و مختلف افراد در حسادت

 نسبت به فرد آنکه شرط به باشد، هم ها پیروزی از بسیاری مبنای تواند می حسادت. است صفت همین

 کنند می حسادت خود صمیمی دوستان به آموزان دانش اغلب. باشد داشته را خصیصه ینا متعارفی و معمول

. باشد می نفر دو بین رقابت ایجاد در عاملی این و باشد بیشتر او نمره از خودشان نمره همیشه دارند دوست و

 اندیشه رد نباید معلم یک. بدهد او است، شده نمی متوجه معلم که را دوستش اشتباه سوال است ممکن

 یک نقش اصوال. کند هدایت خود صحیح مسیر در را ویژگی این بتواند باید بلکه باشد، صنفت این سرکوب

 .راهبرنده نه باشد کننده هدایت نقش باید افراد پرورش در معلم

 در را کالس افراد که ترتیب بدین مثال. کند ایجاد ها گروه در را حسادت و رقابت حس تواند می معلم یک

 خود برای گروه هر که را نامی سپس. باشد اختیار به گروهها در یادگیری. کند تقسیم خاصی های روهگ

 او. بپردازد ها گروه این در رقابت ایجاد به مستقیم غیر طور به سپس. کند انتخاب گروه آن برای پسندد می

 یک نمره عنوان به را آمده بدست دعد و بگیرد میانگین آنها از و کرده جمع گروه افراد تمام نمرات تواند می

 .بگیرد نظر در گروه

 یک به وقتی ما مثال. است فرد خود سمت به جهتش غبطه اما. است دیگر شخص سمت به جهتش حسادت

 خوریم می غبطه وقتی اما شود زایل اش زیبایی کاش ای گوییم می دل در کنیم می حسادت زیبا فرد

 واقع در. شود بهتر ظاهرم تا شود، شاداب پوستم و کنم پیدا اندام بتناس تا کنم ورزش باید من گوییم می

 یکسری به دسترسی با توانی می اما ای، شده  زخمی دیگر شدی زخمی وقتی که است زخم یک مثل حسادت

 کمتر حسادت تیرهای که کنی حرکت طوری و شوی زخمی کمتر که کنی واکسینه را وجودت راهکارها

ابتدایی بعد از برخود با چنین مشکلی در سال تحصیلی اخیر  چهارمانب آموزگار پایه اینج .بنشیند تنت روی

  تصمیم گرفتم حس حسادت دانش آموزان را به رقابت تبدیل کنم.

 مقدمه 

 عواطف آنکه حال ندارد، وجود موجودات دیگر در که است بشری  احساسات از ،یکی ضعیف حد در حسادت

 هر ماده به چنانچه.  است مشترک حیوان و انسان در...و رزنددوستی،ف غیرت همچون ای شده ستوده

 حمایت به مادر ،کالغ باشد خطر در کالغی جوجه چنانچه و کرد خواهد دفاع آن از ،نر شود تعرض حیوانی

 ای ،غریزه شود می همت تمام و دقت کمال صرف موجب که مثبت و اندازه به حسادت اما. خواست برخواهد

 خداوند، چراکه. دارد وجود افراد همه در آن ی اولیه و ضعیف حد و. است آدمی محرک تنها که است

 هدایت رشد سمت به کودکی وادی در ، نیرو همین بواسطه را او و آفرید حسادت انرژی با را خود،انسان
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 بلوغ و رشد از پس اما. است ،حسادت اجتماعی فعالیتهای و رشد و کودکان،برای محرک بیشترین لذا. فرمود

 .دهد انجام را غریزه،کاری روی از نه و خداوند رضای خاطر به تنها بشر که است این الهی ،آرمان عقلی

 با حسادت برخورد در که است حسادت خوب ،شکل - کرد یاد مثبت رقابت به توان می آن از که - غبطه

 می تغذیه حسادت کلی شکل از دو ،هر "آلود بیمار حسادت" و غبطه لذا. آید می وجود به سالم فرد روح

 هستند هم ضد اما شوند،

 ایجاد حسی خورد،و می کلید شود،حسادت می جلب دیگری شخص نعمتهای به ناگهان ، فردی توجه وقتی

 به رسیدن برای حرکت، بنابراین. زند می بهم را فرد روحی تعادل کوتاهی، مدت برای چند هر که  شود می

 حرکت برای را ،مسیری باشد نفس به اعتماد و عزت دارای شخص این اگر وناکن.شود می آغاز مجدد تعادل

 برای بدی آرزوی اینکه بدون.شد خواهد او رشد به منجر و بوده درونش بلندای با هماهنگ که گزیند می بر

 حقارتش بر پیش، از بیش که رود می راهی ،به باشد ای فرومایه و حقیر شخص اگر، اما. باشد داشته دیگران

 برای بستری آنگاه نمود خواهد آن خاص معنای در حسادت روانی بیماری به مبتال را او نهایتا و افزود خواهد

 .آید می بوجود شیطانی وساوس

 

 بیان مساله

 این با همواره ما حال این با شود می اجرا متفاوتی آموزشی ساختارهای جهان متعدد کشورهای در امروزه

 ...کنیم؟ بیشتر را مثبت رقابت و انگیزه آموزان دانش در توانیم می گونهچ که هستیم رو روبه پرسش

 بزرگ موفقیت یک آنان تالش که برسند باور این به آموزان دانش و معلم گاه هر: موفقیت یعنی تالش ۱

 ناامیدی موجب شکست تنها نه و برند می لذت آن از و کنند می تجربه را موفقیت همواره قطع طور به است،

 با دوباره تکلیفی انجام و کار اصالح جهت تجربه، کسب برای مغتنم موقعیتی را آن بلکه  شود نمی نانآ

 ارزش و نهایی نتیجه و خاص هدف به رسیدن تنها موفقیت معنای. دانند می تجربه بر مبتنی ای پشتوانه

 موجبات هدف به هتوج صرف و نشود محقق اهداف تالش، وجود با که است ممکن زیرا نیست شده تعیین

 جمله از نادرست رفتارهای بروز آن پیامد و شود آموزان دانش در حاصلی بی احساس و عالقگی بی و دلسردی

  .است قیمت هر به نتیجه یافتن دست برای نبودن شفاف کردن، تقلب ناسالم، های رقابت
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 رقابت بردن باال در نیز موزان آ شدان عملکرد به نسبت معلم موقع به بازخورد همچنین: بگویید ها مثبت از ۲

 مثبت بازخوردهای و مثبت نکات از همیشه که داشت توجه باید اما است موثر آموزان دانش بین تحصیلی

 .کنید شروع

 و خسته زود خیلی تکراری کارهای انجام از آنان. هستند طلب تنوع نوجوانان و کودکان: باشید داشته تنوع۳

 رقابت ایجاد برای و نکنید استفاده روش و نوع یک از همیشه باشید داشته توجه ینبنابرا شوند می انگیزه بی

 گروهی، فردی، عملکردی، گفتاری، نوشتاری، تکالیف مانند گوناگون های شیوه از باید آموزان دانش تحصیلی

 .گرفت بهره... و خالقیتی

 .یدکن پرهیز آموزان دانش نظرات کردن تحقیر رویه، بی انتقادهای از ۴

 بدون و است پرورش و آموزش اساسی ارکان از یکی معلم.شوید شریک آموزان دانش رویاهای و ها خیال در ۵

 متخصص تنها نه معلم. کرد منظور تربیت و تعلیم برای توان نمی را ای سازنده نقش او، نقش گرفتن نظر در

 .است پژوهان دانش ایگش مشکل و دوست و مشفق مشاور سرمشق،  راهنما، بلکه آموزشی، مسائل

 و رفتار اصالح و صالح در مشتاقانه و مشفقانه آموزد، می را آموزشی مسائل آنکه غیراز بتواند معلم اگر حال

 متعادل عاطفة و احساس روی از بلکه آموزشی خشک مقررات روی از نه آنان با بکوشد، فراگیران تربیت

 جایگاه و حرمت نکند، برخورد ترشرویی و اخم با و عبوس و خشک کند، درک را آنان موقعیت کند، رفتار

 و شد خواهد پرجاذبه و خوشایند کالس درس، کالس باشد، تفاهم و تعامل در آنان با و دارد پاس را آنان

 .داد خواهند نشان اشتیاق کالسی چنین در حضور برای فراگیران

ه  وظیف ترین اصلی واقع در. باشد مسلط و اناتو علمی نظر از که آورد فراهم را کالس جذابیت تواند می یمعلم

