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 چکیده:

پژوهش حاضر که به شیوه ی اقدام پژوهی انجام گردید مسأله ی اصللی پیلدا نملودن راه هلایی     

موزان پایه پنجم ابتدایی بوده است. بله نحلوی کله از    اندیشه در دانش آبرای پرورش تفکر و زیبایی 

               طریق اجرای آن دانش آملوزان بتواننلد درسلت و زیبلا فکلر کننلد و مهلارت هلای تفکلر در آنلان           

 پرورش یابد.

به اجرا درآمده است که در آن  ..................این پژوهش در یکی از مدارس ابتدایی دخترانه استان 

 الس به همراه معاون پرورشی آموزشگاه مجریان طرح بوده اند.معلم ک

             بنابراین با همکاری و همفکری و با استفاده از روش های متنوع سلعی گردیلد کله ایلن مسلأله      

            ه، عبلارت بلود از: ایجلاد اتلاق کلار و اندیشله،      حل گردد. از جمله شیوه هلای بله کلار گرفتله شلد     

دی نبودن، اجرای زنگ رشد، آموزش نرمش فکری، ایجاد محیطی با نشاط در کالس، تک بُع آموزش

و پلرورش   4، عالقه به درس3، پرورش هواس2، بیان مسأله1تقویت ویژگی هایی مانند استقالل فکری

          و سایر موارد پس از اجرای طرح نتایج مفیدی بدست آمد کله ملی تلوان بله عنلوان      5تفکر انتقادی

                تقویللت قللوه ی اسللتدالل، کسلله مهللارت هللای اجتمللاعی و حللس خودارزشللمندی،       نمونلله

            تقویت تفکر انتقادی و پذیرش ایده های دیگران و کسله مهلارت هلای درسلت و زیبلا اندیشلیدن      

 اشاره نمود. این نتایج توسط گروه اعتبار گذار، طرح مثبت ارزیابی شده و تأیید گردید.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Intellectual.  

2
 Formulation of problems.  

3
 Developnicnt of sensses.  

4
 Affection of subject matter.  

5
 Critical thinking.  
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 ه:مقدم

               «آدمی ساخته افکار خویش است. فردا هملان خواهلد شلد کله املروز ملی اندیشلیده اسلت.        » 

 (.1317حلت، )موریل متر لینگ به نقل از 

               داریلم. اکنلون کله شلما در حلال خوانلدن ایلن        1اکثر ما درک و فهمی از ماهیت عمومی تفکلر 

شما درگیر نوعی فعالیت ذهنی با فرآینلد تفکلر هسلتید.    متن هستند، این گونه فرض می شود که 

بنابراین باور داریم که تفکر به طور عمومی فعالیتی ذهنی و هدفمند است که به صلورت طبیعلی و   

             بدون تالش زیاد انجام می شلود و از رویلا پلردازی هلای روزانله، فعالیلت هلای انعکاسلی سلاده و         

 ند تایپ کردن روی صفحه کلید مجزا است.فعالیت های تقلید گونه، مان

به طور کلی، تفکر به عنوان نوعی فعالیت ذهنی بشلری توصلیف ملی شلود کله از نظلم بلاالیی        

برخوردار است و نوعی منطق و ارتباط اساسی را به وجود می آورد و اجرای خوب آن مستلزم تالش 

 (.2111، 2هماهنگ شده، تمرین، سعی و کوشش است)آندولیا

(تفکر: جریانی اسلت کله در آن فلرد کوشلش ملی کنلد       1312قیده ی دکتر شریعتمداری)به ع

مشکلی را که با آن روبرو شده است، مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن 

               تفکلر را ایلن گونله تعریلف کلرده انلد:       6، اسلکوپلر 5، ویلس 4، کینگ3اقدام کند. هم چنین، مورگان

              فکر عبارت است از بلازآرایی یلا تغییلر شلناختی اطالعلات بله دسلت آملده از محلیط نمادهلای           ت»

 (.1371ذخیره شده درحافظه ی دراز مدت )سیف، 

               کشلور اسلت و همله ی مهلفله هلای       7پرورش تفکر یکی از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیلت 

                   جایگلاه ویلژه ای دارنلد و در تغییلر و نگلرش، شلناخت و مهلارت        نظام مهلفه ها برنامه های درسی 

 دانش آموزان)ابعاد تفکر( نقش مهثری ایفا نمایند.

تفکر در برنامه های درسی، جایگاه خاصی دارد و صاحه نظران این حوزه نظر خاصی به پرورش 

خلود و عقلل و تقویلت مهلارت هلای       تفکر دارند. در بین برنامه های درسی آن هایی که به پرورش

                   ذهنی تأکید بیشتری دارنلد. بلا توجله بله ایلن کله عقلل بزرگتلرین و علالی تلرین ابلزار انسلان و             

         موهبت الهی است که محصوالتش از جنس اندیشه و تفکلر و خالقیلت ملی باشلد و از آن جلا کله       

 تفکر و خالقیت خواهد بود. گران ترین کاال در جوامع فرا صنعتی فردا

بنابراین در نظام تعلیم و تربیت مورد بی توجهی قرار گیرد، توجه به سایر اُمور کارگشلا و مفیلد   

                     نخواهد بود و فراگیران را بله موقعیلت مطللوب و مناسله نخواهلد رسلاند. اگلر برنامله درسلی بلر          

                   وانلایی شلناخت و مهلارتی بلرای تقویلت تفکلر      محور پرورش تفکلر متحلول شلود، اگلر معلملان ت     

دانش آموزان را بدست آورند، اگر فضای آموزشی امکان فعالیت و رفتارهای مبتنی بر تفکر را فراهم 

                                                 
 
1
 Thinrig  

2
 Andolina  

3
 Morgan  

4
 Ring  

5
 Weisz  

6
 Schopler  

7
 Enucation  
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نمایند و اگر همه جای آموزش و پرورش منادی فکری و عملی پرورش تفکر شوند، می توان امیدوار 

 (.1313یت عوض خواهد شد)ملکی، بود که اوضاع تعلیم و ترب

تفکر و اندیشیدن یک واکنش مغزی نیست بلکه نوعی مهارت است مهارتی که نیلاز بله زملان و    

تمرین دارد تا تقویت شود. و یقیناً دانش آموز بدون بهره گیلری از تلوان فکلری و قلدرت تجزیله و      

د را در عصلر انفجلار اطالعلات    تحلیل مسائل نمی تواند تولید دانش کند و مهارت های موردنیاز خو

 (.1313کسه نماید)ملکی، 

تفکر، پایه ی ادارک و یادگیری را تشکیل می دهد و حل مشکالت زندگی، اجتماعی و پیشلرفت  

              در زمینه های علمی، ادبی، هنری، اخالقلی و معنلوی در سلایه تفکلر و تعقلل صلورت ملی گیلرد.         

یعنی تنها از طریق عقلل  « ال یستعان علی الدهر اال بالعقل» ید:حضرت علی)ع( در این باره می فرما

 (.1317است که می توان بر زمانه پیروز شد)دکتر شریعتمداری، به نقل حبیبی پور،

در پژوهش حاضر با توجه به مسائل فوق، سعی بر آن شد بر خالف اغلله معلملان کله کتلاب و     

                و غلم خلود را صلرف حفلت و تکلرار مطالله      محتوای آموزشی را هدف قرار می دهند و تملام هلم   

              می کننلد، هلر گونله فعالیلت آموزشلی سلالم را قربلانی حفلت کلردن حقلایق علملی ملی کننلد،              

                 تغییر رویه ای به سمت آملوزش روش هلای فکلر کلردن و خلوب اندیشلیدن بله سلوی یلادگیری         

یی های فکری دانش آموزان را بهبود بخشیده و به سهم خود به پرورش انجام گیرد. تا جایی که توانا

 تفکر، این حلقه ی مفقود شده در تعلیم و تربیت دست یافت.

