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ﻣﻘﺪﻣﻪ :
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه اي زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎي وﻗﺖ و زﻣﺎن .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻴﺘﻮان از ﺟﻤﻠﻪ
اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﺮﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ زود ﺗﺮ و ﺧﻮﺑﺘﺮ اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ و ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .وﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت رو ﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺿﺮورت دارﻧﺪ .وﻗﺘﻴﻜﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎرف و ﺗﺮﺑﻴﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ اﺣﺘﺮام و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺒﻮد ،اﻫﺪاف ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .و ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻧﺎن از
ﻃﺮف ﻋﺪه ﻣﻌﺪود ،و ﻣﻐﺮض ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻴﺸﻮد .و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻨﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻲ اﺣﺴﺎس و دﺷﻤﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺷﮕﻮﻓﺎﻳﻲ
و ﺗﺮﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﮔﺮدد.

از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺗﺮﺑﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮاي اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارﻳﻢ .درﺳﺖ درك ﻛﺮده اﻳﻢ،
زﻳﺮا اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻛﺘﺮ ،اﻧﺠﻨﻴﺮ ،ﺳﺎﻳﻨﺴﻴﺖ ،ژورﻧﺎﻟﺴﺖ ،و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﻣﺪت دوازده
ﺳﺎل ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺿﺮورت دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺳﺘﻮدﻧﻲ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ارج ﮔﺬاﺷﺖ.
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در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪ دارم ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎد ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ در اورم  ،اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
روش ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ – ﺗﺠﺎرب – راﻫﻜﺎر

ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ  : 1ﺷﻴﻮه رﻓﻊ اﺷﻜﺎل در روﺧﻮاﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ﺑﺨﺶ روﺧﻮاﻧﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮده ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻜﺎل ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠّﻢ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ از او ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ روي ﻟﻮﺣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻳﺎ
روي ﺗﺨﺘﻪي ﻧﻮﻳﺴﺪ .در ﻛﻼس ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎرهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﺪاد واﻗﻌﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻚ
ﻣﻘﺪار ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠّﻢ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﭘﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎورد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﻏﺬ
روي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﺑﮕﺬارد و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي و ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي
و داﺋﻢ ﺑﮕﻮﻳﺪ:دﻳﺪي ﺧﻮاﻧﺪي ،دﻳﺪي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ و . ...ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻢ ﻛﻠﻤﺎت و
دﻳﺎﻟﻮگﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠّﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻳﻦﻫﺎ
ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ،ﻗﺪري ﺗﺮدﻳﺪ در ﺑﭽﻪﻫﺎي
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ،دﻳﺪﻳﺪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
دﻳﺎﻟﻮگﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ در رﻓﻊ اﺷﻜﺎل و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  2و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن :
ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺎره ﺑﺎﺷﻢ:
درس ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﻛﺮدم .اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻴﺴﺖ وﺑﭽﻪ ﻫﺎ درس را ﺧﻮب ﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎرت ﺑﺮﮔﺮدان درآوردم ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري ﺑﻮد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان زودآن ﻫﺎرا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآورم ،ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻌﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و از
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺣﻴﺎط دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻛﻒ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﮔﭻ ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺷﻤﺴﻲ را رﺳﻢ ﻛﺮدﻳﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزي ،ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺎره واﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را دادم .ﺷﻌﺮ ﻫﺮ
داﻧﺶآﻣﻮز ،رﻧﮓ ﻟﺒﺎس  ،ﻗﺪ و ﻫﻴﻜﻞ او ،ﺑﺎ ﺳﻴﺎرهﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼً ﺳﻴﺎره ﻣﺮﻳﺦ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ  ،ﭘﻠﻮﺗﻮ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و زﺣﻞ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدو...
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ﺳﻴﺎره ﻫﺎ را ﺑﺎﻣﻘﻮادرﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدم .ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﻴﺎره اش را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻣﻲاﻧﺪاﺧﺖ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روي
ﻣﺪار ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﻲﭼﺮﺧﻴﺪ ،ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﻢ ﻣﻲﭼﺮﺧﻴﺪ و ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎرات ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ
ﺳﻴﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻛﺎﻣﻼ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

درﭘﺎﻳﺎن ،ﭘﺎزل ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻲ را دراﺧﺘﻴﺎرداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮاردادم ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻫﺮ ﺳﻴﺎره را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ،و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  : 3دﻳﻮارﻫﺎﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
درﻳﻜﻲ ازروﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدم.ﭘﺲ ازﺗﺪرﻳﺲ اﻛﺜﺮدروس،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ
ﺟﺬاب ﺗﺮﺷﻮد،ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ رادرﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع،رﻧﮕﻲ وﺟﺬاب،روي دﻳﻮارﻛﻼس وﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم
ﺗﺎﻫﻤﻴﺸﻪ درﻣﻌﺮض دﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪوﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان دراوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ)زﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺢ(ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزي،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻲ،ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎ،ﺷﻬﺮﻫﺎوﻧﻮاﺣﻲ آب وﻫﻮاﻳﻲ
اﻳﺮان را از روي ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ،ﻫﺮﭘﻴﺎم ﻣﻬﻢ اﻋﻢ ازﻋﻠﻤﻲ،ﻣﺬﻫﺒﻲ وﻧﻈﺎﻓﺘﻲ راﻧﻴﺰ روي دﻳﻮارﻫﺎﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪم وﺑﺮاي
ﺗﺎﻛﻴﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ»:ﺑﭽﻪ ﻫﺎ!دﻳﻮارﻫﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟«ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﺐ راﺑﺎﺷﺎدي وﺷﻌﻒ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪوازﺧﻮاﻧﺪن
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ﺧﻮدﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.دروﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ي ﺷﻤﺴﻲ راﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮاﻣﻲ ﺷﺪ،درﻛﻒ ﺣﻴﺎط
دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي درﺑﺴﻴﺎري ازﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﺟﺮاﺷﺪه اﺳﺖ،وﻟﻲ ﻓﻜﺮﻛﺮدم
ﻛﻪ ﺑﺎﺑﻴﺎن آن،ﺷﺎﻳﺪﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻛﻤﻜﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  4و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن  :ﺧﺎﻃﺮه اي از درس ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن
درس  16ﻛﺘﺎب ﻫﺪﻳﻪﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم را ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﻛﺮدم .اﻳﻦ درس را ﺑﺎ واﺣﺪ ﻛﺎر دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ )ﻃﺮح
ﻛﺮاﻣﺖ( و ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را درﺑﺎره دوﺳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ دوﺳﺖ واﻗﻌﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در دﺷﻮاريﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻳﻜﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺷﻤﻦ داﻧﺎ از
دوﺳﺖ ﻧﺎدان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در دﻓﺘﺮش آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﻳﻚ دوﺳﺖ دارم ﻛﻪ دوﺳﺖ داره ﺑﺎ دوﺳﺖ
ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﺸﻪ ،ﺗﻮ دوﺳﺖ داري ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ دوﺳﺖ داره ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﺸﻪ ،دوﺳﺖ ﺑﺸﻲ؟»