 به را وظیفه این تواند می بهتر باشد، تواناتر علمی نظر از که یمعلم و است آموختن و دادن یاد معلم آموزشی

 سطح او درس کالس و نگیرد انجام خوبی به او آگاهی کم با معلم آموزشی وظیفة اگر حال. رساند انجام

 احساس کالسی چنین در حضور به نسبت فراگیران است ممکن باشد، نداشته را ناییدا و اندیشه از مناسبی

 معلم که آموزش از سطح همین به توانند می کتاب مطالعة با خودشان که برسند نتیجه این به و کنند تردید

 .یابند دست است، شده دار عهده را آن

 یا آموزشی مقررات و قوانین است ممکن نهات و داشت نخواهد جذابیت فراگیران برای کالس صورت این در

 از برخی تجارب در. سازد  راضی کالس در حضور به را ها آن «آموزشی مقررات جبر» تر درست تعبیری به

 در آموزان دانش حضور برای را ای گیرانه سخت قواعد آنکه بدون آنان که است شده شنیده و مشاهده انمعلم

 کالس به مشتاقانه را آموز دانش اند توانسته علمی گستردة اطالعات دلیل هب تنها کنند، اعمال و وضع کالس

 .اند برده فراوان های بهره کالسی چنین از آموزان دانش و بیاورند
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 در اما باشد، توانمند علمی لحاظ به یمعلم است ممکن. اوست گویی پاسخ از جدا امری معلم علمی تسلط

  پیش به قوی ذهنی حضور بر عالوه گویی پاسخ زیرا ندهد، نشان اییتوان آموزان دانش های پرسش به پاسخ

 به احترام جدیدتر، و نوتر منابع از استفاده جدید، شبهات و روز اندیشه با آشنایی همانند دیگری های زمینه

 در پرسش جوّ حاکمیت و مشارکت جلب از استقبال و او برای پرسش حق گرفتن نظر در و فراگیر جایگاه

 .دارد نیاز کالس

 سؤاالت و ابهامات مطالبات، به که یمعلم. بود نخواهد گو پاسخ باشد، بیگانه ها زمینه پیش این با که یمعلم

 پرسشگر ذهن برای کالسی چنین و کند ایجاد جذابیت آنان برای تواند نمی ندهد، پاسخ آموزان دانش

 .شد خواهد تلقی جاذبه بی کالسی آموزان، دانش

 دبیان وضع موجو

مساله ای که بنده با آن هستم   … شهر ، … و .. شهرستان.… …دبستان چهارمآموزگار پایه  .… اینجانب

این بود که متوجه شدم رقابت نا سالمی در بین  مواجه شدم وباعث شد که تغییراتی در کالسم ایجاد کنم

به همین دلیل تصمیم .ت دانش آموزانم هست و آنها به هم حسادت می ورزند و رفتارشان با هم خوب نیس

 و حسادت آنها را به رقابت تبدیل کنم.  انجام دهم.  زمینه  گرفتم پژوهشی در این

 اهداف گزارش تخصصی :

 حل مشکل حسادت بین دانش آموزان و تبدیل آن به رقابت سالم

 اهداف جزئی :

 بررسی علل ایجاد حسادت بین دانش آموزان

 ت سالم بین دانش آموزان با استفاده از حس حسادتبکارگیری روش هایی جهت ایجاد رقاب

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص دانش آموزان باید با رقابت سالم در تحصیل موفق شوند .

 جمع آوری اطالعات

وچه کار همدیگر حسادت می کنند  امسال هم طبق سالهای قبل برای اینکه بدانم چرا دانش آموزان به  

و درس رقابت و دیگری به درس نگاه کنند به اهمیت  زان از این حالت خارج شوند وبا دیدکنم که دانش آمو

انتظاری از  بنویسند وبگویند چه  رقابت  پی ببرند ابتدا از خود آنها خواستم که نظرشان را درباره  کالس 

واهی از دانش بعداز نظر خ استفاده شود.  دارند ودوست دارند از چه روشی برای تدریس  درس  کالس 
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صحبت نمودم سپس از تعدادی از اولیاء دانش آموزان دعوت به   حسادت آموزان با مشاور وهمکارانم در باره 

رقابت تا بتوانم دانش آموزانم را به جویا شدم.  دیگرانرا نسبت به  فرزندشان   حسادتآمده وعلل  عمل

    شرکت در کار گروهی ترغیب نمایم.

 هاتجزیه وتحلیل داده 

وسایر   پس از بررسی نظرات ومطالعه کتاب ها ومجالت مختلف و همفکری ومشاوره با مشاور در مدرسه 

می   به نتایجی دست یافتم که به شرح ذیل و کالسدرباره علت عدم عالقه دانش آموزان به درس  همکاران 

   باشد: 

 نظرات همکاران: 

 نداشتن انگیزه   -

 ( ...ومیهمانی ، شب نشینی و  جانبی وحاشیه ای )تفریحتوجه بیش از حد به مسائل  -

 قرار گرفتن توجه ،عالقه وتحت تاثیر برنامه های تلویزیونی وماهواره ای  -

 تحت تاثیر محیط قرار گرفتن -

 والدین به وضعیت درسی دانش آموزان  موقع به   نداشتن برنامه ریزی وعدم رسیدگی به - 

 عدم عالقه به مطالعه  -

  داشتن انگیزه وهدف ن -

 شبانه روز برای دیدن برنامه های تلویزیونی صرف اوقات زیادی از -  

     خانواده سطح تحصیالت - 

اهمیت بود به همین دلیل از آنها خواستم که نظرات   نظر خواهی از دانش آموزان برای من بسیار حائز  

خصاتشان روی برگه ای برایم بنویسند. البته نظر بدون نوشتن مش  را   وعلت عدم عالقه شان  ،خواسته ها 

هم نظر سنجی  پایین ترها نداشت بلکه از پایه های  پایه ششمی  خواهی از دانش آموزان فقط اختصاص به
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دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز ودرس خوان   عالوه بر نظر خواهی از کلیه به عمل آمد. 

 مختصری از گزارش به شرح ذیل می باشد.  ه ای ترتیب دادم کهمصاحب ودانش آموزان ضعیف 

 نظرات دانش آموزان :  

  :نظر دانش آموزان ممتاز ودرس خوان -الف

  معلمنحوه تدریس - 

 خشک وبی روح بودن کالس  -

   کالسیترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش های  -

 س وزمان کم وحجم زیاد در- 

 وزان ضعیفنظر دانش آم -ب  

  نداشتن انگیزه ودرک درست وروشن از آینده  - 

  عدم عالقه به مطالعه و عدم آگاهی به نحوه صحیح مطالعه - 

 تحت تاثیر محیط قرار گرفتن  -

 نداشتن عالقه به کالس ودرس -

باید که حاال جزئی از دغدغه های ذهنی من شده بود و  موارد ذکر شده مهمترین مسائل دانش آموزان بود 

 کردم.  تا جایی که می توانستم در بهبود وضعیت تالش می

 یافته های علمی

 عالمت یا و است نداده رخ چاپی اشتباه گونه هیچ ،«است بد رقابت! »اید خوانده درست!  بله است بد رقابت

  .است مخالف آن نوع هر از رقابت با تربیتی، روانشناسی علم های آموزه. است نیفتاده قلم از( ؟)سؤال

 دنیایی تصور شاید. است غیره و تربیتی هنری، اقتصادی، سیاسی، مباحث در مهم بسیار موضوعی رقابت

 ریشه زندگی ابعاد همه در و شده مردم زندگی ناپذیر جدایی جز رقابت. برسد نظر به غیرممکن رقابت بدون

 آن با توان می چگونه است امروزی جامعه در شده پذیرفته امری رقابت که شرایطی در. است دوانیده
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 پاسخی «کنند؟ می فکر چه رقابت درباره» که سؤال این برای مردم اغلب است؟ بد رقابت آیا کرد؟ مخالفت

 و کرده تقسیم( منفی -مثبت یا و بد یا -خوب یا) ناسالم -سالم رقابت نوع دو به را رقابت ابتدا دارند، تکراری

 تصور این بهتر، عبارت به. باشد ناسالم نباید رقابت یا و است بخو سالم رقابت که دهند می توضیح بعد

