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  » 1فرم شماره : «                        

  » عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي « فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

  

  نام خانوادگي :              نام:

  رشته شغلي :آموزگار                             نام پدر :

  شماره پرسنلي :      كد ملي :

  آموزگار       پست سازماني: 

  ) : سال  ماه /   وز /ر 0سوابق تجربه قابل قبول (             )                    سال   ماه / 0روز /0سابقه خدمت قابل قبول ( 

    شهر / شهرستان « حوزه محل خدمت    محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش استان  . 1

  »اطالعات پرسنلي 502م بر اساس فر« سوابق تجربي كارمند :   . 2

  دوره تصدي  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف  دوره تصدي   عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف

        7  22  آموزگار     1

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

   امتياز:  ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند . 3 

  » ساعت 150عالي : « :  ناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغلع . 4

  ساعت   عنوان دوره   رديف  ساعت   عنوان دوره   رديف

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5      11      

6      12      

  ساعت ................:  جمع ساعت دوره هاي آموزشي* 

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان :    . 6  ..................................................  :   مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان  . 5
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            » عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي «    

  »2فرم شماره : «  

كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح « * مستند سازي تجربيات 

  »دهيد 

  مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند : 

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  - 

     و به كارگيري روشهاي مختلف تدريس                                   برنامه ساالنه ماهانه وروزانه  نيالف :تدو

  يشغل فيدر انجام وظا انهيورا يكمك آموزش لياب:استفاده از وس

                                                                     نيمستمر برنامه ها باتوجه به اصل تكرار وتمر يريگي:پ ج

  با دانش آموزان وهمكاران  يوپرورش يد :ارتباط مسمتر آموزش

  هاي شغلي :نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت  - 

  : الف

  ب:

  :  ج

  د : 

  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 2

  الف : طراحي جدول پيشرفت تحصيلي براي ايجاد رقابت سالم و انگيزه بيشتر براي مطالعه. 

  ب) رعايت نظم در شروع و پايان كالس با مشاركت دانش آموزان 

  شغل يخدمت بهتر در راستاو  انهياستفاده از را ج:

  

  . بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .  3

  شود. يامكانات مدارس م يآموزش ونگه دار تيفيباعث باال رفتن ك ،خدمت همكاران در محل تولد 

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

 نجانبيبرنامه ا يدهكده جهان جاديو ا نترنتيوا انهيبخصوص علوم را يدانش بشر شرفتيتوجه به پ با

    براي آموزش و پرورش بهتر يدر رابطه با مسائل شغل نترنتيو استفاده از ا انهيرا يريادگي

  

  ...............  . مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :   ................................... 5

     . امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان :   ......................................................... 6
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  هوالرزاق

  »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي « 

   اداره كل آموزش و پرورش استان 

  

   : كد پرسنلي

    شماره ملي  : 

        :  نام

   : نام خانوادگي  

  : آموزگاري             رشته شغلي

  آموزگار  :  عنوان پست سازماني

  ...................../ ................... / .....................              خبره            رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

 ........ .........../ ..... ................ .../ ............................    عالي   رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

   عنوان مستندات تجربيات مدون :

  تجربيات آموزگار ابتدايي 
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  فهرست مطالب

  6  .................................................... ................................ ................................   ) سميتدر و ها تيفعال از يكل انيب( مقدمه

  7  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   : يديكل نكات

  8  ........................................................... ................................ ................................ ................................   : يديكل نكات فيتعر

  8  ....................................................... ................................ ................................ ................................   تدريس روشهاي تعريف

  8  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   : سيتدر مشكالت

  8  ................................................ ................................ ................................ ................................ ................................   : راهكارها

  8  .......................................... ................................ ................................ ييابتدا معلم عنوان به بنده عمده يها تيمسوول

  9  ....................................... ................................ ................................   : دادم يم انجام آموزگار عنوان به بنده كه يوظايف

  10  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : اتيتجرب انيب

  10  ............................................................ ................................   ييابتدا مقطع در سيتدر در بنده مشكل:  تجربه نياول

  10  ............................................................ ................................ ................................   سيتدر امر در من مشكالت از يبعض

  10  ............................................... ................................ ................................ ................................   :بودن دوزبانه مشكل نياول

  11  ............................................................... ................................ ................................   : ونوشتن خواندن مشكل:  2 تجربه

  12  .................. ................................ ................................ ................................   :كالس در نظم و يفرد بهداشت:  3 تجربه

  13  .................. ................................ ................................ ................................   :برنامه وفوق مكمل يها تيفعال:  4 تجربه

  13  ............................................................. ................................   يمساو ديد به آموزان دانش به نگاه و توجه:  5 تجربه

  14  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : 5 تجربه نيتب

  14  ............................................ ................................ ................................ ................................   تيعصبان از يدور:  6 تجربه

  14  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   : 7 تجربه نييتب

  14  ..............................................................   : تيموفق عوامل انيب و ييابتدا آموزگار عنوان به خودم اتيتجرب نييتب

  14  ......................................... ................................   پرورش و آموزش در ام تجربه مدت در سيتدر يروشها از يبعض

  14  ............................................... ................................ ................................   كالسم آموزان دانش به يتوخال) ط( آموزش

  15  ...................................... ................................ ................................ ................................ ................................   يآدرس يامال

  16  ............................................................ ................................   كالسم آموزان دانش به ساعت آموزش در ديجد يروش

  17  ................................ ................................ ................................   آموزانم دانش در يهندس اشكال يريادگي در مشكل

  17  .......................................... ................................ ................................ ................................   انجماد و ذوب مفهوم سيتدر
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  18  ...................................... ................................ ................................ ................................   سوم هيپا در)  ء(  همزه سيتدر

  18  ................................................. ................................   سوم كالس در راست گوشه و گوشه مبحث سيتدر يچگونگ

  21  .............................................. ................................ ................................   : سميتدر دوران طول در بنده خاص اقدامات

  22  ................................. ................................   .باشد يم تجربه سال نيچند حاصل كه سيتدر در ياساس مولفه كي

  23  ........................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مسأله انيب

  24  .................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :سؤال

  25  ...................................... ................................ ................................ ................................   مدارس طيمح يساز دابشا ●
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  37  ............................................ ................................ ................................ )السالم هيعل(معصومان رهيس در يشاد و نشاط
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  مقدمه (بيان كلي از فعاليت ها و تدريسم )

 خدمت . سابقه خدمت در آموزش و پرورش مي باشم سال    يدارا آموزگار مقطع ابتدايي         اينجانب 

 از كنيم بنا اي مدرسه  سال هر شد ،سعي اندوخت من اتيوتجرب دانش بر برگي هرروز معلمي كسوت در

 به محبت براساس داشت اي ماشالوده خواستني مدرسه ، نور جنس از نماييم تربيت وشاگرداني شعور شعر

  گاه مسير زمان گذر در واما.  وارج بيند قدر خود جايگاه در هركس شد سعيو ،  آموزان ودانش معلمان

 در دلسوز مسوالن هاي وراهنمايي همكاران ومدد خداوند ياري با ،  فرسا وجان سخت وگاه وزيبا آسان

  .هستي خداوند نام به سر به اند سپرده ما به كه را معصومي بچه هاي  كرديم سعي وپرورش آموزش

 يادگيري ـ ياددهي فرآيند در اساسي نقشي داراي تربيت و تعليم در كليدي عنصر و راهنما نوانع به معلم

 برنامه ، پويايي با آموزشي نظام اهداف عمده كه است توجه مورد جهت آن از بيشتر مهم نقش اين و است

 ميزان به تربيت و متعلي اهداف تحقق در معلم موفقيت و شود مي محقق وي اهتمام و تدبير ، هدايت ، ريزي

 كه را كه هر خواهد مي درون عشق معلمي. دارد بستگي وي هاي فعاليت و ها شيوه بودن جذاب و موثر

 همچون را وجودم ، آيد مي ميان به تجربه از سخن وقتي.  برود وادي اين از بگوييد نيست سوختن هواي

 سابقهسال ها  حاصل كه است عظيم ايه گنجينه و ها اندوخته از سرشار كه كنم مي تصور عميق منبعي

 تجارب اين با جواني بهار از من زندگي. باشد مي محروم كودكان با ارتباط و  مدارس در خدمت و تدريس

 هر معلمي كه چرا گشت خواهد پربارتر و شد خواهد افزوده آنها به همچنان عمر خزان تا و گرفت شكل

. انجاميد خواهد جديد اي تجربه به نيز آن در ناكامي و كستش هر حتي. است تازه و نو اي تجربه اش لحظه
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 نيز اين از بهتر كه دارم باور و ورزيد خواهم و ورزم مي ورزيده، عشق كارم به هميشه معلم يك عنوان به من

  .شد خواهم

 و تكراري و كهن هاي وروش ها انديشه. باشد پيشرفت و بالندگي حال در لحظه هر بايد معلم يك ، آري

 يافتن جهت در هم من پس. بپروراند خود ذهن در بديع و نو افكار گذاشته، كنار را گذشته مصرف اريخت

 بوده جانب اين ديرين آرزوهاي از معلمي شغل به ورود. كرد خواهم وتالش كنم مي تالش تازه هاي انديشه

 نمي خسته مرا وچندپايه ردو درروستاهاي زندگي ومشكالت شدم شغل اين وارد جديت با و عالقه با بسيار و

 مي تر زياد من ي عالقه به هرروز آيند مي ها مدرسه به وشوق باشور بينم مي كه را نونهاالن اين وقتي كرد

   . شد

  نكات كليدي :

  ارائه راهكارها –مشكالت تدريس  –تجربيات تدريس 
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  تعريف نكات كليدي :

 تدريس روشهاي تعريف

 تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد وسيله،

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با هدف، به رسيدن

  مشكالت تدريس :

  بدهاي امكانات آموزشي در هنگام تدريس را شامل مي شود .مشكالت تدريس ، كمو

  راهكارها :

  راهكار بيان راه حل مشكالت بعد از يك تجربه تدريس مي باشد .

  بنده به عنوان معلم ابتدايي عمده هاي مسووليت

  

 جامعه مقابل در معلمان كه ميدهيم توضيح چنين را معلمان اصلي و عمده هاي مسووليت نخست    

 اخالقي، ايماني، وجداني، مسووليت قبيل از آنها عمده مسووليتهاي  اما. آند دارا زيادي هاي وليتمسو

 آن مسوول و دار عهده انسان كه آنچه معني به لغت در مسووليت زيرا. ميباشد آنها اجتماعي و اعتقادي

  .دارند يتمسوول نهايت بي الذكر فوق موضوعات مقابل در معلمان منظور بدين. ميباشد است،

  :ميداريم ارائه معلومات ذيل بطور معلمان اوليه مسووليت سه مورد در اينجا در

  كردگار برابر در بنده به عنوان معلم مسووليت اولين: الف

  جامعه مقابل در بنده به عنوان معلم مسووليت دومين: ب
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  وجدان مقابل در معلم مسووليت بنده به عنوان  سوم: ج

 عنوان آموزگار انجام مي دادم :ي كه بنده به وظايف

 منابع  توسعه ي دامنه ي اطالعات وآگاهي هاي خود درزمينه ي ارزشيابي توصيفي از طريق مطالعه ي .1  

  .توصيفي ارزشيابي با مرتبط وكتب آموزشي

  تدوين طرح درس نظام مندومناسب بااستفاده از الگوها وروش هاي تدريس فعال ومشاركتي..2  

  ادوبانشاط در كالس درس از طريق كار گروهي .ايجادفضاي ش.3

  ارائه ي گزارش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به والدين به صورت انفرادي ودر زمان هاي تعيين شده..4

  عدم مقايسه ي دانش آموزان با هم وتوجه به تفاوت هاي فردي آن ها..5

  نش آموزان.ارائه ي بازخوردهاي توصيفي متنوع،جذاب وبرانگيزاننده به دا.6

  استفاده از انواع ابزارهاي جمع آوري اطالعات براي قضاوت صحيح در موردعملكرد دانش آموزان..7

  سهيم كردن اولياءدانش آموزان در امر ارزشيابي از فرزندان خود متناسب با توانايي هايشان..8

  سهيم كردن دانش آموزان در ارزشيابي خود از طريق اجراي خودسنجي..9

كردن فعاليت هاي پروژه اي وتحقيقي متناسب باسن وپايه ي تحصيلي دانش آموزان در فرايند وارد.10

  آموزش وارزشيابي.