 بیان مسأله:

مسائلی چون عدم تأمل دانش آموزان در امور مختللف علدم توانلایی انجلام      پژوهیاقدام در این 

تحقیق و درک مفاهیم انتزاعی و تفاوت در طرز تلقی، گرایش ها و خواسلته هلای دور از آملوزش و    

 انتظاراتش از یادگیری قابل مشاهده بود.

  حیح از آن توسلط عدم توجه مناسه به نیلروی تفکلر و اسلتفاده هلای صل     در واقع مسأله اصلی 

                   دانش آموزان بود. به نحوی که این عدم توجه، باعث اخالل در یادگیری آن ها نیز شده بود. بنابراین 

پیدا کردن راه کارهای پرورش تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آملوزان مسلأله ی ملوردنظر در ایلن     

 تحقیق بود.

 آماده سازی شرایط:

که ضروری بود برای اجرای طرح شرایط الزم فراهم شود، سعی گردید با استفاده  با توجه به این

 از روش هایی در این خصوص، اقدام به عمل آید.

 نمونه ای از این اقدامات به شرح ذیل می باشد: 

 .مصاحبه با مدیر و معاون محترم آموزشگاه و استفاده از تجارب آنان 

 .مصاحبه با دانش آموزان 
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 بی از دانش آموزان.نظرسنجی کت 

          بهره گیری از کتلاب و نشلریات)مطالعه منلابع مکتلوب از جملله کتله مختللف، مجلالت

 پژوهشی و مجالت رشد و ...(.

 جستجو در سایت اینترنت و بررسی فیلم های آموزشی 

 
 

        هم چنین به علت امکان تغییر شرایط موجود و عدم سلازگاری  برنامله ریلزی یلک سلاله

عقل حکم می نمود هر دو هفته، یک بلار جلسله ای جهلت برنامله ریلزی در       شرایط موجود، که

خصوص فعالیت های مربوط به اتاق کار و اندیشه با دانلش آملوزان و معاونلت محتلرم پرورشلی      

 برگزار گردد.

 بیان وضعیت موجود:

           محیط اجرای پژوهش شامل دانش آموزان کلالس پلنجم ابتلدایی در یکلی از ملدارس دخترانله      

ی واقع در اُستان خوزستان بود. در این کالس دانش آموزان عالقه ی خاص به مطالعه ی کتلاب هلا  

درسی و غیر درسی نداشتند و محیط خانه برای آن ها جذاب و دوست داشتنی تر بود زیرا بسلیاری  

 از خانه های آنان از نظر فناوری های جدید نسبت به مدرسه پیشرفته تر بود.

به گفته ی آنان در خانه هایشان وسایل سلرگرم کننلده ای ماننلد کلامریوتر، پللی استیشلتن و       

ود داشت. فضای کافی بلرای تحلرک و جنله و جلوش در خانله موجلود بلود.        بازیهای ویدئویی وج

بنابراین محیط مدرسه، برای آنان محیط خشک و بسته و عاری از انگیزه به نظر می رسید تا جلایی  

 که خانه را به مدرسه ترجیح می دادند. 

د طبق بررسی های به عمل آمده این اطمینلان حاصلل شلد کله آنلان در یلادگیری دروس خلو       

کوتاهی نمی کنند. بلکه تنها در مقایسه با گذشته نسبت به مدرسه و برنامه های درسی بی عالقه تر 

 شده بودند. 

برای احاطه بیشتر بر وضعیت موجود، بررسی های دیگری انجام شد. سلطح تحصلیالت واللدین    

                  نداشلتند.  دانش آملوزان ایلن آموزشلگاه اکثلرًا دیلرلم و بلاالتر بلود. مشلکالت خلانوادگی چنلدانی          

 دانش آموزان از نظر هوشی در حد نرمال بودند. 

بنابراین احتماالً عوامل مذکور نمی توانست تأثیر منفی بر مسأله داشته باشد. از جهتلی ملواردی   

                              نیللز ماننللد نرللذیرفتن انتقللاد دیگللران، پاسللو دادن سللطحی و قللالبی بلله سلل واالت معلللم،        

یادگیری و یکنواخت  -خمیازه های مکرر در کالس، عدم انگیزه ی کافی در فرآیند یاددهی کشیدن 

بودن برنامه ی درسی آنان سهم عمده ای در ایجاد مسأله داشتند به نحوی که همه ی این موارد با 

 استفاده ی ناصحیح از قدرت تفکر دانش آموزان مرتبط به نظر رسید.
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 اهداف:

در کل، هدف اصلی و نهایی در این طرح، تقویت یادگیری مهارت های تفکر، درست اندیشلیدن،  

می باشد. به طلوری کله موجله علادت      زیبا اندیشیدن و به چه اندیشیدن از طریق راه های متنوع

 دادن دانش آموزان به فعالیت های علمی و عملی به شیوه ی صحیح شود.

 سایر اهداف:

 پرورش خصایص انسانی که در نهایت به زیبایی اندیشه بیانجامد. -1

موجه و بهره بُردن از عقاید و ایده های  های پرورش حس خودارزشمندی، پذیرش انتقادی -1-1

 دیگران.

 قویت روحیه ی کار اجتماعی و فردی و تبدیل رقابت ها به رفاقت های صمیمانه.ت -2-1

                   ایجاد فرصت هایی برای رشلد توانلایی هلای فکلری و هلدایت خلود در مسلائل علملی و          -3-1

 اُمور زندگی.

 پرورش عالقه و استعدادهای دانش آموزان و ایجاد فضای با نشاط آموزشی. -4-1

 ورش خالقیت در دانش آموزان.پر -5-1

 معنا دار شدن یادگیری دروس برای دانش آموزان. -2

 پرورش روحیه ی تحقیق و پژوهش و تأکید بر موقعیت های مسأله دار. -3

 رسیدن دانش آموز به این باور که برای انجام هر کاری باید هدف، برنامه و ابزار داشته باشد. -4

 

 بیان وضعیت مطلوب:

رسیدن به رشد و تفکر خالق و رشد عواطف و احساسات دانش آموزان، تبدیل دانش آملوزان بله   

انش آفرینان، فراهم نمودن فضای بحث و مناظره در کالس، آماده سازی بلا حلداقل امکانلات الزم    د

رفاهی در مدرسه جهت دستیابی به محیطی امن، سازماندهی فعالیت های متنوع ورزشلی، هنلری،   

   آموزشی و فرهنگی در محیط شاد و دلرلذیر و پلرتالش، ایجلاد تفکلر انتقلادی و زیبلایی اندیشله و       

 اضطراب و بی عالقگی دانش آموزان، وضعیت مطلوب موردنظر به شمار می رفت. کاهش

 

 آوری اطالعاتجمع 

 مالک هایی که می توان براساس آن وجود مسأله را دریافت نمود عبارتند از:

 .تفکر منطقی را در فعالیت های یادگیری خود به کار نمی بردند 

  برنامه درسی دانش آموزان سنتی و یک نواخت بود به نحوی که منجر به خمودگی و کسل

 بودن آنان شده بود.

 ادی نداشتند.به مطالعه و کتاب خوانی عالقه زی 
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 .انگیزه الزم را برای یادگیری نداشتند 

 .به ارائه گزارش کار از فعالیت های درسی رغبت زیادی نداشتند 

    انتقادهای موجه را از سوی سایر دانش آموزان نمی پذیرفتند. به بیان دیگر در برخلورد بلا

 نظرات دیگران غیر منعطف بودند.

