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 چکیده : 

از مهمتررد  اوروا اسرت برا بررسر        محرر  ارا ی درادییری   در جوامع پیشرفته امروزی پرورش 

کشورااد  که از نظر ونعت  فرانگ  و اجتماع  رشد چشمگیری داشته اند متوجه م  شودم کره  

تالش بیشتری داشته اند .در حاا حاضر در  رشد و سطح دادییریاد  کشوراا در زمینه ی پرورش 

دک  از عال  ترد  و محکم ترد  ااداف آمروزش و   سطح دادییریکشوراای توسعه دافته شکوفاد  

پرورش است . در شرط حساس کنون  و با توجه به تحوالت بسیار سردع و اجتناب ناپذدر دنیا ، ایر 

نوآوری در افراد استیم بادد نظام آموزش و  و سطح دادییریخوااان پرورش استعداداا و شکوفاد  

پرورش را متحوا کرد . برای اد  منظور الزم است اماانگ  و برنامه ردزی دقیق و کامل  در عروه 

ی آموزش و پرورش داشته باشیم .در اد  فرادند معلم نقش اول  را ادفا م  کند . تنها معلم خرال   

ور پرورش داد . اما نکته ی قابل تامل آن است کره ارر   است که م  تواند دانش آموزان خال  و نوآ

آموزش و پرورش و ار معلم  نم  تواند اد  بار سنگی  رابه مقصد برساند . تنها آموزش و پررورش  

پودا ، خال  ، متحوا م  تواند در تحقق اد  رسالت تاردخ  خودش موفق باشد و اد  دقیقرا  امران   

تحروا بنیرادد    » ددشمندانه انقالب اسرالم  تحرت عنروان    نیازی است که در ساا یذشته رابر ان

از آن داد شده است . استه اول  تحوا در نظام آموزش  ، ام چنان که مقرام  « آموزش و پرورش 

بنابراد  داشت  افرادی کره توانراد  پررورش    « است  سطح دادییری» معظم رابری تاکید کرده اند 

 خاو  برخوردار است .  را دارند از اامیت سطح دادییریپوداد  و 

با توجه به اد  که سرنوشت جامعه به دست افراد خال  رقم م  خورد برا خرود تصرمیم یررفتم در     

دانش آموزان انجام دام و مسراله   سطح دادییریساا تحصیل  حاضر اقدامات  را در جهت پرورش 

ه محار  هاای دیاداری و    بوسایل  چه اقداماتی انجام دهم تاا  را برای خود اد  طور عنوان نمودم که : 

 دانش آموزانم را افزایش دهم  شنیداری یادگیری و سطح یادگیری

اطالع رسان  خانواده اا از طردق کالس ارای آمروزش خرانواده ، اسرتفاده از روش ارای تشرودق و       

دانش آموزان وامچنی  تمردنات ودژه  سطح دادییریاجرای طرح اای جددد  برای رشد و پرورش 

به کارییری روش تدردس فعاا و پودا ... از جمله  کارااد  بود که با امکاری مرددر   دانش آموزان و

مدرسه و سادر امکاران انجام دادم و  در آن توفیق پیدا کردم و امید است اد  اثر بتواند سرهم  در  

شکوفاد  و باروری تفکر خال  امه ی دانش آموزان اد  سرزمی  داشته باشد و معلمان در ار دوره 
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حصیل  بتوانند به تقودت تفکر خال  بپردازند و بدد  سان بتوانند پرارای بسرته دانرش آمروزان را     ت

 بگشادند و آنها را امچون امای سعادت بر بلندای جامعه به پرواز در آورند.

 کلیدی :نکات  

 یادگیری -های نوشتاری محرک  –آموزان دانش 

 

 

 

 مقدمه : 

 را دافت  و به زدور وجود خود آراست  .  سطح دادییریچه زدباست در ودف است  مرواردد 

و در روی زمری    2و روح خردا در او دمیرده شرده     1ود که انسان به زدور است  آراسرته  مگر م  ش

و قردرت بیران و   6و دانرا   5و شرنوا و بینرا   4و خداوند به او کرامت و بزری  بخشیده   3جانشی  خدا 

 داشته باشد ول  خال  نباشد .  7نوشت 

ز آفرردنش ، خلرق و آفردردن در    برار  ا  252امان بس که در قرآن کردم  سطح دادییریاز اامیت 

است  یفته شده است و ار پرتوی از است  برگ زرد  خلق و زادش جددرد را در بطر  خرود بره     

رفترار و عمرل    ،، انددشره و قلرم  دک موابت اله  است که در فکر  سطح دادییری. لذا  .امراه دارد

اد  موابت ربیت و تمرد  بسط ، تجلوه پیدا م  کند و ایر زمینه ی انسان در زندی  و محیط کار 

اله  و قدرت مغزی فراام نگردد از دک نعمت فو  العاده مهم و کلیدی محروم مانده ادم به طروری  

 را در ابعاد و وور یونایون در زندی  فردی و اجتماع  خواایم چشید . که زدان آن 

و اساسر    ورل   رمرز ا  سطح درادییری نیاز مبرم دارند  سطح دادییریامروزه امه جوامع بشری به 

عقیرده دارد ایرر جامعره نتوانرد از     « ترورد  بر    » و مانع وابستگ  دک جامعه پودا است . پیشرفت 

کم اثرترد  مخلوقات  استفاده کند انسان ددگر اشرف مخلوقات نیست ، بلکه  سطح دادییریموابت 

ادف اساس   بررس  ااداف آموزش و پرورش درسطح ادران و جهان نشان م  داد که 8خوااد بود 

                                                 
 4تی  آده  - 1
 22فجر آده  - 2
 28بقره آده  - 3
 17آده  -ااسر - 4
 2دار آده  - 5
 22بقره آده  - 6
  3و2رحم  آده   - 7
 38( ص  1367)  16ساا  4رشد معلم شماره ی « چگونگ  پرورش خالقیت در دانش آموزان » افضل السادات حسین   - 8
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آن تربیت افرادی است که با اتکاء  به نیروی اراده و مستقل خودش منطق  بیانددشرند و بره جرای    

وابستگ  و استفاده از دستاورداای اقتصادی و فرانگ  ددگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرانر   

زش و پررورش  مناسب برای زندی  مستقل ، فعاا ، خال  در عصر داناد  باشند ، بر  یمران ، آمرو   

بررای رشرد و ترقر      سرطح درادییری  دون و با توجه به اامیت مباتوجه به برنامه ردزاای وحیح و 

ورنعت و  و نروآوری در دنیرای    سرطح درادییری  فکری ، دانش آموزان م  کوشد پرس بررای رشرد    

ست تکنولوژی بادد از دبستان و قبل از دبستان آغاز کنیم و مدرسه بهترد  مکان برای اد  موضوع ا

داشرت  افرراد    ازو نوآوری را در دانش آموزان خود پرورش دایم ، نسل آدنرده   سطح دادییری. ایر 

 ا م  کند . فمتخصص ، مددران کارآمد و خال  محروم م  ماند . در اد  فرادند معلم نقش اول  را اد

  ، به اعتقاد اکثردت قردب اتفا  واحب نظرران و متفکرران حروزه ارای مختلرن فرانگر  سیاسر       

آموزش و پرورش نقش ب  بددل در فرادند توسعه و بالندی   ،اجتماع  ، و اقتصادی در دنیای جددد

در کشوراا وملت اا ادفا م  کند . به عبارت ددگر ، راه درمان بسریاری از دردارای جامعره را بادرد     

دوران و نوآوری در ورنعت را بادرد در    سطح دادییریآموزش و پرورش جستجو کرد ، امچنان که 

و نروآوری در   سرطح درادییری  کودک  و نوجوان  جست و جو کرد لذا در پاسخ به اد  ندا یسترش 

سرطح  ونعت را در جامعه آموزش و پرورش ، معلمان بادد پیش یام شوند . برا توجره بره ادر  کره      

نرا   م  تواند شکننده محدوددت اا ، برازنده ناتوان  اا ، شرکافنده ناشرناخته ارا ، دابنرده     دادییری

م  توان مرز بی  دانست  و توانسرت    سطح دادییریاستفاده از که با دانستن  اا باشد و نظرده اد  

را از میان برداشت و فاوله بی  قوای بالقوه و تواناد  اای بالفعل انسران را بره حرداقل رسراند و برا      

یذاری و بهرره   عمده پس رفتگ  دوا مختلن ، میزان سرمادهعطن به اد  مطلب که دک  از دالدل 

ییری از نیرواا خال  است وعالوه بر اد  اا ، با توجه به اد  که حل معضالت اجتماع  ، اقتصادی ، 

. پس ضرروری اسرت کره تمرام  معلمران ،      سیاس  ، کشور در یرو وجود انددشه اای خال  است 

ز آوری داشرته  مددران و والدد  ما بادد امه در تمام عروه اای علم  تربیت  خودش نروآوری و رو 

باشد و ام زمینه رشد و شکوفاد  استعداداای خال  دانرش آمروزان را فرراام آورنرد و ارم چنران       

 طرح  در اندازند که رشد استعداداای خداداد بشر تامی  یردد و به قوا خواجه شیراز : 

 ر اندازدمربیا تا یل برافشانیم و م  در ساغ

 مفلک را سخت بشکافیم و طرح  نو در اندازد
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 توصیف وضعیت موجود و بیان مساله : 

، ساا تحصیل  جددد ام آغاز شد . و دوباره کوچه اا و خیابان اا از حضور بچه با شروع فصل پائیز 

ایااو و غوغای آن فضای سرد و ب  روح مدرسه را پر از ترنم شادی و نشاط کرد . ار اا پر یشت . 