  طراحي تكاليف هدفمند،متنوع ومناسب با وضعيت يادگيري دانش آموزان.. 11
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پيشنهاد برگزاري كالس هاي تكميلي (مداخله)به مدير مدرسه به محض مشاهده ي ضعف درعملكرد . 12

  ي دانش آموزان.درس

  انجام ارزشيابي به صورت مستمر ومداوم وهمگام با آموزش.. 13

  اعالم حدود انتظارات خود باتوجه به محتوي كتب درسي به دانش آموزان ووالدين. .14

  بيان تجربيات :

  : مشكل بنده در تدريس در مقطع ابتدايي اولين تجربه

 كه بود پايه وپنج آموز دانش نفر 20 مدرسه اين كه دمكر شروع  مدرسه اي دررا  معلمي ي تجربه اولين

 معلمي ي تجربه سال اولين چون. داشت كوچك كالس ويك بودممدرسه  دراين اولين تجربه تدريسم بنده

  .شد برطرف مشكالت اين دوستان هاي وتجربه معلم راهنما هاي باراهنمايي كه داشتيم مشكالتي بود

  س بعضي از مشكالت من در امر تدري

 آموز دانش و معلم ارتباط برقراري وسيله مهمترين: فارسي زبان ندانستن :بودن دوزبانه مشكل اولين

 زبان همان يا فارسي زبان به درس كالس در حتماً بايد معلم ،خود مشكل اين حل براي..باشد مي زبان

 نمي ها بچه زا بعضي كردم مي تالش خصوص اين در ماههـــــــا كالس هر در. كند صحبت كتاب،

 موفقيت اصلي كليد مشكل اين حل دانستند، نمي هم بعضـــــي و كنند صحبت زبان اين به توانســـــتند

 برقراري كه چرا رسيديم مي مطلوب حد به تمرين و تكرار با ماه چند از پس باشد مي كالس در بعدي هاي

 خوانديم مي را كوچك هاي قصه ، درسي ابكت از غير.داشت بسزايي تاثير آموزان دانش يادگيري در ارتباط
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 مي را آنها خود حافظه مدد به نيز ضعيف آموزان دانش حتي كه كرديم مي پافشاري آن تكرار در آنقدر

 مي لوح در را آن مهم ،نكات كرديم مي تكرار بار ميگفتيم،چندين حال شرح يا بگويند،داستان توانستند

 اسم. كرديم مي قبول فارسي تكليف و انشا عنوان به و كنند املك خود دفتر در آموزان دانش تا نوشتيم

  .كرديم مي توجه بيشتر فارسي خواندن بروي ولي گفتيم مي را تصويرها وفارسي بلوچي

  : ونوشتن خواندن مشكل:  2تجربه 

 با هستند خوان كند ها بعضي اما.باشند نداشته مشكل خواندن در كه بگيرند ياد خوب توانند مي كساني

 ،رعايت خود صندلي در ومطالب كتاب صحيح دادن قرار آنها،طرز خواني تند بردن باال و بيشتر تمرين تكرار

: نوشتن. گردد مي حل حدودي تا مشكل اين خوانند مي كه مطالبي به دادن گوش كتاب، از ها چشم فاصله

 آنها% 95 از بيش كرد روشن وضوح به داشتم تحصيلي مقاطع كليه آموزان دانش بين سالها طي كه برآوردي

 در گرفتن قرار مداد،صحيح گرفتن صحيح طرز. دانند نمي را مداد گرفتن صحيح طرز و نوشتن صحيح طرز

 انسان خستگي عدم و خستگي در تواند مي نور زيادي يا كم ، نوشتاري مطالب از خود فاصله ،رعايت صندلي

 در اخالل باز يعني كردن تمرين كم يعني وشتنن آورد،كم مي راپايين نوشتن زمان چون. تاثيرگذارد

 عدم كه ،چرا دارد زيادي واهميت تاثير گيري ياد و ياددهي در ولي باشد كوچك شايد موضوع اين. يادگيري

 دانش چندين بودم درمدرسه آموزگار عنوان به كه بنده.دارد نويسنده در نيز رواني روحي تاثير آن رعايت

 اول ي ها پايهسال هاي قبل در  در آموزان دانش اين كه بودند ضعيف ها سدر تمام در كه داشتم آموز

 هاي كالس آموزان دانش اين براي.  بخوانند توانستند ونمي بودند نگرفته ياد الفبا حروف نوشتن ، ودوم
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 پيشرفت ديگر دروس در آموزان دانش اين كه كاركرديم ونوشتن درخواندن وفقط نمودم برگزار تقويتي

  .كردند

  :كالس در نظم و فردي بهداشت:  3تجربه 

 با توانستم بارها من كه است اين است ،بسيارمشكل وغيربهداشت نظم ،بي شلوغ درمحيط ويادگيري تدريس

 خود بهداشت كالسها، هاي صندلي چيدن آموزان،مرتب دانش كفش،ظاهر و ،كيف لباس تميزي در دقت

 و لباس دادن ،قرار منزل در خواندن درس براي خوب برنامه داشتن. بكاهم ها نظمي بي ،از مدرسه و كالس

 تمرين هم اوليا،با از ،كمك موقع به خود،خواب بهداشت به خود،رسيدگي جاي در منزل در شخصي لوازم

 تغذيه خصوص در:نكته. دارند يادگيري در مطلوب نتايج كافي استراحت و مناسب غذاي كردن،خوردن

 و بخورند غذا منزل در كنند نمي پيدا فرصت كافي اندازه به آموزان دانش اغلب كه شوم آور ياد بايد كودكان

 مهم موضوع اين در دقت.بپردازند گرسنگي جبران به ميوه و پول و غذا آوردن با دهند مي ترجيح اغلب

 دانش اذيت و تعرض مورد كنند مي استفاده تغذيه از مدرسه در كه كودكاني اغلب كه بدانم من شد باعث

 گيري جلو منظور به ندارد زيادي تاثير خانه از پول و غذا آوردن خاطر همين به گيرند مي قرار ديگر آموزان

 كالس در درس آغاز يا پايان در دادم مي اجازه آوردند مي خود غذابا كه افرادي تمامي به مشـــكل ازاين

 غذا كـــــــالس در آرامــــش با و راحت خيال با افراد اكثر شد مي باعث اين كنند ميل را خود غذاي

 باعث رمدرسه د غذا خوردن .پيوستند مي جمــــــع اين به نــــــاچار تدريج به نيز سايرين بخورندو

 را آنها ونشستن ،خواندن دادن گوش توان و شد مي كودكان حالي سر و شادابي نتيجه در انرژي كسب

 ها بچه به مدارس دراكثر البته.شد مي بهتر يادگيري و ممعل بيشتربه توجه موجب كل ودر داد مي افزايش
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 ماهانه توانستند نمي اوليا بيشتر چون اما كرديم اجرا را طرح اين درمدرسه ما كه دهند مي غذا وعده ميان

 درست براي ، شيرمدارس آوردن مانند وپرورش آموزش كاش اي.  شد مواجه بامشكل طرح اين بدهند پول

  .كرد مي فكري مدارس در ها بچه براي اغذ وعده ميان كردن

  :برنامه وفوق مكمل هاي فعاليت:  4تجربه 

 به آموزان دانش كردن خارج وهمان دادم مي انجام كالس دربيرون را خودر تدريس مدرسه گاهي اوقات در

 وبا ورندآ مي كالس به خود وبا كنند مي ودستكاري گيرند مي ياد را چيزها عمالً آموزان دانش كالس، بيرون

 همان اين سازد مي را... و كوهپايه ، كوه رس، گل با آموز دانش وقتي.سازند مي مختلف چيزهاي ها آن

  .گيرد مي ياد را درس اين وعمالً باز چشمان با آموز دانش كه..كنيم مي استفاده كه باشد مي مكمل فعاليت

 وهيچ هستند يادماندني به هميشه انآموز دانش با نهار وخوردن علمي هاي گردش به آموزان دانش بردن

 مسجد ويا نانوايي به آموزان دانش بردن ، .كنند نمي فراموش را روزها آن آموزان دانش ونه معلم نه وقت

 فوق يا مكمل فعاليتهاي تدريسي هر در بنده كه خواهدبود ماندگارتر هميشه تدريس مختلف، وجاهاي محله

 به را آموزان دانش ، نانوايي درس در) ن( صداي تدريس براي.داد همخوا وانجام دادم مي انجام را برنامه

  .شدند آشنا آموزان دانش نان، شدن درست چگونگي وبا.بردم مدرسه نزديك نانوايي

  : توجه و نگاه به دانش آموزان به ديد مساوي 5تجربه 

ساوي بود و اين يك اصل يكي از كارهايي كه هميشه بنده رعايت مي كردم نگاه به دانش آموزان به ديد م

  هميشگي بنده در تدريس و كالسداري بود .در زير به تحليل اين موضوع مي پردازم .
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  :  5تبين تجربه 

 مثل موارد كوچكترين در و هستند حسود حتي و حساس بسيار دانش آموزان ، مخصوصا كالس اولي ها *

 به و نشكونيد را آنها دل هم شما پس. دهند مي نشان حساسيت و دقت آموزان دانش به معلم كردن نگاه

  .كنيد توجه مساوي طور به " بقيه و ها زرنگتر و ها تر خوشگل ، ها عقبي ، ها جلويي" داشĤموزان ي همه

  : دوري از عصبانيت 6تجربه 

يكي از مسائلي كه بنده هميشه در كالس و درس مخصوصا  در پايه اول رعايت مي كردم دوري از عصبانيت  

  ين كار باعث مي شد ، بنده به عنوان يك الگو در ذهن دانش آموزان جا بگيرم .بود .ا

  : 7تبيين تجربه 

 الگوهي چراكه كنيد خودداري جداً تحصيلي سال اوايل در مخصوصاً كالس و مدرسه در عصبانيت از *

 وقت هيچ كه شدبا مي برخورد خوش و مهرباني و محبت از لبريز ، شاد افرادي ، آموزان دانش براي محبوب

  .كنند نمي اخالقي بد و دعوا

  تبيين تجربيات خودم به عنوان آموزگار ابتدايي و بيان عوامل موفقيت :

  تجربه ام در آموزش و پرورشبعضي از روشهاي تدريس در مدت 

دارم كه به نمونه هاي از آن مي  خدمتم  سابقه سال  23اما بعضي روشهاي ديگر در تدريس در اين مدت 

  ازم: پرد

  به دانش آموزان كالسم آموزش (ط) توخالي 

 نويسم مي برگه يك روي توخالي و بزرگ صورت به را الفبا حروف از حرف هر شاگردانم، امالي تقويت براي

 ،"بخوانيم" كتاب كلمات به توجه با را آن به مربوط كلمات حرف، اين داخل كه خواهم مي ها آن از سپس و

. كنند كامل اند، ديده ها روزنامه و ها قصه كتاب داخل كه كلماتي نيز و اند تهآموخ قبل سال كه كلماتي

 داخل دارند، "ط" حرف كه را كلماتي گويم مي و نوشته بزرگ ي برگه يك روي را "ط" حرف مثال براي
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 روي از بار يك هم آخر ي مرحله در و بنويسند قرمز رنگ با را حرف آن نوشتن، موقع بايد ولي. بنويسند آن

 در آموزانم دانش موفقيت شاهد من و هاست بچه امالي تقويت براي خوبي ي شيوه روش، اين. بخوانند آن

   .ام بوده درس اين

  امالي آدرسي 

 فرد دادم مي كه آدرسي به توجه با. بود كالسم باز آموزان دانش گروه يا آموز دانش جلوي كتاب امال اين در

 كه است گونه اين به مي دادم كه آدرسي. بنويسد خود برگه يا دفتر در و ندك پيدا را كلمه آن بايد گروه يا

 و كوچه عنوان به نيز كلمات بين فاصله و و شود مي گرفته نظر در خيابان عنوان به متن خطوط بين فاصله

. وندش مي گرفته نظر در خودشان نام به نيز دارند اسم نقش جمله در كه كلماتي. منزل عنوان به نيز كلمات

 چهارم، خيابان": آيد مي صورت اين به نشاني آن داشتند قرار اي جمله در اسفنج و كوه كلمات اگر مثال

  ".اسفنج از قبل يا كوه از بعذ راست دست چهارم، كوچه

 از هم متن، در گرفتن قرار به توجه با باشد داشته قرار سوم خط در... يا ترش يا مواظبت كلمه متن در اگر

بين دانش  نشدني وصف هيجاني فعاليت اين اجراي . داد آدرس توان مي سوم خيابان از هم و مدو خيابان

  آموزان ايجاد مي كرد. 
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  به دانش آموزان كالسم  آموزش ساعتروشي جديد در 

براي يادگيري ساعت در درس رياضي همه ي دانش آموزان با مشكل روبه رو هستند و نمي توانند زمان را 

ين دليل من براي يادگيري بهتر و آسان تر آن از يك بازي استفاده كرده ام كه براي دانش بگويند. به هم

  آموزان جذاب و مفيد است و آن ها را به ياد گرفتن ساعت عالقه مند مي كند. 

را در محل هاي  12و  9و  6و  3در ابتدا دايره اي به شعاع پنج متر روي زمين مي كشيم و شماره هاي 

صفحه ي ساعت مي نويسيم. دانش آموزان را به چهار دسته ي مساوي تقسيم مي كنيم و هر  مربوط مانند

و دانش  3يك از گروه ها در محل استقرار خود مطابق شكل مي ايستند. يعني يك دانش آموز را به جاي 

بع يك . سپس آموزگار يكي از الفاظ يك ربع، نيم ساعت و سه ر12و  9و  6آموزان ديگر را به جاي عدد 

  ساعت را به طور تصادفي بر زبان مي آورد. 

افراد بازي كننده (غير از آن چهار نفر اصلي كه درون دايره به جاي عددها ايستاده اند) در جهت عقربه 

ساعت به ميزان زمان موردنظر مي ايستند و يا تغيير مكان مي دهند. اعضاي گروهي كه زودتر در جاي خود 

برسد؛ برنده مي  12مي گيرد و با ادامه ي بازي، گروهي كه مجموع امتيازاتش به مستقر شود، يك امتياز 

شود و در پايان هم ساعت و دقيقه و ثانيه ي به دست آمده توسط بچه ها بيان مي شود. مثال مي گويند: 

  دقيقه مي گويند.  9:  20:  45ساعت 
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  مشكل در يادگيري اشكال هندسي در دانش آموزانم

داشتم كه اشكال هندسي مربع، مستطيل، لوزي و مثلث را خوب تشخيص نمي دادند و دچار  دو دانش آموز

مشكل بودند من با استفاده از درس هنر اشكال هندسي را روي كاغذ رنگي برش زدم و به آن ها دادم تا با 

، از مستطيل آن آدمك درست كنند اين دانش آموزان با هدايت خودم از دايره براي سر، از مثلث براي كاله

براي تنه و از مربع براي آدمك جيب ساختند. با استفاده از اين روش توانستم اين اشكال هندسي را در ذهن 

  دانش آموزان تداعي كنم. 