 بله هلای الزم بلرای بلرانگیختن تفکلر اخلتالف       محیط خانه ی آن ها و مدرسه از نظر جاذ

 داشت.

 .محیط خانه را به مدرسه ترجیح می دادند و به محیط مدرسه عالقه چندانی نداشتند 

 .رقبای زیاد مانند بازی های ویدیویی، کامریوتر و ... برای معلم و مدرسه وجود داشت 

      بهم و سلاختگی  دانش آموزان در خصوص مفاهیم یلادگیری، اسلتدالل هلای نادرسلت، مُل

 داشتند.

 ضرورت انجام طرح:

                         نظللام آموزشللی سللنتی مللا در مللدارس همللواره دانللش آمللوزان را تشللویق مللی کنللد.        

          مغز خود استفاده کنند. و برای تفکلر بصلری ارزش زیلادی قائلل نیسلت. جلای       چپ از نیم کره 

کند. « لی لی»ز او خواسته می شود که بر روی یک پا تأسف است که وقتی انسان دو پا دارد چرا ا

انسان برای حل مسائل خود و همچنین لذّت بردن از تجربیات هنری و عاطفی، به قوه ی تخیلل  

خود احتیاج دارد. به عالوه برای حفت بقایای خود نیز نیازمند آن است که منطقی بوده و مسلائل  

 (.1314آندرو رایت به نقل از بلوچ، خود را تجزیه و تحلیل و سازماندهی نماید)

با توجه به نظرات صاحه نظران مبنی بر اهمیت پلرورش تفکلر و درسلت اندیشلیدن و از آن     

                 جایی که معلمان در موقعیلت منحصلر بله فلردی قلرار دارنلد ملی تواننلد سلازگاری الزم را در         

بهتر اسلت بله جلای تأسلف خلوردن،       کالس های درسی و برنامه ی درسی ایجاد کنند، بنابراین

            برنامه های درسی را به نحوی تغییر دهیم کله نقلش تفکلر در برنامله ی درسلی دانلش آملوزان        

 چشم گیر شود و ضمن این که یادگیری معنادار شده، موفّقیت تحصیلی نیز در آنان حاصل گردد.

و مدرسله، علدم تفکلر منطقلی،     در پژوهش حاضر با توجه به بی میلی دانش آموزان به درس 

نارضایتی و نگرانی از برنامه های درسی، رفتار کِسل آور و بی حوصله ی برخی از دانش آملوزان و  

کِشیدن خمیازه های مکّرر در کالس، اجرای آن ضروری به نظر می رسید کله راه حللی مناسله    

ل فوق به پلرورش تفکلر   برای رفع این مسائل ارائه داده شود. به طوری که بتوان ضمن حل مسائ

 درست و زیبا اندیشیدن در دانش آموزان دست یافت.
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 آنچه الزم است تغییر یابد:

در دنیای امروز هم معلّم و هم دانش آموز باید نقش فراگیر را ایفا نموده و تنها به یادگیری در 

دگیری و نقش یا -محیط بسته مدرسه اکتفا نکنند. در این حالت نقش ارزنده ی معلم در یاددهی

 او در عملکرد فعالیت ها، نیازمند هم سویی با رویکردهای جدید است.

غیر فعال بودن فراگیران، عدم انگیزه ی کافی آنان، هم خوانی نداشتن برنامه هلای درسلی بلا    

تفکر دانش آموزان امروز و منحصر بودن تلدریس بله کلالس درس، علواملی بلود کله در مسلأله        

شتند و باید به سمت بهبود تغییر می کردند. بنلابراین الزم بلود کله بلا     پژوهش مهم عمده ای دا

 -استفاده از درهم شکستن قاله های تدریس سنتی، درگیری دانش آملوزان در فراینلد یلاددهی   

              یادگیری، اسلتفاده از اتلاق کلار و اندیشله، برنامله ریلزی در برخلی از فعالیلت هلا توسلط خلود           

ارگیری فنون تدریس مهثر و مشخص کردن ویژگی های بارز و مهم هر مفهوم دانش آموزان، به ک

 موجود در برنامه ی درسی آنان به پویایی فرآیند تعلیم و تربیت افزوده شود.

 توافق درمورد راه حل های اجرایی:

طبق بررسی های مختلف در این مدت، گام اول تهیه یک برنامه ی مدون بود که طی جلسله  

دانش آموزان و مجریان طرح برنامه ریزی برای دو هفته صورت می گرفت و عالوه بر ای با حضور 

این گروه اعتبارگذار طرح که شامل مدیر، معاون، دو تلن از همکلاران و دو تلن از اولیلات محتلرم      

 بودند که مشخص شدند.

و در اجلرای  افراد درگیر طرح و اعضای گروه اعتبارگذار با اجرای راه حل انتخابی موافق بودند 

 برخی از راه حل ها اعالم همکاری نمودند.

 

 تدوین برنامه ی اجرایی:

برای اجرای راه حل هایی که درباره آن توافق به عمل آمد، برنامه ای تدوین گردید که جدول 

 زیر نمونه ای از آن می باشد:

 مالحظات زمان تعیین شده پیش بینی شده  یراهکارها نام درس

 

بخوانیم و 

 بنیوسیم

اجتناب از طرح سهاالتی که تنها یک 

جواب معین دارند، دادن تکالیف کافی به 

دانش آموزان، برای تفکر، اعتماد آفرینی، 

خاطره نویسی داستان نویسی، اختصاص 

موضوع انشات مانند چه کسی و چه روزی 

 برای من مهم است؟ تشویق

تشویق کالمی، استفاده از پیش 

ساعات دروس 

 بخوانیم و بنویسیم

برخی از این راهکارها 

برای دروس دیگر استفاده 

 خواهد شد.
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ب های مفید، بندجادویی، معرفی کتا

اجرای برنامه ی کتاب دانش آموزی و 

بازی دستور زبان، استفاده از تلفیق 

 …درس های گوناگون در یادگیری و 

بازی با پازل، بازی های نمایشی و  علوم تجربی

تفاده از روش سرگرمی های علمی، اس

مناظره، برگزاری جشنواره غذای سالم 

با همه دانش آموزان مدرسه، مدل 

سازی، تک بعدی نبودن، بخش کارتون 

جیمی نوترون، تهیه گزارش گروهی و 

 …ارائه در کالس، ساخت فسیل و 

دو هفته ای یک بار در  ساعات علوم

اتاق کار و اندیشه به 

 …اختراع، آزمایش و 

 پرداخته شود.

طرح بقچه ی سوغات کشورها و قاره  جغرافی

و دانستنی های مهم آنان، شبیه سازی، 

ساخت مدل آتشفشان،رسم نقشه ها و 

 ساخت بعضی از وسایل کمک آموزشی

ساخت مدل و وسایل  ساعات جغرافی

کمک آموزشی در اتاق کار 

 و اندیشه

بازی با اعداد برای آموزش جدول  ریاضی

 .ضرب، ساده کردن مسأله ها

  ساعات ریاضی

 

 

 

 مالحظات زمان تعیین شده ی پیش بینی شدهراهکارها نام درس

 

هدیه های 

 آسمانی

مسابقه بزرگ نقاشی متناسه با 

           میالد ائمه و اعیاد بزرگ، بیان

داستان های حکمت آموز و ثبت نکته 

های اخالقی، نوشتن کتاب های مصور از 

 ایده های خود دانش آموزان

ان ایام در زم

مذهبی با توجه به 

تقویم و در ساعات 

 هدیه ها

 

 در اتاق کار و اندیشه

استفاده از روش داستان گویی،  تاریو و مدنی 

مناظره روزنامه دیواری، ساخت مدل 

 چادرنشین ها )ایل بختیاری(

ساخت موکت  

چادرنشین ها در اتاق کار و 

 اندیشه

اختصاص یک روز در ماه به زنگ  هُنر 

و ساخت کاردستی با استفاده از رشد 

مجالت رشد، ساخت انواع کاله و جعبه 

های هدیه، کار با کاغذهای مچاله، کار 

تکمیلی زیباترش کن، ساخت تابلوهی 

اغله فعالیت ها در اتاق  ساعت هنر

کار و اندیشه صورت خواهد 

 گرفت.
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 کاغذی.