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﻪ دﻓﻌﻪ آن را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻏﺮق ﺷﺎدي و ﺧﻨﺪه ﺷﺪ .در
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ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ از ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺻﻔﺖ از دوﺳﺖ ﺧﻮب را ﺑﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎردﺳﺘﻲ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
دﻳﻮار ﻛﻼس ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  5و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن  :ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻳﻚ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﺮه  20را ﻣﻴﺪادم وﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻫﺮﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻣﺎه اﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻧﮕﻬﺪارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ روش
ﭼﻨﺪ ﺣﺴﻦ داﺷﺖ:

- 1ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﻧﻤﻲ دﻫﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﺮه را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺮه را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.

- 2ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم از ﻫﻤﻪ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه واﻗﻌﻲ ﺷﺎن را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.و اﻳﻦ ﺑﺮاي داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ.

 -3ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه اي را ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  : 6و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن  :روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ :
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از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ درس داده ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ را در ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و از روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدي،
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي دو ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،روش ﻫﺎي
ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ،ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎرم ﺑﻮد .ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮدم ﺗﺪرﻳﺲ را در ﻛﻼﺳﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزي ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﻢ ﺗﺎ درﺳﻬﺎ ﺑﺮاي داﻧﺶاﻣﻮزان ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داده ﻣﻲ ﺷﺪ و دروﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮد آن
ﻫﻢ در ﻣﺪارﺳﻲ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮد.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  7و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن  :آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در آزﻣﻮﻧﻬﺎ داﺷﺘﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در آزﻣﻮن
ﻫﺎ ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺘﻢ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﻛﻨﻢ .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻮاره ﻫﻢ از ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
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و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ درﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺳﻌﻲ
ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدم در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ،در رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان در درﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
ﻛﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮم.

ﺗﺠﺮﺑﻪ  : 8ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻄﻤﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮم ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎرم و ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻢ در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﻛﻼس اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
و آراﻣﺶ ﻛﺮده و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺑﻨﺪه در ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﻌﻀﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ و
ﻫﻢ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ
در ﺳﻴﺮه ي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻣﻮر دﻳﻨﻲ ،ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ و او را در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺮوزه در ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد و ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
١٤

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ آﻧﻘﺪر از ﻣﻦ دور ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و آﻣﻮﺧﺘﻦ درس ،ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰه و ﺑﻲ رﻏﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ
آﻧﻘﺪر ﺟﺬب ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻮﻻي ﻣﺘﻘﻴﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ )ع( ﻫﻢ داﻓﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﻲ اش ﺗﻼش ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
اش را ﺑﺎ ﻣﻦ درﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻣﺸﻮرت ،ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﻢ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ : 9آﻣﻮﺧﺘﻦ در ﻛﻼس و ﺗﺒﻴﻴﻦ آن :
از ﺗﺠﺎرب دﻳﮕﺮم در دوران ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮده ام ﻛﻪ آﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﻼس اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺳﺮ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ درس ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ را ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪي ﺷﻮﻳﻢ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻲ از درس و ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﻲ دارﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ
ﺟﺎي اﺑﻬﺎم و ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اي ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ
ﺑﺪﻫﻢ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻧﺰده و اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﺲ از اراﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﺮاز ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺮده و رﻏﺒﺖ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ در آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻼس ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﺮدم و از آﻧﺎن ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﺑﺘﺪاي ﺟﻠﺴﻪ ي ﺑﻌﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ
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ﺷﺪ .اﺳﺎﺳﺎً اﻳﺠﺎد ﺷﻮق و اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ،ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ
در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﺣﺎدﻳﺜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ دارﻳﻢ و ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ

.

از دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ام اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﻛﺮدم ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﺮاروي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ .ﻫﻤﻴﺸﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻴﻮب ﻛﺎر در ﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﺗﺪرﻳﺲ در دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ:
اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اراﺋﻪي ﺗﺠﺎرب ﻛﺎري ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﻲ ،ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوزي اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
و ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ،ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ،در اﻧﺠﺎم دادن
وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺒﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮن  21ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،ﻣﻬﺎرت و اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺮزي ﻧﺪارد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮان دﻟﺴﻮز ﺿﺮورت و
اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه دارد زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻛﻤﻚ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ و
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از دوﺑﺎره ﻛﺎري و اﺗﻼف وﻗﺖ در ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .اﻣﺮوزه در اﻳﻦ
دﻧﻴﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ،ﻣﺪارس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد
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ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺎت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﻳﺮوز ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در روﺷﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ وروﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺧﺪا را ﺷﺎﻛﺮم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎﻓﺘﻢ اﺷﺎراﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﻳﻦ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮده ام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻨﺪه ،ﻣﻌﻠﻤﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺷﻐﻞ اﻧﺒﻴﺎﺳﺖ و
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آرزوﻫﺎﻳﻢ
ﺑﻮد را در ﻳﻜﻲ از دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﺎﺷﺎن در ﺳﺎل  1362آﻏﺎز ﻛﺮدم ،ﻳﻌﻨﻲ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺗﺎزه وارد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و دﻓﺎع از آب و ﺧﺎك ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﻲ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﻮد .در ﻫﻤﻴﻦ اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮهي ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻬﺪاي ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺪارم ،ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز از رﻓﺎه و آزادي و اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ و ﻣﻠﻲ دارﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮن
ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺪا و ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻘﻼب ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺑﺸﺮﻳﺖ رﻗﻢ زدهاﻧﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دوران ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان دورهﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪارس ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﻌﺎون و ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺛﻠﺚ دوران ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در اداره
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﺑﻮده ام.