  تدريس مفهوم ذوب و انجماد 

براي تدريس مفهوم ذوب و انجماد در پايه سوم عالوه بر اين كه آزمايش هاي مربوط را دانش آموزان انجام 

ادند متوجه شدم كه خوب مفهوم ذوب و انجماد را نفهميدند. يك روز كه برف شديدي آمده و هوا خيلي د

را جمع سرد بود پنجره ي كالس را باز كردم بچه ها گفتند خانم معلم ما سرما مي خوريم حسابي خودشان  

شما آالن از سرما انجماد كرده بودند و روي نيمكت از سرما به هم چسبيده بودند همانجا گفتم نگاه كنيد 

شديد. باز ددوباره پنجره را بستم و كمي شعله ي بخاري را زياد كردم بچه هاي خيلي گرمشان شد و 

احساس بي حالي كردند هم آنجا مفهوم ذوب شدن را هم دوباره عنوان كردم بعد با چه ها مفهوم ذوب و 

ها خودشان را بي حال مي كردند. باز مي گفتم  انجماد را بازي مي كرديم به بچه ها مي گفتم ذوب شود آن

  منجمد شويد خودشان را جمع مي كردند. 
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  تدريس همزه ( ء ) در پايه سوم 

زماني كه داشتم پايه هاي همزه (ء و ا ي) را تدريس مي كردم بعد از ارزشيابي متوجه شدم كه دانش آموزان 

يگري شروع به تدريس كردم به بچه ها گفتم همزه مفهوم پايه هاي همزه را خوب نفهمديدند. بعد از راه د

چهارصندلي دارد كه روي آن مي نشيند و با حركتي كه روي آن است خوانده مي شود. يكي از دانش آموزان 

گفت: خانم همزه چه قدر پول دار است كه براي خود چهارصندلي خريده است بقيه دانش آموزان هم از اين 

  ن طريق توانستم پايه هاي همزه را بهتر تدريس كنم. گفته شاد شدند. خالصه از اي

  تدريس مبحث گوشه و گوشه راست در كالس سوم چگونگي 

  من يك گوشه راستم هرچه قدر كه بچرخم باز هم گوشه راستم. 

زماني كه مبحث گوشه و گوشه راست را در كالس سوم تدريس مي كردم، متوجه شدم عده اي از بچه ها، 

به درستي تشخيص نمي دهند. زيرا وقتي از آن ها خواستم گوشه هاي راست يك شكل را با گوشه راست را 

گونيا نشان بدهند، نمي توانستند در بعضي از حاالت دوران يافته گوشه راست، با گونيا كار كنند. وقتي دقيق 

وران يك زاويه را در تر مشكل را بررسي كردم، به اين نتيجه رسيدم كه اين گروه از دانش آموزان توانايي د

ذهن خود ندارند. مثال همه مي دانند كه اين شكل        يك گوشه راست است؛ ولي آيا اين شكل همه     

  يك گوشه راست است؟ چگونه گونيا را در دست بچرخانيم تا بتوانيم اين گوشه را با آن نشان دهيم؟ 

نش آموز، يا روي ديوار كالس قرار مي گيرد و من براي حل مشكل، وسيله اي ساختم، اين وسيله در دست دا

دايره آن با دست چرخانده مي شود. بدين ترتيب، حاالت دوراني گوشه راست ديده مي شود. قطعات اين 

 



 7اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٩ 

 

وسيله عبارتند از : سطح مقوايي دايره اي شكل از جنس مقواي ماكت، قطعه مقوايي مستطيل شكل براي 

ين برگه رنگي كه روي آن ها گوشه راست رسم شده است. در پشت وسيله، جهت نگاه داشتن آن و چند

مركز دايره، از دو واشر و يك پيچ و مهره براي چرخاندن دايره استفاده شده است. به جاي شكل گوشه 

راست مي توان از ذوزنقه، مربع، لوزي و ساير اشكال هندسي نيز استفاده كرد. بهتر است براي ساختن اين 

  دانش آموزان كمك بگيريد.  وسيله ساده، از خود

 بازي ها بچه با كالس وبيرون كالس در كنيم سعي. است بازي دوران يعني كودكي دوران: وخالقيت بازي

 بازي كه دادم مي انجام بازي با همراه را تدريس بنده .كنيم شروع وداستان وقصه بازي با را درس كنيم

 دانش خالقيت كه ونشاط شادي از شدن ،سرشار سنف به اعتماد افزايش موفقيت، كسب براي اي وسيله

 ها بچه با تدريس سالهاي دوران در بنده كه. شناسيم مي را خالق هاي وبچه كند مي زياد را آموزان

 عموزنجير بازي مثالً.كرد نخواهم فراموش وقت هيچ كه دادم مي انجام زياد... و چين وچين باف عموزنجير

 زنجير عمو: خوانند مي اند گرفته را هم هاي دست حاليكه در وار دايره ها بچه: داديم مي انجام گونه اين باف

 كشمش و نخود/  آورده چي چي..... اومده بابا بله..... انداختي كوه پشت/ بله..... بافتي منو زنجير/ بله..... باف

 قد قد: مرغ صداي با:المث طور به. نمايد ريزي پي را درس اهداف بايد معلم كه اينجاست.  چي صداي با......

 با علوم درس براي اي مقدمه باف عموزنجير بازي طريق اين به و...... منم منم كوتاه پا مرغ..... منم منم قدا

  )شود مي حيوانات غذاي موضوع
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 عبارتند دادم مي انجام تدريس سالهاي طول در كودكان خالقيت پرورش براي كه را هايي فعاليت از وبعضي

 هاي سوال به دادن مناسب پاسخ كردن، سوال به كودكان تشويق آزاد، و خالق هاي نمايش ،گويي قصه:از

 ساختن فراهم بسازد، را اشيايي آنها با بايد كودك كه هايي بازي اسباب از استفاده كالژ، دستي، كارهاي آنها،

 براي چيز هيچ يراز ، طبيعت با ها آن آشنايي طريق از كودكان براي مسقيم و نزديك ي مشاهده امكان

 ها، گل از هايي مجموعه آوري جمع به آنها تشويق نيست، طبيعت تماشاي از جالبتر و تر آموزنده كودكان

 هاي فيلم كند، مي تقويت را كودكان دقت و مشاهده كه غيره و اشياء حيوانات، ها،تصاوير ها،سنگ برگ

 و سازيم مشخص را آنها توجه و دقت اندكي با توانيم مي ما از يك هر كه هايي فعاليت ساير و مناسب

  . سازيم فراهم كودكمان براي را امكانش

 چون داشتند دوست مرا ها بچه باشد مي تدريس دردوران بنده موفقيت كليد آموزان دانش با عاطفي ارتباط

 بيشتر هخان از را مدرسه كردند مي بغل مرا ديدند مي مرا وقتي ها بچه. داشتم دوست هارا بچه ي همه من

 كردم مي توجه زياد فردي هاي تفاوت به نگريستم مي چشم يك به آموزان دانش ي همه به داشتند دوست

 موفقيت كليد آموزان دانش با عاطفي ارتباط پس.  كرد مي پيشرفت كه كردم مي تشويق را آموزي دانش

 دليل همين به است ممكن رغي تدريس در معلم موفقيت نباشد ارتباط اين زماني وتا است تدريس در معلم

 آموزان دانش عملكرد بر آن وتأثير معلم ارتباطي الگوي بين رابطه در را ارشد كارشناسي ي نامه پايان

  .نوشت خواهم زمينه اين در اي مقاله آينده در وانشااهللا نمودم انتخاب
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 گوناكون تصاوير عكس، م،فيل قالب در ها فعاليت بيشتر توان مي ها كالس از بعضي شدن هوشمند با امروزه

 كمك ي وسيله واين نوشت برد سمارت قلم دادوبا انجام متنوع ي پرده در ، متنوع وپاورپونت ها افزار ونرم

 از كه هستم تدريس مشغول ابتدايي سوم پايه در بنده امسال. است كرده ساده را معلم كار تاحدي آموزشي

 مثالً ام كرده درست متنوعي هاي پاورپونت ها بچه يبرا كنم، مي استفاده آموزشي كمك ي رسانه اين

 در ومصوت صامت موس، كليد بازدن ها بچه كه ام كرده درست پاورپونت صورت به ومصوت صامت جدول

 ويا گيرند مي موسيقي يك شدند خسته وهروقت سازند مي كلمه ها، صدا با ويا دهند مي قرار هم كنار

  .كنم مي تدريس پاورپونت صورت به هم ورياضي علوم ويادرس كنند مي تماشا را كارتوني

 گوشه اما كرد بيان را تجارب ي همه توان ونمي گنجد نمي دفتر يك در كه است زياد آنقدر معلمي تجارب

 بگيرد قرار محترم خوانندگان ي توجه مورد است اميد.  نمودم بيان چكيده صورت به بنده تجارب از اي

 خواستارم متعال خداون واز نمايند خدمت مملكت وآيندگان نونهاالن اين به هوعالق عشق با معلمان وتمام

  .برسانم پايان به را خود خدمت بيشتر ي انگيزه وبا بهتر تا دهد توفيق مارا كه

  اقدامات خاص بنده در طول دوران تدريسم :

 و مدير از بايد آموز دانش كه داشت اعتقاد عجيب كه داشتم همكاري مدرسه در مدرسه هاي سال از يكي در

 پشم بايد معلم كاله: (( گفت مي پيوسته و. ببرد سم آنها از بايد ايشان قول به و بترسد خود مربي و معلم

 ها بچه كه بود شده سبب ايشان فكر طرز اين حتي و...)) نبرد فرمان تر چوب نباشد تا((  يا و.)) باشد داشته

 به را خود كالس و بودند گريزان او درس كالس از...)  و بيماري( فمختل طريق به و بترسند او از حد از بيش
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 از استفاده با. بود داده قرار خود كار سالح را تنبيه و ترس انگيزه، ايجاد جاي به او. كرده تبديل پادگان

 تواند مي ماهر معلم اينكه و عمومي و كلي صورت به مشكالت اينگونه كردن مطرح و دبيران شوراي جلسات

 همچنيني و. كند انگيزه ايجاد تنبيه و ترس جاي به و سازد بهشت اموزان دانش و خود براي را كالي ضايف

 مي باز مدير توسط بار يك ماهي كه پيشنهادات و انتقادات صنودوق كه شد مطرح دبيران شوراي جلسه در

 و جداگانه صورت به دبير ره براي انتخاب و صالحديد به توجه با آموزان دانش انتقادات و پيشنهاد و شد

 يعني دو اين كه نمايد مطلوب رفتار تغيير احيانا و مساله پيگير خود تا شود مي ارائه مربوطه دبير به محرمانه

 و كرد ايجاد مربوطه دبير در شگفتي بسيار تغييرات پيشنهادات و انتقادات صندوق و دبيران شوراي جلسات

  .شود تبديل انباغب يك به الو و باغچه به او كالس

  تجربه مي باشد. چندين ساليك مولفه اساسي در تدريس كه حاصل 

ساله من مي باشد و يكي از مولفه  چنديندر ادامه تجربياتم به موردي اشاره خواهم كرد كه حاصل تجربه 

  هاي اصلي در يادگيري دانش آموزان مي باشد و آن نشاط، تحرك و پويايي دانش آموزان مي باشد. 

  .اوست فطري مقتضيات و طبع موافق و است جوان نسل هاي ويژگي از... و شادابي پويايي، تحرك، ،شاطن

 و خالقيت و شكوفايي و رشد عظيم مانع و بزرگ آفت پژمردگي، غمناكي، تحركي، بي انزوا، سستي، خمودگي،

 هيجانات و اساتاحس بروز از جلوگيري و جوانان شادابي و نشاط از جلوگيري. است جوان نسل كارآمدي

 و زيبايي دين اسالم. است رواني و روحي هاي عقده و حقارت بيماري بروز و سرخوردگي موجب آنان، عاطفي

  .است منعطف و آسان ديني و نشاط
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 تخليه براي اي زمينه و جوان شكوفايي و رشد هاي زمينه از رويي خنده و افزايي بهجت روحي، انبساط

  .است انيرو فشارهاي و روحي هاي عقده

  مسأله بيان

 قالب در جديدي نيازهاي نوشتن و كردن حساب خواندن، هاي مهارت بر افزون مدرن پرورش و آموزش در

 ها پژوهش است شده مطرح سوم هزاره هاي چالش با رويارويي وچگونگي مسئله حل و زيستن مهارت كسب

 و تالش جوشش، و نياز طرب، و شور وجود متخصص فعال تربيت و تعليم فرايند كه است آن از حاكي

 و پويايي تحرك، روح بدون كه تعليمي و ارتباط گونه هر كه چرا است آن ابعاد ي همه در نشاط و  پشتكار

. اوست زندگي الزمه و انسان اساسي نيازهاي از يكي شادي. گردد مي منتهي شكست به باشد نشاط و شادي

 نشاطي بي و خستگي شما دين در كه ناراحتم من همانا يدباش شاد و كنيد بازي فرمايند مي اكرم پيامبر

  .شود ديده

 و بازي به منجر كه است شادكامي از قسمتي سرور و شادماني كه است داشته اظهار) 1998( فورديكسون

 به منجر عالقه و سازد مي فراهم را ذهني و اجتماعي جسمي هاي مهارت توسعه امكان و شده سرگرمي

  .دهد هديه آموزان دانش به را زندگي شوق تواند مي شاد مدرسه. گردد مي علوماتم افزايش و اكتشاف

 مي ايجاب آموز دانش نسل هاي ويژگي و روحيات به توجه لزوم و پرورش و آموزش متعالي اهداف تحقق

 هاي روش و پذيري انعطاف نسبي استقالل گيري تصميم قدرت افزايش بر مبتني مدارس امور اداره كه كند

 توانمندي و نموده فعال و پرنشاط پويا را مدرسه عمومي فضاي بتواند تا باشد جويانه مشاركت و متمركز رغي
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 هاي نامه آيين 6 ص. (سازد متجلي و شكوفا خوبي به را آموزان دانش و معلمان مديران هاي خالقيت و ها

  )مدارس اجرايي

 اين مسأله اما. شود مي تئوريكي جنبه از رشپرو و آموزش مسئولين تقويت باعث شده بيان مطالب به علم

 با مدرسه در كه است آموزان دانش مدعا اين شاهد. شود مي عملي كمتر تئوريكي مباني اين كه است

 تجديد لزوم نكته اين به توجه. هستند آن از رهايي و مدرسه ساعت پايان منتظر ساعت به مكرر نگاههاي