 

 
 و انجام فعالیتتاری راه کارهای پیشنهاد شده زمان تعیین شده

 مهر 15 نامه ای به حضرت علی بنویسید هفته ی دوم مهر

 مهر 16 گرفتن هدایایی رای دانش آموزان به مناسبت روز جهانی کودک هفته ی سوم مهر

 روز جهانی غذا برگزاری جشنواره ی غذای سالم هفته ی چهارم مهر

ور و همراهی معلم و شرکت در راهریمایی روز دانش آموز با حض هفته سوم آبان

 مربی

 آبان 13

تهیه ی هدیه ای از قلک خود دانش آموزان به مناسبت روز  هفته ی چهارم آبان

  -دختران و والدت حضرت معصومه

 بازدید از کتابخانه ی دانشگاه رامین.

 آبان 21

 

 آبان 24

 آذر 1 مسابقه ی انشانویسی به مناسبت والدت امام رضا هفته ی اول آذر ماه

  بازدید از دامرروری دانشگاه هفته ی سوم آذر 

انجام تحقیقات در اتاق کار و اندیشه و آماده نمودن پژوهش های  هفته ی چهارم آذر

 دانش آموزی به مناسبت هفته ی پژوهش 

برپای نمایشگاه از تحقیقات دانش آموزان و تهیه ی تراکت های 

 مختلف بازدید از موزه دانشگاه

 آذر 21

 

 آذر 31

جلسه ی آموزش خانواده با موضوع تأثیر شیوه های فرزند پروری  هفته ی سوم دی

 در پرورش تفکر

 دی 21

ساخت صورتک های نمایش نمادین و آماده نمودن آن ها برای  هفته ی اول بهمن

 اجرای نمایش دهه فجر

 بهمن 11

 بازدید از کارخانه ی آبلیموسازی شوشتر هفته ی دوم بهمن

 ارخانه چرم سازیبازدید از ک

 بهمن 1

 بهمن 16

هفته ی چهارم 

 بهمن

 بهمن  22شرکت در راهریمایی 

 اجرای مسابقات ورزشی

 بهمن 22

 بهمن 25

کاشت نهال در باغچه ی مدرسه اجرای نقاشی تکمیلی و          هفته ی سوم اسفند

 مسابقه ی نقاشی روی دیوار مدرسه به مناسبت روز درختکاری

 اسفند 16

 نداسف 16

هفته ی چهارم 

 اسفند

 بازدید از آزمایشگاه دانشگاه رامین

برپایی سفره ی هفت سین و آشنایی با مفهوم سین های               

 هفت سین

 اسفند 22

 اسفند 23

 اسفند 25

هفته ی سوم 

 فروردین 

 نقاشی با موضوع بهداشت جهانی 

 برپای جشن فناوری هسته ای

 فروردین  11

 فروردین  21

ته ی چهارم هف

 فروردین

 فروردین 22 بازدید از حوضچه های پرورش ماهی
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هفته ی اول 

 اردیبهشت

ساله ی دانش آموزان و برپایی  1برپایی جشن تقدیر از عملکرد 

 جشن فارغ التحصیلی و اهدا لوح یادبود به دانش آموزان

 اردیبهشت 11

 

 اجرای اقدام بهینه:

مورد یادگیری خالق، شیوه های تدریس مناسله اوسلت.   شاید بتوان گفت قله عملکرد معلم در

تدریس هدایت هدفدار و دارای فرآیند یادگیری است که با اجتماع سه عنصلر یاددهنلده، یلاددهی،    

 (.1311یادگیرنده در فضای آموزشی به جریان می افتد)حسینی، نقل از ملکی،

مطاله یادگیری باعلث شلد.   در این تحقیق نیز بی عالقگی دانش آموزان و عدم تسلط در درک 

تغییری در برنامه ی درسی ایجاد گردد.لذاطبق برنامه ای که از قبل تهیه شده بود راه حلل هلا بله    

 مرحله ی اجرا درآمدند.

از آن جا که امکان بهره گیری از آزمایشگاه در مدرسه وجود نداشت لذا سعی گردید، استفاده از 

نده شود. به این نحو که برخی از اوقات )معموالً پنجشلنبه هلا   اتاق کار و اندیشه در این برنامه گنجا

هر دو هفته یک بار کالس درس به اتاق کار و اندیشه تبدیل می شد.( به این صورت فعالیلت هلایی   

که نیاز به انجام آزمایش و دقت کافی داشتند مانند مدل سازی و رسم نقشله، انجلام فعالیلت هلای     

 کارهای دستی در این اُتاق انجام می شد.هنری مختلف، زنگ رشد و ساخت 

            در خصوص باز خورد دانش آموزان درمورد اتاق کار و اندیشه بایلد گفلت: واقعلاً ایلن گونله آزاد     

            کار کردن برایشان خیلی جاله بود، به ویژه این که در این اتلاق چیلدمان میزهلا)فعلی دایلره ای و    

که دانش آموزان می توانستند به صورت گروهی بنشینند و کلار مشلترک   نیم دایره ای( طوری بود 

انجام بدهند. از هم دیگر دانش و مهارت بیاموزند، با یکدیگر تعامل و مشورت کننلد، دسلته جمعلی    

تصمیم بگیرند و وظایف را بین خود تقسیم کنند. گاهی مواقع بله تناسله فعالیلت هلا، کلالس در      

 فرش می شد. ساعت کار و اندیشه با موکت

در حقیقت با بکارگیری این روش دانلش آملوزان باموقعیلت هلای تلازه روبلرو ملی شلدند و بلا          

یادگیری ضلمن آن کله یلادگیری معنلادار و تفکلر       -بکارگیری انرژی آنان در انجام فرآیند یاددهی

هم انتقادی در آنان به وجود می آمد لحظات نشاط آور و محیطی دلرلذیر بلرای دانلش آملوزان فلرا     

 گردد. 

 سایر اقدامات اجرا شده به شرح زیر می باشد:

گفتگوی معلم و دانش آموز درباره ی ارزش های زندگی بلا موضلوعات عملومی و     -1

خصوصی )مانند چگونه شاد باشیم؟( دانش آموزان ایده های مختلفی در این زمینله ارائله   

ن هدیه یا کسله یلک   نمودند مثالً برخی مهمانی رفتن و مهمانی آمدن، برخی دیگر گرفت

موفقیت کوچک را موجه شادی دانستند. بعضی از دانش آموزان نیز جشن تولد و استفاده 

عوامل شاد شدن بیان نمودند)چگونه مشکالت را حلل  از تصاویر شاد در خانه و مدرسه را 

 کنید( نیز از جمله مواردی بود که درباره ی آن موضوع انجام شد.
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اع جعبه های هدیه، کاله های تزئینی، کار با کاغذهای ساخت تابلوهای کاغذی، انو -2

مچاله ی رنگی و کار با تکه های روزنامله و پارچله هلای اضلافی، سلاخت مجسلمه هلای        

 مقوایی در ساعت هنر در اتاق کار و اندیشه.