  .است مؤثر و سازنده یکی فقط که دارد وجود رقابت نوع دو که دارد وجود

 رقابت،. گیرد می قرار استفاده مورد گوناگون های موقعیت و شرایط در که است انگیزشی ابزاری رقابت،

 رقابت اقتصادی توسعه و تولید افزایش برای. است ابزار تنها ها، یلیخ برای و است انگیزشی ابزار ترین شایع

 اعتقادی هم سیاست در. بینیم می رقابت در را کار چاره کاالها، کیفیت بهبود برای کنیم، می توصیه را

 بخصوص و تربیت در. شود می کشیده کنترل غیرقابل افراطی به گاه که رقابتی دارد، وجود رقابت به جدی

 برای معلمان و مدارس توصیه بهترین. زند می را اول حرف رقابت که هم( پرورش و آموزش) رسمی تربیت

 رقابت از استفاده هم والدین برای. است رقابت حس تقویت و ایجاد آموزان، دانش در تحصیلی انگیزه ایجاد

  .شود می محسوب ضروری و روزمره امری

 و بدیهی. کند می شک آن از استفاده ضرورت در کسی کمتر که دارد عمومیت قدر آن رقابت حال، هر در

 که است آن رقابت درباره شبهه بزرگترین. شود می بزرگ غفلتی و شبهه به منجر رقابت، کردن تلقی عادی

. است مهم کنید می فکر آنچه از بیش بسیار موضوع این ندارد؛ وجود آن درباره شفافی و مشخص تعریف

 اهمیتی آن مفهوم و معنا به کسی و اندیشند می آن بودن ناسالم و سالم و قابتر کاربردهای به فقط همه

  .(تاثیرگذار افراد و مقامات) خاص سطح در هم و شود می دیده عامه سطح در هم نقیصه این. دهد نمی

  رقابت معنای

 کنیم، نمی توجه رقابت معنای به چون ما چیست؟ رقابت معنای که اید کرده فکر موضوع این به تاکنون    

 هم کلماتی مسابقه و رقابت که صورتی در بریم؛ می کار به هم مسابقه واژه با مترادف را آن راحتی به لذا

 تعاریف به. بود خواهد متفاوت نیز آنها کاربردهای طبعاً و است متفاوت کلمه دو این معنای. نیستند معنی

  :کنید توجه رقابت و مسابقه

  .هست نیز دیگری نظر مورد که هدفی به صولو برای کوششی: مسابقه

 .است طرف دو هر نظر مورد که هدفی به وصول از دیگری انداختن پس برای کوششی: رقابت

 در هدف به رسیدن که تفاوت این با است، مشترک هدفی به وصول برای کوششی رقابت، هم و مسابقه هم

 خداوند. شود می روشن موضوع هایی مثال با. ستا دیگری گذاردن سر پشت و انداختن پس به منوط رقابت،

 اید؟ اندیشیده آیه این مفهوم در دقت با حال به تا( ۲)«گیرید سبقت نیک، کارهای در: »فرماید می قرآن در

 یا بزرگتر خیری دیگری، کسی اگر و فرماید می عطا او به ثوابی خداوند داد، انجام خیری کار کسی اگر
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 کار چون که نیست معنا بدان این اما دهد، می ثواب کارش با متناسب هم او به ندخداو داد، انجام کوچکتر

 که کنید ورزش شما اگر یا. بیفزاید دیگری ثواب به و کند کم یکی ثواب از خداوند است، بزرگتر یکی خیر

 و ستنی چنین رقابت در. کاهید نمی همدیگر از چیزی کند، ورزش هدف همین با هم دیگری و بمانید سالم

 های تیم و شود می اول تیم یک فوتبال در. شود می محروم آن از دیگری آورد، دست به را چیزی کسی اگر

 رتبه در بقیه شود، می اول شاگرد آموزی دانش وقتی مدرسه در. گیرند می قرار بعدی های ردیف در دیگر

  .گیرند می قرار بعد به دوم های

 جای به هم را رقابت کلمه راحتی به و فوتبال مسابقه یا و میدانی و دو مسابقه بگوییم ایم کرده عادت ما

 قصد به اگر کردن ورزش. مسابقه نه هستند، رقابت میدانی دوو و فوتبال واقع، در اما بریم، می کار به مسابقه

 رد دارد، وجود هدف محدودیت رقابت، در بنابراین. است مسابقه نباشد، دیگری انداختن پس و باخت و برد

 است؟ بد رقابت چرا. است دسترسی قابل همه برای هدف و ندارد محدودیتی چنین مسابقه که صورتی

 سختی کار ها نگرش دادن تغییر که آنجاست مشکل اما دارد، وجود موضوع این اثبات برای زیادی دالیل

 است، داشته ضورح زندگی مختلف ابعاد در سال سالیان و شود می آمیخته ما زندگی با رقابت وقتی. است

  .بود نخواهد آسانی کار جدید نگرش پذیرفتن

 هم. است تصور غیرقابل ابعاد دارای و پیچیده جدی، بسیار بحثی رقابت موضوع بگوییم اگر بود نخواهد بیراه

 می کلی طور به و دارد غیره و شناختی جامعه روانشناختی، فلسفی، تبعاتی آن نفی هم و رقابت پذیرش

 تبعات باید کنید زندگی رقابت با که بپذیرید اگر شما. دهد قرار تأثیر تحت را انسانی مسائل ابعاد تمام تواند

 البته که داشت خواهد را خود خاص تبعات رقابت بدون دنیایی تصور ترتیب همین به. بپذیرید هم را آن

  .بود خواهد زیادتر العاده فوق آن دردسرهای و ها دشواری

 مسائل در مثالً. دهید می ارائه آن مثبت آثار از شواهدی شما حتم طور به است، بد ترقاب گوییم می وقتی

 آثار تواند می رقابت! بله. باشد آموزان دانش برای انگیزه ایجاد و تحرک عامل تواند می رقابت تحصیلی،

 عواقب و آثار چه نآ که بدانید اگر اما. است مفید و خوب ای پدیده که سازد قانع را ما و باشد داشته مثبتی

 به «است بد رقابت چرا» که سؤال این به پاسخ در بگذارید. گذشت خواهید مثبتش آثار خیر از دارد، منفی

 : کنیم اشاره دالیلی

 یکدیگر با را آنها نوعی به واقع در داریم، وامی رقابت به را افراد وقتی. است مقایسه رقابت اصلی مبنای -اول

 که پذیریم می اگر. فردی های تفاوت اصل: دارد منافات روانشناسی اصل یک با سهمقای. کنیم می مقایسه

 یکدیگر با آنها مقایسه به اصراری چه پس است، فرد به منحصر موجودی انسانی هر و متفاوتند هم با انسانها

 و تحمیلی های قالب در را متفاوت های قابلیت و ها شخصیت با هایی انسان خواهیم می زور به چرا داریم؟
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 انسان های نگرش ضعف با رقابت، از استفاده به تمایل که گفت توان می دهیم؟ قرار شده تعیین پیش از

  .دارد ارتباط گرایانه

 ای عده توجه مورد بسیار بازنده و برنده های انسان موضوع. دارد وجود بازنده و برنده همیشه رقابت در -دوم

. است یافته بیشتری اهمیت موضوع این گرا انسان روانشناسی نهضت گسترش با. است بوده روانشناسان از

 برتری حس القای آیا دهیم؟ قرار بازنده -برنده قطب دو در را جامعه افراد که کنیم سعی باید همیشه چرا

 که خوشبختند زمانی ها انسان آیا هاست؟ انسان شخصیت اعتالی برای مناسبی ابزار جویی سلطه و طلبی

  دارد؟ سازگاری دینی -انسانی اصول با نگرش این آیا و بگیرند؟ جشن دیگران بر را شانشدن برنده

 به جوایز اعطای شاهد مدارس در تاکنون شاید. ست ها برنده از بیشتر ها بازنده تعداد رقابت در -سوم

 ها وقت بیشتر مه معموالً و) گیرند می جایزه محدودی تعداد. اید بوده برتر نفرات یا سوم تا اول شاگردان

 منجر رقابت چون. کنند می تشویق را ها برنده و زنند می دست بقیه و( کنند می تصاحب اینان را ها جایزه

 تبلیغاتی رقابت در. دارد مثبتی آثار رقابت که کنیم می خوش را دلمان ما شود می ای عده شدن برنده به

 محصولش کیفیت اگر حتی شود می برنده اتیتبلیغ رقابت در که شرکتی. است تأمل قابل نکته این هم