 برنامه ارائه به ملزم ما از يك هر بنابراين. كند مي گوشزد ما به را آن ايه برنامه و مدرسه ادارة شيوة در نظر

 در را مدرسه شاد محيط در حضور شوق تا هستيم آموزان دانش براي مدرسه محيط كردن شاد جهت هايي

  .نماييم كمك تربيت و تعليم كيفي سطح ارتقا به بدينوسيله تا كنيم ايجاد آموزان دانش

  :سؤال

  باشد؟ شاد همواره تواند مي آموز دانش يك چگونه -

  رسيد؟ نشاط و شادي به توان مي است، جامعه تأييد مورد كه هايي كاميابي و ها موفقيت كسب با فقط آيا  -

  دارد؟ نيز ظاهري غير نمودهاي يا يابد مي تجلي ظاهري هاي قالب در تنها شادي آيا  -

  دارد؟ وجود انسان اساسي ينيازها ارضاي و نشاط و شادي ميان ارتباطي چه -

  است؟ شده ارضا مناسب طور به اش واقعي نيازهاي كه است انساني شاد انسان گفت توان نمي آيا-
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  مدارس محيط سازي شاداب ●

  .اوست فطري مقتضيات و طبع موافق و است جوان نسل هاي ويژگي از... و شادابي پويايي، تحرك، نشاط،

 و خالقيت و شكوفايي و رشد عظيم مانع و بزرگ آفت پژمردگي، غمناكي، تحركي، بي انزوا، سستي، خمودگي،

 هيجانات و احساسات بروز از جلوگيري و جوانان شادابي و نشاط از جلوگيري. است جوان نسل كارآمدي

 و زيبايي دين اسالم. است رواني و روحي هاي عقده و حقارت بيماري بروز و سرخوردگي موجب آنان، عاطفي

  .است منعطف و آسان ينيد و نشاط

 تخليه براي اي زمينه و جوان شكوفايي و رشد هاي زمينه از رويي خنده و افزايي بهجت روحي، انبساط

  .است رواني فشارهاي و روحي هاي عقده

  : انديشه و خرد شكوفايي بر روحي نشاط تاثير ●

 و است نوجوانان و كودكان در مثبت شخصيت گيري شكل در موثر متغيرهاي از يكي روحي، انبساط و نشاط

 نتيجه را شادي حالت شناسان روان. استعدادهاست توقف در مهمي عامل خاطر تشويش و اضطراب بالعكس،

 آرامش و نشاط كه هستند معتقد و دانند مي فرد يك عواطف همه يافته سامان و منسجم و هماهنگ عمل

  .وردآ مي وجود به را انديشه و خرد باروري هاي زمينه روحي

  :گويد مي فردوسي چنانچه ▪

  روان بكاهد بكاهد، شادي چو ـ
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 و انسان يادگيري كه است داده نشان روان و اعصاب به مربوط تحقيقات امروز ناتوان ميان اندر گردد خرد ـ

 در استعدادها شكوفايي خالقيت، و اوست مثبت هيجانات و شادابي و نشاط گرو در كودك رفتار ساماندهي

  .شود مي انجام روحي انبساط و نشاط گرو

 و تحرك پويايي، نشاط، شور، ها، انسان  ويژگي از و هاست انسان ماهيت و فطرت بر منطبق اسالم دستورات

 و مشكالت از عبور براي را ها انسان و دهد مي زندگي به اميد ها انسان به كه هاست ويژگي اين و است شادابي

  .كشاند مي قله هب ها دامنه از و داده ياري ها سختي

 كند، مي پناهي بي و درمانگي و خستگي احساس تحرك، بي انسان غمناك، انسان افسرده، انسان كه حالي در

 و ها دره به ها قله از و گرداند مي عاجز و ناتوان مشكالت برابر در را او و دارد بدبيني و يأس و نااميدي احساس

  .كشاند مي ها سنگالخ

 احساس جوان نسل نبايد. بگيريم جوان نسل از را معنويت و اسالم به گرايش هاي انگيزه و ها جاذبه نبايد ما

 و لذت با و است انگيز حزن و غيرمنعطف و خشك هاي نهي و امر سري يك شامل فقط اسالم دين كه كند

  .است مخالف شادي

 رواني اختالالت براي زمينه يم،نياور وجود به احساسات تخليه و هيجانات ابراز براي را زمينه و شرايط ما اگر

  .است اسالم به ظلم اسالم از متصلب و خشن چهره دادن نشان. شود مي فراهم افسردگي و رنجوري و

  دروني هيجانات ظاهري تجلي ●
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 تظاهر مثال دارد اي ويژه ظاهري تجلي ديگر احساس و هيجان هر مانند سرور و نشاط كه اين به توجه با

 اين از نبايد ما. كند مي جلوه پريدن جا از و فرياد در گاهي و زدن دست در گاهي خنده، در گاهي شادي

 ابراز خاطر به ما آموزان دانش و ها بچه اگر نبايد ما. باشيم داشته غلط و منفي هاي برداشت دروني تجليات

 زدند دست اي زدند فرياد خود عالقه مورد موضوع يك در تشويق انجام براي يا و پيروزي يك از خوشحالي

  .نماييم منع كار اين از را آنها

 آل و محمد بر صلوات ذكر ديني و مذهبي عاليق و عواطف و احساسات بروز تجليات از يكي كه گونه همان

 كه است ارجمندي و گذاري ارزش درود، و سالم چون. دارد خاصي زيبايي نيز الهي شعار اين و است محمد

  .شود مي روحي ارضاي و آرامش و معنويت ارتقاي موجب و گردد برمي انانس خود به آن انعكاس و آن ثمره

 و الگوگيري و الگوپذيري و الگوسازي تربيتي، اصل بر توجه نيز مقدس و بزرگ فضيلت اين به اقدام

  .بخشد مي اي ويژه غناي را تربيت و تعليم فرايند كه است امر اين. است آگاهانه همانندسازي و ورزي عاطفه

 از ديگر يكي كه زني سينه و كردن گريه و عزاداري مسئله يا و شود اي ويژه توجه بايد نيز مهم اين به ينبنابرا

 انعكاس فضيلت راه شهداي و فرزانگان سوگ در كه است ديني عواطف و احساسات ظهور و بروز هاي زمينه

  .كند مي تجلي زدن سينه يا گريه صورت به و يابد مي ظاهري و عيني

 تجلي و ها كينه و ها عقده تخليه موجب هم و شود مي داشته نگاه زنده آنان آرمان و نام و ياد هم كار، اين با

 اين و سازد مي فراهم را شناسي دشمن و بيداري و هوشياري زمينه هم و شود مي پيشگان ستم عليه خشم

  .گيرد قرار توجه مورد تربيتي اصل يك عنوان به بايد نيز شيوه
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  : غرايز كوبيسر ممنوعيت ●

 عواطف و غرايز و احساسات از نوعي تجلي مذكور مسائل از هركدام شود، مي مالحظه كه گونه همان پس

 خسارات موجب آنها از هريك سركوب و جلوگيري و است جوانان و نوجوانان و كودكان ذاتي و طبيعي

  .شد خواهد آنان روان و روح و شخصيت بر ناپذيري جبران

 منظور فوايدي و فلسفه و علت آن براي اينكه مگر است، نداده قرار انسان ذات در را دادياستع هيچ خداوند

 و تعليم رسالت و مربي وظيفه معلم، كار بنابراين. است خداوند اراده مغاير استعدادها سركوب و است كرده

 استعدادها دادن جهت و هدايت سپس و استعدادها شناسايي بلكه. نيست استعدادها و غرايز سركوب تربيت،

 و است مهم اما است سختي كار اين البته. است خداوند تدبير و اراده و خلقت فلسفه مسير در غرايز و

  .دارند بنيادين مشكل دو رابطه اين در ما تربيت و تعليم مسئوالن متأسفانه

 و ادهااستعد وجودي فلسفه به نسبت نگرشي و بينشي مشكل خود بعدي تك هاي نگاه خاطر به برخي

 و مكان و زمان در استعدادها كاربرد در يا دارند روشي مشكل ديگر برخي و دارند شده، ذكر كه غرايزي

 كنند شادي كجا در كه دهند آموزش نحوي به را آموزان دانش توانند نمي و كنند مي اشتباه ويژه هاي موقعيت

 دامنه كه كنند معلوم كنند؟ شادي ميزان هچ به و چگونه. كنند عزاداري كجا در و بفرستند صلوات كجا در و

  است؟ حد چه تا آن غيرمجاز و مجاز مرزهاي كجاست؟ تا غم و شادي
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 جوانان نبايد. باشد جوان نسل به ديني هاي جاذبه و ها زيبايي دادن نشان درصدد تربيت و تعليم نظام بايد

 به مربوط است زمخت و خشن امور هرچه و است جديد هاي نوآوري به مربوط است زيبايي هرچه كنند فكر

  .است ديني هاي سنت

 ديني هاي سنت و حال و گذشته بين نشاطي پر و شاداب و رنگين ارتباطي پل دلسوز معلمان و مربيان بايد

 و شود دار خدشه ها اصالت و ها آرمان نه كه نحوي به. كنند ايجاد جديد معقول نيازهاي و ها نوآوري با

 امام. شوند محروم مشروع هاي زيبايي و نوآوري هاي جاذبه از ما نوجوانان و نانجوا نه و شود فراموش

  .اند شده آفريده ما طينت و سرشت مازاد از ما پيروان: فرمايند مي چنين شيعيانش ويژگي مورد در) ع(صادق

 چگونه آنان غم و شادي كه ببينند آموزش ما هاي بچه بايد. غمناكند ما اندوه در و خوشحال ما خوشحالي در

 و نداريم افسارگسيخته يا و نشده تعديل شادابي و نشاط اسالم در چون. يابد تعديل چگونه و شود متجلي

 يا شود آنان شخصيت به زدن لطمه موجب تواند نمي نيز جوانان در سرور و نشاط تربيتي اصل به توجه

 دارد كه فوايدي و محاسن همه با زني صلوات كه گونه همان و عزاداري به كند محكوم را اجتماعي محيط

  .شود دين از بيزاري موجب نكرده خداي كه شود انجام منطق و عرف خالف نبايد

  : كنيد همراهي زندگي با ●

 روند زندگي بگذاريد كه معناست اين به آيا اما است رو روبه هايي مسئله با و دارد زندگي در تقديري كسي هر

 با ممكن شكل بهترين به كه گيريد پيش در روشي توانيد مي عوض در. نه مسلم طور به كند؟ طي را خود
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 هاي راه متوجه صورت، اين در. دهيد نشان زمينه اين در را خود تالش بيشترين و شويد رو روبه ها مسئله

  .كنيد مي كسب اي تازه انرژي آن، كشف با و شده جديدي

  كنيد عمل مثبت و بينديشيد مثبت ●

 پس ها احساس. نباشيد ها احساس رسيدن راه از منتظر اما كنيد، عوض را خود فكرهاي دباي بودن شاد براي

 منش خواهيد مي اگر. كنيد عمل تر شادمانه باشيد، شادتر خواهيد مي اگر. رسند مي راه از كردن، عمل از

 عمل نيز مثبت يد،انديش مي مثبت اينكه بر عالوه بنابراين. كنيد عمل تر دوستانه باشيد، داشته تري دوستانه

  .كنيد

  كنيد طلب خواهيد، مي را آنچه ●

 توانيد مي. شماست با انتخاب برويد، خود هاي خواسته دنبال به ديگران كردن متهم و كردن شكايت جاي به

 توانيد مي يا نشود نصيبتان چيزي همچنان و كنيد شكايت كس هر و هرچيز از و دهيد ادامه رويه همين به

  .باشيد يافتنش تحقق دنبال به و كرده طلب هيد،خوا مي را آنچه

  پايان خط به رسيدن از لذت ●

 نياز بيشتري تجربه و تمرين به شما كه است معني اين به بلكه نيست، شكست معناي به نرسيدن هدف به

 همه كه دهد قرار تاثير تحت اي گونه به را شما شكست يك ندهيد اجازه و نشويد تسليم راحتي به. داريد

  .كنيد تجربه را رسيدن پايان خط به لذت و دهيد ادامه خود راه به. ببريد بين از را خود هاي تالش
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  كنيد زندگي حال زمان در ●

 سير گذشته در. ببريد سود ها فرصت از بتوانيد تا باشيد آينده منتظر آن گذر در و باشيد آگاه حال لحظه به

 آينده حال، عين در و بندد مي حال هاي فرصت و امكانات وير به را هايتان چشم خوردن، را آن غم و كردن

 به رسيدن براي گاهي تكيه كه است حال لحظه در كردن زندگي محصول شادي،. داد خواهيد دست از نيز را

  .دهيد قرار تاثير تحت را خود آينده توانيد مي دهيد مي انجام امروز آنچه با فقط. است العاده فوق اي آينده

  يدكن ورزش ●

. كنيد عادت يك خود براي را ورزش. است بودن شاد هاي تكنيك موثرترين از يكي منظم، فيزيكي فعاليت

 خانه، دور است، برفي يا باراني شدت به هوا اگر. نياوريد بهانه و عذر. كنيد روي پياده دقيقه10 فقط روز هر

 لذت زمستان هاي زيبايي و ها شگفتي از و برويد بيرون منزل از است، عالي هوا اگر. بزنيد قدم چابك و تند

 آسيب از اجتناب براي و كنيد شروع آهسته را ورزشي هاي برنامه. كنيد تبديل سرگرمي به را ورزش. ببريد

  .بيافزاييد آن شدت و زمان بر تدريج به

  باشيد سپاسگزار ها داشته براي ●

 زندگي به قدرداني با همراه نگرشي شتندا كند، مي حفظ را مثبت نگرش تاثير كه مهمي هاي راه از يكي

. باشيد سپاسگزار آنها بابت كه دارند وجود چيزهايي هم هنوز هستيد كه موقعيتي هر در لحظه اين در. است

 كنيد، مي زندگي آن در كه جايي و اطرافتان به... و دوستان خانواده، وجود رواني، و جسمي سالمت مانند