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮان آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت دواﻣﺪار و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر و
ﻓﻌﺎل را از دﻳﮕﺮان ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان داﻧﺶ واﻓﺮ را
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﻓﻌﺎل در ﺧﺼﻮص وﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺗﺪﻗﻴﻘﻲ،
ﺗﺪرﻳﺴﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻤﺎن در واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻚ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻋﺸﻖ
ﻣﻴﻮرزﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮﻳﺶ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﻣﺮﻓﻮع
ﺳﺎزﻧﺪ و دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ واﻗﻌﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻛﻴﺴﺖ؟
ﻣﻌﻠﻤﺎن واﻗﻌﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ آن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ داﻧﺶ واﻓﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ
١٩
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دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ و ﺑﺪون ﻛﺪام ﻫﺪف ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎً
ﺳﺎﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان ﺗﺪوﻳﻦ
ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻪ از رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﻳﺎﺿﻲ
ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮي ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻜﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن واﻗﻌﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ.

وﻇﺎﻳﻒ وﺟﺪاﻧﻲ و ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎي دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺪام ﻫﺎ اﻧﺪ؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ وﻇﺎﻳﻒ وﺟﺪاﻧﻲ و ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻢ را ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ و رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ واﻗﻌﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻋﻀﻮي از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴĤﻳﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ
و ﻋﻤﺪه را ﻋﻬﺪه دار اﻧﺪ .و در اﺟﺮاي آن ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در آن ﺻﻮرت در ﻗﻄﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ و
واﻗﻌﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻌﻀﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﺪه را از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﺪاﻧﺎً ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

1

-درك درﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي وﻇﻴﻔﻪ...

2

-ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي وﻇﻴﻔﻪ...

3

-ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺻﻨﻒ درﺳﻲ...

4

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﺧﻮﻳﺶ...٢٠
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5

-آﻣﺎده ﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ...

6

-ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎﮔﺮدان در ﺻﻨﻒ درﺳﻲ...

7

-ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ درﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ دروس...

8

-آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻼن درﺳﻲ...

9

-ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ...

10

-ﺑﺮ ﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺻﻨﻒ درﺳﻲ...

11

-داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوﭘﻲ و ﻧﻈﺎرت از آﻧﻬﺎ...

12

-ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ و داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان...

13

-دادن ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ﻟﺴﺎﻧﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ و ﭘﺎرﺗﻲ...

14

-ﺳﭙﺮدن ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن...

15

-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاوم در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ...

16

-ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن...

٢١
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17

-داﺷﺘﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ...

18

-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﮔﺮدان...

19

-ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﮔﺮدان...

20

-ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﺎﮔﺮدان...

21

-اﺷﺘﺮاك ﻓﻌﺎل در ﺳﻴﻤﻨﺎر ﻫﺎ و رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮدﻳﻜﻲ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ...

22

-ﻫﻤﻜﺎري ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻜﺘﺐ...

23

-ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺳﻬﻤﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دروس...

24

-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻪ ﻏﻴﺎﺑﺖ دارﻧﺪ...

25

-ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي ﺷﺎﮔﺮدان...

26

-ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻪ زﻳﺎد ﺳﻬﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ...

27

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﻤﻚ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان دﻳﺮ آﻣﻮز...٢٢
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28

-اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف درﺳﻲ...

29

-اﺣﺘﺮام ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﻓﻜﺎر ﻓﺮدي ﺷﺎﮔﺮدان...

30

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻻﻳﻖ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﻠﻤﺎن را اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون ﻣﻜﺎﻓﺎت

ﻧﮕﺬارﻧﺪ...

31

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

32

-ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در روان و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺎﮔﺮدان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد.

33

-ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺷﺎﮔﺮدان را ﺗﻮﺻﻴﻪ ي درﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

34

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ آداب و ﺳﻨﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

35

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺒﺎري وادار ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﺒﻌﻴﺾ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﺣﺴﺎدت و ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ از ﺑﻲ داﻧﺸﻲ و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺎر ﻣﻴĤﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺷﺨﺎص و اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﻮم
ﮔﺮاﺋﻲ و ﻟﺴﺎن ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در آﻧﺼﻮرت از اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺳﻮاد و ﺟﺎﻫﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﮔﻴﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ
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اﺣﺴﺎس ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﺒﻌﻴﺾ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ از ﻳﻚ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ دﻳﮕﺮان را ﻛﻤﻚ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﻣﻀﺮ و
ﻣﻐﺮض ﻫﻴﭽﮕﺎه ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﺪﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺑﺎدي آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ و درك ﻛﺮده اﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن
ﮔﻨﺎه و ﻧﻘﺺ آن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﻣﻘﺪس ﻧﺪاﻧﺪ و دﻳﮕﺮان را از اﻳﻦ درد ﺑﻲ دوا
ﻧﺠﺎت ﻧﺪﻫﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آورﻳﺴﺖ واي ﺑﻪ ﺣﺎل و ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ آن ﻣﻠﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺷﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺧﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻮم و ﺷﺮم آور در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺳﻌﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻄﺮف
ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﻮق ﻣﻴﺪﻫﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﻀﺎي ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮ از ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ را
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ .از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺟﺪان ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﻮول ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻐﻞ
ﻣﻘﺪس ﻛﻪ اﺟﺮاي آن و ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن آن ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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در اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎر ﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮﻳﺶ را دوام داده و از رﻳﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.

ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ؟
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻢ را ﻣﻴﺘﻮان در ﺳﺎﺣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﻳﺲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ از ﻛﺪام ﻣﻴﺘﻮد ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ درﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد درﺳﻲ را
ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان اﻓﻬﺎم و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان واﻧﻤﻮد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ ،اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ آراﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎدر ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ و ﺷﻮرا ﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻳﺮا در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
از ﺳﻮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ
ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن داراي ﻳﻚ اﺻﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺬب ﮔﺮدد در اﻳﻦ
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ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺮات اوﺳﻂ ،اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺎدري و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد و اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اوﻟﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎي آن ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻚ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﭘﻴﺸﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و از ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﻤﺮدي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮر دار اﺳﺖ .ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻢ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻي داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان و رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻴﮕﺬارد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎي روي زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺪرت و
ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دارﻳﻦ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ارزش ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻤﻲ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻌﺎدت رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژي ﻧﻤﻴﺮﺳﻴﺪ.

در اﺧﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﭼﻮن ﻗﺪرت اﻗﻴﺎﻧﻮس و
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان ﺧﻮﻳﺶ را ﭼﻮن ﻗﻄﺮات و اﺟﺮام در ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺼﺮع ﺷﻌﺮي از ﻓﺮﺧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ:
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ﺷﺮف و ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﺪر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻫﻨﺮ اﺳﺖ

ﻧﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار و ﺑﻪ دﻳﻨﺎر و ﺑﻪ ﺳﻮد و ﺑﻪ زﻳﺎن

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭘﻴﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ:
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭘﻴﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ اوﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋه ﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻫﻨﺮي داﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد
ﻛﻤﻜﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﻴﻂ درﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺮح و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻼن ﻫﺎي درﺳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ از آﻣﻮزش ﺷﺎﮔﺮدان ،ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ...

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﻠﻢ از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭘﻴﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ او در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ،ﺳﺒﺐ
ﻣﻴﺸﻮد ،ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺗﺤﻘُﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘﻴﺪه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻓﺮدي ﭼﻴﺰي را ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻳﺎد ﺑﺪﻫﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮط ﺗﺪرﻳﺲ را داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺒﺎرت از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭘﻴﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ
ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﻬﺎرت در ﺗﺪرﻳﺲ و اﻃﻼع از داﻧﺶ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ.

آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ از اﻧﻮاع ﻣﻴﺘﻮد ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮاي
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻛﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻛﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ
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ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺟﻮاب اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺮوع و اﻟﻲ زﻣﺎن ﻣﺮگ
اداﻣﻪ دارد .ﻳﻌﻨﻲ ز ﮔﻬﻮار ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮي! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻮن
ﻣﺎدران ،ﭘﺪران ،ﻧﺰدﻳﻜﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻣﺮ ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ واﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻤﺎن از
ﻳﻜﻄﺮف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻳﺎد دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ ﻳﺎد دادن ،ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﻴﺸﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و در اﻳﻦ راه ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آورﻳﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و ﻛﻤﺎل از دو راه ﺑﺮاي آدﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ اول ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس و
دوم ﺗﻘﻮا .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺶ ﭘﻴﺪاﮔﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺮازﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان
اﻳﻦ دو اﺻﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﻮق را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﻔﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﻌﻠﻤﺎن واﻗﻌﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺻﺪد آن اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﻛﺪام راه ﻫﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ در ﻣﺪت ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺼﺮوف اﻳﻔﺎي وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺪ دروس ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
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ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ درك و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي ﺷﺎﮔﺮدان
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻔﺎد زﻳﺎد را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ
ﺷﺎﮔﺮدان اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻴﮕﺮدد .زﻳﺮا ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد،
ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪت ﻛﻤﻲ از وﻗﺖ ﺧﻮﻳﺶ
را ﺳﭙﺮي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺼﺮوف ﻛﺪام ﻛﺎر ﻫﺎ اﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮول واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺮا ﺟﻬﺖ اﻧﻜﺸﺎف داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻳﺎد دﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣﺮ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد دﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺣﺴﺎس را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .زﻳﺮا
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﻳﺲ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد دﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را دارا اﻧﺪ.

از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎد
ﮔﻴﺮي را ﻳﺎد ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ و ﻣﻨﻔﺮداﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺶ درﺳﺖ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ را
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در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد دﻫﻲ و ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺗﺠﺎرب رﺷﺘﻮي آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ .از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎد ﮔﻴﺮي و ﻳﺎد دﻫﻲ ﺑﻠﺪﻳﺖ دارﻧﺪ در آﻧﺼﻮرت ﺷﺎﮔﺮدان را در وﻗﺖ ﻛﻢ و ﺑﺪون
ﺿﻴﺎي وﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آورﻳﺴﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد دﻫﻲ و ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎﻳﺪ دارا و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1

-ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ.

2

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اوﻻد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻻد ﺧﻮﻳﺶ دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎد ﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ.

4

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎد دﻫﻲ را در ﺧﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻤﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﻳﺲ آﻣﻮزي رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

5

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻳﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.

6

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
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7

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮد ﺧﺎص و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮي و ﻳﺎد دﻫﻲ دﻋﻮت

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

8

-ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻳﺎد ﮔﻴﺮي و ﻳﺎد دﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

9

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﻤﺠﻴﺪ در ﻣﺤﻀﺮ دﻳﮕﺮان

ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

10

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﮔﺮدان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎرز ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و از ﺳﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮوز ﻣﻜﻴﻨﺪ،
اول از ﻃﺮﻳﻖ وراﺛﺖ و دوم از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺻﻴﺎت رواﻧﻲ و ﺳﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ از ﻟﺤﺎظ وراﺛﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد رﻧﮓ ﺟﻠﺪ ،رﻧﮓ ﻣﻮ ،رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻠﻨﺪي ﻳﺎ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ،ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
و ﺑﻠﻨﺪي ﻗﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ارث ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ .و از ﻟﺤﺎظ رواﻧﻲ ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد،
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ﻳﻌﻨﻲ از ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻣﺎن ﭘﺮ ﻋﻄﻮﻓﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮوع اﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻜﺘﺐ و ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮه را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮع از رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﺎدت ﻫﺎ را ﻛﺴﺐ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮدان از وﻻﻳﺖ و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ،
ﭘﺲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ درك و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و
ﺷﺎﮔﺮدان را در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮد را ﻋﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1

-ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻨﺪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻛﺸﻮر رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

2

-ﭼﻨﺎن ﺑﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.