ذشته با کوله باری از خاطرات قددم  ، سراا جددرد را آغراز    بهتر و پر بارتر از یکدام از آنها به امید 

کردند . امساا به امید خدا ساا تحصیل  را آغاز نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محیط کراری  

و ام دانش آموزان را افزادش دام . با تقسیم شدن کالس اا مسئولیت پر  ،ام بار علم  خود ،خود

شد . با توجه به تجربه و تدردس چند ساله در اد  پاده شادد تکرار دوبراره  به م  و وایذار  کالسبار 

آن برادم خسته کننده و تکراری م  بود . اما از امان ابتدای ساا تحصیل  تصمیم یرفتم امساا را 

با شیوه جددد شروع نمادم تا ام برای دانش آموزان و ام خودم تنوع  باشد و ام کوچکترد  تغییر 

 و دانش آموزان بوجود آورده باشم . در روش خود

 سطح دادییریبا یذشت چندد  افته از شروع ساا تحصیل  و امچنی  با توجه به تعاردف  که از 

، روحیه ی خالقانره را کمترر مشرااده    کالسدر کتب یونایون مطالعه کرده بودم، در دانش آموزان 

با توجره   در اد  زمینه بوجود نیامده بود. کردم. شادد به اد  دلیل باشد که تاکنون فروت  برای آنها

به اد  که ادف آموزش و پرورش در امه سطوح تحصیل  عل  الخصروص در دوره ابترداد  ادجراد    

سرطح  ی آفردننده در دانش آموزان است و استه اول  تحوا در نظام آموزش و پررورش  تواناد  اا

در دانرش آمروزان    طح درادییری سر است ودر دنیای پر تغییر قررن بیسرت و دکرم ادجراد      دادییری

مهمترد  مسئولیت پرورش  آموزشگاه اا م  باشد . پس وظیفه خود دانستم به عنوان معلمر  کره   

دانرش آمروزان    سطح درادییری نقش کلیدی و اساس  در اد  زمان دارد ، محور کار خود را بر روی 

ار مهمر  اسرت کره بادرد     قرار بدام چرا که پرورش استعداداای فطری دانش آموزان از مسادل بسی

مورد توجه معلمی  قرار بگیرد . عل  الخصوص دوران ابتداد  کره تمرام ورفات اکتسراب  و الگوارا      

رفتاری در اد  زمان اخذ م  شود و شخصیت واقع  کود  بر اساس امی  مسائل شکل م  پذدرد 

کره در دوران   . مطلب  م  خواندم که ط  تحقیقات به عمل آمده ، مشاده شده کره تمرام مروااب    

ااه خال  ابراز شده ، پس دکودک  کم و بیش در امه افراد وجود دارد و به وورت رفتاراای ف  الب

از مدت  دچار کاست  دا رکود یرددده است که بادد یفت عامل اول  اتالف دا به فرامروش سرپردن   

ر دانده ، شکافنده اد  مهارت اا ، مربیان م  باشند پس معلم  در زمان حاضر ، مهارت  است تغیی

مسلما  از دنیای پر تغییر و پرر شرتاب جامعره جهران       دمعلم نتوان ار، توان بخش ، و درمانگر ، ایر 

وجود در امان ابتدای ساا فکر م  کردم که ایر ار معلمر  در ارر سراا از    اد  . با  دعقب م  مان

ن بوجرود آورد آنوقرت   تدردس خود حداقل بتواند کوچکترد  تغییرر در روش خرود و دانرش آمروزا    

نگرش معلمان عوض شود و به قروا معرروف  :    بادد  پس .آموزش و پرورش ما پیشرفت خوااد کرد

امی  فکر و  نگرش مبنای پژواش م  قررار یرفرت و    .چشم اا را بادد شست ، جور ددگر بادد ددد
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هاد  در جهرت  قالب اای کلیشه ای را شکسرته و روشر  مرا بر آن داشت به یونه ای عمل نمادم که 

دانش آموزان در پیش بگیرم . پس اد  مساله را بررای خرود ادنطرور عنروان      سطح دادییریپرورش 

  بدام؟را پرورش  مدانش آموزان سطح دادییری منمودم که چگونه م  توان

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 و شفاا سطح دادییری دانش آموزان با تقودت محر  اای نوشتاری افزادش 

 جزئی :اهداف 

 روش اای پرورش خالقیت در دانش آموزانبررس  

  جهت تقودت محر  اای نوشتاری و شفاا  در دانش آموزان جهت افرزادش  روش اادبکارییری 

 دادییری در آنها

 با وضع مطلوب :مقایسه 

 .فزادش خالقبت در دانش آموزان دادییری در آنها تقودت شودمقادسه با وضع مطلوب بادست  با ادر 

 آوری اطالعاتجمع 

ر بری  دانرش آمروزان    و نوآوری را د سطح دادییریامزمان با اد  فکر ، که چگونه م  توان روحیه 

را با مددر مدرسه در میران بگرذارم . مرددر مدرسره ضرم       پرورش  داد تصمیم یرفتم ابتدا موضوع 

ترا در   ،اولی  فروت موضوع را در شورای آموزیاران مطرح کند  راستقباا از اد  ادده قوا داد که د

خوشحاا از اد  بابت  .دایم  ساده امفکری با دکددگر بتوانیم راه حل مناسب  برای اد  موضوع ارائه

که نه تنهرا مرددران آنهرا     ستبر خواسته اباراا ددده ام که خال  ترد  کاراا در مدارس   اشدم زدر

انتظار فعالیت جددرد داشرتند  و آمراده    نیز    آنها یمعلماز بلکه  هرا تشودق نمودالق  فعالیتهای خ

 شنیدن و دردافت انددشه اا جددد و بددع م  باشند .

نسریم  می  امر باعث شد که بعض  از معلمان پاده اای ددگرنیز در اد  موضوع سهیم شروند و برا   ا

تازه ای محیط خشک مدرسه و کالس ااد  را که معموال  با روش انتقاا معلومات بره ورورت درک    

 طرفه،از طردق معلم به دانش آموز اداره م  شد با طراوت و  شاداب سازند.

خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر اد  شد کره ابتردا عروامل  کره مرانع       ط  نشست  که با امکاران

طر  ورحبت ارا و     .دانش آموزان م  یردد ، بررسر  یرردد  در نوآوری و  سطح دادییریپیشرفت 

برر   سرطح درادییری  نتیجه ییری از وحبت اای آنها عوامل فردی و عوامرل اجتمراع  را از موانرع    

 (3و2)نمودار شماره در برییرنده عوامل ددگری م  باشد . شمردند که ار کدام از اد  عوامل خود 
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 سطح یادگیری: موانع 1نمودار شماره

 
 سطح یادگیری: موانع فردی 2نمودار شماره 

 

                              

 مدرسه                                     

  
 

عتقاد به ا

ودن   بارث

 حالقیت 
 عادت 
  

استراحت 

 طلب  

عدم اعتماد 

 به نفس 

ترس از 

 شکست 

عدم تمرکز 

 ذان  

 متعهد نبودن 

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمادل به 

امفکری و 

 امسود  

تجربیات 

 یذشته 

کمرود  و 

 خجالت  بودن 

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفی 

 از خود

نداشتن 

مقاومت و 

 پشتکار

موانع فردی 

 خالقیت 

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقیت                

 

 

یروه 

 اجتماع 

موانع 

 اجتماع 

موانع 

 فردی

موانع 

 خالقیت
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 سطح یادگیریموانع اجتماعی :3هنمودار شمار

 

معلمان مدارس ددگر داشتم . بعض  از مرددران و معلمران آن مردارس نیرز     ط  وحبت  که با سادر 

مطرح کردند که در اد  میان نقش عوامل اجتماع  را  سطح دادییریامی  موانع را به عنوان موانع 

 .  ندبسیار مهم دانست

  مر را روش  نمود . اما برای آن که دافتره ارای    دادییریسطح موارد مطرح شده تا حدودی موانع 

پاده و اساس علم  و تحقیقات  داشرته باشرد تصرمیم یررفتم ترا در بری  کتابهرا ومنرابع علمر  و          

بررس  نمادم . طر    شکل علم  نت  مطالب را به  تحقیقات  موجود در کتابخانه و سادت اای ادنتر

مهم دست دافتم که : محققان معتقدند امه انسران ارا    جست و جو در سادت اای ادنترنت  به اد 

بر  تروجه  بره ادر       و برخوردارند . اما نبود محیط  مناسب سطح دادییریدر کودک  از استعداد 

مر   تواناد  و عدم تقودت آن مانع ظهورش م  شود . محیط مساعد برای ادجاد رفتاراای خرال  را  

اوول  بنا کرد که به رفتار خال  منجر بادد آن را بر اساس توان از راه اای یونایون به وجود آورد و 

پرورش تفکر و رفتار خرال  مر  توانرد نقرش      د وم  شود . خانواده از عوامل مهم  است که در رش

در خانواده ااد  که بره کرود  ترا حردی اسرتقالا داده مر  شرود و         .مثبت دا منف  داشته باشد 

پرسد تا حد امکران او را راانمراد  و تشرودق بره درافت       که کود  م  در مورد سئواالت  امچنی  

  عقیده دارند که فقط از طردرق  دته از والدسرشد م  کند . اد  د سطح دادییریپاسخ م  کنند . 