  .هستيد برخوردار آن از كه را هايي موهبت همه و شغل بياوريد، نظر رد را خود هاي داشته كنيد، نگاه
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٣٢ 

 

 خوشحال و شاد شخصي باشيد، خود هاي داشته قدردان اگر. است شادماني مهم عوامل از يكي بودن شكرگزار

 بيچارگي و بدبختي احساس بيشتر كنيد، فكر خود هاي نداشته به همواره اگر ديگر طرف از. بود خواهيد

  .كنيد مي

  

 كل به نگرش اين باشيد، سپاسگزار آن بابت و هستيد خوشبخت چقدر كه كنيد فكر مورد اين در دائم اگر

 احساس كه زمان هر كنيد، تهيه داريد كه ارزشي با چيزهاي همه از فهرستي. كند مي سرايت شما زندگي

  .بخوانيد را آن و كنيد مراجعه آن به كرديد كسالت و افسردگي

  ه و كليدي حاصل از تجربياتم :بيان نكات ويژ

  شاداب سازي كالس :

 هيچ نوين و جديد هاي روش از كه بود زماني تدريس امر در درمدارس اينجانب توجه قابل تجربيات از

 كامالً نوين هاي ايده و ها شيوه با تدريس در بنده اما شد مي داده درس سنتي شيوه به جا همه و نبود خبري

 مي كمك هايي روش از و برده باال كالس در را تدريس جذابيت كردم مي سعي شههمي كه چرا بوده موفق

 دو گفتگوهاي مانند هايي شيوه. كرد مي جلب خود به را آموزان دانش توجه زيادي، اندازه تا كه گرفتم

. بود كارم سرلوحه تدريس به بخشي عينيت و نمايش مغزي، بارش هاي روش پاسخ، و پرسش  طرفانه،

 اموزان دانش براي درسها تا كنم همراه بازي نوعي با مختلف، كالسهاي در را تدريس كردم مي سعي همواره

 صرف تكيه كه دروسي و شد مي داده آموزان دانش به كه مختلفي هاي نقش. باشند داشته خاصي جذابيت
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٣٣ 

 

 ها اندوخته ماندگاري ضريب دليل همين به شد، مي گذاشته نمايش به فراگيران كمك با داشت حافظه بر

 سر صورت به تصحيح و شد مي طرح مشكلي سواالت كه قبولي صد در صد آن نتيجه كه يافت مي افزايش

  .بود برخودار مشابه پايه چند از كه مدارسي در هم آن نبود آساني كار گرفت مي انجام شده برگ

 در كه بود اين داشتم آزمونها در آموزان دانش موفقيت و يادگيري سطح ارتقاء براي كه كارهايي از ديگر يكي

 به و گيرند قرار ارزيابي مورد گرديد مي ارايه آموزان دانش به كه سواالتي هميشه كردم مي سعي ها، آزمون

 داشتم آن بر سعي و داشتند مشكل ها حيطه از يك كدام در آموزان دانش كه داشتم خاص توجه نكته اين

 نقاط تا خواستم مي آموزان دانش خود از هم همواره يعني. مكن حل را مشكالتشان و مسايل امكان حد تا

 ضعف مباحثي چه در آنها كه يافتم درمي آنها امتحاني هاي برگه در دقت و توجه با هم و بگويند را ضعفشان

 آموزان دانش ضعف نقاط رفع در تدريس، امر در خودم تجربه بردن باال با تا كردم مي سعي رو اين از و دارند

  .شوم واقع مؤثر و موفق نيز كردم مي تدريس كه سهاييدر در

 امر در موفقيتم شدن بيشتر در نيز و كارم كيفي سطح بردن باال در كنم مي احساس كه ديگرم تجربه

 كالس در همه كه اي گونه به بود آموزان دانش با مناسب و معقول روابط برقراري است، بوده مؤثر تدريس

 مي ميان در بنده با و مطرح راحتي به را خود مسايل ترين مهم گاهي و كرده آرامش و امنيت احساس

 فرزندشان پرورشي و آموزشي مشكالت رفع براي نيز والدين از بعضي آموزان دانش بر عالوه. گذاشتند

 از يكي تواند مي آموز، دانش با شايسته و مناسب ارتباط برقراري اساساً. كردند مي استمداد و نموده مراجعه

 در حتي كه است چيزي مسأله، اين. باشد آموز دانش براي هم و معلم براي هم موفقيت عوامل همترينم



 7اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٣٤ 

 

 بسياري موارد و ها داستان نيز اكرم پيامبر ي سيره در حتي و شده تأكيد بسيار آن بر نيز ما ديني تعاليم

 مطلبي خواهد مي كه كسي با كرد مي سعي چيز هر از پيش ديني، امور تعليم هنگام در پيامبر كه شده نقل

. دهد قرار تعليم مورد محبت و مهر نهايت در را او و كند برخورد خود فرزند عنوان به دهد، تعليم او به را

 مناسب ارتباط برقراري كه اند كرده ثابت دانشمندان نيز تربيت و تعليم علم و روانشناسي علم در امروزه

 علم براي آنها ترغيب و خود شاگردان با معلمان موفقيت عامل هترينب تواند مي مهرباني، و عطوفت با همراه

 نه آنها كه كنم برخورد اي گونه به آموزان دانش با تا كردم مي سعي هميشه من رو اين از. باشد آموزي

 من جذب آنقدر نه و شوند رغبت بي و انگيزه بي درس، آموختن و من به نسبت كه شوند دور من از آنقدر

 بر تأسي با كردم مي سعي بلكه شوند، تنبل خواندن درس به نسبت من شفقت و عطوفت به اميد با كه شوند

 شرايطي در آموز دانش تا جاذبه، هم و باشم داشته دافعه هم) ع( علي حضرت متقيان موالي و پيامبر سيره

 خانوادگي تيح و تحصيلي مشكالت هم و كند تالش اش درسي پيشرفت براي هم بتواند منطقي، و معقول

  .كنيم برطرف را مشكالتش مشورت، و همفكري با تا بگذارد درميان من با را اش

 بياموزد بايد آموز دانش آنچه كه ام بوده اعتقاد اين بر همواره كه است اين معلمي دوران در ديگرم تجارب از

 يعني. است مدرسه و كالس از خارج هاي فعاليت قالب در خانه در تكاليف بيفتد، اتفاق كالس در بايست مي

 كامل را مطلب تا كنند دقت و توجه درس به خوبي به كالس سر تا كردم مي تأكيد آموزان دانش به هميشه

 دارند قبلي بحث و درس از سؤالي هر شويم بعدي بحث وارد آنكه از پيش تا خواستم مي آنها از و بگيرند ياد

 دانش به كردم مي سعي اين، بر عالوه. نماند باقي برايشان اي نشده حل ي مسأله و ابهام جاي هيچ تا بپرسند

 همت آنها انجام به رغبت با بلكه نكنند خستگي احساس و نزده باز سر آن انجام از كه بدهم تكاليفي آموزان
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٣٥ 

 

 آن از و نمودند مي شخصيت ابراز شده گرفته نظر در پژوهش و تحقيق ارايه از پس آموزان دانش. گمارند

 چند كالس پايان در مثال عنوان به. يافت مي افزايش آنان در گروهي هاي فعاليت براي رغبت و برده لذت

 اين كه كنند بيان را خود هاي پاسخ بعدي ي جلسه ابتداي در خواستم مي آنان از و كردم مي مطرح سوال

 انجام براي زانآمو دانش در انگيزه و شوق ايجاد اساساً. شد مي هم ها همكالسي بين رقابت باعث كار

 اين در چنانكه باشد، مي آنها درسي پيشرفت در مؤثر و مهم عوامل از يكي گروهي، مطالعات و تحقيقات

 بر نيز تربيت و تعليم و روانشناسي علوم دانشمندان هم و داريم معصومين ائمه و پيامبر از احاديثي هم مورد

  .      اند كرده تأكيد بسيار امر اين

 هايي فرصت ترم طول در كه است اين ام داشته آموزان دانش تحصيلي پيشرفت براي كه اتيتجربي ديگر از

 را جلساتي لذا و باشند، داشته را خود هاي افتادگي عقب جبران تا گرفتم مي نظر در آموزان دانش براي را

 از تا شد مي باعث امر اين كردم، مي برگزار آنان والدين با گاهاً حتي و آموزان دانش با مشترك صورت به

 كمك آنان به آموزشي روند در بتوانم و يابم آگاهي است آموزان دانش فراروي احياناً كه مشكالتي و موانع

 تهديد يك نه شد مي قلمداد فرصت يك عنوان به گرفتم مي آموزان دانش از كه هايي آزمون هميشه. كنم

  .گرديد مي مشخص عمل در كار عيوب كه چرا

 كيفيت مديريت در اساساً. كردم مي تالش پروش و آموزش در كيفيت مستمر ارتقاي رايب همواره بنده

 نمي تنهايي به اهداف كه چرا شود نمي اكتفا درسي و آموزشي هاي برنامه در اهداف تعيين به فقط جامع

  .شوند اعتماد وقابل پايدار نتايج به منجر توانند
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٣٦ 

 

 براي را آنها والدين و آموزان دانش كارشناسان، ، معلمان ، مديران ي همه مشاركت كيفيت، مستمر ارتقاي

 عبارت به. دهد مي قرار توجه مورد آموزان دانش رضايت بر تاكيد با مدرسه وآموزشي درسي ي برنامه ارتقا

 ، آموزان دانش رضايت جلب براي ، اندركار دست عوامل ي همه مشاركت بر كيفيت، مستمر ارتقاي ديگر

 به توجه و مستمر طور به مدرسه كاركنان ي همه جمعي و فردي نگرش شناخت، در وتغيير تحول بر تاكيد

  . دارد تاكيد مدرسه، هاي برنامه فرايند در تكنولوژي

  قرآن نگاه در شادي

 نامتناهي سروري و بهجت با كمال از مراتب اين ، دارد وجود كمال از برتري و متعالي مراحل قرآني، نگاه در

 خشنودي و رضايت و شادي اين شايسته كه است موجودي نيز انسان طرفي از  ، است اههمر بيكران و

 دلخوش گذرا و مقطعي شادي به هرگز دارد مستمر و هميشگي شادي و سرور كه سعيد انسان لذا ، باشد مي

  .كند نمي بسنده و نبوده

 ، كرد تصور توان نمي اي نهكرا آن براي و بوده دائمي كه است اين حقيقي سعادت و مستمر شادي مشخصه

 حالت به بعضاً و داشته اي لحظه و غيردائم حضوري بوده مقطع يك به محدود ، گذرا شاديهاي كه آن حال

  .گردد مي مبدل اندوه و غم يعني خود، مقابل

 مادي زندگي در همراهند محسوس و مادي لذات با كه دنيوي و طبيعي شاديهاي جايگاه ديني تعابير مطابق

 و داشته قرار يكديگر طول در كه است مختلفي هاي بهشت در اخروي و معنوي شاديهاي جايگاه و است
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٣٧ 

 

 حضور آن در سبحان خداوند كه بهشتي همان الهي، رضوان جنت يعني ما بهشت عاليترين در آنها برترين

  .دارد جاي است، ساخته آشكار آن در را خود جمال و زيبايي و داشته

 نموده بيان بسياري مطالب شود مي محسوب انسانها براي ضروري احساسي كه شادي دمور در ، كريم قرآن

  .است

 به لطمه كه شاديهايي است، شادي نوع مهم بلكه نيست، مخالف دنيوي شاديهاي با مقدس كتاب اين تعابير

 افراد ساير و فرد خود خداوند، حقوق تضييع در و باشد مي مذهبي و اخالقي قبح داراي يا و زند مي ديگران

 كه صورتي در تفريح براي شادي اما. باشد مي اخروي عذاب داراي و نكوهيده كريم قرآن نظر در  ، دارد نقش

  .ندارد اشكالي كريم قرآن نظر در باشد نداشته اخالقي قبح

 را وانسان شود مي دروني آرامش و شادي موجب خداوند زيباي نعمتهاي مشاهده و طبيعت در گذار و گشت

 بيان قرآن آيات از بسياري در مطلب اين تجربي، درك بر عالوه كه سازد مي رها افسردگي و غم حالت از

  . است شده

  )السالم عليه(معصومان سيره در شادي و نشاط

 و نشاط خود پيروان به اسالم بخش روح قوانين جهت بدين. است انسان سرشت از بخشي سرور و نشاط

 از بعضي براين،  افزون. ورزيد مي تاكيد امر اين بر و بود شادمان هميشه نيز  مخات پيامبر. بخشد مي شادماني

 بودن شاد براي و شدند مي شاد مسايلي چه پي در و كجا در) السالم عليهم(معصومان دهد مي نشان روايات

  .كردند مي ارائه  هايي برنامه چه
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٣٨ 

 

 شوخي به گاه و كنند مزاح وي با ياران داد مي اجازه كرد، مي مزاح يارانش با) آله و عليه اهللا صلي(اكرم پيامبر

 سخن  وقتي مگر زد نمي برهم را يارانش شاديهاي هرگز او. فرمود مي تبسم و سپرد مي گوش يكديگر، با ياران

  .كرد مي مشاهده آنها از شرع محدوده از خارج عملي يا

 برخي خوب عملكرد اثر در امت رهبران گريادي و پيامبر شريف برچهره خوشحالي همه آن آثار شدن ظاهر آيا

  نيست؟) السالم عليهم(بيت اهل شادماني و سرور دليل مندان وعالقه پيروان از

 حتي و نشاط و امنيت و سالمت به گاه كه مجازي غير هاي خنده و ها كشي عربده با شادمانيها اين البته

  .سالم عقل نه كند مي تاييد دين نه را شاديها نهگو آن. دارد تفاوت رساند، مي  زيان مذهب و ملت يك  حيثيت

  روانشناختي ديدگاه از شادي تعريف

 سرخوشي و داند مي فرد سرخوشي داشتن ميزان در را فرد رواني سالمت  مايرز ديويد نام به روانشناسي