3

-ﭘﺪﻳﺪه ي ﻧﻔﺎق را از ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

4

-اﺷﺨﺎص و اﻓﺮاد ﻧﻔﺎق ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻨﺪ.

5

-ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ،ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٣٢

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

6

-از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎي ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

7

-ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

8

-در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

9

-ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازن اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﻼﻣﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

10

-در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ارزش ﻫﺎ و ﻣﻮاردﻳﻜﻪ در ﺑﺎره ي ﺷﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼك ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ي
ﻫﺮ ﻗﻮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و
ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻزﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺎ اﻳﻦ ارزﺷﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و درك ﺷﺎن رﺷﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .و ﺑﻪ ﺣﻴﺚ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻌﺎل و دور اﻧﺪﻳﺶ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺒﺎر آﻳﻨﺪ.

در اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﺮ ﺑﺎدي
ﻣﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻔﺎل ﺑﻪ ﺑﺮ ﺑﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻲ را ﺛﻤﺮه زﺣﻤﺎت
ﺧﻮب و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ .آﻧﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻳﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﮔﺮان آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺳﺨﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﺳﺖ .زﻳﺮا در ﻛﺎر
ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻫﺰاران ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ از ﻣﻮ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻌﺪاد
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻮﺷﺶ و ﺗﻮﺟﻪ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ و ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ،و ﻣﻴﺘﻮد ﻫﺎي درﺳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان
ذﻛﻲ و ﻛﻢ ﻫﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ:

ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت :
اﻟﻒ  -ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ :
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در دﻗﺎﻳﻖ اول ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻒ اﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،در
ﺻﺪد درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼﻳﻖ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ،و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .و در ﻣﺪت ﻛﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎر ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮﻳﺸﺮا ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺪت ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد
ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ،در آﻧﺼﻮرت از ذﻫﻦ و ذﻛﺎوت آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻈﻤﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ از اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺘﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ و
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ذﻳﻞ را ﺑﺪﻫﻨﺪ:
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- 1ﻫﻮش و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ را در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺸﻒ اﺷﻴﺎء و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﺎﺷﻔﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- 2ﻫﻮش و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻚ رﻫﺒﺮﻳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ.

- 3اﻧﮕﻴﺰه اﺧﺬ اﻟﻘﺎب اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ را در ﻫﻮش و ﻓﻜﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.

- 4در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺳﺮ ﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﻨﺎن
ﺧﺼﻠﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺬ ﻛﻨﻨﺪ.

- 5ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻮرد روﺣﻴﻪ ﻫﺎي اﺟﺪاد و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻘﺎي
ﻧﺴﻞ را ﺑﺨﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب – ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش:
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ و ﺑﺎ درك ﻫﻤﭽﻮ آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻧﺪ ﺑﺎﻻي ﻫﻤﻪ ﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻮر ﺧﻮد را ﻣﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آن رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮﻣﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﺮوﻫﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﺴﺎﻧﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎرﺗﻲ وﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺪون آﻻﻳﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻔﺎوت ﻓﺮدي ﻗﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .زﻳﺮا در دﻳﻦ اﺳﻼم ذاﺗﺎً ﺗﺒﻌﻴﺾ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و
ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اواﻣﺮ اﻟﻬﻲ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
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ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آورﻳﺴﺖ ﻋﺪه ي از ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺠﺮدﻳﻜﻪ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺪه ي از ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ و ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 4
اﻟﻲ  5ﺗﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻮﻛﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﻗﺮار دارﻧﺪ .و در اﺟﺮاي درس از آﻧﺎن ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻴﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻳﻜﺘﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ در اﺧﻴﺮ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺧﺬ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺮ ﻗﺪري ﻛﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ
آﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﻨﺎء وﻇﻴﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﻈﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺷﺎﮔﺮدان ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .وﻟﻮﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺴﺎن
ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را از اوﻻد ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺪران ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.

2

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﻛﻤﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب راﻫﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

3

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از اوﻟﻴﺎي ﺷﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﺎن

ﻛﻤﻚ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

4

-از ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش اﻧﺪك ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮك درﺳﻲ را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ زﻳﺎد

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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5

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ذﻛﻲ ﻫﻢ درس ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

6

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻀﻮر ﻫﻢ ﺻﻨﻔﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

7

-ﻋﻠﺖ ﻛﻢ ﻫﻮﺷﻲ ﺷﺎﮔﺮدان ﺿﻌﻴﻒ را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

8

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

9

-ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش ﻣﻌﻠﻤﺎن وﻗﺖ ﺧﻮد را زﻳﺎدﺗﺮ ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ.

10

-ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻢ ﻫﻮش را ﺑﺮاي ﺷﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪﻫﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد

ﻛﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﻳﺲ از ﻣﺘﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن درس ﺧﻮﻳﺶ را
ﭼﻨﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮدان از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و ﺿﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درك و ﺑﺮداﺷﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﭙﺮدن ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮز ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﻮي و ﺿﻌﻴﻒ
و ﻳﺎ ﻛﺘﻪ ﮔﻮري ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ،ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ واﻧﻤﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﺪه ي
از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ درس را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﻋﺪه ي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ درس ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺪه
را آﻣﺎده ﮔﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻋﺪه ي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دارﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
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ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﮔﻮش زد ﻧﻤﺎﻳﺪ در آﻧﺼﻮرت ﺧﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻴﻔﻬﻤﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻛﺘﻪ ﮔﻮري ﻓﻮق ﺧﻮﻳﺸﺮا ﻋﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎن از ﻃﺮز ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮاﻻت
ﺧﻮﻳﺶ را ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﻪ ﮔﻮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  10ﺳﻮال  3ﺳﻮال ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺎﮔﺮدان رﻗﺎﺑﺘﻲ و  3ﺳﻮال ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻧﻤﺮه ﻓﻴﺼﺪي و  4ﺳﻮال دﻳﮕﺮ را ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان
ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ  3ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮال ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﻼن و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻠﻢ از ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در واﻗﻌﻴﺖ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻲ
ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا در
اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﺼﺮ اﻧﺪ ﭼﺮا ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻄﻮر اﺣﺴﻦ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي را در اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮد .و از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در دﻗﺎﻳﻖ اول ﻛﺎري ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ،
اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد وﻏﻴﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق
ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺼﻮرت ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ،در اوﻟﻴﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺘﺎد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎ ﻣﻼﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .زﻳﺮا در ﺻﺪد درﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ
٣٨
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ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﺮا ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ در ﺻﺪد درﻳﺎﻓﺖ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺼﻮص از ﻫﻢ ﺻﻨﻔﻲ
ﻫﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد آن ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻛﻲ
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .آﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺧﻨﻴﺎت ﺳﺮو
ﻛﺎر دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ وﻏﻴﺮه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﮔﺮدان را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در آﻧﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻄﻮر
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .زﻳﺮا رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ذﻛﻲ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻮق ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﻴﮕﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ..ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ
را از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ وﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺑﺎﻻﺛﺮ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎ درﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ،اﻳﻦ ﻧﻮع اﺷﺨﺎص
ﻣﻨﺤﻴﺚ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﻜﺎري ﻻزﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎري آﻣﻮزﺷﻲ و
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﺪاﻧﻲ و ﺗﺮﺑﻴﻮي ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻛﻴﺪاً ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق
ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻲ درﻳﻎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﺎر ﻓﻬﻢ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻛﺎر ﺷﺎن ﺑﺎﻻﺛﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و
وﻗﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﻛﺪام ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻟﺴﻮز ﻫﻴﭻ ﮔﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﮔﺮدان
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ از ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﺪي ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ .زﻳﺮا در ﺻﺪد رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ،ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﺷﺎﮔﺮدان اﻗﺪام ﻣﻴﻮرزﻧﺪ .و در ﺣﺼﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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2

-ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻏﻴﺎب ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻔﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﮔﻮش زد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ

ﻧﻜﻨﻨﺪ.

3

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ را ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮ اﺣﺴﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.

4

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎي ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻨﺪي ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ.

5

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ را ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

- 6ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زده ﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻣﺠﺎزات ﻧﻮرزﻧﺪ.

- 7ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ اداره و اوﻟﻴﺎي ﺷﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- 8ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ را ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻲ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ را
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

9

-ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ را در ﺣﺼﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي درس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- 10ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ را ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻜﻨﻨﺪ و رﺳﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ.

٤١
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ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ :
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ وارد وﻇﻴﻔﻪ و ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﻪ اوﻻد ﻛﺸﻮر و ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ زﻳﺎد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس ﺑﺮاي آن ﻻزم اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ذﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ:

1

-ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﻠﻢ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

- 2آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

- 3آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

- 4آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﺮ درﺳﻲ

- 5آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ

6

-آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻠﻤﻲ

- 7آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ آداب ،رﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دارد.
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8

-آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻠﻤﻲ و ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

- 9آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

- 10آﮔﺎﻫﻲ از ارزش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺴﻠﻜﻲ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ارزﻧﺪه را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮد و
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص دارد ،ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻣﻮزي
ﺑﻴﺎﻣﻮزد .وﻟﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺨﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﭼﺮاغ
ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ زودي و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻧﻌﻤﺎت ﺧﻮﺑﻲ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ در اواﺧﺮ ﻗﺮون ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و زﻳﺎد ﺗﺮ ﺑﻪ روي ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .و از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده
اﻋﻈﻤﻲ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﺼﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم وﻳﮋه ﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ را در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎد دﻫﻲ وارد اﻧﺪ .ﺑﻨﺎء ﺑﺨﻮﺑﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن
در ﭘﺮوﺳﻪ ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده ،و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﺒﺨﺸﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺷﺎﮔﺮد در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮد از ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻧﻜﻨﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ آن در ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﻳﺪ در ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ
اﻫﻤﻴﺖ و ﺑﺮازﻧﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻛﺎر ﻫﺎﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ از
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻃﻮﻃﻲ وار ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اوﻻً ﺧﻮدش آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮاي
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺳﻬﻞ ﺑﺴﺎزد.

ﻛﺎر دﻳﮕﺮ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ
ﺷﺎﮔﺮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻻﻳﻖ اﺳﺖ ،و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ،در زود ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﻨﺴﻲ،
ﻣﺮﻳﻀﻲ وﻏﻴﺮه( ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻳﺎ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن دروﻧﻲ و ﻓﻜﺮي ﺧﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻛﺴﺐ داﻧﺶ اﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺣﻤﺎت و ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻴﻮه
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺨﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

در اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﮔﺮد در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺿﺮورت ﺗﺎم دارد .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه را در
ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان داﺷﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻳﺎد ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﻜﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻛﺪام ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓُﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎد و ﻣﻔﻴﺪ را ﻓﺮا
ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اﺟﺘﻤﺎع اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻗﺘﻲ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ﺗﺪرﻳﺲ آن ﺳﻜﺘﮕﻲ رخ ﻧﺪﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
داراي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺿﻤﻦ آن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﺮوف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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آﻳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻳﻤﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻜﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺷﺎﮔﺮدي ﺑﻮدن و ﻣﺤﻮري ﺷﺎﮔﺮدي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ .داﻧﺶ
ﻣﻌﻠﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻳﺎد دارد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻢ آﻧﭽﻪ را در دوران
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻛﺮده و ﺛﺎﻧﻴﺎً آﻧﻘﺪر ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﻋﻠﻢ درﻳﺎﻳﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺪ و ﻛﻨﺎر و ﺑﻪ داﻧﺶ اﻧﺪك ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻏﺮور
ﻧﻜﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ:

آب درﻳﺎ را اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﻛﺸﻴﺪ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﺸﻨﻪ ﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺸﻴﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻌﺰز ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮور ﻛﺎﺋﻴﻨﺎت ﻓﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ:
ز ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮي ،و ﻳﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺮض اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺮد و زن.

اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﺗﻴﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .و آن ﭼﺮاغ ﺑﻪ زودي ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ واﻗﻌﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر دواﻣﺪار ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻮﻳﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻧﻴﻜﻮ ﺗﺮﻳﻦ اوﺻﺎف ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ذات ﺧﻮد ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻋﺒﺎدت
را دارد.
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ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدي را ﺟﺪﻳﺪاً اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻘﺪس ﻣﻌﻠﻤﻲ و
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام ،آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺿﺮوري را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ روز در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺮا در وﻗﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮورش ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ
ﻛﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژي ﺑﻪ اﻧﺪازه ي اﻧﻜﺸﺎف ﻧﻤﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻛﻪ رو ﺑﻪ اﻧﻜﺸﺎف و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮﻳﺶ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﻪ
ﻣﺒﺬول ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ﻛﻪ داراي ﭘﺮورش ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻫﻴﭻ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺼﻠﻲ ﻻﻳﻖ را ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﺮده ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺎرف زﻳﺮ ﺑﻨﺎي داﻧﺶ ﻓﺮدي ﻫﺮ ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻗﺘﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر داراي ﻣﻌﺎرف و ﺗﻌﻠﻴﻢ
و ﺗﺮﺑﻴﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪاً در ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻼن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎدر ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ از آن آوان ﺷﺮوع ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎ اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻮم
اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻴﻤﻨﺎر ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﺷﺘﺮاك ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻄﻮر ﻧﻮرﻣﺎل
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﻪ داﻧﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻮرزﻧﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﭽﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴﻲ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ
ﺑﻴﺪل دﻫﻠﻮي ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:

زان ﺧﻂ ﻛﻪ ﻃﺮاز ﻋﻠﻢ و ﻋﻼﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ

ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻜﻠﻒ ﺧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ

«ﺑﻴﺪل« ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻨﮓ رﻗﻤﺴﺖ

آﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ اي ﻛﺰ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ :
ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺪام ﻫﺎ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

- 1ﺳﺎزﻣﺎن دادن :ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺎن اﻧﮕﻴﺰه را ﺑﺎﻳﺪ داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
وادار ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدن ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﻲ و روﺷﻨﻲ داد ﺗﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدن ﺑﺮازﻧﺪه ﮔﺮدد.
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-ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري :وﻗﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدن وادار ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .زﻳﺮا ﻋﻼﻣﺖ

ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﮕﺮدد ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻼن ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
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-ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن :اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﻗﺘﻲ ﻣﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺘﺎم رﺳﻴﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه را در ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎد داﺷﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﺴﭙﺎرد.
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-ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻳﻞ دﺧﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ  :ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ

ب  :ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ

ج  :ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻲ

اﻟﻒ :ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ:

در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ در ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻣﺆﻟﻒ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ را در ﻧﻈﺮ دارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﻛﺘﺎب آن را دﻧﺒﺎل
ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺗﻨﻪ ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و آب
ﻣﻴﺨﻮرد.
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ب :ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ:
ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﺧﻄﻮط ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ج :ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻲ:
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻲ درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ دﺷﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب و ﻫﺪف ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ را درﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻲ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ
آن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ.ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﺗﺮ از ﻣﺘﻦ و ﻳﺎ رﻧﮓ دﻳﮕﺮي
در ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
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ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻢ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﻄﺎﻟﺐ در
ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .اﮔﺮ اﻳﻦ
وﻳﮋه ﮔﻲ در ﺗﺎﻟﻴﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﭙﺮدازد .اﺟﺮاي اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻢ ارﺗﺒﺎط دارد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ
آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﻮع ﭼﺎپ ،ﻧﮕﺎرش و ﺑﺎﻗﻲ از اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﭼﺎپ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺣﺮوف و رﻧﮓ وﻳﮋه اي ﭼﺎپ ﺷﻮد.

1

-ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري:

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻲ و ﺻﻔﺎﺋﻲ ﻛﺘﺎب ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب را ﻳﺎ در ﺧﻮد ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ در ﻳﺎداﺷﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻜﺎﺗﻲ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﻳﺎد آور ﺷﻮد.
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ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺎن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺘﺎب را از اول ،دو ﺻﻔﺤﻪ را از وﺳﻂ و دو ﻳﺎ زﻳﺎده
ﺻﻔﺤﺎت را از آﺧﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﮔﻨﺪه و ﺳﺮﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎز در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺘﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎروزي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ي ﻛﺘﺎب را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ راه ﺣﻠﻲ ﺑﻪ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ و ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺟﻮاﺑﺎت ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﻲ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻛﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ زﻣﺎن را اﻳﺠﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎروزي آن را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺧﻮد اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪي دارد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﭘﻲ ﺑﺒﺮد.

ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺘﺎب ،ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﻛﺘﺎب را از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ
اي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻳﻞ آﻳﺪ.

2

-ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن:

ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و در آن ﺻﻮرت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ي درﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﺧﻼﺻﻪ ي ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ و ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﻲ
را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻜﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎدر ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻨﺪ در واﻗﻊ آن ﻣﻄﻠﺐ را درك ﻛﺮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻛﺮده ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ،درك و ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺣﻔﻆ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ذﻫﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻳﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه.

از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ،واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم آرزو دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ:

1

-وﺟﻮد ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻜﺘﺐ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري

ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ) .اﺑﺮ اﻫﺎم ﻟﻴﻜﻠﻦ ( ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺪون ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻧﺪه ﮔﻲ ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﺪون ﻛﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻫﺮﮔﺰ.