رفتارشان است که م  توانند احترام کود  را به خود جلب کننرد . امرا خرانواده ای کره اریرز بره       

در مورد کوچک ترد  مسائل و کاراا بادد نظر والدد  را کود  آزادی عمل نم  داد . به طوری که 

فدای والدد  م  شرود و آن ارا اسرتند کره     کود  بپرسد . در چنی  خانواده ای عالقه و استعداد 

برای کود  برنامه ردزی م  کنند و تصمیم م  ییرند . به کنجکاوی و سئواالت کودکانره اامیرت   

 بزریساا و عاقل باشد و ... نم  داند از او م  خوااند مانند افراد 

خراموش مر  شرود و    کودکان در امان مراحل اولیره   سطح دادییریدر اد  خانواده نیروی تفکر و 

بنابراد  خانواده م  تواند ام محل بروز و آشکار شدن  .فروت  برای بروز و شکوفاد  نخوااد داشت

ناددده یرفت  و غفلت از بروز  کودکان باشد و ام محل  برای سطح دادییریو پرورش استعداداا و 

امچنی  ایر به استناد نظر ژان پیاژه ، ادف اول  آموزش و پرورش ، به ودژه آفرردنش   .استعداداا 

سرطح  به انجام دادن کاراای نو و انسان اای خال  بدانیم مدرسه نیز مر  توانرد در    ،انسان اا توانا

خ  از مدارس با کودکان به یونره ای رفترار   دانش آموزان نقش اساس  داشته باشد ، در بر دادییری
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آغاز راه آن اا رشد نم  کند ، بلکه در امان  و نیروی سازندی  سطح دادییریم  شود که نه تنها 

امه کودکان تا قبل از ورود به مدرسره دارای  ، از رشد و نمو باز م  ماند . ارنست ددمنه م  یودد : 

از  خرال   اند . اما ددری نم  پادد که اد  حس زدبا و فهم نیروی تخلیل قوی و تفکر زنده از واقعیت

 جهان است  ، در ایااوی آموزش رسم  مدرسه رن  م  بازد . 

شیوه ارای تردردس مناسرب و    نقش اساس  و مهم دارد زدرا م  تواند با انتخاب  زمینه اد  درمعلم 

آمروزان نقرش اورل  را    دانرش   سطح دادییریامچنی  ادجاد فروت ااد  برای حل مساله و... در 

دا از شرکوفاد    را فراام سازد  سطح دادییریه نیز م  تواند زمینه بروز و ظهور عداشته باشد . جام

 آن جلوییری کند . و با عقادد خراف  و کهنه رادج در جامعه چون اعتقاد منف  به جز و قسمت 

خرود را از دسرت بدارد    وسرنوشت شانس ، طبقات اجتماع  و ... باعث م  شود کره فررد فعالیرت    

بدد  ترتیب اطالعات الزم را در اد  مورد جمرع آوری  تالش  در جهت خود شکوفاد  بروز نداند . 

 نموده.

،  سطح دادییریام  سع  و تالش بیشتری برای شناخت موانع رشد رامید است معلمان و اولیای ی

کوفاد  ار چه بیش تر کودکران  اد  نیروی سازنده و آفردننده از خود نشان داند تا شااد رشد و ش

 و نوجوانان کشور مان باشیم . 

 تجزیه و تحلیل اطالعات : 

برای آن که مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزده و تحلیرل قرراردام ، تصرمیم یررفتم     

را برا دو  موانع و علل  را که ط  نشست با امکاران و بررس  منابع و کتب به آن دست دافته بودم . 

از اساتید تعلیم و تربیت در میان بگذارم ، تا  در ساده امفکری با آنها اطالعات بیشرتری کسرب    نفر

 نمادم . 

و  سرطح درادییری  نتادج حاوله از تجزده و تحلیل اطالعات که طر  مصراحبه برا اسراتید در مرورد      

 نوآوری دانش آموزان بدست آوردم به قرار ذدل است : 

م  تواننرد    در تمام مراحل زندی  ، از بدو تولد کود  تا بزریسال عوامل یونایون  وجود دارد که 

رو بره رو سرازند . برخر  از ادر  عوامرل جنبره ی       فرد را با مرانع   سطح دادییریبه اشکاا مختلن 

فیزدولوژدک  دارند و مستقیما  بر کنش اای عموم  ذا  فرد تاثیر منف  م  یذارند و فرادند رشرد  

و روان  که د نظیر اختالالت ارث  و دا ضادعات جسمان  ندچار اختالا م  کنتفکر او را متوقن و دا 

البته شامل درود کم  از افراد م  شود . اما عوامل ددگری نیرز وجرود دارد کره مسرتقیم درا غیرر       

سبب تضعین دا تخردرب آن مر  شرود .    و فرد را تحت تاثیر قرار م  داند  سطح دادییریمستقیم 

نام یذاری کرد . برخ  از  سطح دادییریم  توان تحت عنوان موانع محیط   اد  دسته از عوامل را

خانوادی  دارند . دعن  در جردان تعامل کود  با والدد  و محیط خانره پددرد مر      أاد  موانع منش

آدند تعدادی ددگر از اد  موانع برخاسته از محیط تحصیل  فرد م  باشند و در ط  تعامل او با معلم 
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وی تاثیر مخرب  سطح دادییریمچنی  سادر ام ساالن خود در محیط اای آموزش  بر مرب  و ادا 

از امه مهم تر است و مر  توانرد نقرش     سطح دادییریموانع محیط   اد  دستهم  یذارند . اما از 

 داشته باشد .  سطح دادییریبسزاد  در پرورش 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

حاا م  بادست به تقودت  سطح دادییریرشد و پرورش  به نقش اساس  عوامل محیط  دربا توجه 

اد  عامل پرداخت و برنامه اای خود را پیرامون دو عامل محیط  ) دعن  خانواده و مدرسره ( قررار   

 سرطح درادییری  داد . به امی  منظور برای پیش بین  برنامه اای الزم در جهرت رشرد و پررورش    

که ارزش ار ادده بر اساس ،، طراح  نموده  ردزلب طرح دانش آموزان با امفکری ادده ااد  را در قا

قابلیرت  « » اقتصادی و مقرون به ورفه بودن » چند مشخصه تعیی  م  شود . مشخصات  امچون 

از جملره مشخصرات    « زمان مورد نیاز » و « نو بودن » « قانون  بودن « » عمل  بودن » و « اجرا 

مشخص کند که پس از محاسربه کلر     5تا  2ساس نمرات بود که م  توانست ارزش ار ادده را بر ا

  طررح  در که متقاضر  اجررای ا   ان ادده ارزشمند مشخص م  یرددد . الزم به ذکر است که امکار

بودند به طور جدایانه اد  ادده اا را بررس  نموده و بر اساس امکانات و تواناد  خود به برنامه ردزی 

 د . در جهت ادده ارزشمند خود م  پرداختن

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملی 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

قانونی 

 بودن

نو 

 بودن

سهطح  به جای تدریس درس بهه پهرور     -1

 بپردازیم  یادگیری

1 0 1 0 3 

را در  سهطح یهادگیری  رو  های پرور   -2

 قالب مطالب درسی استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

در جلسه والدین را دعوت کنهیم و بهرای    -3

دانش آموزان برنامه ریزی  سطح یادگیرید رش

 کنیم 

3 5 4 5 5 
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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 بررسی و زیهر  

 نظر بگیرد 

3 4 3 5 4 

و همکاری 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 کرد : 

 در زمینه خانواده : 

فرزندانشان از طردق  سطح دادییری  در جهت رشد و پرورش باال بردن سطح آیاا  والدد -1

 آموزش 

 پذدرش تخیالت کود  و احترام به عقادد و نظرده و ساخته اای دانش آموزان  -2

 تامی  آزادی مناسب و استقالا روان  و فردی کود  و پرایز از قوانی  خشک در منزا  -3

 پرایز از انتقاد مکرر از رفتار اای کود   -4

 دق درون  کود  شناساد  عال -5

 ادجاد جو احترام آمیز در خانواده و پرایز از مقادسه کودکان با دکددگر  -6

  سطح دادییریتشودق فعالیت اای خال  در خانواده و الگو بودن خانواده در زمینه  -7

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

 استفاده از حل مساله و پرسش و پاسخ در تدردس  -1

و رااکارارای پررورش و تقودرت آن در دانرش      سرطح درادییری  ا مفاایم آشنا شدن معلم ب -2

 آموزان 

 بوجود آوردن امکانات الزم برای انجام فعالیت اای خال  دانش آموزان  -3

 توجه به تفاوت اای فردی دانش آموزان  -4

 دانش آموزان  سطح دادییریارائه تکالین درس  متنوع جهت پرورش قوه تخیل و  -5

 آموزان به مطالعه  عالقه مند کردن دانش -6

 عدم تاکید زداد بر نمره و ارزشیاب   -7
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 خانواده   

 معلم

 قرار ندادن قوانی  خشک و افراط  در محیط مدرسه  -8

 تشودق و توجه به نکات مثبت دانش آموزان  -2

 توجه به سئواالت عجیب و غردب دانش آموزان  -12

 :  به طور کل  با در نظر یرفت  سه مقوله مهم زدر م  توان به ادف مورد نظر رسید

 خانواده  -1

 مدرسه  -2

 معلم  -3

با توجه به مطالب عنوان شده از طردق منابع توانستم اطالعات الزم را در اد  زمینه کسرب نمرادم و   

 مورد تجزده و تحلیل قرار دام . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

کودکران و نوجوانران    سطح دادییریکه با  است  محیط آموزش  از جمله مواردیموقعیت و شرادط 

جنبه اای متفراوت  ماننرد شررادط     سطح دادییریدارد . تاثیر محیط آموزش  بر مستقیم  ارتباط 