           ابتلدا دو برگله ی خیللی بلزرگ    «: زیبلاترش کلن  » کار تکمیلی نقاشی با عنلوان   -3

             روی تخته نصه کرده و معلم فقط چند خط روی برگه ها می کشد. سلرس هلر کلدام از   

دانش آموزان با اضافه کردن ایده های خود نقاشی را رفته رفته تکمیل ملی نمودنلد و در   

آخر یک نقاشی جاله با ایده ی همه ی بچّه ها ارائه می شد. و در پایان ماه این نقاشی ها 

 ن کار گروهی کالس، در معرض دید سایر پایه ها قرار می دادند.را به عنوا

فندوق بازی و ساخت فسیل با خمیلر، بلرای تلدریس سلاختمان درونلی زملین و        -4

 آشنایی با هسته داخلی و هسته ی خارجی و گوشته با شیوه ی مدل سازی.

 

 نحوه ی اجرا:

بردارند و با کلف دسلت آن هلا را بله     برای شروع کار از بچه ها می خواهیم مقداری خمیر قرمز 

صورت فندق درآورند. سرس دو برابر دفعه ی قبل، خمیر نارنجی بردارند و پس از کروی کردن، آن 

 د کنند. سرس خمیر قرمز را به صورتی در آن قرار دهند که دور تا دور خمیر را دربربگیرد.را گو

         آن را بله هملان صلورت شلکل دهنلد و       حال باید چهار برابر دفعه ی قبل، خمیر زرد بردارنلد و 

          گوی قبلی را داخللش قلرار دهنلد. حلال مقلداری خمیلر قهلوه ای را بله صلورت الیله ای دور آن          

             می پیچند. کره ی حاصلل را بلا کلارد بله دو نلیم ملی کننلد تلا نتیجله را ببیننلد. شلور و شلوق            

                     ته انلد، بسلیار دیلدنی اسلت. پلس از پایلان کلار،        دانش آموزان پلس از مشلاهده ی آن چله سلاخ    

دانش آموزان به صورت فردی کتاب را مطالعه می کنند و درمورد آن چه یاد گرفته اند، در گروه به 

           تبادل نظر می پردازند. آن گاه نماینده ی هر گروه همراه با ملدل سلاخته شلده بله جللوی کلالس      

 می دهد. ارش خود را ارائهمی آید و گز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسته ی داخلی

 هسته ی خارجی

 گوشته

 وستهپ
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بیان داستان های حکمت آموز از هر گروه و ثبت نکته ی اخالقی در دفتر اخلالق هلر دو هفتله    

یک بار نوبت یکی از گروه ها بود که یک داستان پندآموز که نتیجه اخالقی داشته باشد بله کلالس   

را انجام می داد به عنوان نمونله داسلتان زیلر یکلی از ایلن      بیاورد. برخی از اوقات نیز معلم این کار 

 داستان هاست که گروهی از دانش آموزان آن را ارائه نمودند.

              یک روز، مردی احساس کرد، شنوایی همسرش کلم شلده اسلت. مثلل سلابق حلرف هلای او را        

         دگی شلان درمیلان گذاشلت.   نمی شنود و احتماالً به سمعک نیاز دارد. موضوع را بلا پزشلک خلانوا   

 قبل از هر چیز بهتر است بدون آن که خودش متوجه شود، او را امتحان کنی.»دکتر گفت:

متری، چیزی از او بررس. اگر نشلنید، کملی نزدیلک تلر بلرو و از       15ابتدا، در فاصله ی حدود  

متری و در  5متری و بعد  7متری، همین کار را تکرار کن. اگر باز هم نشنید، از  11فاصله ی حدود 

متری با او حرف بزن. فاصله ای را که توانست حرف هایت را بشنود، یادداشت کن و بله   1نهایت از 

 «من اطالع بده.

غروب آن روز، مرد در اتاق پذیرایی نشسته بود و همسرش در آشرزخانه مشغول آشرزی بود. بلا  

 «کنم. فرصت خوبی است که شنوایی اش را امتحان»خود گفت:

 «خانم، شام چی داریم؟»بنابراین با صدایی نه چندان بلند گفت: 

 «خانم، شام چی داریم؟»وقتی پاسخی نشنید، آهسته کمی نزدیک تر رفت و تکرار کرد:

باز هم جوابی نشنید. بنابراین نزدیک تر رفت و سهالش را تکرار کرد. هر چه نزدیک تر می رفت، 

 «خانم، شام چی داریم؟» این که درست پشت سرش تکرار کرد:بیش تر نگران همسرش می شد تا 

بس می کنی یا نه؟! این دفعه ی پنجم اسلت  »زن با ناراحتی به سمت شوهرش برگشت و گفت:

 «که می گویم مرغ گذاشته ام!

نتیجه ی اخالقی: وقتی با مشکلی روبه رو شدیم، بهتر است درباره ی ریشه ی آن کمی بیش تر 

 (.1317زاده، فکر کنیم.)یوسف 

یادگیری در سفر و گردش علمی)بازدید از آزمایشگاه، موزه، کتابخانه و دامرلروری   -6

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، بازدید از حوضچه های پرورش ماهی، بازدید از کارخانه ی 

 ی(.آبلیموسازی شوشتر، بازدید از کانون پرورش فکری مالثانی و بازدید از کارخانه چرم ساز

اعتماد آفرینی در دانش آموزان)تعلیم و تربیت را نبایلد بله سلاعت درس کلالس       -7

محدود کرد.( با دادن شماره ی موبایل و منزل خود به دانلش آملوزان اجلازه داده شلد کله بله       

 راحتی در صورت نیاز با ارتباط برقرار کنند و مشکالت و نیازهای خود را برطرف نمایند.

ز دانش آموزان هنگام امتحان دچار اضطراب شدید ملی شلد کله بلا     )به عنوان مثال یکی ا

راهنمایی و صحبت های الزم با مادر ایشان کم کم این مشکل رفلع گردیلد تلا جلایی کله      

 باالخره در امتحان آینده سازان رتبه ی اول منطقه را کسه نمود(.

 آموزش تک بعدی نبودن: -1
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مینه ی حل مسائل و به شلیوه هلای مختللف    در این روش سعی گردید تا برخی نکات الزم در ز

فکر کردن به دانش آموزان آموزش داده شود. به طریقی که آنان دریابند فقط به یک جنبه ی مسأله 

  بلکه می توان مسأله را از جنبه های یا ابعاد مختللف ملورد بررسلی قلرار داد و آن را    توجه نداشتند 

بلاز پلس دادن مطالله ت لوری از شلیوه ای خلاص        حل نمود. اگر دانش آموزان برای حل مسائل یا

استفاده می کردند، آن ها را تشویق می کردیم. حتی اگر روش آن ها کملی عجیله، طلوالنی و یلا     

سخت تر از روش ما به نظر می رسید. زیرا دانش آموزی که خالقیت و ابتکارش را از دست بدهد در 

ایلن روش موجله ملی شلد کله جرقله هلای        درس و زندگی، نیز فردی موفقی نخواهد بود. اجرای 

 نوآوری و خالقیت و ابتکار در دانش آموزان ایجاد شود.