 واقعاً که نیستند کسانی همیشه ها بازنده و برد می را خود سود باالخره باشد مشابه کاالهای از تر پایین

  .دارند کمتری های قابلیت

 ست،سیا در. شوند می فراموش ها بازنده که گیرند می قرار توجه مورد ای اندازه به ها برنده رقابت در -دوم

 و ها قابلیت اگر حتی ها بازنده و اند توجه مورد که هستند ها برنده این دیگری، سوژه هر و هنر اقتصاد،

 موضوع همین در رقابت روانی مخرب اثر یک. شوند می فراموش تدریج به باشند داشته هم هایی ارزش

 کند می سعی همیشه و کند یم تر داغ را رقابت تنور نشود فراموش که این برای برنده فرد. است نهفته

 موارد در. کنند حفظ را بودنشان برنده که است این ها برنده همیشگی و عمده ترس یک. بماند باقی برنده

 مصروف را خود تالش اصلی، هدف به نیل در تالش جای به فرد و کند می تغییر هدف رقابت در زیادی،

 دست از را خود ارزش دیگر او برای اصلی هدف که تاس ممکن حتی و نماید می ماندن برنده و بودن برنده

 بازنده رقابت در. است طلبی رقابت و رقابت از جزیی شدن فراموش و افتادن عقب از ترس حال هر در. بدهد

  .شوند می فراموش تدریج به ها

 یک در حتی و سیاست در مختلف، صنایع در فوتبال، در. ترها ضعیف تا ترهاست قوی نفع به رقابت -پنجم

 سال ابتدای از مدرسه یک در مثالً که اید کرده توجه حال به تا. اند برنده رقابت در ترها قوی اکثراً مدرسه،

 ایجاد والدین و مدرسه عوامل طرف از رقابت بهتر، عبارت به و شود می آغاز ها بچه بین رقابت که تحصیلی

 آنها از بقیه و دهند می اختصاص خود به را ربرت های رتبه ترند قوی که ای عده زمان مرور به شود، می

. نشینند می نظاره به فقط ها ضعیف و کنند می مبارزه هم با ترها قوی فقط مدتی، از بعد. گیرند می فاصله
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 این به آنها یعنی شود، می آموزان دانش از زیادی عده در منفی پنداره خود بسط و ایجاد به منجر فرایند این

  .است فایده بی کنند تالش و بزنند زور چه ره که رسند می باور

 کرد تعیین مرزی و حد رقابت برای توان می که تصور این برخالف. است ناممکن اغلب رقابت کنترل -ششم

 خانه، مدرسه، در ما معموالً. است ناممکن اغلب آن برای پایان نقطه و محدوده تعیین و رقابت کنترل عمالً

 بعد یک. مانیم می عاجز آن کنترل از ولی کنیم می آغاز را رقابت غیره، و شخصی زندگی ورزشی، محیط

  .نیست آسانی کار آن کنترل ماهیتاً که است عاطفی بعد رقابت مهم

 می رقابت با مخالفت در هم دیگری زیاد دالیل به! دارید؟ نیاز بیشتری دالیل به باز دلیل، چند این خوب

 این طرح. است طرح قابل حد همین تا و است ای روزنامه بحثی آید می اینجا که آنچه ولی کرد اشاره توان

 مسائل با مرتبط و افراد سایر و والدین مربیان، و معلمان مدارس، بخصوص ای عده برای حداقل موضوع

  .باشد تفکر و تأمل قابل تواند می انسانی

 ثانیاً. کنیم توجه بیشتر قضیه انسانی های جنبه به اوالً رقابت، کاربرد که رسید نتیجه این به توان می حداقل

 هم دیگر انگیزشی ابزارهای شناسایی دنبال به -ثالثاً و نشویم خودفریبی و اغراق دچار آن مثبت آثار درباره

 اگر دهد، قرار تأثیر تحت هم را قبلی نکات تواند می و است برخوردار بیشتری اهمیت از نکته این. باشیم

 های جنبه که هایی روش همچنین و مشارکتی های روش بخصوص و دیگری نگیزشیا ابزارهای با جامعه

  .کرد نخواهد محدود رقابت به را خود دیگر شود، آشنا دارند معنوی

  اندیشیدن برای نکاتی

 دین مبانی با رقابت. گیرد قرار تحقیق و تأمل مورد شدت به باید دینی -انسانی منظر از رقابت بحث -۱

 خواهد منجر آوری شگفت و جدید های یافته به روایات و آیات بررسی و مطالعه. دارد آشکار تقابلی اسالم

  .شد

 که همچنان کرد خواهد تر غربی را ما رقابت مبنای بر ای جامعه نهادن بنا و است غرب محصول رقابت -۲

 از استفاده به بنیادی یا اندیشه بدون ما نظام و جامعه چرا! گیرد می سرعت دارد و است افتاده اتفاق این

  دارد؟ مفهومی و معنا چه قرآنی( های مسابقه یا) ها رقابت دهد؟ می نشان تمایل رقابت

 به را خود جای دارد رقابت آموزشی، و تربیتی مباحث در بخصوص غربی جوامع در که است عجیب -۳

 ایران پرورش و آموزش در! ناسیمش می انگیزشی ابزار تنها عنوان به را رقابت هنوز ما ولی دهد می مشارکت

 باید زمانی چه! نیست جدی چندان ولی شود می گفته انگیزشی جدید های روش باب در چیزهایی گهگاه

 ماست جامعه برای محرز تربیتی انحراف یک رقابت از استفاده که شویم متوجه
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 یاد اما پیداست گیرندهیاد چشمان از خوب( دادن درس) دادن یاد گوید می تربیت و تعلیم متفکر شاین

 این معنی پر گفته این از شاین روزن منظور شود می پدیدار گیرنده یاد رفتار و گفتار از امیز موفقیت دادن

 را چیزهایی همیشه انسانها دارد وجود زیادی تفاوت امیز موفقیت دادن یاد و خوب دادن یاد بین که است

 مربوط انها زندگی به یا باشند داشته تناسب خودشان های ییتوانا و خصلتها خواستها با که گیرند می یاد

 یاد یا اموز دانش اگر استوارند اصل همین پایه بر کنیم می مشاهده انسانها از که رفتارهایی تمام شوند

 مردم ،شهرش، ،زندگیش خودش به آنرا مفهوم و معنی که کند هضم آنطور را یادگیری موضوع بتواند گیرنده

 میزان بلکه نکند فراموش هرگز که گیرند می یاد ای بگونه را مطالب تنها نه دهند پیوند اش جامعه به و

 رسیدن برای رفت خواهد تر تازه اطالعات جستجوی به و شد خواهد بیشتر و بیشتر یادگیری به اش عالقه

 که باشد ای گونه به هادرس دادن یاد اگر اما نمود استفاده کاربردی و فعال تدریس روشهای از باید امر این به

 اند نبرده پی آن واقعی مفهوم به هرگز که دهند نشان رفتاری خود از شوند وادار اموزان دانش گیرندگان یاد

 خواهند احساس نکنند برقرار ارتباطی خودشان درون یا و خودشان وجود به که کنند عمل روشهایی به یا

 انگیزه هیچ چون اند گرفته قرار خود مادر و پدر و معلم تدس بازیچه یا هستند ثمر بی و بیهوده فردی کرد

 درس یادگرفتنی مطالب با مستقیم شدن درگیر با( آموز دانش) یادگیرنده هر است نیامده بوجود انها در ای

 و تر تازه های آگاهی جهت در درنگ بی که رسند می عمیق باورهای ها یادگیری به و آموزند می چنان

                          .بداند هم باز خواهد می و اردد برمی گام بیشتر

  کرد اشاره ذیل موارد به توان می شود می استفاده دروس آموزش در که تدریس فعال روشهای از بعضی به

  گروهی بحث روش -

  مشارکتی روش -

  همیاری روش -

  خرد تدریس روش -

  مسئله حل روش -

  پاسخ و پرسش روش -

  انگیزی ذهن  مغزی بارش روش -

                                                                شود می پرداخته اول روش چهار به اینجا در که
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  :گروهی بحث شیوه به تدریس روش -  

 عالقه مورد و خاص موضوعی ی باره در منظم و سنجیده گویی و گفت ، گروهی بحث شیوه به تدریس روش

 های فعالیت در فعال شرکت با آموزان دانش ، روش این در.  است بحث در کنندگان رکتش مشترک ی

 به تری عمیق شناخت آن به نسبت پایان در و دهند می قرار بحث مورد را مساله یک مختلف ابعاد کالمی

 گذاشت ماحترا آنان نظریات به وباید دارند نظریاتی نیز دیگران که کنند می درک همچنین. آورند می دست

. گردند می آرا تحمل ی روحیه دارای و آموزند می را دیگران حرفهای به دادن گوش و کردن استدالل. 