و انگیزه در کار موثر است . معلم  ،روابط عاطف  بی  افراد ، در زمینه اای علم  و دادییری ،فیزدک 

نقش کلیدی دارد ادجاد تواناد  چون حل مساله آفردنندی  دانش آموزان که از ادف عال  آمروزش  

 پرورش است از طردق روش اای تعردن فعاا میسر م  یردد .  و

دک تواناد  قابل پرورش است . شیوه داد یرفت   سطح دادییریتحقیقات زدادی نشان داده است که 

 ....... امه دادیرفتن  است .  و ، شیوه انددشیدن ، شیوه انتقاا انددشه در به کارییری آموخته اا

 مدرسه  
 3با در نظر یرفت  

مقوله زدر م  توان 

خالقیت را پرورش 

 داد
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 ای آنی و اجرتارائه راه حل موق

سرطح  با تجزده و تحلیل اطالعات بدست آمده از منابع تحقیقات  و اساتید تا حدودی زدادی موانرع  

دانش آموزان و راه اای آن مشرخص شرد . حراا     سطح دادییریو عوامل موثر در پرورش  دادییری

م بره اردف   بتوانطردق م  بادست با توجه به نتادج بدست آمده راه حل  را ارائه م  نمودم تا از اد  

ادا نظر با امکاران تصمیم یررفتیم برنامره ای   ابم بنابراد  از طردق امفکری و تبمورد نظر دست د

 تهیه نمادیم که دانش آموزان را به خواسته اای مورد نظر برساند.

 یامهای که در اد  جهت برداشته شد عبارتند از:

 گام اول : خانواده و اولیا ء

سرطح  تخیرل و ظهرور   نواده مهمترد  نقرش را در کنتررا و اردادت    بر اساس نتادج بدست آمده خا

کنجکراوی و کشرن محریط بره      ،سواا کرردن دارد . ایر خانواده فروت اای الزم را برای  دادییری

شود . به امی  دلیل اولی  یام را در اد  جهت  م  فراام سطح دادییریکودکان بداد زمینه رشد 

والدد  دانش آموزان خود را دعوت کرده و برنامه اای که برای ار پاده  عالقمند در معلم .برداشتیم

به مرحله اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسرانده امچنری     الزم بوددانش آموزان  سطح دادییریرشد 

کودکان و دانش  سطح دادییریدو مورد از کالسهای آموزش خانواده مدرسه را به آموزش و پرورش 

در آن الزم توسط مدرسی  آموزش خانواده به اطالع اولیا ء رسرانده شرد.  آموزان پرداخته و اطالعات 

جلسات آزمون  تهیه کرددم که به آنها کمک م  کرد تا بدانند محیط منزا فرزندانشان تا چه حد از 

به سواالت پاسخ مر  داد .   داشان حمادت م  کند . که ار اولیاءفرزن سطح دادییریانگیزه درون  و 

. پس از پادان آزمرون پاسرخ  سرواالت را بررای      ت به وورت درست و نادرست بودپاسخ تمام سواال

ه اولیا نوشتم که اد  نشان دانده اد  بود . ایر پاسخ اای اولیا ء  با پاسخ ارای مرا مطابقرت داشرت    

کودکان حمادت م  کرد . و پاسخ اای که متفاوت بود  سطح دادییریئنا محیط اولیا از ممط. باشد.

 ه زمینه اای برای تالش در جهت بهبود محیط م  باشد.نشان داند

 

 .فرزندمان در منزا بادد آرام باشد -1

 که خال  باشد. مکنی م فرزندمان را تشودق  -2

 .ان دالدل قوانین  را که در منزا وجود دارد م  داندمفرزند -3

 .ان برای انجام دادن کار خوب تحت فشار زدادی است.مفرزند -4

 .در کاراا آزادی عمل دارد -5

 فرزندمان را تشودق م  کنیم تا خود درباره موضوعات و مسائل نتیجه ییری کند. -6

 در منزا رقابت زدادی وجود دارد. -7

 .از ادده اای فرزندمان در تصمیم ییری مهم استفاده م  شود -8
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 .را اغلب برای رضادت ما انجام م  داد   کاراا -2

 .داد دوست داردم فرزندمان کاراا را به طردق خال  انجام  -12

 در منزا فرزندمان به خاطر ارتکاب اشتباه تنبیه م  کنیم .  -11

 .مهمترد  چیز در منزا بهترد  بودن است  -12

 .تغییرات در منزا ما مورد توجه واقع نم  شود  -13

 .فرزندمان به راحت  م  تواند احساس خود را بگودد  -14

  .را بگودیمامه سع  م  کنیم عیب دکددگر بپوشانیم و حس اا  -15

  .برای ما بسیار مهم است که کارنامه فرزندمان خوب باشد -16

 .امیشه پیشنهاد فعالیت اای جددد را به فرزندمان م  دایم  -17

  .برای آن که کود  را وادار به انجام کاراا بکنید از رشوه استفاده م  کنیم -18

  .در منزا قوانی  زدادی وجود دارد -12

  .نده و شوخ  زداد وجود دارددر منزا ، خ -22

 حمادت م  کند عبارتند از :  سطح دادییریپاسخ ااد  که نشان دانده محیط  است که از 

 18ن  17ن  16ن  15ن  14ن  13ن  12ن  11د  12ن  2د  8ن  7د  6ن  5ن  4د  3د  2ن  1

 د  22ن  12ن 

نشان دانده ادر  برود کره محریط     درود اولیاء با پاسخ مورد نظر تطبیق م  کرد که اد   82پاسخ 

 کودکان حمادت م  کنند .  سطح دادییریخانواده و اولیاء از 

 گام دوم : مدرسه 

ارائره داددرم و بره اجررا در      بعض  از امکراران  در سطح مدرسه نیز برنامه اای ذدل را با امفکری 

 آورددم : 

 :  سطح یادگیریاجرای طرح زنگ  -1

اختصراص داده   سطح درادییری ست که در کنار سادر دروس به ساعت خاو  ا سطح دادییریزن  

و نوآوری فضای مناسب  بررای   سطح دادییریم  شود تا ضم  توجه اولیای کودکان به مساله مهم 

 کودکان پددد آورد .  سطح دادییریحفظ و ادامه 

ریرزاری  برای ب حالتکودکان بود و بهترد   سطح دادییریاد  زن  بستری برای تحقق و شکوفاد  

، اجرای آن در طبیعت و دا محریط ارای اجتمراع  ، حیراط مدرسره و .. برود        سطح دادییرین  ز

موضوعات قابل طرح در آن ، تنوع زدادی دارند . ایر اد  کالس در فضای خرار  از کرالس تشرکیل    

م  شد دانش آموزان را یروه بندی نموده و از آن اا درخواست م  کررددم کره کارارای متفراوت      

 جام داند مثال  ) دک شهر دا پار  کوچک بسازند و ... ( ان
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در وورت  که امکان بردن بچه اا به فضاد  خار  از کالس وجود نداشت . حیاط مدرسه و کالسرها  

پذدرای اجرای بسیاری از طرح اای ابتکاری و خال  شایردان بود . نمونره کاراراد  کره در سرطح     

 :  مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذدل بود

ابداع دک جورچی  ) پازا ابتکاری ( ، تهیه نقاشر  طنرز آمیرز یروار  ، تکمیرل       -

 تصاودر نیمه تمام 

 تهیه دک بازی فکری تازه ، تهیه تابلواای نقاش  بزرگ روی زمی   -

 ااه ، ساخت وسادل و ... بدادجاد مزرعه ای روی آب ، اجرای نمادش نامه اای ف  ال -

ز قبیل ظرف خال  مادع ظرفشود  ، شامپو ، لیوان استفاده از اشیای دور ردختن  ا -

 دکبار مصرف ، شیشه نوشابه و ... 

 آمیختن عمیق درس ها با هنر :  -2

امانطور که م  دانیم در درس ااد  مانند رداض  ، تاردخ ، فارس  و موارد مشرابه . ادفرای نقرش و    

را عمیق تر مر  کنرد و ادر      اجرای نمادش نامه ای مباحث درس  نتادج سودمندی دارد و دادییری

دانش آموزان به اجرا در آورددم امچنی  برا   سطح دادییریطرح  بود که برای رشد و پرورش قوه 

و نقاش  و سادر کاراای انری در جردان حل مساله چون نمادش عروسک  ، دافت  تصاودر مناسرب  

در  قبیرل کارارا برا یشرودن      نقد و اظهار نظر در مورد دک نمادشنامه و اجرای پانتومیم و اجررای ا 

 آنان را افزادش داددم .  سطح دادییریدراای جهان تخیالت بر روی کودکان اعتماد به نفس و 

 طرح بازیافت مواد :  -3

در اد  طرح دانش آموزان به جمع آوری وسادل و مواد دور ردختن  و غیر قابل استفاده م  کردند و 

و دا بره عنروان تکرالیف  در     سطح دادییریساعات انر و دا  آنها را در جعبه ای قرار م  دادند و در

 منزا ، با تخیل خود آنها را تبددل به مواردی جذاب و ابتکاری تبددل   م  کردند . 
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 طرح آموز  هنر : -4

به رغم اد  واقعیت که دک  از وظادن سرپرست  معلمان مدرسه در دوره ابتداد  شناخت و پررورش  

ی مختلن دانش آموزان است ، اد  امر تا به حاا ، به دلیل حجم و یستردی  برنامه اای استعداداا

آموزش  و کمبود توجه به دروس انری به خصوص نقاش  ، مورد غفلت قرار م  یرفت در حال  که 