طرح سهاالت بحلث برانگیلز و اجتنلاب از سلهاالتی کله تنهلا یلک جلواب معلین           -1

دارند)مانند اگر روزی نامرئی شوید چه اتفاقی می افتد، روزی را که خیلی شاد هستید چه رنگی 

یر سهاالت دیگر که اغله سلعی ملی شلد در هنگلام تلدریس درس      می توانید نشان دهید و سا

 جدید برای ایجاد انگیزه مطرح شوند.(

ساعات انشات به عنوان کلید زیبا اندیشیدن و دادن موضلوعات انشلایی خلالق در ایلن      -11

است)نمونه ی موضوعات انشات عبارت بودند از: اگر در زملان حضلرت عللی)ع( بلودم...، مسلجد      

                                  ه ...، وقتلللی صلللدای اذان بللله گوشلللم ملللی رسلللد...،      خلللوب مسلللجدی اسلللت کللل   

نامه ای به حضرت علی)ع( یا امام رضا)ع( بنویسید، تمرین تجربه و حادثه ی مهم زندگی خلود  

را بنویسید، موضوع چه کسی و چه روزی برای من مهم است؟ در این زمینه هر کس یک روز را 

ی روز معلم، یکی روز پرستار، یکی روز کارگر و ...، بهتلرین هدیله معللم بله     مهم دانسته بود یک

شما چیست؟ در این زمینه نیز یکی از دانش آموزان نوشته بود دوست دارم معللم یلک بلار بله     

 خانه ی ما بیاید و با ما نهار بخورد و ...(

ه صلورت  اجرای زنگ رشد)ساخت کاردستی از روی مجالت رشد دانش آموز. این کار ب -11

گروهی در اتاق کار و اندیشه انجام می گرفت و اغله فرصت می شد گروه ها کلار را در سلاعت   

 رشد به اتمام برسانند فقط در دو مورد که ادامه ی کار را در خانه تکمیل نمودند.

              دفتللر دانللش آمللوزی)معلم در ابتللدای سللال دفتللری تهیلله نمللوده کلله هملله ی       -12

بت آن را به خانه می بردند و هر کدام می توانست در چهار یا پنج صفحه ی دانش آموزان به نو

آن و حتی بیشتر، مطاله جاله و خواندنی را که در کتابهای گوناگون خوانده بلود یلا از فکلر و    

ذهن خودشان استفاده می کردند جمع آوری کرده و بصورت مکتوب در ایلن دفتلر ثبلت ملی     

ی را نیز یاد می گرفتند، چرا که دفتر باید تمیز و مرتله و سلالم   کردند. از این طریق امانت دار

 بماند این دفتر به یادگار نزد معلّم نگه داری شود.

تهیه گزارش های گروهی با موضوعات دلخواه امّلا بله روز و ارائله ی آن بله نوبلت در       -13

ر و اندیشله،  ساعات اضافه سایر دروس )مانند ارائه ی گزارش از فعالیت های گلروه در اتلاق کلا   

گزارش از دنیای آبی دریا که در خصوص پرعمرترین، سریعترین و کوچک تلرین، بلزرگ تلرین    

 ماهی ها و ...(
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استفاده از شیوه ی شبیه سازی در جغرافی)یکی از موضلوعات درس جغرافلی کلالس     -14

 کوچ عشلایر در تابسلتان و  » پنجم که یادگیری آن اغله برای دانش آموزان دشوار است، بحث 

است. دانش آموزان معموالً قادر به تمایز دو واژه ی ییالق و قشالق از یکدیگر نیستند « زمستان

 و به ناچار به حفت طوطی وار مطاله می پردازند.

پس از شناسایی موضوع به دانش آموزان گفته شد: وقتی سرما می خوریم و از شدت سرما  

                        را تکلرار  « یَلی »چنلد بلار بخلش     دندان هایملان بله هلم ملی خلورد و موقلع حلرف زدن،       

می کنیم!)ییالق       سردسیر(. در عوض اگر کسی موقع تابستان به قشالق برود، از شدت 

 گرم سیر(.    گرما غش خواهد کرد!   )قشالق   

به  پس از بررسی برگه های امتحان جغرافی متوجه شدیم، تمام دانش آموزان به سهال مربوط   

 این بحث پاسو صحیح داده اند.

اختصاص محلی در مدرسه به عنوان منطقه سکوت)ترجیحاً جللوی بُلرد آموزشلگاه در     -15

راهروی مدرسه محلی به این امر اختصاص داده می شد.( که اگر دانش آموزان در حال بلازی و  

محلل بلا   سر و صدا به این منطقه نزدیک می شدند می بایست سکوت اختیار کلرده و در ایلن   

آرامش به کار خود می پرداختند. این امر باعث می شد که دانش آملوزان حواسشلان را بیشلتر    

جمع کرده و حتی مطاله نصه دشه در بُرد را بیشتر مورد توجه قلرار دهنلد. اغلله، سلکوت،     

 انسان را به آرامش و فعالیت اندیشیدن وا می دارد.

ش چهللار مرحللله ی جداگانلله دارد، اسللتفاده از روش منللاظره در درس تللاریو)این رو -61

 شامل: 

 طرح موضوع؛ -1

 ایجاد چالش؛ -2

 بحث و ارائه ی نظر؛ -3

 ارزشیابی و اعالم نتایج؛( -4

پیش بند جادویی)در تدریس کتاب بخوانیم و بنویسیم و نیز آموزش قرآن و ریاضلی و   -17

یا حتی تدریس سایر دروس، از یک پیش بند آشرزی به عنوان وسیله ای سلبک و قابلل حملل    

تفاده می شد. در جریان آموزش، در کالس قدم زده و تصاویر و مفاهیم آموزشی را که از قبل اس

 نوشته ایم از جیه های پیش بند خارج می کنیم.

اگر تعداد جیه های پیش بند بیشتر باشد تعداد تصویرها و کارت های آموزشی نیز بیشتر  

 فق تر خواهیم بود.خواهد شد و در برقرار کردن ارتباط با دانش آموزان مو

 ساده گویی و حوصله در تدریس از سوی معلم. -11

 نوشتن روزنامه دیواری توسط گروه های دانش آموزی -11

با حضور کلیه ی دانلش آملوزان مدرسله     16برگزاری جشن هفت سین در اواخر سال  -21

 (.16همچنین جشنواره غذای سالم در روز غذا)فروردین 

 ای تقویت بصریآموزش نرمش فکری بر -21
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مشاهده ی اشیا با چشم  ذهن؛ به ایلن صلورت کله دانلش آملوزان چهلار شلکل        )  -1

دقیقه خوب نگاه می کردنلد و سلعی کننلد شلکل هلا را بله خلاطر         2متفاوت را در مدت 

 بسرارند. بعد تصاویر را کنار گذاشته و تالش کنند آن ها را بر روی ورقه کاغذ ترسیم کنند؛

           را در آن روز انجلام  کننلد آنچله   مشاهده اعمال و حرکلات در ذهلن خلود: سلعی     -2

 داده اند مجسم کنند و همه کارهای گذشته را مرور کنند؛ 

          شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کلردن ذهنلی: طعلم یلک بسلتنی را بچسلید،         -3

 بوها را استشمام کنند؛ 

سلت  تعریف مشکل: شکلی را به دانش آموزان نشان داده که ترکیبی از دو موجود ا -4

 و از آنان می خواهیم شکل اصلی را از میان دو شکل ببینند.(

برگزاری نمایشگاه از کارها و دست ساخته های کالسی و سایر کالس ها و بله معلرض    -22

 نمایش گذاشتن در پایان هر ماه.

               ؛ جیمللی شخصللیت مللوردنظر ایللن کللارتون 3تللا  1پخللش کللارتون جیمللی نللوترون  -23

ابتکار، بحث و مناظره با دوستانش در خصوص مسائل علمی و البتله ایلن    مدام در حال اختراع،

 کار با تخیل نیز آمیخته شده است.

                       چیللدمان کللالس بلله صللورتی انجللام شللد کلله موجلله واکللنش متقابللل شللود.          -24

 )به شیوی دایره ای، نیم دایره و فعلی شکل(.