  :كند مي تعريف چنين را) خوشحالي(

  " گذرد مي وبيخ به كلي طور به زندگي اينكه احساس ، امنيت احساس نوعي "

 عوامل به بستگي  كه  است پايداري نسبتا دوام وداراي نيست، زودگذر و آني نشاط، و خوشي حالت اين

  . دارد متعددي

 بعضي با ولي ندارد، بستگي بودن زن يا مرد درآمد، ميزان يا سن به خوشحالي " مايرز "  گفته به

 و ديگران با نزديك روابط داشتن او، ايه مهارت و شغل بسن تناسب وجود ، فرد شخصيت خصوصيات
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٣٩ 

 

 بيني پيش عوامل بهترين ، نظر اين طبق. است مربوط آنها به كردن عمل و مذهبي اعتقادات از برخورداري

 سرخوشي هاي آدم را خود دارد احتمال بيشتر كه افرادي اما نيست، شهرت يا زيبايي و ثروت خوشي، كننده

  ".است آمده ادامه در كه هستند مشخص هاي ويژگي يا صفات داراي كنند، تعريف

  نشاط با افراد هاي ويژگي

  .پذيرند مي را هايشان محدوديت و كنند مي توجه بيشتر خود مثبت و خوب هاي جنبه به: خود به احترام

 كار نتيجه دارند انتظار و كنند مي نگاه حوادث مثبت و روشن هاي جنبه به سرخوش افراد: بيني خوش

 مي و كنند مي تلقي گذرا و كوچك امري را خود ناكامي و شكست آنان نشود، چنين گاه هر و باشد خوب

  .بيابيد خود مشكل براي بهتري و تازه حل راه كوشند

 چون. هستند خود سرنوشت اختيار صاحب و ارباب كه كنند مي احساس سرخوش، افراد: شخصي تسلط

 سرخوشي احساس داشتن از همسان صورتي به ، نددار كف در را خود زندگي اختيار كه كنند مي احساس

  .دهند مي خبر

 و سالم بدن از سرخوش افراد كه دارد وجود بيشتري احتمال ، شخصيت اصلي ويژگي چهار اين بر افزودن

 مناسب، روابط از جستن سود ضمن و باشند داشته اي بينانه واقع توقعات و هدفها بوده، مند بهره متناسب

 به كند، مي حمايت آنان از كه باشند برخوردار روحاني يا مذهبي ايمان از و اشتهد صميمي دوستاني

 به خوبي احساس تنها نه خوشي سر.پذيرد مي هستند چنانكه را انان و بخشد مي مقصد و هدف زندگيشان

 و جسمي(  سالمت كه اند برده پي محققان بارها است خوب نيز جسمي سالمت براي بلكه دهد، مي فرد
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٤٠ 

 

 تازه چيز شامل وجه هيچ به علمي يافته چنين البته و ميكنند كار هم دست در دست سرخوشي و)  نيروا

 مي فايده انسان بهر موثر دارويي اندازه به شاداب قلب: گفت نبي سليمان پيش سال هزاران ، نيست اي

  .كند مي خشك را ها استخوان شكسته روحي ولي رساند

 از فرد روان چقدر هر گيرد مي شكل سالم روان با فردي در نيز يادگيري كه نيست ترديد هيچ جاي البته و

 پرورش راستاي در. است بيشتر نيز يادگيري پايداري و عمق ، ميزان است برخوردار بيشتري سالمت

  :است آمده شناسي روان مختلف متون در زير هاي توصيه و موارد ، نشاط و سرخوشي

  : روانشناسان ديد از نشاط افزايش بر موثر هاي توصيه

 نيازهاي ارضاي و شناسايي بدون ديگران نيازهاي رفع به كمك:  خود به رسيدگي و گذاري وقت در تالش -

 براي كافي وقت سپس ، كند مي خوشحال را او كارهايي چه كه كند توجه فرد بايد.  است ممكن نا فرد

  . بگيرد نظر در آنها دادن انجام

 دارد دوست كه اشخاصي به را خود محبت و وقت فرد هر بايد:  صميمانه و نزديك روابط در گذاري سرمايه-

  .دهد هديه

 ارضاي به كه بگردد هايي طلبي مبارزه دنبال ، بايد فرد هر:  عالقه مورد كارها رساندن انجام به در تالش-

 فرصت از بايد چنين هم.  كند مي كمك خود نظر از هدف و معني داراي كارهاي دادن انجام براي خود نياز

  . كند استفاده متفاوت كارهاي و چيزها آزمون براي نامنتظر هاي

  . دارد اهميت روان سالمت از مراقبت براي جسماني سالمت وضع به رسيدگي:  خود به انرژي و نيرو دادن-
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 نوعي به هك كرد سعي بايد ولي.  شود مي ضعيف گاهي و قوي گاهي همه روحيه:  تفريط و افراط از پرهيز-

  .رسيد وسط حد يا تعادل حالت

 را عيبها آن ، دارد كمبودهايي چه زندگي در ببيند كه باشد آن پي در همواره فرد اگر:  بودن بين خوش

 و هاي جنبه دنبال به فرد بايد.  شد خواهد بدتر هست آنچه از خود به  نسبت احساسش و يافت خواهد

  .بگردد خود زندگي مثبت هاي جلوه

 ، دوستي نوع.  كند شادي و خوبي احساس فرد شود باعث است ممكن ديگران به كردن نيكي:  دوستي نوع-

 نوع.  دهد مي افزايش را خود به احترام احساس ، شخصي نفع به توجه بدون ديگران به بخشش يا كمك

 فرد يتندرست و سالمت از و بينجامد جسمي و روحي فشارهاي كاهش به است ممكن چنين هم,  دوستي

 كمك خيريه امور به باشيم داشته توان كه آنجا تا ما.  هستيم دوست نوع افرادي ما بيشتر.  كند محافظت

 نوشتن و خواندن سواد بي افراد به ، شويم مي داوطلب افتادگان كار از يا سالمندن به كمك براي ، كنيم مي

 دليل.  كنيم عمل نيازمند نوجوانان و كودكان بزرگتر خواهر يا برادر عنوان به ايم آماده يا و دهيم مي ياد

  .دهيم ياري ديگران به خواهيم مي صميمانه ما كه است آن كارها اين دادن انجام عمده

.  است مفيد هم بخشندگان براي ، ميكند كمك كنندگان دريافت به كه اندازه همان به بخشش و احسان

 مي خبر عافيت از سرشار احساس نوعي از شوند مي اوطلبد خير امور دادن انجام براي كه افرادي از بسياري

 از رهايي و آرامش احساس نوعي ، حالت اين.  است شده مشهور)  كنندگان كمك نشاط(  به كه دهند
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 را ناراحتي و درد احساس كاهش حتي و بودن ارزش با احساس افزايش ، گرمي ، انرژي افزايش ، استرس

  . شود مي شامل

 خودخواهي(  عنوان با را خود خاطر به ديگران با همكاري ، استرس زمينه در پژوهش گذاربنيان سالي هانس

 نيازهاي ، نيازهايشان تامين براي ديگران به كمك با ، آن طريق از ما كه است كرده توصيف)  دوستانه نوع

 با(  است مشهور طالئي اخالق قانون از جديدي تعبير واقع در مفهوم اين.  كنيم مي برآورده نيز را خود

 ابزار با شما كه است آن در مهم تفاوت)  كنند رفتار تو با آنان داري ميل كه كن رفتار همچنان ديگران

  . كنيد مي جلب خود سوي به را او كمك و محبت ، خود همسايه به كردن كمك و دوستي

 ايجاد بدون را خود منفي تاحساسا ديگر و ترسها دهد مي اجازه ما به كه ، مزاح و طبعي شوخ: طبعي شوخ-

 زندگي هاي نشيب و فراز با مقابله هاي راه سالمترين از يكي. كنيم بيان ديگران يا خودمان براي ناراحتي

 جسمي سالمت بر را شوخي و خنده هاي تاثير كه استانفورد دانشگاه استاد  فراي ويليام دكتر بنابراين.  است

 و سواري قايق ورزش دقيقه 10 اندازه به روز هر در خنده ، داد قرار بررسي مورد سال 3 مدت به روحي و

 ضرب و مغزي امواج شكل تغيير باعث همچنين.  است مفيد بدن عروق و قلب كردن كار براي زدن پارو

 و دهد مي كاهش را استرس به مربوط هاي هورمون ترشح كاهد مي درد احساس از ، شود مي تنفس آهنگ

  . گردد مي ها بيماري مقابل در بدن ايمني تقويت بتعث طبيعي كشنده هايسلول فعاليت افزايش با

 ديگران با ارتباط برقراري و ترديد و ترس بر غلبه ، صادقانه عواطف بيان براي هايي روش خنده و شوخي

 كه كند كمك افراد به تواند مي شوخي ، بار مرگ و ناپذير درمان هاي بيماري به ابتال زمان در حتي.  است
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 و خشم نشاندن فرو به كمك شوخي ديگر فايده.  كنند سپري نشاط و شادي با را خود زندگي آخر روزهاي

  .بماند عصباني هم و بخندد هم انسان كه ندارد امكان تقريبا ، است عصبانيت

 ، كند مي كمك رواني و جسمي سالمت بهبود به ديگران با ارتباط كردن برقرار: اجتماعي روابط داشتن-

  . رسانند مي ياري تندرستي حفظ به استرس به مربوط هاي هورمون كاهش با گروهي روابط شتندا

 روان و فكر سالمت به ، صحيح تغذيه و ورزش وسيله به ، بدن سالمت داشتن نگه:  جسم سالمت حفظ-

 مي رتغيي را مغز در موجود شيميائي مواد بعضي ميزان ورزش كه است آن موضوع اين علت.  كند مي كمك

 اثر مركزي اعصاب دستگاه بر تواند مي تغييرات اين.  افزايد مي را اكسيژن جذب و خون جريان و دهد

 تغييرات ايجاد به همچنين ورزش.  آورند وجود به فرد حال و احساس در را خوشايندي دگرگوني و گذارند

 و مزاحم افكار به تمركز از را سانان ذهن در تواند مي خود خودي به بدني فعاليت.  انجامد مي تدريجي رواني

 خود بر تسلط و مهارت احساس نوعي به كنند مي ورزش مرتب طور به كه كساني.  دارد باز دهنده آزار

 تغذيه امر در تغييرات اين. كنند مي تخليه ورزشي حركات با را خود نگراني و عصبانيت و يابند مي دست

 از صحيح استفاده همچنين و مغذي ولي حجم كم غذايي وعره چندين داشتن شود مي ايجاد نيز صحيح

  . هستند روان بر گذار تاثير عوامل جمله از غذايي مواد

 نفوذ ديگران در بتوانيم تا هستيم موثر و مناسب رفتارهائي نيازمند  كردن زندگي شاد و بودن شاد براي

  . دهيم قرار خود نشانه را شاد و مشخص اي چهره و كرده

  . باشيم داشته خود صورت و نگاه در را متبسم و خندان رهچه هميشه - 1
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  . باشيم شاداب و احساس با  ، اطرافيان با معاشرت در - 2

  . نماييم توجه آنها به و برجسته را مثبت رفتارهاي - 3

  . كنيم استفاده خود سخنان در خودماني و آميز محبت كلمات از - 4

  . ندانيم ديگران از برتر را وخود باشيم نداشته جا بي غرور كبرو - 5

  . نماييم شادي و لبخند به دعوت را ديگران - 6

  . باشيم داشته خود استراحت و تفريح ساعات در شاد هاي برنامه - 7

 معطر و  زيبا گلهاي از استفاده. (  باشيم داشته خود زندگي ومكان منزل در سبز فضاي ايجاد در سعي – 8

  )نمايد مي شاد را آدمي و باطراوت را زندگي محيط
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  برنامه هاي خاص اينجانب براي آينده :

 شركت جدي در كالس هاي ضمن خدمت  - 1

 مطالعه جديدترين روش هاي تدريس و بكارگيري آن در كالس - 2

 استفاده از تجربيات ديگران در تدريس  - 3

 استفاده بيشتر از رسانه ها ي آموزشي مثل كامپيوتر براي تدريس - 4

 ئه راهكارپيشنهادات و ارا

  پيشنهاد به دانش اموزان براي مطالعه علوم چهارم – 1

  بخوانيد؛ »علوم« درس هاي قسمت تمام -1

 به. كنيد حل را ها تمرين تمام. بخوانيد را ها پاورقي تمام. كنيد توجه نمودارها و ها عكس ها، جمله تمام به

. بخوانيد توجه و دقّت با را علوم درس هاي متقس تمام باشد، يادتان خالصه. كنيد توجه ها  »آزمايش« قسمت

. كنيم نمي توجه ها قسمت  آن به معموالً كه شوند مي طرح هايي قسمت از آزمون، و امتحان هاي سؤال گاهي

  ها) پاورقي مثل(

 فقط. (كنيد مشخّص ماژيك با را است مهم نظرتان به كه هايي نكته تمام و خوانيد دقّت با را علوم درس- 2

 ماژيكي هاي قسمت به كنيد، دوره را درس است قرار وقتي گاه آن.) كنيد انتخاب را مهم خيلي هاي تقسم

  .كنيد مرور و دوره دّقت، با را ها آن و كنيد توجه تر بيش شده،

  .دهيد انجام دّقت با را درس آن هاي آزمايش علوم، درس خواندن از بعد -3

  .بگيريد ياد را علوم درس مفهوم و معني وجود، تمام با كه شود مي باعث كار اين

 شود؛ مي پيشنهاد شما به) آموزش فرهنكي كانون( دبستان ششم علوم كار كتاب هاي درس خالصه -4

 از و كنيد يادداشت داشتيد، اشكال كه هم كجا هر كنيد؛ حل را كار كتاب اين هاي تمرين چنين هم

  .كنيد سوال آموزگارتان
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  .باشيد داشته هم »آزاد ي مطالعه« علوم، درس در- 5

 مرتبط شما علوم درس با كه اينترنت در مطالبي يا و كنيد پيدا داستاني يا آموزشي -علمي هاي كتاب يعني

  .است مؤّثر بسيار درس، يادگيري در علوم، درس در آزاد ي مطالعه. بخوانيد را ها آن و كنيد پيدا است،

  .شود تر بيش ترازتان كه كند مي ككم شما به قبل، هاي آزمون هاي سؤال مرور -6

  .نشوند تكرار تان اشتباهات تا كنيد حل دوباره را قبلي آزمون هاي سؤال حتماً آزمون، هر از قبل

  .بگيريد زمان حتماً خانه، در اي چهارگزينه هاي سؤال حلّ موقع- 7

 ي جلسه سر ترتيب، ناي به و دهيد جواب را ها سؤال محدود، زمان يك در كرد خواهيد عادت شكل اين به

 .آورد نخواهيد كم وقت آزمون،

 پيشنهادات بنده به ساير معلمان حاصل تجربيات

هر معلمي با باال رفتن تجربه اش پي خواهد برد كه بايد به برخي كارهاي ضروري در كالس درس توجه     

اي شاگردان فرض نمايد . نمايد ، بعضي اعمال را نبايد انجام دهد، و خود را در كالس براي دقايقي به ج

تجربه نشان داده معلماني كه در كالس درس فعاليت و تحرك بيشتري داشته ، به شغل خود عالقه و عشق 

مي ورزند ، هدف هاي متنوعي دارند ، درگيري ها و جنگ اعصاب كمتري داشته باشند ، دير تر از ديگران 

داب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد ديگران فرسوده و شكسته خواهند شد و هميشه به عنوان فردي شا

در كالس درس باعث حلب توجه دانش  "شناخته شده اند . در زير به صورت خالصه ، كارهايي كه معموال

  آموزان ، عالقمندي به درس و معلم و نشاط آنان ميشود و برگفته از تجارب شخصي است ، ذكر مي گردد .