 معلم اصلی ی وظیفه ، روش این در. کنند می تمرین را گروهی روابط ، گروهی بحث طریق از همچنین

 نقش تواند می او البته.  است شده گفته مطالب صحت و سازمان ، منطق ، بحث جریان یابی ارزش و تحلیل

 را آن ، شود خارج اصلی مسیر از یا برسد بست بن به بحث که جا هر و باشد داشته را بحث ی کننده هدایت

  ندهند اختصاص خود به را بحث ، بخصوصی افراد که باشد مراقب باید چنین هم. کند هدایت اصلی مسیر به

 را الزم اطالعات موضوع، درباره فراگیران. داد ارائه متفاوت و مختلف نظرات آن درباره بتوان که موضوعهایی -

  .باشد بحث در کنندگان شرکت مشترک موردعالقه موضوع. کنند کسب بتوانند یا باشند داشته

 هستند حلها راه و اصول نتایج، یافتن به مولف خود ،معلم یا کتاب از استفاده از بیش شاگردان روش، این در 

  باشند مند عالقه موضوع به شاگردان که است صورتی در این و

 علومی عوض در و ندارند کارآیی گروهی بحث برای...  و مهندسی طبیعی، علوم ریاضیات، چون موضوعاتی

 قابلیت روش این با شناسی جامعه و شناسی روان و سیاسی علوم فلسفه، اقتصاد، تاریخ، اجتماعی، علوم چون

  .دارند تدریس

 ایجاد آموزان دانش در نوعی به باید معلم هستند مند عالقه آن به کمتر آموزان دانش که یموضوعات درباره

 ... و فیلم یک پخش سوال، طرح با مثالً آورد بوجود حساسیت آنها در و کند عالقه

 که یمعلم. دارد معلم شخصیت به بستگی زیادی اندازه تا گروهی بحث روش مطلوب اجرای دیگر، عبارت به

 موضوع که کند هدایت را بحث طوری و. باشند داشته گیری تصمیم قدرت باید کند می استفاده روش این از

                                                     .نشود کشیده بیراهه به

  گروهی بحث روش اجرای مراحل  

  ریزی برنامه و آمادگی: اول مرحله 

  : موضوع انتخاب -۱
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 روشن و صریح جمالت و کلمات قالب در باید هدف، با آنها ارتباط و گروهی بحث روش وینعنا و موضوعات

  .شود بیان

  :مشترک های زمینه کردن فراهم -۲

  .شود یکسان موضوع درباره شاگردان اطالعات سطح است الزم گروهی، بحث شروع از قبل

  :ارتباطی های شبکه آرایش نحوه تعیین -۳

  .است موثر ارتباط نوع در فراگیران، نشستن و گرفتن قرار ترتیب

  گروه رهبر -

  شاگردان -

  مهمان شخص -

    ارزیاب یا ناظر -

  گروهی بحث اجرای روش: دوم مرحله

  گروهی بحث روش در معلم وظایف -۱

  امکانات کردن فراهم: الف 

  :بحث در شرکت: ب 

 نقش باید و دهد شرح را گروهی بحث ضوابط و هدف مقدمه عنوان تحت بحث، شروع در است موظف معلم

  .دهد کاهش شنونده یک حد تا بحث جریان در را خود

  بحث هدایت و کنترل: ج

  گروه بحث جریان در شاگردان وظایف -۲  

 وسط کنند مطالعه قبل، از موضوع درباره باید شاگردان. بیاموزد آنان به بدقت را شاگردان نقش باید معلم

 باشند نداشته انتظار کنند، گوش دیگران صحبتهای به کامالً نکنند، صحبت یکدیگر با. ندنپر دیگران حرف

    .شود پذیرفته حتماً آنها نظر که

  : گروهی بحث روش محدودیتهای و مزایا
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  : مزایا

  شود می روشن شاگردان برای تالش و مشارکت مفهوم 

  کند می فعال و پویا را فراگیران ذهن -

  رسند می توافق مورد مشترک های دیدگاه به" پایان رد شاگردان -

  دارد را کننده کنترل و راهنما نقش معلم -

 می ها بحث و رفتارها مشاهده با.  شد نخواهد کننده کسل تدریس و یافته افزایش شاگردان انگیزه و عالقه -

  سنجید را شاگردان های توانایی توان

 می را همدیگر وبهتر یافته تقویت شاگردان دوستی عواطف.یابد می کاهش شاگردان خجالت و رویی کم -

  شناسند

  یابد می رشد شناختی های توانایی سایر همچنین شود می تقویت رآنان د انتقادی تفکر 

  پرورش  گیـری تصمیم و تحلیل و تـجزیه قدرت و کالمی های مهارت و گفتن سخـن توانایی -

  یابد می

  است استوار منطقی توجیه و تداللاس بر یادگیری و آموزش

  محدودیتها

  .نیست اجرا قابل پرجمعیت کالسهای برای روش این - 

  .نیست مناسب چندان ستانمعلم دوره شاگردان برای -

    .دارد احتیاج مهارت به و است مشکل بسیار آن اجرای روش -

   :آن اجرای روشهای و مشارکتی  تدریس روش

 گروه از استفاده با که تدریسی هر اما است کوچک های گروه در تدریس هبردرا یک مشارکتی تدریس

 روش و الزامات مشارکتی تدریس زیرا.  گردد تلقی مشارکتی  تدریس تواند نمی "لزوما گیرد می صورت

 نمی نگیرد انجام درست صورت وبه خود جای در الزامات این که زمانی تا و دارد را خود به مخصوص های

                                .است پذیرفته صورت مشارکتی تدریس فتگ توان
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 کاراو. باشد می آموزان دانش میان گروهی رفاقت و ، همکاری ، مشارکت ی زمینه ایجاد معلم اصلی وظیفه

 مشارکتی تدریس وجودی فلسفه. آنهاست میان صمیمیت و همکاری و رفاقت ایجاد بلکه نیست، رقابت ایجاد

 هوشی، های ویژگی جمله از فردی های ویژگی برخی وجود خاطر به  اگرچه،. است سبب همین به "ادقیق

 معلم یک عنوان به ما وظیفه اما. شد خواهد ایجاد آموزان دانش میان رقابت...  و خانوادگی زمینه شخصیتی،

 را خود تالش تمام باید معلم  آمد قبل در که طوری همان بلکه.  بزنیم دامن آن به که نیست این ای حرفه

 به واقع در. بدانند دیگران موفقیت به منوط را خود موفقیت آموزان دانش که  نماید، هدف این به معطوف

 صورت این در((. کنیم می پیدا نجات همگی یا و شویم می غرق همگی)) یا که کنند پیدا اعتقاد شعار این

                                              .گرفت خواهند را انآموز دیگردانش دست تر، قوی آموزان دانش که است

 به مربوط های تعریف همه در را ایده این بیافکنیم نظری مشارکتی تدریس تعریف چند به اگر لذا             

 یک را مشارکتی یادگیری گوکال از نقل به مثال؛کرامتی عنوان به. کرد خواهیم مالحظه مشارکتی تدریس

 هدف یک به رسیدن برای کوچک گروههای قالب در آموزان دانش  درآن که داند می آموزشی ی شیوه

 دیگران یادگیری برابر در هستند، خود یادگیری مسئول که این بر عالوه و کنند می کار یکدیگر با مشترک

                                                              .کنند می مسئولیت احساس نیز

 نیست، مشابه های توانایی براساس آموزان دانش بندی گروه معنای به مشارکتی یادگیری  کوهن اعتقاد به 

 بیشتر تحصیلی پیشرفت و هوش فرهنگ، زبان، ، نژاد نظر از گروه اعضای همگونی نا اندازه هر عکس بر بلکه

 . بود خواهد بیشتر مشارکتی یادگیری رویکرد کارایی باشد

 یک مشارکتی تدریس که یافت دست نتیجه این به توان می مجموع در شد ارائه که تعاریفی با توجه با