 دو راه به دانش آموزان پیشنهاد شد:ساده کردن مس له های ریاضی.)برای این کار  -25

عددهای مس له را به صورتی یک رقمی یا دو رقمی درآورند. کار با اعلداد کوچلک تلر     -1

خیلی راحت تر از کار با اعداد پنج یا شش رقمی می باشد. وقتی دانش آموزان با اعداد یک رقمی و 

که در مس له ی اصلی آملده بلود   دو رقمی به راه حل مس له پی می بردند، می توانستند با اعدادی 

 هم، آن را حل کنند.

بلازی و   مس له را به زبان ساده و کاربردی برای خلود و دیگلران توضلیح دهنلد. در واقلع،      -2

نمایش و به اعداد در رقمی مس له را برای سایر دانش آموزان تعریف می نمودنلد. در کلالس درس،   

کم کم ترس از شلناخت و حلل مسل له در میلان     در عمل مشاهده شد که با ارائه ی این راهکارها، 

 دانش آموزان کاهش یافت.(

            بلازی واژه هلا در درس بخلوانیم و بنویسلیم)بعد از نصله تصلویر درخلت بلر روی دیلوار،           -26

کلارت هلای    کارت های کلمات ستاره دار درس به تعداد مساوی در اختیار هر گروه قلرار داده بعلد  

               ه صلورت درهلم و پشلت و رو، روی میلز جلویشلان قلرار ملی دادنلد.         واژه هلای درس را بل   معنی 

می گردند. پس هر یک  دانش آموزان با هم فکری و هم یاری میان کارت ها به دنبال معنی واژه ها 

 از دو کارت مربوط به هم را روی شاخه ی درخت می آومیزند.(

              داسلتان، یلک فصلل     -های کوتلاه از یلک فلیلم   انجام اقداماتی برای تفکر انتقادی)خالصه  -27

کتاب و ... استفاده از سکوت برای تعمق، هر جلسه ی درس با یک مس له یا مجادله خاطره نویسی، 
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کلمه انتخابی و یا با موضوع آزاد، به این صورت کله بلا آن ده کلمله داسلتان      11داستان نویسی با 

 بنویسید(.

و بررسی اثر گذاری آن ها بر درون دانش آموز و تشویق دانلش آملوزان   آموزش صفات زیبا  -21

در ازای رفتار خوب آموزشی یا اخالقی. در جدول زیر چند صفت زیبا و اثرگذاری آن ها بلر درون را  

 مرور می کنیم:

 نتیجه در روحیه و حال انسان صفت یا حالت درونی

 ایجاد آرامش قناعت

 اطمینان، ثبات، آرامش توکل

 شادی و رضایت شکر

 احترام، اعتماد و آرامش امانت

 اطمینان خاطر و رضایت درونی صداقت

 

در خصوص این صفات و اثر گذاری آن ها در اتاق کار و اندیشه بحث و تبادل نظر 

 شد:

محاصره دانش آموزان با محرک های انگیزشی:) در مدرسه به طور مکرر و فلراوان از   -21

و تابلوهای که موفقیت دانش آموزان را نشان می دهلد، عبلارات و    محرک های تأییدی، پوستر

 بیاناتی که در تأیید تکالیف و فعالیت تحصیلی باشد، استفاده می گردید.(

تقدیر از سعی و تالش دانش آموزان و تشویق کالمی: )برای ایجاد انگیزه، تالش های  -31

گرفت. زیرا تشویق کالمی معللم  دانش آموزان به صورت کالمی مورد تمجید و تشویق قرار می 

 بهتر از نوع پاداش مالی یا امتیاز است.

          کلالس پلنجم، بله دانلش آملوزان     روش ساده برای تلفیق) روزی در زنلگ بخلوانیم    -31

ده دقیقه فرصت داده شد تا داستانی از خود بنویسید. بعد از اتمام شدن زمان، از یکی از آن ها 

د را برای دیگر دوستانش بخواند و همزمان از دانش آموز دیگری داستان دلخواه خوخواسته شد 

 تقاضا نموده برای داستانی که می شنود، در پای تابلو نقاشی بکشد. 

  بچّه ها چنان شور و هیجانی بلرای خوانلدن و نقاشلی کشلیدن از خلود       در تمام طول کالس،

نشدند. با این تجربه زنگ انشا نشان دادند که هیچ کدام متوجه گذر زمان و خوردن زنگ تفریح 

بخوانیم و بنویسیم به زنگ پر نشاط و پر هیجان تبدیل کرده و این تجربه تلفیقی را در دروس 

 از درس های هنر و انشا بود(.

بازی ریاضی)دانش آموزان را به دو گروه تقسیم و هر یک از اعضا را با شلماره هلای    -32

             در جلدول ضلرب بلود نلام گلذاری شلدند.        یکسانی که مرتبط با حاصل ضلرب اعلداد موجلود   

          و بقیله ی اعضلا نیلز    41و دو نفر را با شماره های  64را با شماره های مثالً دو نفر از دو گروه 

              به همین ترتیه مشخص می شدند. گروه ها را در کالس یلا حیلاط مدرسله، در دو بخلش یلا      
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وده و به دانش آموزان گفته می شد وقتی شماره مربوط بله هلر   دو صف جدا از هم مشخص نم

               دانش آموز اعالم می شود. اگلر او زودتلر از جلای خلود بلنلد شلود)یا در صلف جللوتر بیایلد(         

           برنده است. شماره ها با حاصل ضرب اعداد جدول ضلرب و بله صلورت زوجلی معرفلی شلدند.      

 )هفت شش تا(. 7×6)پنج شش تا(، 5×6مثالً 

بازی دستور زبان)دانش آموزان را در چهار گروه اسم، صفت، فعل و قید ساماندهی  -33

کرده و از آن ها خواسته شد به صورت تصادفی در حیاط مدرسه در یک ردیف بایستد. جمالتی 

را مشخص نموده و آن گاه یکلی از کلمله هلا را    را با صدای بلند خوانده و درون آن ها، کلماتی 

یین و از دانش آموزان خواسته می شد اگر کلمه مربوط به گروهی است کله آن هلا را در آن   تع

عضویت دارند، پنج قدم جلو بیایند. این کار با مجالت و کلمات دیگری نیز ادامله ملی یافلت و    

           ضمن این که حرکات ورزشی)حرکات عادی یا پرش( انجلام ملی شلد. از لحلات دسلتوری نیلز      

 کلمه را در جمله مرور می کردند.نقش های 

        بازی با پازل)با انجام این بازی قدرت تفکر بچّه هلا بلرای تکمیلل پلازل تقویلت      -34

 می شود(.

 

بقچه ی سوغات: )در درس جغرافی پایله پلنجم، دانلش آملوزان بلا کشلورهای        -35

د ماننل  کشورها وجود مهلفله هلای مختللف   همسایه آشنا می شوند. اما به علت این که در معرض 

                   مهمتلرین رود، محصللوالت، پایتخللت موجلله مللی شللد تلا دانللش آمللوزان دچللار اشللتباه شللوند.  

لذا، به منظور عمیق تر شدن یادگیری این مفاهیم طرح بقچه ی سوغات اجرا شد. به این ترتیله  

رود، که در هنگام تدریس یکی از کشورهای همسلایه، تملام نکلات مهلم آن درس از جملله نلام       

پایتخت، محصول، صنایع مهم و زبان و ... روی تکه های مقوایی نوشلته ملی شلد و در بقچله ی     

پارچه ای قرار می گرفت و نام کشور همسایه روی آن نصه می شد. هر بار، یکی از دانش آموزان 

اجرای این طرح را به عهده می گرفت. ابتدا، از دانش آموزان سهال می نملود و سلرس در بقچله    

 اب موردنظر را جستجو می نمود تا جواب صحیح را دریابند.جو
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 نقاط قو ت ()بعد از اجرای طرحارزیابی 

حین اجرای روش های متنوع پرورش تفکر و نیز در پایان طرح، با استفاده از روش های گوناگون 

 از جمله موارد ذیل نسبت به جمع آوری داده ها درباره ی نتایج بدست آمده اقدام به عمل آمد.