نقاش  از دروس  است که   م  تواند به ابراز احساسات و عواطن نهفته ی دانرش آمروزان و آشرکار    

وداا و انتظارات آن بینجامد و به رشد قوه تخیل ، شناخت زدبراد  ، احسراس آرامرش و    کردن کمب

وص نقاشر   صنشاط ناش  از انجام دک کار خال  بینجامد . اد  دبستان توجه به خط و نقاش  ، بخ

کرالس بره   آزاد را در جهت کمک به استعداداای دانش آموزان ، به عنوان وسیله ای بررای تبرددل   

 اط و فروت  برای انجام فعالیت اای خال  مورد توجه قرار داد . محیط  با نش

 انجمن صلح و دوستی :  -5

به اجرا در آورددم انجم  ورلح و دوسرت  برود . زدررا     دک  ددگر از برنامه ااد  که برای اد  منظور 

نره در  برای برخورداری از دنیاد  مبتن  بر ولح و تفاام  الزم است افکار و انددشه ارای ورلح طلبا  

مر  توانرد پرر از مهربران  ،      ذا  انسان اا بارور یردد . ادجاد تصور در کودکان در مورد دنیاد  که

ادر  ورلح دارای جنبره ارای      .فرراام مر  یرردد   ساده ی آموزش  تفاام و دوست  باشد ، تنها در 

 مختلف  است است : ولح با خود ، ولح با ددگرران ، ورلح برا طبیعرت و امچنری  اردادت روانر        

معلم با شایردان و اولیاء و شرناخت  کودکان و ادجاد امنیت در آنان جز در ساده ی تفاام و نزددک  

 انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست .

اد  مدرسه از طردق تشکیل یروه اای ولح و دوست  در مدرسه با شرکت مددر ، معلمران و اولیراء   

 ی ذی نفع در مدرسه برداشته است .قدم  به سوی تفاام و امبستگ  بی  یروه اا

 

بریزاری مسابقات فرانگ  و علم  ، تشکیل یروه اای تفردح  و انجام بازددرداای علمر  توسرط     

دانش آموزان دددار از مدارس ددگر ومشارکت در امور خیرده و خداپسندانه : کمک بره نیازمنردان ،   

سه برای ابراز دوست  و امکراری دانرش   وکاری و... و ام چنی  ادجاد فروت ااد  در مدرکجش  نی

 آموزان کالس اای مختلن با ام ، بخش  از طرح ولح و دوست  بود . 

 احیای فضای سبز و ادجاد محیط  با نشاط برای دادییری :  -6

پرورش در دامان سبز آن به تلطین روحیه ی کودکان کمک و با توجه به اد  که زندی  در طبیعت 

، احساس  مطلوب در مورد طر خلق زدباد  اای طبیعت امت پروردیار به خم  کند و آیاا  از عظ

زندی  و بالطبع کار و فعالیت در آنان به وجود م  آورد ، با امکراری مرددر مدرسره و امکراران و     

مشارکت والدد  دانش آموزان ، بودجه ای را برای احداث فضای سبز ، خردد یرل و نهراا و احیرای    

. امچنی  ، با استفاده از رن  اای زنده و شاد بخرش موسریق     دمداد فضای سبز مدرسه تخصیص

مورد عالقه کودکان در ساعات ورزش ، انر و زن  تفرردح و ترتیرب دادن فعالیرت ارای ورزشر  ،      
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 سرطح درادییری  انری و مسابقات مختلن ، فروت ااد  برای شادی کودکان و ابرراز اسرتعداداا و   

 .  کرددمآنان فراام 

 معلم گام سوم : 

دانرش آمروزان تراثیر بسرزاد       سطح دادییریمعلم در کالس درس به عنوان الگو م  تواند بر روی 

ااد  برای خود برنامه  مدرسه برای رسیدن به ادف مورد نظر معلمان مجریداشته باشد از اد  رو 

 قرار دادم به شرح ذدل بود : . برنامه ااد  که ادنجانب محور کار خود  نددر نظر یرفت

اولی  کار باال بردن سطح آیاا  خود از طردرق مطالعره کترب مختلرن در زمینره رشرد و        -1

  سطح دادییریپرورش 

 در روند تدردس خود که در اد  آموزش موارد زدر قابل توجه بود سطح دادییریآموزش  -2

آموزش برخوردی پژواشگرانه با  –بازددد علم   –دافت  مساله  –آموزی  استقالا -

افرزادش پودراد  در    –طرح سئواا خالقانه از ار درس  –از رقابت پرایز  –مسائل 

طرح –بازی اای فکری حس  بدن  و منطق   –روابط اجتماع  بی  دانش آموزان 

 درس خالقانه از ار درس

و بحرث و  استفاده از روش اای فعاا در امر تدردس چون طرح سرئواا ، پرسرش و پاسرخ     -3

و برارش مغزی)نمونره سرناردو تردردس خرال (      یفتگو و امیاری و روش تحقیق و نگارش 

 1پیوست شماره

 ادجاد فضای خنده و بازی در جردان تدردس و توجه به نکات مثبت دانش آموزان  -4

 آمیخت  آموزش با تحرکات بدن   -5

 پذدرش تخیالت کودکان  -6

توجه به سئواالت عجیب و غردب دانش آموزان و امچنی  تشودق دانش آموزان  ) پراداش   -7

 (  طح دادییریسدادن به 

آموزش ف  آوری اا و روش اای حل مساله :آموزش اای خال  به شایردان ، مانند بارش  -8

برای پذدرش مسائل مهرم و حرل مشرکالت    مغزی ، روش اای حل مساله و ادجاد آمادی  

 توسط دانش آموزان و ... 

کره   ، و ساخت  وسیله سطح دادییری: اختصاص ساعت  به نام ساعت  سطح دادییریزن   -2

دادم و از آن اا  م  خواستم به وورت یروا  تغییری   یاا  وسیله ای به بچه اا ارائه م

در آن بوجود آورند و چیز جددد بسازند و یاا  ام آن اا را آزاد م  یذاشتم ترا ارر چره    

 دوست دارند بسازند . 

 برپاد  نمادشگاا  از دست ساخته اای دانش آموزان  -12
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در یوشه تخته سیاه تابلو کوچک  را بره ادر  کرار اختصراص     اای سازنده : ادجاد تابلو پیام -11

داده ار افته پیامهای مختلف  در آن نوشته م  شرد و در آخرر افتره از دانرش آمروزان مر        

خواستم که نظر خود را در رابطه با آن پیام بگودنرد امچنری  از دانرش آمروزان مر  خواسرتم       

، تلودزدون دا سئواا طردق برنامه اای علم  ، فرانگ   خبراای علم  ، فرانگ  ، ورزش  را از

کردن از اطرافیان خود دنباا کنند و ار روز قبل از شروع درس مهمترد  خبر روز قبل را اعالم 

با عالقه بره چیزارای مهرم مر  پرداختنرد ترا از کراروان        اد  کار نه تنها دانش آموزان  ،باکنند

 مهم م  پرداختند .  اایوزان خود به پیگیری خبرخبراای جددد عقب نمانند بلکه دانش آم

دانرش آمروزان : اردف عمرده      سطح درادییری اجرای برنامه اا و تمردنات  جهت پرورش  -12

، پرورش مهارت اای مختلن تفکر خال  در دانش آموزان بود که ارر   سطح دادییریتمردنات 

 قش دارند . آن اا ن سطح دادییریکدام از اد  مهارت اا به نوع  در تحقق 

م  بادد چیرزی را خلرق   اد  تمردنات دانش آموزان را در موقعیت  قرار م  دادند که در آن اا  

دارد و امچنی  اد  تمردنات فاقد راه  یحدودمکند و دانش آموز در انجام آن اا آزادی عمل نا

موزان را حل و پاسخ اای از پیش تعیی  شده استند . بر اد  اساس م  توانستند تفکر دانش آ

با توجه به برنامره   ،او  راه پاسخ اای متعددی را ادجاد کند که اد  تمردنات فعاا کنند تا خود 

که از طردق روش  .قابل استفاده بود داشتمدرس  خود و زمان و شرادط و امکانات  که در اختیار 

 اای زدر قابل اجرا بود : 

  سطح دادییریدر ساعت کالس اای ودژه  -1

 از زمان کالس به انجام تمردنات  اختصاص بخش  -2

 ادغام برخ  از درس اا با تمردنات متناسب با آن درس  -3

 انجام تمردنات در منزا  -4
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 نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود : 

 نقطه سحر آمیز : 

لو دا بریه بدر اد  تمرد  کلمه ااد  را در نظر م  یرفتم و آن را بدون یذاشت  نقطه اادش روی تا

م با یذاشت  نقطه اا در باال دا پادی  کلمه ، کلمات ترازه  ستم و از آنها م  خواشتدانش آموز م  نو

 ای را بسازند . ) کاربرد درس بخوانیم و بنودسیم (  

   -مثل  بار ...... بحل 

 تداخل حروف :

م با استفاده از حروف کلمه ستم و از آنها م  خوافتدر اد  فعالیت کلمه ای را به دانش آموزان م  ی

 ی داده شده کلمات متفاوت را بسازند . 