 است مسئول خود یادگیری مقابل در فرد تنها نه که است جمعی و فردی یادگیری برای شده توصیه راهبرد

 ها گروه اندازه و ترکیب در که انعطافی با تواند می معلم و است مسئول  نیز دیگران یادگیری مقابل در بلکه

 کنند کار هم با بتوانند آموزان دانش تنها نه که طوری به. یابد دست اثربخش تدریس یک به آورد می بوجود

                                       .ببرند لذت یادگیری این از و  رسانده حداکثر به را دیگران و خود یادگیری بلکه

   گروه اعضا ترکیب و گروه هر وعض آموزان دانش تعداد

 مهم که آنچه اما است کوچک های درگروه آموزان دانش بندی گروه مشارکتی تدریس در معلم وظیفه اولین

 حاصل نتیجه حداکثر تا نمود رعایت را قواعدی  ، بایستی آموزان دانش بندی گروه در که است این است

 دهنده تشکیل اعضای.کنیم پیدا دست خود دلخواه نتایج به گروه تشکیل از نتوانیم است ممکن وگرنه  شود

 بزرگساالن و نوجوانان با کودکان تحمل آستانه. کند می پیروی "تحمل آستانه " علمی قانون از هرگروه ی

 یک در شوند، می خسته زود. دارند بزرگساالن به نسبت کمتری تحمل آستانه کودکان. است متفاوت "کامال

 در باید لذا.  نمایند حفظ مدتی تا را آن و ساخته برقرار رابطه افراد از بیشتری تعداد با انندتو نمی واحد زمان
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 با مستقیمی رابطه گروه، هر اعضای تعداد یعنی. داد قرار توجه مورد را عوامل این آموزان، دانش بندی گروه

 سن  هرچه و کمتر نیز گروه اعضای تعداد ، کمتر آموزان دانش سن  چه هر. دارد آموزان دانش سن

 آموزان دانش  گروه اعضای تعداد  است، بهتر. باشد بیشتر تواند می نیز گروه اعضای تعداد ، باالتر فراگیران

 و متوسطه های دوره آموزان دانش و نفر ۴ تا ۳ راهنمایی دوره آموزان دانش  نفر، ۳ تا۲ ستانمعلم ی دوره

                                                                                                . نفرباشد 7 تا ۴ باالتر

 به کار این اگر اما.  کنند تعیین را گروه اعضای خود آموزان دانش دهید اجازه است ممکن که جایی تا: الف

                       .کند دخالت گروه اعضای درتعیین که دارد حق معلم نشد انجام درستی

 زرنگ و متوسط ، ضعیف طیف سه ازهر آموزانی دانش ، گروه هر در که باشد داشته توجه باید معلم: ب

 را آنها  هایی، روش از استفاده با تواند می معلم ننمایند؛ عمل اینگونه آموزان دانش اگر. باشند داشته حضور

                                          .                                           دهد سامان سرو

 اجرای راه حل جدید :

 تصمیم گرفتم از رایانه و فناوری اطالعات استفاده نمایم.تدریس  جهت تنوعبنابر این  

 :  روش اجرا

ارزشیابی ونحوه عالقه نمودن دانش   قبل از ارزشیابی باید درس را تدریس نمود. هرچند موضوع روش

تدریس اینجانب در کالس درس نموده وبعدا به   می باشد ولی ابتدا اشاره ای کوتاه به روش  آموزان به درس

تدریس زمانی می تواند بیشترین   روش ارزشیابی می پردازم. در طول این سال ها به این نتیجه رسیده ام که

 راندمان را داشته باشد که : 

 اشد وبرای آن ارزش قائل شود. داشته ب  به موضوع مورد تدریس عالقه واقعی معلم -

 باشدمورد استفاده قرار گیرد.   برای دانش آموزان ارزش قائل شود که این درس در هر رشته ای که -

کمک آموزشی نظیر نرم افزار   آشنایی با انواع روش های نوین تدریس در امر یادگیری واستفاده از وسایل -

 و...وتدوین آن ،فیلم آموزشی های آشنایی 

 : روش تدریس 

 معلمجلسه اول ورود به هر کالس را با نام جلسه معارفه و آشنایی آنان با روش تدریس وانتظارات   معموال 

 می پرداختم . درسبه اهمیت یادگیری نمودن آنان   وآگاه از آنان 

مطالبی  تدریس شروع می شود برای اینکه به عمق مطالب درسی پی ببرند در جلسه اول  در جلسه دوم که 

مطالعه این درس در اختیار دانش آموزان قرار می دهم اینکه محیطی را برای مطالعه انتخاب   راجع به نحوه

وساکت ، از لحاظ نور دهی مکان مطالعه ،اختصاص چه زمانی برای مطالعه هر درس   نمایند فضای آرام
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سه معارفه حاصل تجربیات بنده در با وجود توضیحاتی که در جل معلماز تدریس   ،پیش مطالعه دروس قبل

  درسدانش آموزان قرارداده تا آنان را به مطالعه وکتابخوانی نه تنها به  مورد شیوه مطالعه بوده در اختیار

 غیر درسی عالقه نشان دهند. بلکه به سایر دروس ومطالعات

یقه سر کالس به مطالعه دق   ۲2الی  ۱۵قبل از تدریس در جلسه اول از دانش آموزان می خواهم به مدت  

  درس پاورپوینت روی تابلو برای آنها می نویسم یا   بپردازند تا بنده رئوس مطالب واهداف رفتاری را یا درس

 نموده ام در سایت راه اندازی نمایم.   را که خودم برای اکثر دروس به آماده

می کنم که یکی از مشکالت آنان  توجه  مطالعه در کالس به نحوه مطالعه دانش آموزان در حین پیش   

مطالعه سعی نمایید با تمرکز حواس   مطالعه با صدای بلند بود . برای دانش آموزان توضیح دادم که هنگام

دقیقه در مورد  ۵اصلی حداقل   بیشتر وبا چشم مطالعه نمایید یا اگر فرصت شد قبل از تدریس مبحث

رابرای آنان نمایش دهم   فیلم آموزشی راجع به تدریس اهمیت موضوع تدریس بحث نمایم یا گوشه ای از

 موضوع رابداند.   وآنقدر موضوع را مهم وجذاب جلوه می دهم که دانش آموز دوست داشته باشد

  به عنوان مثال :

 و بوسیله پاور پوینت تدریس به کمک وسایل کمک آموزشی  -

  کاوشگری الگوی –پرسش وپاسخ  -گروهی –از روش سخنرانی  روش تدریس تنها یک روش نیست بلکه  - 

با توجه به موضوع درس ووضعیت کالس و آشنایی با شعرا  ادبیاتبا استفاده از فیلم آموزشی ونرم افزار 

   می شود.  استفاده

می دهم واز سایر  درحین تدریس به دانش آموزان فرصت مطرح نمودن سواالتی که به ذهنشان می رسد را

واصالح می   اهم که پاسخ دهند ودر نهایت پاسخ های دانش آموزان را جمع بندیدانش آموزان می خو

 نمایم. 

 سعی می کنم کالس را زنده وفعال نگه دارم بدین منظور در ضمن تدریس سوال می کنم -

 هر دانش آموز ی پاسخ صحیح را بدهد همان موقع نمره می گیرد. به منظور عالقه مند نمودن دانش آموزان 

  را در اختیار آنها قرار می دهم درسعات موضو 
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به جمع آوری   درسبخشی از نمره مستمر   روش دیگر برای عالقه مند نمودن دانش آموزان اختصاص -

استانهای دیگر به خصوص در نیمسال دوم   استان یا شاعران و نویسندگانموضوعات از   درسآلبوم عکس 

  .پرداختمبه انجام پژوهش  به صورت گروهی 

مثل  درسجهت عالقه مند نمودن دانش آموزان : استفاده از وسایل دست ساخت  روش دیگر -

 نشریه،بروشور،روزنامه دیواری،چند رسانه ای

 ارزشیابی

از خالصه  پاورپوینت تدوین نرم افزار به صورت –تهیه مقاله  دانش آموزان در کالس شامل : فعالیت های

ضبط کرده اند با توجه به موضوع  درستلویزیون در مورد موضوعات  فیلم های آموزشی که از -درسدروس 

کنفرانس  –   وتهیه آلبوم عکس  جمع آوری اخبار  –تهیه عکس از اینترنت  –یک تکه از روزنامه   – کتاب

 در تعیین نمره ارزشیابی نقش دارد  ...در کالس و

 از : در اجرای روش ارزشیابی مراحل زیر انجام می شود که عبارتند

موضوع درس تدریس می شود وشیوه های ارزشیابی به دانش آموزان در  در دومین جلسه حضور در کالس 

  جلسه اول معارفه گفته می شود

 : اولین ازرشیابی کالس  

دانش آموزان  معلمرا و  معلمیکی از اولین ارزشیابی های طول سال اولین ارزشیابی است زیرا دانش آموزان 

دانش  معلمرا و  صحت ارزشیابی–روش ارزشیابی  – معلممی کند. دانش آموز نوع سواالت را ارزشیابی 

 آموزان قوی وضعیف وسطح کالس را تشخیص می دهد. 