 .مشاهده تغییر رفتار دانش آموزان و مقایسه ی آن با قبل از اجرای طرح 

 .مقایسه ی دیدگاه دانش آموزان درمورد مدرسه قبل و بعد از اجرای طرح 

 .مصاحبه با خود دانش آموزان 

 .نظر سنجی کتبی از اولیات دانش آموزان درمورد اجرای طرح 

 ی که در اثر اجرای طرح در آن ها مشاهده ارزیابی اولیا از فرزندان خود از طریق تغییرات

 می کردند.

 :تحلیل شواهد و تأثیر اقدام بهینه

پس از بررسی های به عمل آمده، تأثیر اقدامات انجام شده در حلل مسلأله ی موجلود دریافلت     

گردید. به نحوی که می توان گفت: با مقایسه ی وضعیت قبلی و وضعیت به وجود آملده ی فعللی،   

 ست آمد:نتایج زیر بد

 کسه مهارت درست اندیشیدن توسط دانش آموزان. -1

 تقویت حس کنجکاوی در همه جنبه ها. -2

 حل مسائل از طریق برنامه ریزی مشترک معلم و دانش آموزان. -3

 دست یابی به تعامل پویای علمی و عاطفی  -4

 دست یابی به روش های مختلف درک و فهم مطاله. -5

 تمایز قائل شدن بین حقایق و عقاید. -6

 اد اعتماد به نفس و عزت نفس باال، پختگی اجتماعی، پایداری.ایج -7

 تقویت و پشتکار دانش آموزان در پیشرفت کار و تحصیل آنان. -1

 تقویت قوه استدالل، مهارت اجتماعی، روحیه ی همیاری. -1

 ایجاد یادگیری در حد تسلط و تقویت روحیه ی انتقادی. -11

 پرورش حس خود ارزشمندی، پذیرش انتقادی موجه. -11

اهش اضطراب و بی عالقگی دانش آموزان و مورد توجه قرار گرفتن مدرسله از  ک -12

 سوی آنان.

 کسه مهارت های زندگی -13
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 گرد هم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان:

برای این که نتایج بدست آمده از پژوهش توسط گروه اعتبار گذار تأیید شوند در مراحل مختلف 

عناوین جلسات اعتبارگذاری مرحلله ای و پایلانی برگلزار گلردد. در جلسله ی       سعی شد جلساتی با

اعتبار گذاری مرحله ای، اعضای گروه نظرات خود را اعلالم نملوده و برخلی پیشلنهادات آن هلا در      

مراحل بعدی اقدامات به مرحله ی اجرا درآمد. پس از پایان اجرای تمام اقلدامات، جلسله ی اعتبلار    

 زار شد. طی این جلسه اسناد الزم در اختیار اعضای گروه گذاشته شد.گذاری پایانی برگ

 ارزیابی طرح توسط ناظران و همکاران:

            از برگزاری جلسات اعتبار گذاری، تأیید نهایی نتایج کسه شلد. بله ایلن نحلو کله اعضلات گلروه        

                    رح را تأییلد کلرده و  اعتبار گذار براساس اسلناد و توضلیحاتی کله در جلسله ارائله شلد، نتلایج طل        

اظهار نمودند که باز خورد طرح در پرورش تفکر دانش آموزان و در پیشلرفت تحصلیلی آنلان قابلل     

 مشاهده بوده است.

 ضعف :نقاط 

 زمانکمبود 

 نتیجه گیری:

به طور کلی نتیجه گرفته می شود که می توان با استفاده از راهکارهای خاص در جهت پلرورش  

( کله  1313ایی اندیشه ی دانش آموزان اقدام نمود. به نحوی که مطلابق بلا نظلر ملکلی)    تفکر و زیب

معتقد بود تفکر و اندیشیدن، نوعی مهارت است و نیاز به زملان و تملرین دارد تلا تقویلت شلود، در      

پژوهش حاضر نیز اجرای اقدامات گوناگون و تمرین های ویژه گام های مهثری در زمینه ی پرورش 

 شته شد.تفکر بردا

از جمله نتایج چشمگیری که می توان در اجرای پلژوهش نلام بلرد، عبارتنلد از: کسله مهلارت       

درست اندیشیدن، تقویت حس کنجکاوی دانش آموزان و تقویت قوه ی استدالل، مهارت اجتماعی و 

روحیه ی همیاری آنان به نحوی که اعتماد به نفس و پشتکار دانش آموزان در پیشلرفت تحصلیلی   

 تقویت شد. نیز

 

 پیشنهادات

 شود:یافته های تحقیق، پیشنهادهای زیر برای استفاده ی برنامه ریزان درسی ارائه می  براساس

ک هدف اساسی تربیتی در نظام برنامه ریزی درسی ایلران  پرورش تفکر به عنوان ی -1

 مورد توجه ی جدی قرار گیرد.
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مناسه ترین روش آموزش برای تقویت مهارت تفکر انتقلادی شلیوه ی کارگلاهی     -2

 است. بنابراین بهتر است آموزش معلمان با این شیوه اجرا گردد.

 شود: مدیران مدارس در پرورش تفکر نقش اساسی دارند. پیشنهاد می -3

اوالً: در انتخاب مدیران مدارس به توانایی فکر و دارا بودن روحیه ی ابتکار و نلوآوری بله عنلوان    

 یک معیار توجه شود.

ثانیاً: از طریق برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیر حضلوری، مهلارت هلا و نگلرش هلای      

 مرتبط با پرورش تفکر در آنان تقویت شود.

ارت بر عملکرد مدیران در طول خدمت، رفتلار و عملکلرد آنلان در خصلوص     ثالثاً: با ارزیابی و نظ

 توجه به حمایت از نوآوری، ابتکار و تفکر دانش آموزان و معلمان مورد بررسی قرار گیرد.

فضای فیزیکی و تجهیزات موجود در مدرسه از عواملل ملهثر تقویلت تفکلر اسلت       -4

ناسه با برنامه ی درسی تفکر انتقلادی را  ضروری است سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، فضای مت

 طراحی کند.

خانواده یکی از نهادهای تربیتی بسیار مهثر در پلرورش تفکلر اسلت. الزم اسلت از      -5

طریق انجمن اولیا و مربیان، اولیای دانش آموزان در خصلوص روش هلای پرورشلی تفکلر آملوزش      

زاری جلسات بحث و گفتگلو، تولیلد   ببینند. این آموزش می تواند از طریق تألیف کته مناسه، برگ

 فیلم های آموزشی مناسه و ... صورت گیرد.

وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً صدا و سیما در ذهن و درون کودکلان و نوجوانلان    -6

تأثیر فوق العاده به جا می گذارد. یقیناً برنامه های صدا و سیما می تواند از طریلق تولیلد و پخلش    

                      ایفللای نقللش کنللد  حیلله ی تفکللر و زیبللای اندیشلله در افللراد برناملله هللای مللهثر بلله تقویللت رو 

 (1313)فریده هاشمیان نژاد، به نقل از ملکی، 

                 و در آخللر امیللد اسللت در آمللوزش و پللرورش و در سللایر عرصلله هللای فرهنگللی بللرای تشللویق

تفکر را چشیده و بیاموزند که تفکر  دانش آموزان به تفکر کوشش نمود تا دانش آموزان طعم شیرین

از همه ی سرگرمی ها باالتر است و آنان را به این موضوع آگاه نمود که تفکر نله تنهلا وحشلت آور    

 نیست، بلکه لذّت بخش است.
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