و (  –ر  –ا  –تمام کلمات  را که مر  توانیرد بنودسرید ) د    « دارو » مثال  با استفاده از حروف کلمه 

 داور   –اردو  –وارد 

 حرف گمشده :  

سرپس از دانرش    شرتم وو دک دا چند حرف از آن م  ن یرفتمدر اد  تمرد  کلمه ای را در نظر م  

آموزان م  خواستم با یذاشت  حروف متفاوت  در جااای خال  کلمه اای تازه ای را بسازند مانند ) 

  کتک و ...  –کبک  –کیک  –  ...   ( کمک 

 کلمات هم آغاز و هم پایان :

 م کلمات  را که از چهار حروف درست شرده انرد و حررف     فعالیت از دانش آموزان م  خواستدر اد

 نجاری و ...  –بخاری    و ..  –زاره  –اوا دا آخر آنها ی م  باشد را بنودسید مانند : زارا 

 

 جمالت چهار کلمه ای :

م جمله ای چهار کلمه ای بنودسند که اوا ار کدام از ستاز دانش آموزان م  خوا نیز در اد  تمرد 

 باشد .  ا  –س  –ب  –م حروف آنها چهار کلمه به ترتیب 

 یر عجیب : تصاو

م تصاودری از حیوانات دا ییااان را بکشند به طروری کره   ستدر اد  فعالیت از دانش آموزان م  خوا

 سر دک حیوان و تنه حیوان ددگر استفاده شده باشد .  در دک تصودر از 

 مشاهده فیلم : 

در           در اد  نروع فعالیرت درا فیلمر  را بره دانرش آمروزان نمرادش مر  دادم و ایرر امکران نداشرت             

 و م  خواستم که پادان آنرا حدس بزنند .  مکردم  سرداا اای نمادش  تلودزدون  استفاده 

 تصویر سازی  : 



خرید فایل ورد و قابل ویرایش رای مشاهده می باشد. برای فایل فقط باین 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .

 21 

رد و درا ... بره دانرش    در انجام اد  فعالیت دک تصودر ) دک تکه مقوای رنگ  به شکل بیضر  درا یر   

ن  را در نظرر یرفتره و   شکل پرائی  هم  و از آنها م  خواستم ظرف مدت مشخص شدآموزان م  داد

 ترسیم کند که اد  تکه مقوا قسمت  از آن جدا باشد پس از کشیدن  نام  برای آن انتخاب کنند .(

 :فراخوانی سمعی 

از مطالرب   م  خواستند. بدد  طردق که از فرزندانشان  م  دادنداد  فعالیت را اولیاء در خانه انجام 

با آنها وحبت کنند و دا از فرزند خود  اتفاقاتدرباره آن ا ،شب در منز هو آنچه در کالس اتفا  افتاد

 د . نا داد بداآنها درس اادشان را به  دنبخواا

 

 داستان پردازی :

بود کره تعردادی   « داستان پردازی » دانش آموزان  سطح دادییریدک  از فعالیت اا در راه پرورش 

اژه اای داده شده داستان  در چنرد سرطر   م با وستو از آنها م  خوا م  دادمکلمه به دانش آموزان 

م نام  برای آنها انتخراب  و از آنها م  خواست،   م  خواندمستان  برای دانش آموزان اد . دا دنبنودس

که به دلخرواه داسرتان را    کردمد دا اد  که داستان  نیمه تمام خوانده و از آنها  در خواست م  نکن

برای آنهرا   د م دا حکادت اا و لطیفه اا و طنزااشان م  دادعکس و تصودر به آنها نتمام کنند . دا 

 م  خواندم و م  خواستم نام  برای آنها انتخاب کنند . 

 کاردستی :

س شمع و ... بره کرال   –قیچ   –نوارچسب  –نخ  -وسادل و اشیای یونایون  از جمله : خمیر بازی 

د  وسرادل را بردارنرد و برا امفکرری و     م که ار یروه تعدادی از ابرده و از دانش آموزان م  خواست

 ست کنند . رامکاری دکددگر کاردست  د

 نقاشی : 

نقاش  دلخواه خود را بکشند و  م  خواستم ناسب در اختیار دانش آموز ، از آنهابا قراردادن وسادل م

 م درباره نقاش  اش حرف بزند . که با روش ابتکاری در نقاش  جذاب ترر مر   ستخوام   آنهابعد از 

 شد . نقاش  با انگشت و ... و دا نقاش  حروف الفبای فارس  دا عدداا به وورت و اشکاا یونایون . 

 

 کلمات مشابه :

در شناخت  حروف دک ودا و چند شکل و حرروف درک شرکل برا     برخ  از دانش آموزان  کالسدر 

م برا  م  خواستاد  مشکل از دانش آموزان  چند ودا با مشکل روبه رو استند . برای برطرف کردن

ث ( کلمات  بسرازند و سرپس برا کلمرات      –ص  –مشابه استند مانند ) س حروف  که از نظر ودا 

. با اد  روش دانش آموزان با دقت بیشتری به نکرات امالدر    ساخته شده داستان کوتاا  بنودسند 
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، مر   نرد  اد  که در طرح داسرتان از خرود نشران مر  د    سطح دادییردو با  کردندکلمات توجه م  

 ند جمالت جالب و خنده داری را طرح کنند . ستتوان

 کلمه حذف شده : 

م ترا پرای ترابلو    کررد دک  از بچه اا را انتخاب م   ه ودر اد  فعالیت روی تخته ، جمله ای را نوشت

از کالس خار  شود بعد از خار  شدن دانش آموز از کالس ، درک درا   و بیادد و جمله را آرام بخواند 

کالس بیادد و با دددن جمله به م که ف کرده و از آن دانش آموز م  خواستجمله را حذ دو کلمه از

 بگودد که چه کلمه دا کلمه ااد  حذف شده است .  ،ناقص

 حرف اضافی :

م با اضافه کردن ستم و از دانش آموزان م  خواشتدر اد  تمرد  دک کلمه مناسب روی تخته م  نو

م با ار کلمره جددرد درک جملره     ستددی بسازند . سپس م  خوادک حرف به ابتدای کلمه واژه جد

از کلمات  استفاده کنیم که دانش آموزان در امالی آن کلمات اشکاا  برای اد  کار بسازد بهتر است

 دارند . 

 

 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

بود . کره  اجرا درآمد زن  دادره دا حلقه تفاام  به دک  ددگر از طرحهاد  که در مدرسه و در کالس

ط  آن از طردق شرکت دادن دانش آموزان در بازی اا و فعالیت اای مختلن در کرالس ، مهرارت   

اای شخص  و بی  فردی آنان تقودت م  شد و روحیه ی امکاری و امبستگ  در یروه ادجاد م  

تقودرت   –یرددد . که از جمله ااداف اد  زن  به شرح ذدل بود : کمک به ادجاد انضرباط شخصر    

کمک به رشد مهارت اای یوش دادن و ... احترام قائل شدن برای خود و ددگران  –عتماد به نفس ا

تشودق جرئت و جسارت در ابراز عقادد و نظردات خود ، ادجاد ارتباطات  –، تشودق امکاری یروا  

ه و ار دانش آموزان دک دا دو بار در افت بامثبت بی  دانش آموزان  نحوه کار به اد  وورت بود که 

بار به مدت محدودی در کالس به وورت دادره و حلقه وار م  نشستند . به طوری که تماس چهره 

دکددگر را به خوب  ببینند . که مدت زمان جلسه متناسرب برا سر     به چهره داشته باشند و بتوانند 

ارت ارای  دانش آموزان و نیاز کالس متفاوت بود . که در اد  زن  به منظور بهبود بخشیدن به مهر 

ارتباط  امکاری و حل تعارضات و مسائل شخص  دانش آموزان مورد استفاده قرار م  یرفت . کره  

اای مختلن ، نظردات و عقادد به دانش آموزان فروت داده م  شد که از طردق انجام دادن فعالیت 

ان ابرراز  ددرد و قضراوت ددگرر   هو احساس خود را در محیط  سالم و تاکید کننده ، به دور از ترس ت

کنند . که از اد  زن  برای حل مسائل مدرسه نیز کمک م  یرفتم . که دانش آموزان در افته بره  

و  دمو آن را تحلیل مر  کررد   یمبه بررس  مسائل مشتر  م  پرداخت وطور مرتب جمع م  شدند 
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انرش  آن یاه راه حل اای مورد توافق را به مددر مدرسه عرضه م  کرددم . که ادر  کرار یروار  د   

آموزان در جهت جست و جوی مسئله و طرح و ارائه پیشنهاد اا برای حل مسرئله ، فرورت  بررای    

ار کدام از اعضا فراام م  آورد . زن  دادره شرادط  داشت کره ارر کرس بره      سطح دادییریبروز 

نوبت حرف بزند و ار کس ام حرف م  زند به او توجه کنند و به حرفش یوش دانرد . مشرارکت   

نش آموزان در حل مسائل کالس نیز وسریله مروثری بررای درییرر کرردن آنران در زنردی         دادن دا

 مدرسه و حمادت از دکددگر بود . از جمله فعالیتهاد  که در زن  دادره  برای اد  کالس رادج بود . 

 :  بازی هایی برای آشنایی با نام ها و اختالط با یکدیگر  -1

ودژی  ارای مثبرت    م  شد نام خود و سادر دانش آموزان ودر اد  فعالیت از دانش آموزان خواسته 

افرادی غیر از دوستان ومیم  خود بنشیند به اد  ترتیب ، بری    ددگران را به زبان آورند دا در کنار

 اعضای یروه نزددک  ادجاد م  شد . 

 بازی برای تقویت مهارت شنیدن  -2

ای توسط دک  از دانرش آمروزان و   یفت  کلمه و ساخت  جمله توسط دانش آموزان امچنی  جمله 

 جمالت دکددگر را کامل م  کردند و ... به تدردج نفرات بعدی 

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

که معلم مسئله ای را در مورد کالس دا مدرسه مطرح م  کررد و ارر درک از دانرش آمروزان نظرر       

 اوالح  خود را ارائه م  دادند و ... 