کالس به دو گروه الف وب تقسیم می شوند وهر جلسه از یک گروه   از جلسه دوم به بعد دانش آموزان -

ضعیف هستند هم قوی . هر جلسه ازیک گروه درسی می  دانش آموزان  درسی پرسیده شود در هر گروه هم

درس نپرسیده ام درس می پرسم وجلسه بعد از گروه بعدی به این   پرسم ونمی گویم از جایی که از شما

 .ارزشیابی می شوند   ترتیب همه کالس همه ی کتاب را

دانش آموزان گفته می شود که  معرفی می شوند ، البته به هر ماه برترین ها به مدیر مدرسه   در پایان  -

معرفی خواهند شد ولی هر گز این کار نمی شود اما به صورت خصوصی از اولیا ء آنان دعوت   بدترین ها هم

 . به عمل می آید
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 . دادن جایزه به برترین ها -تشویق توسط دانش آموزان  –معرفی سر صبحگاه   - 

است دربین دانش آموزان شور وهیجان ایجاد می کند اینکه وترغیب کننده   بسیار رقابت بر انگیز این روش 

دانش آموزان برای اولین بار اسمشان سر صف خوانده می شود ،جایزه می گیرند اسمشان به  بسیاری از

 آموز زرنگ روی تابلو می رود.  عنوان دانش

 را تشویق یا در صورت امکان به اردو می بریم .  ۱1باالی   - 

 ما خوب باشد بیشترین تاثیر را در نمرات مستمر دارد. ش اگر این نمره -

انجام می شد واز علت غیبت دانش آموزان مطلع می   قبل از شروع درس هر جلسه حتما حضور وغیاب -

شد که دانش آموزان احساس ارزش کنند وبداند که   شدم واحوالشان را می پرسیدم همین کار باعث می

 مهم است.   ورش در کالس برایمش به اوعالقه مند است وحضمعلم

ان مطرح نمودند انجام معلمجلسه شورای  یکی دیگر از کارهایی که با توجه به نظر یکی از همکاران که در  -

نظر درسی ضعیف است کار کند و  دادم این بود که هر دانش آموز قوی ودرس خوان با دانش آموزی که از

ضعیف ،دانش آموز قوی را تشویق  بهبود وضعیت دانش آموزوضعیت دانش آموز ضعیف بهتر شود به نسبت 

آموز ضعیف کار نموده   خواهیم کرد. دانش آموزان درس خوان داوطلبانه وبه اختیار با یک یا دو دانش

 وضعیت درسی بهتر ازقبل شد.

 در ایجاد رقابت گروهی های فعالیت ضرورت 

 دشواری دو کم دست مشارکتی یادگیری های وشر از گیری بهره که کنند می ادعا همکارانش و جانسون

 و هدف بی بیگانگی، خود از گیری، گوشه شدن افزوده و تحصیلی پیشرفت افت: برد می بین از را ممکن

 رفتن باال سبب افزاید، می مدرسه به مثبت نگرش بر است روشی این و جمعی های فعالیت در بودن ناراحت

 .بخشد می بهبود را آموزان دانش نبی فردی روابط و شده نفس به اعتماد

 باشند، داشته ارتباط یکدیگر با ها گروه است الزامی یادگیری، های گروه گیری گوشه از گریز برای

 .بگیرند الگو و کنند دیدن دیگر یک کارهای از نیاز صورت در و دهند نشان هم به را کارهایشان

 می کمک فرد به دیگران به دادن یاد زیرا بیاموزند رانتظا حد از بیش که شود می باعث گروهی های فعالیت

 مهارت و شوند می دیگر یک به نسبت متقابل مسئولیت دارای افراد. بفهمد بهتر را خود های آموخته تا کند

 .شود می آموخته مستقیم صورت به اجتماعی های
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 در رقابت  گروهی های فعالیت مزایای

 تحصیلی پیشرفت

 یادگیری جریان در فراگیران تر فعال شرکت

 یادگیری برای تر بیش انگیزش

 خویش یادگیری و آموختن برای تر بیش پذیری مسئولیت

 ارتباط برقراری و همکاری های مهارت پرورش

 مدرسه و درس به تر بیش مندی عالقه

 آموزان دانش های یادگیری از معلم ارزیابی و مشاهده برای تر بیش های فرصت تدارک

 خود قوت نقاط رازاب توانایی کسب

 دیگر هم با فکر چند زدن پیوند فراگیری

 نفس عزت افزایش

 مدیریتی خود های مهارت پرورش

 نقاد تفکر پرورش

 یادگیری های سبک تفاوت به توجه

 .دهند می افزایش دیگر یک با کار برای را خود توان جمعی آموزش طریق از

 یادگیری های بخش از آموزان دانش لذت احساس

 .آموزند می یکدیگر از ها گروه اعضای

 رشد به که شوند می ترغیب و تشویق گروهی کار در که است همکاری و مشارکت گروه در کار اصلی مزیت

 .کند می کمک نیز آموز دانش اجتماعی های مهارت
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 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

، به   نش آموزان را نسبت به کالس جویا شومبعداز انجام دادن این کارها تصمیم گرفتم که دوباره نظر دا

 همین دلیل برگه های نظر خواهی رابین دانش آموزان توزیع نموده واز آنها خواستم نظرات ، انتقادات و

 وروش تدریس بیان کنند ادبیاتپیشنهادات خودرا نسبت به درس  

 صحبت شود.   حث بیشتری اختصاص نداشته باشد در صورت امکان از مبا درسفقط به   درسکالس  – ۱

شود  استفاده  نت یپاورپوخوانا نیست سعی شود بیشتر از نرم افزار  معلمدر هنگام نوشتن سریع ، خط  -۲ 

    شده است .تدوین  معلمکه توسط خود 

 درسزیادی به فیلم های آموزشی فراهم شده توسط دانش آموزان در مورد موضوعات   اظهار عالقه -۳   

 داشتند.

ارزنده   معلوماتتدریس   اظهار رضایت اکثر دانش آموزان از نحوه تدریس وشیوه ارزشیابی   در نهایت -۴

وضعیت تهیه   ،راهکارهای برای بهبود درسای دارند پرسش نامه ای در باره علل عدم عالقه دانش آموزان به 

 .وبین دانش آموزان توزیع شد 

 شرکت می کردند و این باعث رضایت بنده می شد. درسهی در همواره دانش آموزان در فعالیت های گرو-۵

آموزان به این نتیجه رسیدم که بیشترین تاثیر را در عالقه مندی یا عدم عالقه  با توجه به اظهار نظر دانش   

 :  دانش آموزان به کالس ودرس را

دریس و آشنایی با شیوه های واستفاده از شیوه های مختلف ت معلمرفتار وبرخورد ونحوه ارزیابی وتدریس  -

 آموزشی   نوین

 استفاده از نرم افزارهای آموزشی –

 فیلم آموزشی -

 درسنرم افزار  – 

 آزمایشگاه عملی –

 برنامه تلویزیونی- 
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 بر جای می گذارد.  معلمتدوین شده توسط  وبالگ– 

است ،یعنی آن را  بخشیدن به آن به طور کلی بزرگترین هدف آموزشی پر کردن ذهن نیست ،بلکه نظم

 چنان پرورش دهیم که از قابلیت های خودش استفاده کند.