 چندين سراغ به اذهان ،   "كالس مديريت براي طرحي " يا " درس طرح " يا " برنامه " نام شنيدن با  

ه و ثانيه ، ريز فعاليتها نوشته شده و به عبارتي ، معلم را در چهار دقيق با آن در كه رود مي كاغذ صفحه

چوب مقرراتي ، محصور مي كند ، (و به اين دليل خيلي ها حتي در مورد آن هم صحبت نمي كنند) اما 

با ثبت آن ( و چيزي شبيه به طرح درس معرفي شده در كتب روش تدريس  "داشتن برنامه ، الزاما مقصود از
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) ، يكسان نيست . موارد زير در دوره ابتدايي تا دبيرستان اعمال شده است و تاثيرات شگرفي بر دانش 

  آموزان داشته است :

 را پرسش يا   تدريس جريان ، آنان يپرت حواس و آموزان دانش در خستگي عاليم مشاهده محض به      -1

ش عضالني داشته ، نفسي بكشند و كش ، شده بلند خود جاي از كه شود داده اجازه آنها به و كرده قطع

 و است ضروري ،  دقايقي كوتاه آزاد باشند ( در اين حال تحمل برخي مزه پراني ها به هم در جلسات اول

 در ، دهيم ادامه پرسش يا تدريس به آموزان دانش خستگي به توجه بدون اگر ،)  كرد خواهند عادت سپس

  م كرد .خواهي دنبال را ثمر بي و بيهوده كاري واقع

 ، قبل جلسه در حتي و نكنيم برگزار كتبي امتحان يا كالسي پرسش ، قبلي اطالع بدون هيچگاه      -2

 اين و شوند مشخص "تلويحا دشو مي انجام شفاهي پرسش آنان از كه افرادي حتي و پرسش نوع و صفحات

هميشه آماده باش بودن  " حالت   براي معلمان برخي ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع براي "صرفا

 مچ نوعي آموزان دانش نظر از ، قبلي اطالع بدون   پرسش يا امتحان كه ندارند نكته اين به توجهي "كالس 

 به "معموال گفت بايد آيد مي عمل به پرسش آنان از كه يآموزان دانش با رابطه در.  شود مي محسوب گيري

ا خواهد دانست و در كنار آن پاسخ گويي داوطلبانه هم ر خود تكليف كسي هر و شوند مي تقسيم دسته سه

مد نظر قرار مي گيرد و بدين ترتيب دانش آموزان تمايل بيشتري هم براي جواب دادن دارند و درگيري ها 

  خيلي كمتر مي شود .

م ه به را آنها و شود گفته آموزان دانش براي قبلي مطلب خالصه ، جديد درس تدريس از قبل "حتما      -3

  ربط داد .

 بلكه بروند باال هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نبايد ، بود موجود كالس در اي اضافه وقت اگر      -4

 اجتماعي مسايل مورد در نظر تبادل و صحبت لمثا عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها بايد نحوي به

  طر در جمع را خيلي دوست دارند .ن اظهار آموزان دانش ، غيره و مدرسه وضع يا ، سكونت محل
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 يك دقيقه 5 تا 3 حدود ، پايه و تحصيلي دوره به توجه با جلسه هر كه   شده ريزي برنامه طوري      -5

.  شود مي ذكر كالس پايان در آموزان دانش با مرتبط حئيث يا روايت يك و ، فردي   اجتماعي نيكو رفتار

 است پذير امكان هم غيره و تاريخ و   وارد حتي در كالس رياضيم اين كنند مي ياداشت را آن آموزان دانش

 استفاده    هم   "حقوقي شيوه به قضاوت "   تدريس روش عنوان به آن از ، كند پيدا نظر اظهار حالت اگر و

  . شود مي

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط) دارد امكان درسي هر براي(  نقش ايفاي روش از گيري بهره با      - 6

 موضوعات ، نقش ايفاي قرار ، قبل جلسه است بهتر ، كنيد منتقل آموزان دانش به بهتر و سريعتر را   موضوع

  . شوند مشخص كنندگان شركت و

 در مطالبي تا كرد انتخاب ترتيب به را آموزان دانش از يكي جلسه هر توان مي معلم صالحديد به      -7

 اگر) . است مشهور   ( اين كار بين دانش آموزان به نام كنفرانس دهد ارائه آموزان دانش به را درس راستاي

 عالقمند بدان هم شاگردان ، نمايد فراهم را آن هاي زمينه و تشريح "كامال را كار اين اهداف بتواند معلم

 ،اضراب ديگران تمسخر   مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي در ، شد ندخواه

  . شد خواهد كمتر   وبروي همكالسي ها و غيره به تدريجر در صحبت

 در را)  كالمي عادت طبق نه دليل با(  لفظي تشويق يعني ها تشويق كاراترين و ارزانترين از استفاده      -8

!  جابود به!  تشكر...! ا باريك!  خوبه   ! احسنت   ! آفرين:  مانند كلماتي.  نكنيد اموشفر هرگز كالس

  غيره اثري شگفت انگيز دارد . و!  خوشحالم

 دنبال به يا ، آنان بزرگ و كوچك موفقيتهاي براي كالس كل توسط " زدن كف " تشويق   از استفاده      -9

 ، مطلوب نمرات كسب ، درس اتمام ، درس به گويي پاسخ براي آنان از گروهي يا آموزان دانش كل آمادگي

  كالس را عوض خواهد كرد . هواي و حال ، غيره و مناسب نظرهاي اظهار
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دو كار در كالس نبايد توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسايي در آرامش و آمادگي دانش آموزان -10

 آموزان دانش از يكي توسط ترجمه با مجيد قرآن از آياتي وتتال   دارد و آن ذكر صلوات در برخي مواقع و يا

رد اينكه نبايد فقط به كالس ديني و پرورشي يا قرآن بسپاريم . ندا خاص دروس به ارتباطي كار اين و.  است

  حداقل هر چند جلسه يكبار شروع كالس با تالوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

تي ، دو سه هفته يكبار ،و اختصاص دقايقي از ذكر خالصه مطالب آن كه بردن روزنامه به كالس ح-11

  مرتبط با درس باشد، مفيد است .

براي پرسش پاي تخته الزامي نيست كه دانش آموز سرپا و روبروي دانش آموزان بياستد ، مي توان براي -12

آموزاني كه مايل هستند روي آنها كه خيلي اضطراب دارند ، يك صندلي روبروي ميز معلم گذاشت تا دانش 

آن نشسته و با حالت شبيه به مصاحبه به درس پاسخ گويند ( با اجراي اين روش ، كليه دانش آموزان ، 

  شاگردان مضطرب ، تمايل نشان داده و نمرات مطلوبي كسب كرده اند ) "خصوصا

 داري كالس و تدريس شيوه   مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقيم غير صورت به   هر دو ماه يكبار-13

كرد!(شنيدن يا خوانده  خواهيد تعجب "قطعا كه گفت خواهن شما به را مطالبي ، بسنجيد آن برنامه و

 اقداماتي خود روش نقايص رفع براي بايد شما و!)  خواهد مي خاصي جرات   انتقادات دانش آموزان

  .شويد مطلع آنان رضايت از يا بيانديشيد

اله با دانش آموزان خود تعدادي عكس دسته جمعي بياندازيد و يكي از دانش آموزان سعي كنيد هر س-14

اسامي را پشت عكس يااگر ديجيتالي بود به صورت دستي براي شما بنويسد ، اين كار خيلي مورد عالقه 

 دانش آموزان است و احساس صميميت خاصي با معلم مي كنند و برخي از آنها كه براي كالس درد سر ساز

ر راحت و بسيا را كار   بوده اند با اين اعمال ، تغييراتي خواهند داشت . امروزه دوربين هاي ديجيتالي و غيره

  كم هزينه كرده اند .
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حتي در دبيرستان به دانش آموزاني كه درخواست بيرون رفتن از كالس و ابخوري يا غيره را دارند ، -15

 آموزان دانش دسته آن صورت اين غير در ، نشويد مانع وجه هيچ به ابتدايي و راهنمايي در و   توجه نماييد

هد مشكالت ناخواسته اي خواهيد شد مثل : تهوع ، بيهوش شدن شا "گاها حتي و نشسته كالس در اجبار به

از ضعف يا احساس شرمندگي آنان ، برخي معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مديريت 

اداره كالس مي دانند ! براي اين مورد بايد در شوراي معلمان هماهنگي الزم با دفتر صورت  مطلوب خود و

  گيرد مانند كنترل براي عدم خروج از مدرسه و ...

 هاي بهانه به و تهيه را غيره و خودكار  با هماهنگي دفتر مدرسه و انجمن اوليا جوايز هر چند ساده مانند-16

 بايد اند داشته پيشرفتهايي كه آموزاني دانش ميان اين در كنيد اهدا آموزان شدان به يكبار مدت هر مختلف

 كه نبوده هم سالي هيچ و   گيرند تا حال مشاهده نشده كه آنها جايزه را رد كنند قرار توجه مورد بيشتر

 به موارد اين هم دبيرستان در حتي.  نمايند خوداري  كوچك جوايز اين تهيه از مدرسه مدير و اوليا انجمن

سيار خوشحال مي ب معلم كار اين از ، هستند بااليي بسيار مالي توانايي داراي كه آموزاني دانش و گرفته كار

  شوند .

تهيه تراكت هايي براي كالس توسط معلم در رابطه با درس يا موضوعات ديگر و نصب آن در كالس ( -17

د ( قبال با خودكار و مازيك نوشته مي شد ولي در حضور دانش آموزان) توجه آنان را به شدت جلب مي كن

امروزه هر مدرسه اي چاپگر دارد ...)نبايد اين كار را فقط وظيفه مربي پرورشي دانست بلكه براي هر درسي 

  امكان پذير است .

نفري در رابطه با درس يا موضوعات اجتماعي توسط دانش آموزان و با  4يا  2استفاده از روش مصاحبه -18

   نفر 4 و گذاشت هم روبروي   معلم براي آنان بسيار جذاب است كه مي توان دو ميز را در پاي تخته هدايت

 مشخص افراد و موضوع قبل جلسه بايد البته.  بپردازند بحث به هم با   دقيقه 10 تا 5 مدت براي دو   هب دو

  . گيرد قرار نظر مد هدف به رسيدن براي معلم كامل نظارت و شوند
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مي در شرايط الزم ميتواند مهارت هاي زندگي را در كالس به دانش آموزان آموزش دهد گاهي هر معل-19

وقت ذكر يك خاطره كوتاه از حسادت ، ميتواند در تغيير نگرش دانش آموزان بسيار موثر باشد و درگيري 

و نصايح خود  هاي كالسي و يا درگيري با دفتر را به طرز چشمگيري كاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند

خاطره اي از اين اعمال  "نتايج مطلوبي داشت و شما هم حتما "را از دانش آموزان دريغ نمي كردند و عموما

  معلم در كالس داريد .

 سر پشت جلسه 3 يا و شود داده درس 3   رعايت زمانبندي دروس بسيار مهم است اگر در يك جلسه-20

 و خود خستگي منتظر و شد خواهد ايجاد اشكال ، باشيم داشته تدريس بدون تخته پاي پرسش فقط هم

  ب براي خود باشيد .اعصا جنگ و آنها نظمي بي  افزايش و آموزان دانش

 كالس يا شما  هر چند وقت يكبار به دانش آموزان اجازه بدهيم خاطرات خوب و بد خود را از كالس-21

 مي ، شماست روش براي مفيد بازخورد يك ينكها بر عالوه مورد اين ، كنند تعريف كالس براي قبل سنوات

  آموزان هم نقش داشته باشد . دانش اضطراب حتي و نگراني رفع و   كالس جذابيت در تواند

اگر وقت اضافه اي موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترين اتفاقات هفته پيش در سطح شهر يا -22

  ايل محيط و نحوه بيانشان را تقويت نماييد .رسانه ها تبادل نظر كنيد تا ديد آنها به مس

بردن كتابهاي مرتبط با درس ، اثر خوبي بر حلب توجه دانش آموزان دارد و اين اعمال را هرگز فراموش -23

  نكرده و شما را به عنوان معلمي دلسوز و عالقمند به حرفه خود معرفي خواهد كرد .