 ویت احساس تعلق به گروه بازی هایی برای تشویق همکاری و تق -4

بدد  وورت که دک  از دانش آموزان اطالعات  را در اختیرار دانرش آمروز ددگرر قررار مر  داد و او       

اطالعات دردافت شده را به یروه منتقل م  کرد . دا اد  که تصودری نیمه تمام دست به دست مر   

بعد تصودر کامل شرده کره    یرددد و ار دانش آموز دک خط دا طرح کوچک  به آن اضافه م  کرد و

 م  شد .  حاول کار دسته جمع  یروه است به معرض نمادش یذاشته

 س ها و عواطف ابازی هایی برای ابراز احس -5

و  در  مر  نوشرتند  آورند و دا بر روی تکیه کاغذی م  دانش آموزان احساسات خود را بر روی زبان 

 م  شدم .  ز نظردات دانش آموزان آیاه که با خواندن آنها ا م  دادندجعبه ای در کالس قرار 

 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :راه حل اای انتخاب  و پیشنهادی را به منظور ادجاد تغییر و بهبود شرادط به اجرا یذاشتم 

بریزاری جلسات  با اولیاء و امچنی  کالسرهای آمروزش خرانواده در طروا سراا       -

  سطح دادییریتحصیل  با عنوان 

در ساعات درسر  بره ودرژه دروس بخروانیم و      سطح دادییریاده از تمردنات استف -

 بنودسیم و رداض  
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باال بردن روحیه اعتمراد بره نفرس و    به کارییری شیوه اای مختلن تشودق جهت  -

 خودباوری در دانش آموزان

اختصاو  قسمت  از باغچه یوشه حیاط بررای ارر کرالس جهرت کاشرت  یرل و        -

 بوجود آوردن فضای سبز 

 بر پاد  نمادشگاا  از کاراای خال  دانش آموزان  -

 بریزاری جلسات یرداماد  دوستانه توسط یروه اای دانش آموزان در زن  دادره  -

در کتابخانره  تشودق ار چه بیشتر دانش آموزان به خوانردن کتراب و عضرو شردن      -

 کالس  

 دادرهانجام بازی اای یروا  در ساعت زن    -

 

ا ) اجرای آزمادش  ( شور و شعن و عالقه دانش آموزان را مشااده کرردم و  وقت  در پادان افته او

پیشرفت آنها را در دادییری دروس سنجیدم ، مصمم شدم اد  برنامه را تا پادان ساا تحصیل  ادامه 

تعیی  شده برای افته ی دانش آموزان برنامه ردزی م  نمودم و دام در نتیجه با دک برنامه ردزی 

 را برای اد  منظور آماده م  کردم که در طوا ساا تحصیل  قابل اجرا بود . برنامه ااد  

یاا  اوقات برای اد  که در امر تدردس ، تنوع ادجاد یردد و خستگ  بوجود نیادد  -

، به تقاضای خود دانش آموزان از آن تمردنات برای دادییری بیشتر و جذابیت کار 

 استفاده م  نمودم . 

آن تمردنات به وورت طرحر  و بره عنروان تکلیرن بره دانرش       یاا  اوقات نیز از  -

 آموزان داده تا خود به مرحله اجرا در بیاورند . 

با حضور و نظارت برر   را  با انجام اد  کاراا کالس و مدرسه شور و حاا ددگری پیدا کرد که اد  امر

ه اا نیز اعرالم  انوادخ متوجه م  شدم و اکثر سطح دادییرییرواهای دانش آموزی در ساعت زن  

 م  داشتند که فرزندانشان در خانه نیز از شور و ایجان خاو  برای انجام تکالین دارد . 

، اد  طرح تغییر اساس  در اختیار دانش آموزان بوجود آورد که باعرث شرد کره در    با یذشت زمان 

 بارور کردن استعداداای خال  دانش آموزان نقش اساس  داشته باشد . 

 بعد زا اجرای طرحارزیابی 

یر چه از رفتاراا و اظهار نظراای دانش آموزان و امکاران پیدا بود کره تغییرر و تحرول  در رفترار     

دانش آموزان بوجود آمده است . برای اد  که دقیقا  مشخص شود که روشهای به کار رفته شده موثر 

ن  و موثق جمع آوری کنم . در دا نه تصمیم یرفتم درباره آنچه انجام داده ام اطالعات عیبوده است 

دک جلسه مشتر  با معلمان راه ااد  را برای مطرح شدن از نتادج کار پیش بینر  کررددم . از آن   

 جمله : 
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 اظهار نظر امکاران و معلمان در مورد رفتار دانش آموزان و مقادسه رفتار آنها نسبت به قبل  -1

 در مدرسه  سطح دادییریح ش آموزان بعد از اجرای طرمقادسه پیشرفت تحصیل  دان -2

 نظر خواا  کتب  و حضوری از والدد  و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشان در منزا و ...  -3

 نظر خواا  کتب  و شفاا  از دانش آموزان و سنجیدن وضعیت قبل  دانش آموزان  -4

 

 فرم نظر سنجی از همکاران 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 درسی دانهش آمهوزان    -2

 تاثیر داشته است ؟ 

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

خههههو        متوسهههه         وضعیت کلی مدرسه را چگونه می بینید ؟  -3

 ضعیف

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

 آموزان داشته است ؟

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

 

 فرم نظر سنجی از اولیاء در مورد وضعیت رفتاری فرزندانشان :

خههههو        متوسهههه         رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 ضعیف 

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

 داشته است ؟

خههههو        متوسهههه        

 ضعیف

  

% اولیرا از وضرعیت   82% معلمران و   82شوااد جمع آوری شده در اد  مرحلره نشران مر  داد کره     

رفتاری دانش آموزان رضادت داشتند و  اجرای اد  طرح در امر پیشرفت دانش آموزان نقش بسزاد  

 داشته است . 

 قوتنقاط 

  دبسرتان قررار   در ا و مددراجرای اد  برنامه مورد توجه اولیاء و دانش آموزان و امچنی  آموزیاران 

و برای امره دانرش    اا  یرفت به طوری که آنان خواستار فراییرشدن اد  برنامه در سطح امه پاده

 آموزان حت  در سالهای آت  شدند . 
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شادی و نشاط را برای دانش آموزان فراام آورد بره طروری کره مرددر مدرسره      امچنی  اد  برنامه 

 تحصیل  دانش آموزان داشته است . معتقد بود بسیاری از اد  فعالیت اا تاثیر مثبت  بر پیشرفت 

والدد  نیز انجام دادن ادر  فعالیرت ارا را باعرث خوشررفتاری ، احسراس مسرئولیت پرذدری  و ...          

 تند . فرزندان خود م  دانس

برود    سطح درادییری امچنی  پس از آموزش الزم اولیاء در کالسهای آموزش خانواده که در زمینه 

 دران و مادران برای فرزندان خود به کار م  یرفتند به شرح ذدل بود : ارزداب  روشهاد  که اد  پ

 روش ااد  که پدران و مادران به کار بردند : 

  .قائل استم و او را تشودق به بیان آنها م  کنمم  برای عقادد فرزند خود احترام  -

ا دددن و حت  وقت خرود  م  احساس م  کنم دک کود  بادد برای فکر کردن ، د -

 را به بطالت یذراندن فروت داشته باشد . 

 .م  اجازه م   دام فرزندم بسیاری از تصمیم اا را خودش بگیرد  -

 ه چیزاا کاوش و سئواا کند . م  فرزندم را تشودق م  کنم کنجکاو باشد و دربار

اطمینان حاول م  کنم که فرزندم م  داند آنچه او آزمادش نموده دا انجرام مر     -

 داد مورد تادید م  است . 

 : عبارت بود از آنچه اد  پدران و مادران برای آموخت  کاری به فرزندانشان انجام م  دادند

 کود  را تشودق م  کردند  -

 کود  ، رفتاری برای باال بردن روحیه ی او بود  عکس العمل آنها نسبت به -

 به نظر م  رسد از آن موقعیت لذت م  بردند  -

 از بودن با کود  خود خوشحاا بودند  -

 حام  و مشو  کود  بودند  -

 کود  را تحسی  م  کردند  -

 قادر به برقراری روابط خوب کاری با کود  بودند  -

 و مستقل عمل کند  کود  را تشودق م  کردند تا خود تصمیم بگیرد -

سرطح  یرچه به کار ییری اد  برنامه نشان دانده اد  بود که اد  برنامه نقرش اساسر  در پررورش    

ادده اای مطرح شده در)تجزدره   دانش آموزان داشته است.ول  ارزداب  کل  برنامه،براساس دادییری

 ( به شرح ذدل است:13و تحلیل اطالعات ص

( 2روس در راس کار م  باشرد. در )اجررای ادرده   د چرا که تدردس د( به مرحله اجرا در نیام1)ادده 

را در قالرب مطالرب درسر      سرطح درادییری  % با موفقیت انجام شد و توانستم،روشهای پرورش 82

رسید و در اد  زمینه اطالع رسران  الزم   % با موفقیت کامل به انجام22( نیز 4و3کنم.)ادده استفاده

 (نیز به دلیل مشکالت به مرحله اجرا در نیامد.6و5به خانواده اا انجام شد.)ادده

 امچنی  در اجرای اد  برنامه با مشکالت  مواجه بودم که:
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 اجرای امه برنامه اا و بازی اا در کالس درس امکان پذدر نبود. .1

برخ  از خانواده اا با انجام چنی  تمردنات  در منزا موافق نبودند و آن را مرانع پیشررفت    .2

 د م  دانستند.درس فرزندان خو

تدار  خیل  از وسادل و طراح  خیل  از تمردنات)پازا ،تصودر و...( برای معلم وقرت ییرر    .3

 بود.