 جدول و نمودار درصد مشارکت کالسی و تبدیل رفتار حسادت آمیز به حس رقابت  در طول سال   
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 نقاط ضعف : 

 کمبود وقت

 

 :  کار گروهیراههای عالقه مندی دانش آموزان  

 کالس در بحث های گروهی وارائه کنفرانس توسط آنان.  نمودن وشرکت دادن دانش آموزان بهفعال  -

 ایجاد انگیزه در دانش آموز -
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 وارزش گذاری به شخصیت دانش آموز ودرک آنها   برخورد محترمانه -

    ریبا استفاده از روش های نوین یادگی  در کالس  ایجاد تنوع ونشاط-۵آموزش نحوه صحیح مطالعه  -

آنها رغبت درپی فعالیت گروهی سطوح باالتر  همیاری باعث رشد ادراک دانش آموزان می شود ،زیرا - 

 (  ۱۳3۲،۲32ووالن ،  یادگیری )کاربرد ، تجزیه وتحلیل و ارزیابی ( می شوند )الیس

آنان  ومهارت رهبری  در بحث های گروهی همه ی اعضای گروه فرصت اظهار نظر ورهبری را می یابند -

 تقویت می شود ، هم چنین کار کردن بایکدیگر را به طور طبیعی تجربه می کنند

   

 : نتیجه گیری

 .کنیم تقویت را آنها و بشناسیم را خود های توانایی که است این حسادت بردن بین از راه

 در توانایی لحاظ از دافرا همه همچنان کنیم شکوفا را آنها و کنیم تقویت را خود های توانایی چقدر هر ما اما

 !شود می حسادت ایجاد سبب خود امر همین و نیستند سطح یک

 آن افتد نمی اتفاق این وقت آن کند حرکت هم آنها مسیر در و بشناسد را خود های توانایی انسانی هر اگر

 کنند می حسادت که اشخاصی  من گمان به. است تر آسان هستی که صورت همان به خودت پذیرش موقع

 یعنی موفقیت گوید می که کنم می نقل  گوته از ای جمله من. گیرند می نادیده را خود های توانایی معموال

. ببری لذت آوردی دست به آنچه از که است آن خوشبختی اما آوری دست به خواهی می که را آنچه اینکه

 کند، شکوفا را آنها و باشد ختهشنا را خود های توانایی فردی اگر  من، نظر به هست که ای  نکته بنابراین

 .رسد می نفس پذیرش از درجه یک به ناخواه خواه

 است متوسط حد در هایش توانایی اینکه از اما کند شکوفا کامال را هایش توانایی نفر یک کنید فرض حال

 !کرد خواهد ایجاد حسادت او در نگرش این قطعا و کند نارضایتی احساس است ممکن

 میزان برساند اوج به را خود های توانایی و بکند را خود تالش نهایت متوسط های ناییتوا با فردی اگر

 اینکه از بیشتر که شود می ایجاد اشخاصی در حسادت عمدتا ولی. یافت خواهد کاهش شدت به حسادتش

 چه اندیگر زندگی ببینند که کنند می این به معطوف بکنند خود های توانایی پرورش به معطوف را تالششان

 در شانس اینکه از و بزند را شان خانه در سعادت که هستند این منتظر افراد این. است داشته دستاوردی

 .هستند مند گله همیشه زده را دیگران خانه
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 دیگر بار یک و کنیم منفک کند می تحمیل ما به اجتماع که هایی آموزه از را ذهنمان مقدار یک باید

 خودمان آنکه بدون. داریم قرار غریبی و عجیب تبلیغاتی بمباران در ما. کنیم یفتعر خودمان را هایمان واژه

. پذیریم می خاصی شکل در فقط را موفقیت شود؛بنابراین می تلقین ما به مختلف ابزارهای با ها ارزش بدانیم

 موجود وضع از ناخشنودی یک از ناشی حسادت این که دریابیم کنیم می حسادت که وقتی بتوانیم اگر ما

 هم راه طبیعتا کنیم تعریف ذهنمان در کند خشنود را ما تواند می که را آل ایده و مطلوب وضع بعد و است

 تعریف خودمان برای را ها آل ایده ما اوقات گاهی نیست، طور این همیشه اما.شود می گذاشته ما روی پیش

 در مثال. دهیم قرار بازنگری مورد آل ایده از را نهایما تعریف باید مرحله این در!رسیم نمی آنها به اما کنیم می

 یک توانایی همه است ممکن که است حالی در این شوند؛ مهندس و دکتر که بودند این دنبال همه ما  دوره

 دارد را خود جایگاه تخصص هر و حرفه هر صنعتی جوامع در. شود ماهر آشپز یک مثال که باشد این در فرد

 همان هایشان آل ایده هم اشخاص این بنابراین، دارند اعتبار خاص های پوزیشن یکسری فقط ما جامعه در اما

 .است کرده دیکته آنها به جامعه که شود می

 پیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس:

تدریس در فرایند یاد دهی ویادگیری که موجب   ان محترم با انواع روش های نوینمعلماستفاده وآشنایی  - 

 مندی بیشتر دانش آموزان در بحث های درسی وعلمی می شود.   هتنوع وعالق

 در کالس.  معلمدقیقه قبل از تدریس  ۲2  پیش مطالعه درسی توسط دانش آموزان -

ان ومسئوالن مدرسه ها با دانش آموزانی که قصد انجام فعالیت های خارج معلممشارکت هرچه بیشتر  -

 .مدرسه را دارند  از

وشرکت  درسان معلمدادن به دوره های تخصصی آموزش ضمن خدمت دانش افزایی افزایش واهمیت  -

          فعال همکاران

   درسمتخصص برای تدریس  ان غیرمعلماستفاده نکردن از - 

 ان معلمیادگیری توسط  –مستمر از نحوه تدریس وتهیه چک لیست های آموزشی   استفاده از ارزشیابی -

 ومجالت آموزشی این رشته  درسی مدارس به کتاب های مجهز کردن کتابخانه ها -

 ی مدارس ومناطق آموزش وپرورش وسیستم هوشمند رایانه ای ادبیاتدر صورت امکان تاسیس وتجهیز اتاق  -
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 دانش آموزی  پژوهش های ان وجشنواره های از معلمبرگزاری جشنواره های تدریس  -

 مدارس  استفاده از سایت تکنولوژی آموزشی وتجهیز  -

در صورت امکان برای هر درس کالسی اختصاص داده شود وامکانات الزم مورد نیاز برای هر درس به  -

 ودانش آموزان قرارداده شود  معلمتناسب رشته تحصیلی ودرسی که تدریس می شود در اختیار 

شد به عنوان مثال مطالب استفاده بیشتر از نرم افزا رهای آموزشی می تواند در عالقه دانش آموزان موثر با -

این  درسآماده کرده ودر کالس استفاده شود همانطوری که بنده در دروس   پاورپوینت درسی را به صورت

 کار را انجام داده ام .

تشکیل وحمایت از انجمن های علمی فرهنگیان ودانش آموزان با امکانات وفضای فراهم  تشکیل بانک  -  

 موفقیت ها وتجارب گذشته دانش آموزان برتر وفرهنگیان نمونه اطالعاتی در دسترس عموم از 

 پژوهشی نه صرفا در قالب گروههای آموزشی  –به شکل علمی  معلماحیای پژوهشگاه  -

بعد از چند سال کمیت   برنامه ریزی وسرمایه گذاری صبورانه وهدفمند برکیفیت آموزشی که به تبع -

 د. آموزشی مورد نظر را نیز فراهم می کن

 

 : منابع قابل ا تفاده 

الیس ، سوزان ووالن . آشنایی با یادگیری از طریق همیاری ،ترجمه طاهر رستگار ومجید ملکان،نشرنی ،  - 

 ۱۳3۲تهران ،چاپ هفتم ،

، ترجمه محمد رضا بهرنگی ، نشر کمال تربیت  ۲222بروس ، چویس،ویل ،مارشال ،الگوهای تدریس  -

 .  ۱۳32تهران ،چاپ اول ،

 .  ۱۳3۴شعبانی ، حسن ، مهارت های آموزشی ، روش ها وفنون تدریس ، انتشارات سمت ، تهران ، -

 دومحایری زاده ، قاسم خان ، سودابه ، محمد حسین ، یادگیری از طریق همیاری ، نشرنی ،تهران ، چاپ  -

 ،۱۳3۴  . 
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فراانگیزش ، مشهد ،چاپ دوم  کرامتی ، محمد رضا ، الگوهای برتر تدریس ، یادگیری مشارکتی ، نشر -

،۱۳3۴  . 

، پاییز  ۲رقابت یا رفاقت در کالس ، مجله روانشناسی تربیتی ، دانشگاه تهران ، سال سی ویکم ، شماره  -

     ۲1.  ۱۳32وزمستان 