ر آوردن سئوال و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه را با د "تدريس"متاسفانه برخي معلمان ،  -24

مي گيرند ! اين كار عالوه بر اينكه باعث انهدام خالقيت و كاوشگري دانش آموز مي شود بلكه معلم را خسته 

 نقش هم معلم كار اين در والدين از بعضي گفت بايد!  كرده و دانش آموز چيز تازه اي ياد نخواهد گرفت 

 نوشتن اگر!  كند آماده سال آخر امتحان براي را فرزندشان ، خود خيال به كه ميكنند مجبور ار وي و دارند

ال الزم است بهتر است اين كار را به دانش آموزان محول كنيم ، آنهم بعد از تدريس و با هدف سو نمونه
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از بعضي معلمان  مشخص براي صفحات محدود، و باز هم متاسفانه بايد گفت برخي والدين يا دانش آموزان

تعريف و تمجيد مي كنند كه ؛ حتي يك سوال را از كتاب جا نمي گذارد ( والبته يك كلمه هم توضيح نداده 

(!  

 آرام در مهمي نقش ، مدرسه درب حاي يا   صحبتهاي بسيار مختصر با دانش آموزان در سالن و حياط-25

 مي صحبتها اين.كرد خواهند معلم با  تريبيش صميميت احساس آنها و داشت خواهد كالس در آنها كردن

 "   يا   "ديشب درست رو خب خوانده بودي ! كه بود معلوم":  مانند باشد خصوصي غير و ساده بسيار تواند

 درس مورد در مطلب خط 3 تواني مي هم باز ايا " يا  " بود خوب خيلي امروز كنفرانس براي تو آمادگي

 نظمي بي و اخالل از پيشگيري براي دبيرستان در ولي است مهم دوره سه هر در كار اين...  "؟ بنويسي فالن

راهنمايي باعث كاهش چشمگير اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنيده  و ابتدايي دوره در   و كالس در

  "اين كار ها دانش آموزان را پر رو خواهد كرد ! "شده كه

 در آموز دانش و معلم خستگي از جلوگيري عث با كالسي خشك و  وضع نكردن مقررات دست و پاگير-26

 به زيادي حساسيت معلمان بعضي.  شد نخواهند دلزده كالس و معلم از آنها اينكه مهمتر   شد خواهد كالس

و وقت گرانبهاي  كرده اعمال را هايي تنبيه حتي و دارند كالس در شاگردان ناپذير گريز جوش و جنب

مورد مقررات خود ، اختصاص مي دهند .( به عنوان مثال كسي به هيچ وجه كالس را به درگيري و تنبيه در 

  نبايد برگردد و دانش آموز ديگر را نگاه كند ... يا نگاه كرده به پنجره كالس ممنوع است !)

هر چند وقت يكبار نسبت به استفاده از تلويزيون و كامپيوتر و پخش تراكهايي در رابطه با درس ، براي -27

  زان جالب خواهد بود و در يادگيري خيلي موثر است .دانش آمو

 آموزان دانش عالقه عدم باعث كالس در معلم بودن خشك و افراطي و اندازه از بيش   متاسفانه جديت-28

 اين حتي ،   ند دانستخواه كالس و معلم "تحمل " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وي به

 واهمه "جدا رشته آن در تحصيل ادامه از آموزان دانش برخي تا شده ثباع افراطي سختگيري و جديت
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 در باشند داشته لب بر تبسم و بوده اخالق خوش كه معلماني   ، شود عوض آنها زندگي مسير و داشته

باشد كه مورد سوء استفاده قرار نگيرد .  حدي در ؛ اگر كنيد مي تاييد را اين هم شما ، ترند موفق آموزش

  قاطعيت ، مديريت وتوانايي اداره مطلوب كالس را با سختگيري افراطي معلم ، اشتباه گرفت )(نبايد 

 در كالس تشكيل مانند شود مي آموز دانش توجه جلب موجب   تغيير محل كالس حداقل ، ماهي يكبار-29

  نه وغيره.كتابخا ، نمازخانه ، آزمايشگاه ، كارگاه

 احتمالي كدورتهاي رفع همچنين و   ان به كالس و درس و معلميكي از راههاي عالقمند كردن شاگرد-30

 صنايع ، كتاب نمايشگاههاي از بازديد حتي است كالسي علمي گردش به آموزان دانش بردن ، طرفين

 غيره و هواشناسي ،   وسطهمت آموزان دانش براي شهدا مزار در حضور ، آموزي دانش هاي جشنواره ، دستي

  ... دارد زيادي فوايد ، متبوع اداره و مدرسه دفتر هماهنگي با

در پايان متذكر مي شود تمام موارد باال در كالس و پايه هاي مختلف و براي دروس مختلف اعمال شده 

است و نه تنها وقت براي تدريس و توجه به زمان بندي دروس كم نيامده بلكه شاهد كمترين در گيري ها 

عملكرد و حتي ميانگين نمرات پايان ترم هم بوده ايم و نكته مهمتر  در كالس و نيز بازده خوبي در رفتار و

 به حتي و آموز دانش آموزشي و علمي سطح ارتقاي براي را كارها اين معلم   اينكه اگر دانش اموزان بدانند

سوئ استفاده اي نخواهند كرد ( سوء استفاده به  هيچگونه ، دهد مي انجام آموزان دانش به احترام منزله

  عناي مصطلح همكاران) .م
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  گيري نتيجه

 سنگين هاي هزينه پرداخت مستلزم مدارس در فوق امور همه انجام كه كنيم احساس نگاه اولين در شايد

 كه رسيم مي نتيجه اين به تامل كمي با ليكن ندارد وجود امكاني چنين دولتي مدارس در مسلما و باشد

 انجام امكانات و بودجه حداقل با صحيح مديريت و درايت با تواند مي فوق تپيشنهادا اين از بسياري انجام

 هديه بوم و مرز اين نوجوانان و كودكان به را طراوت و شادابي توان مي مختلف اشكال به و باشد شدني

 نانجوا در ها قيت خال و استعدادها رشد و بروز باعث خود اين كه باشيم داشته شاد جامعه نهايت در و دهيم

  .شد خواهد ما

 هدفمند افرادي شود مي باعث آنها افسردگي از جلوگيري و آموزان دانش در شاد روحيه ايجاد و سازي شاداب

 هدف اين بتواند تا داده هم دست به دست متعددي عوامل ميان اين در باشيم داشته جامعه در آمد كار و

 ميان وپيوند او نشاط ايجاد و زندگي اوان از ندفرز تربيت است، خانواده نقش عامل مهمترين.  شود محقق

 فرزند در شادابي ايجاد براي مؤثر روشي تواند مي هم با هماهنگي ايجاد در دو اين وتعامل مدرسه و خانواده

  .شود اجرا و پيدا
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 از جلوگيري و قلب آرامش باعث و انسان روح كننده مهار است عاملي نماز نمازاست، مهم عوامل ديگر از -

 آن اشاعه و نماز به مربوط متعدد وجلسات جماعت نماز اجراي پس شود، مي شخص در افسردگي و اضطراب

  .باشد مؤثر آموزان دانش سازي شاداب در تواند مي

 جانبه همه رشد و فرزندان شادابي به شاياني كمك محيط سازي شاداب با گفت توان مي تفاصيل اين با پس

  .شود مي اآنه......)و آموزشي اخالقي،(

   مناسب راهكارهاي

  ها برنامه تنوع و آموزان دانش نيازهاي به توجه و مدارس فيزيكي وضعيت در تغيير -

  مدارس در ها آن تر شاداب حضور منظور به معلمان رفاهي و معيشتي امور به جدي توجه -

  پرسشگر و كنجكاو و تحرك پر و شاداب آموزان دانش به دادن بها -

  مدرسه محيط در جذاب و شاد هاي رنگ از استفاده و سبز فضاي ايجاد -

  مدارس اصالح و تغيير زمينه در آنان تشويق و خالق افراد شناسايي -

  تربيت و تعليم در آن جايگاه و شادي با رابطه در مطالعه جهت مديران ترغيب و انگيزه ايجاد -

  مدارس سازي زيبا به توجه  -

  درسهم محيط بهداشت وضعيت به توجه -
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  آموزان دانش سالم تفريحات براي مناسب فضاي ايجاد  -

  آموزان دانش رواني – روحي – عاطفي نيازهاي به توجه -

  مدرسه اداره در آموزان دانش مشاركت  -

  آفرين شادي هاي شعر و شاد بهداشتي هاي پيام و ها تابلو از استفاده -

  مدرسه از خارج و مدرسه داخل در ورزشي هايي مكان و امكانات تهيه  -

  آموزان دانش كمك با ملي اعياد و مذهبي هاي مناسبت به ها جشن برگزاري  -

  آموزان دانش بين و مدارس بين در علمي – تفريحي – ورزشي مسابقات برگزاري  -

  گروهي بصورت قرآن مسابقه – خط – شعر – نقاشي – آثار – ها سازه دست نمايشگاه برگزاري  -

  ورزشكاران – اساتيد – هنرمندان مثل برجسته آموزان دانش موفق و محبوب ادافر از دعوت  -

  نمايشنامه و تئاتر – جمعي دسته سرود با همراه – بار پر و نشاط با صبحگاهي هاي برنامه اجراي  -

  ارتباط برقراري و آموزان دانش تربيتي و تحصيلي مشكالت حل براي دلسوز و مجرب مشاوران از استفاده  -

  آموزان دانش عالقه مورد زنده موسيقي – عروسكي هاي نمايش تئاتر و فيلم نمايش  -

  خانه و مدرسه اوليا كمك با – اردوگاه – پارك -  سينما – تئاتر – موزه به آموزان دانش بردن  -

  كتاب نمايشگاه تشكيل  -
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  )آموزان دانش سني هاي ويژگي با پذير انعطاف مقررات برقراري(  تفريح هاي زنگ افزايش  -

  اوليا نظارت و همكاري با سياحتي – تفريحي هاي اردو و ها مسافرت برگزاري  -

  آموزان دانش فعال حضور با درسي هاي گروه تشكيل  -

  دهنده تسهيل عوامل تقويت و نشاط بازدارنده عوامل كنترل -

  آموزان دانش به احترامي بي و لفظي برخورد نوع هر از جلوگيري  -

  بدني تنبيه گونه هر جدي وعيتممن  -

  ورزش ساعات شدن بار پر  -

  مذهبي غير و مذهبي هاي مناسبت و اعياد در پذيرايي -

  آموزان دانش آرامش براي قرآن تالوت و – جذاب و تميز نمازخانه – مناسب كتابخانه از استفاده   -

  كامپيوتر مخصوصا مدارس در تصويري و صوتي وسايل به توجه -

  آموزشي واحدهاي به پيشنهاد

  آنها استعداد بروز براي هايي زمينه ايجاد و نوآوري و خالقيت به آموزان دانش تشويق-

 رعايت جهت آموزان دانش در عادت ايجاد و درس كالسهاي و مدرسه محيط مستمر نظافت و تميزي -

  مدرسه نظافت
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  نباشد مدارس اجرايي نامه آيين ضوابط مغايربا كه شاد بارنگهاي متنوع ازلباسهاي استفاده -

  روبروباشد جديدي طرح با آموزهرهفته دانش كه بطوري مدارس دكوراسيون تغييرمرتب -

 در هفته يا روز هر در جديد بازي يك اجراي و مدارس محيط در سنتي و پرورشي هاي بازي به وردن روي -

  . شود مي پيشنهاد موضوع اين براي استراحت هاي زنگ كه ، دقيقه 10 حدود و مشخص زماني

  . آنان موردعالقه هاي دررشته كالسي بصورت آموزان دانش بين ورزشي مسابقات برگزاري -

 و ها زيبايي دنبال به و نبينند را مشكالت و ها كاستي فقط اينكه به اموزان دانش در مثبت تفكر ايجاد -

  . باشند نيز مدرسه در و روزمره زندگي در مثبت نكات

  . جذاب هاي شيوه به ديني ظرايف و هيممفا القاي  -

 دانش مشاركت جلب و ديني و علمي هاي آموزش در فعال تدريس شيوه و گروهي هاي فعاليت به توجه  -

  .درسي مطالب فراگيري و تدريس در آنان تعامل و آموزان

 سازي شاداب در آنان نظرات از استفاده و مدرسه امور در اموزان دانش شعاري نه و جدي دادن مشاركت  -

  . مدارس محيط

  . مدارس از خارج و مدارس در برنامه فوق هاي فعاليت مرتب اجراي و ريزي برنامه -
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 دانش خود هاي نمايي هنر و ها برنامه از استفاده با خنده ايستگاه عنوان با برنامه يك هفته هر اجراي -

 نيز اخالقي شئونات با مغاير بودن شاد و بخش فرح عين در كه مدارس در موجود هنرمندان بعضا و آموزان

  . نباشد

 مدرسه اولياء و آموزان دانش كه سازي شاداب هاي طرح ترين كاربردي و بهترين به نفيس جوايز دادن -

  دهند مي ارائه

  . مناسب آهنگي با صبحگاهي نرمش جمله از نشاط با و متنوع هاي برنامه با صبحگاه مراسم اجراي -

  مدرسه وكادرآموزشي مسووالن توسط آموزان دانش اجتماعي و فردي شخصيت به توجه -

  . مدارس در ذوق خوش و شاد اداري و آموزشي كادر از استفاده -

 شادابي به منجر آنان شادابي نتيجه تا اصولي بطور فرهنگي همكاران كننده نگران مشكالت و مسائل رفع -

  . باشد مدارس در آموزان دانش

 ، ها كتابخانه ، آموزشي كارگاههاي ، درس هاي كالس ونقاشي آميزي دررنگ شاد هاي رنگ از استفاده -

 هاي داستان و ها قصه خواندن -...    و ها صندلي و ها نيمكت و ميز ، مدرسه حيات ، ورزشي وسايل دفاتر،

  زندگي و دين و انشاء كالس در آموزان دانش براي داشتني دوست و جالب
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