برخ  ازاولیا نظر مساعدی برای انجام کاراای خالقانه نداشتند. بررای بعضر  از آنهرا قابرل      .4

 در  نبود که انجام چنی  تمردنات  باعث پرورش استعداداای درون  آنها م  شود.

در برنامه کالس ،مجبور بودم یاا  از ساعات  سطح دادییریدلیل نداشت  ساعت  ودژه  به .5

 درس انر و دا ورزش دانش آموزان استفاده کنم. 

شادد انجام چنی  برنامه ااد  برای سادر معلمی  سخت باشد و دا وقت الزم بررای انجرام آن را   

متنوع،در تمام دروس م  توان اد  کرار   نداشته باشند ول  با به کار ییری تلفیق  از شیوه اای

 را انجام داد و مشکل را برطرف نمود.

 ج مطلوب دست دافتم:به ار حاا در اجرای اد  برنامه اا و ادده اا به نتاد

 اطالع رسان  خانواده اا و جلسات آموزش خانواده .1

 داشت  برنامه اای متنوع و یونایون در تدردس .2

انش آموزان با شرکت در فعالیرت ارای یروار  و انجرام     بارور کردن استعداداای درون  د .3

 کاراای خالقانه

 پیشرفت درس  دانش آموزان در دروس مختلن .4

سرطح  به کارییری اد  روش اا نشان دانده اد  امر بود که والدد  و معلم م  تواننرد در پررورش   

در اختیرار دانرش   را  دانش آموزان نقش داشته باشند ،ول  بادد فروت ارا و  شررادط الزم   دادییری

 آموزان قرار داد.

 

 کالسبررسی وضعیت نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان 
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 نقاط ضعف :

 وقت و همکاری نکردن برخی از والدینکمبود 

 تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی :

پس از اد  که  اطالعات  در زمینه چگونگ  اجرا و نتادج فعالیت اای خود جمرع آوری نمرودم و برا    

ات و پیشنهاد اای امکاران و جلسات  که با اولیای دانش آموزان داشتم سع  نمودم توجه به انتقاد

کم و کاست  اا را جبران کنم و آن طور که شوااد امر نشان م  داد بحمداهلل فعالیرت ارای انجرام    

مناسب و قابل قبوا بود . ار چند ضعن ااد  در آن نهفته بود ول  قابل برطرف کردن بود . به شده 

به وجود آورد . که امگ  از آن لذت بردنرد .  ام  در دانش آموزان و ام والدد   ،ا انگیزه ایار حا

امروز در اد  دبستان ، در حیاط  که اولیاء با دست اای پر تالش خود فضای سبز و محیط  ام  و 

سر سبز برای بازی و جست و خیز و فعالیت اای آموزش  فرزندان  خود فراام کررده انرد ، وردای    

شاد کودکان ام چنان به یوش م  رسد و پنجره اای کالس اا نه فقط به سوی  یامهمه و ایااو

حیاط ، بلکه به سوی روستا و محیط زندی  ، به سوی شهرستان ، به سروی کشرور و دنیرا یشروده     

است . معلم اا در حیاط ، در راارو اا ، در کالس و از پشت پنجره اا حرکات و فعالیت اای دانش 

خود را مشااده م  کنند . ادنان کودکان دک روستا استند که با کم  توجه ، کم  مطالعره ،   آموز

و برجسرته تررد    آزاده تررد     ،کم  ورف وقت ، کم  عشق و انتظار خوااند توانست مولد تررد   

سازندیان کشور خود باشند و ثمره تالش و توجه مربیان خود را به ورورت اددره ای ارزشرمند بره     

 ی آدنده انتقاا داند . نسل اا

 

 نتایج : 

 . ( افزادش دافت  سطح دادییریسطح آیاا  والدد  در زمینه دک  از موابت اای اله  )  -1

 . دانش آموزان فعالیت اای عمل  را بهتر پسنددده و در  کردند  -2

 شکوفا و تقودت یرددد.احساس مسئولیت و خودباوری در آنها اعتماد به نفس و   -3

والدد  با چگونگ  انجام اد  فعالیت اا و ااداف آنها آشنا شده و بهترد  راانما و کمرک بررای    -4

 . فرزندان خود یردددند 

 عدم تاکید اولیاء بر نمره دانش آموزان  -5

 به مفاایم درس تسلط پیدا کردند  سطح دادییریدانش آموزان با انجام فعالیت و تمردنهای  -6

پرداختره و بسریاری از آن وسرادل     سطح درادییری راستای ااداف آموزش  به  دانش آموزان در -7

 دست ساخته اای خود آنان بود . 

 حس کنجکاوی آنها پرورش دافت و به دک رقابت سالم و سازنده رسیدند  -8
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 حس مشارکت جود  در بی  آنها تقودت شد  -2

 با ام زدست  را تجربه کردند  -12

 ی جددد آشنا شدند با مطالب و تجربه اا -11

 در تمام  دروس پیشرفت قابل مالحظه ای داشتند  -12

 به خواندن کتاب عالقمند شدند  -13

 نتیجه گیری : 

ادجاد خوااد شد  ایر به فعالیت اای خالقانه بیشتر توجه شود تحول  در کاراا و کالس اای درس 

.  کنرد سروی ناشرناخته ارا براز      ل نموده و دردچره ای بره  سهیکه م  تواند آموزش و دادییری را ت

و روشهای مختلن تدردس بیشتر آشرنا شروند و شریوه ارای سرنت  را کنرار       امکاران بادد با اووا 

بگذارند . حاا که شعار دانش آموز محوری را اساس کار خود قرار داده ادم بادد ذا  و عمل دانرش  

محریط ارا و فضرااای بر  روح و کسرل      به کار یرفته و آن اا را تقودت نمادیم زدرا  آموزان را تواما 

کودکان م  شود . معلمان م  تواننرد بردون    سطح دادییریکننده و دکنواخت کالس ، مانع رشد و 

 سطح درادییری ورف ازدنه اای زداد مجموعه ای از مطالب و مواد آموزش  را فراام نمادند که در 

  به شکل بددع و خالقانه استفاده م  کودکان زمان  از مواد آموزش تاثیر داشته باشد. دانش آموزان

رتیب دادن به آنها نقش فعاا داشته باشند . تکه خود در انتخاب ، سازماندا  ، تهیه و نظم و  ،کنند

کاری  ،دست زدن به کار خالقانه بدون برخود داری از دک منبع الهام ملموس و عین برای کودکان 

انددشه ورزی دانش آموزان است اد   نطق  ووظیفه ی مدرسه پرورش تفکر مپس بس دشوار است 

مک  نم  شود مگر در ساده آموزش درست و دقیق و اثر بخش و ادجاد باور و یرادش به سوی مامر 

 عمل و تفکر که البته بادد در جردان تدردس و دادییری وورت ییرد . 
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 در معلمان و دانش آموزان  سطح یادگیریپیشنهادات کلی برای پرورش 

ده سالگ  اسرت   عمدتا  قبل از سطح دادییریا توجه به نتادج تحقیقات نسب  بر اد  که س  ادجاد ب

دد به نقش دوره پیش دبستان و دبستان بیشتر توجه شود و تغییرات اساسر  در سراختار   بنابراد  با

 اد  دوره انجام ییرد. براد  اساس پیشنهاداای ذدل عنوان م  شود:

 و رااکاراای پرورش و تقودرت آن   سطح دادییریعلمان با مفاایم آشنا ساخت  مددران و م

 در فراییران  با تشکیل دوره اای آموزش ضم  خدمت 

   دانرش آمروزان را    سرطح درادییری  تغییرات اساس  در کتاب اای درس که زمینه رشرد و

 فراام آورد 

  انرش آمروزان   را د سطح درادییری تغییر در شیوه اای ارزشیاب  و امتحانات که بتواند رشد

 بسنجد . 

  و چگونگ  کمک به رشد آن از  سطح دادییریاطالع رسان  به خانواده اا درباره ی اامیت

 طر  مختلن 

  عالقه مند کردن دانش آموزان  به مطالعه 

  فعاا سازی تشکل اای دانش آموزی که خودداب  و خود شکوفاد  و اعتماد به نفس دانش

 آموزان افزادش دابد .

 در مدارس و ینجاندن راه اای پرورش آن در برنامه  سطح دادییری  به نام اختصاص درس

 درس  مراکز تربیت معلم و تمام موسسات  که معلم و مرب  تربیت م  کنند 

  استفاده وحیح و مطلوب در ساعت درس انشا 

  نوآوری ، ابتکار  سطح دادییریتغییر نام درس انر و نقاش  به پرورش ، 

 ( به دانش آموز  آموزش دورش فکری ) بارش افکار 

  استفاده از شیوه اای حل مساله و پرورش و پاسخ و تدردس 

  و راابرداای مقابله با آن سطح دادییریشناخت موانع بروز 

         سرطح  تقودت حس خوداتکاد  معلمان بررای برروز ارچره بیشرتر نرو انددشر  ،نروآوری و

 دادییری

 ن خال تشودق مادی و معنوی معلمان،مددران و فراییرا 

  ابداع و کشن راه کاراای نو برای حل مشکالت و نارساد  اای موجود در آموزش و پرورش

 به کمک معلمان
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