2

-ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎب

ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺧﻮد را ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ از ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﺐ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻦ
راه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ داﻳﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ) ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻫﺎي
ﺧﻮب و آﻣﻮزﻧﺪه در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ).
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3

-ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﮔﺮدان را ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﻳﺎري ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان

ﻛﺘﺎﺑﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ و ﻋﻼﻳﻖ اوﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن
دﭼﺎر ﺳﺮ درﮔﻤﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در او آﺛﺎر اﺧﻼﻗﻲ و ارزش ﻧﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻳﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ.

4

-ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ،ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ و ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻲ را رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

5

-ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

- 6ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﮔﺮدان را ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

7

-ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺼﻮل و ﻫﺪف ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ .ﻛﻪ در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ:

1

-ﺧﻮاﻧﺪن اﺟﻤﺎﻟﻲ:

٥٤
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درﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺼﻮل و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي از ﻛﺘﺎب را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻛﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

2

-ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﺪن:

ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻣﺮور ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺋﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﺧﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﺪن از
ﺧﻮاﻧﺪن اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﺪن روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎد ﺗﺮي ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

3

-دﻗﻴﻖ ﺧﻮاﻧﺪن:

دﻗﻴﻖ ﺧﻮاﻧﺪن روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﻣﻄﻠﺐ را ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻳﺎد آوري آن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻴﺴﺮ
اﺳﺖ.

4

-ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺠﺴﺴﻲ:

اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزد ،ﺑﺮاي
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

5

-ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺘﻘﺎدي:

٥٥
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اﻳﻦ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺪﻻل آن
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از روﺣﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا:
- 1ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ:

ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﺳﺮﺣﺪي ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﮕﻮري ﺷﺎﮔﺮدان داﻳﻤﺎً اﻇﻬﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﻧﺸﻨﻮد ﻳﺎد
ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺷﺎﮔﺮدان و ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﻢ ﺻﻨﻔﺎن ﺧﻮد را دﻳﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎرك ﻫﺎ ،در ﺳﺮك
ﻫﺎ ،در ﺟﺎده ﻫﺎي ﺧﻠﻮت ،در اﻃﺎق ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻮﻛﻲ ﻫﺎ درس را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺘﮕﻮري ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ درس را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد.

2

-ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮش دادن:

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮدان از ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﺼﻨﻔﺎن ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ آن ،ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
وآن ﺑﺸﻨﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺻﺪاي ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻛﺴﺖ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻛﺴﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﻴﺪﻫﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺎدت ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮش دادن ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

٥٦
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3

-ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺻﺪاي آﻫﺴﺘﻪ:

زﻳﺎدﺗﺮ در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺻﺪاي آﻫﺴﺘﻪ اداء ﻣﻴﻜﻨﺪ.

4

-ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ:

اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ و درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ ذﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد .در ﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ﻟﺐ ﻫﺎ و
ﮔﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻢ روي ﺧﻂ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از ذﻫﻦ ﻣﻴﮕﺬرد .ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ
و دﻗﺖ ﺗﻮام اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﺮي را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺪن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻫﻤﻴﻦ
روش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
ﻋﺪه ي از ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺎرك ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و ﻋﺪه از ﺷﺎﮔﺮدان داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادي
ﻫﻢ اﻃﺎق ﻫﺎي ﮔﺮم و ﻧﺮم را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ درﻳﻦ اﻃﺎق ﻫﺎ ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،رادﻳﻮ ،ﺗﻴﺐ ،وﻳﺪﻳﻮ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ وﺟﻮد دارد.

ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻇﻬﺎر ﻣﻴﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻴﺐ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﻳﺎ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻣﺎه واره
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ درس را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ.
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ﻋﺪه اي در اﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﻮش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن
ﺻﺪا ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻮزون ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ روي ﻛﺘﺎب ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دور ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﮕﻮري ﺑﻪ ﻋﻮض اﻳﻨﻜﻪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﻳﮕﺮي را ﺧﺎرج از درس در ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻲ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎد ﺑﺎ ﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﭘﻴﺎده
رو ﻫﺎي ﺟﻮار ﺳﺮك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﺎق ﻫﺎي ﮔﺮم و ﻧﺮم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي زﻳﺎد ،ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ .در ﺟﺎي
ﻛﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و دﻳﮕﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ و ﻗﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ .اﻣﺎ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي وﺻﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺎﻫﻲ از آﻣﻮزش ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼً ﻃﺮح رﻳﺰي ﮔﺮدد و ﻳﺎ
ﭘﻼن ﺷﻮد در آﻧﺼﻮرت دروس دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼً
آن ﻣﺤﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻨﻮان ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر ﻣﻴﭙﺮدازﻳﻢ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
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اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در اﻃﺎق ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ زﻳﺮا ﻋﺪه اي از اﺷﺨﺎص ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﻪ درس را ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و آراﻣﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ
واﻗﻊ ﻣﻴﮕﺮدد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻣﻴﺰ ،ﭼﻮﻛﻲ ،اﻟﻤﺎري و ﻛﺘﺎب وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺴﺨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﻏﻴﺮه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ را ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻜﺘﺐ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن را ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻀﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﻴﺰ رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ
روش ﻫﺎي ﻳﺎد ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻌﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ زﻳﺮا زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﻜﺘﺐ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ
در ﺣﻴﻦ داﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ،رﺧﺼﺘﻲ ﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا در ﻫﺮ وﻗﺘﻴﻜﻪ ﻣﺎ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻗﺮار ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﻳﺎد آور ﺷﺪ:

- 1اوﻗﺎت ﺻﺒﺢ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮف ﺷﺐ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﻴﺎر آرام را ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
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-ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﻴﻞ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﮔﺮام درﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

3

-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮوﻳﺖ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ اوﻗﺎت ﻗﺒﻼً آﻣﺎده ﮔﺮدد.

4

-زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا در ﻣﺪت ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻬﻴﺎ

ﻣﻴﮕﺮدد.

- 5زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻘﺪر ﺳﺎﻋﺖ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺨﺺ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺷﺎﮔﺮدان از ﻣﻌﻠﻢ
ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و راﺟﺴﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﮔﺮدان از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي زﻳﺎد دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺿﺮور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺷﺎﮔﺮدان از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي ﺷﺎﮔﺮدان را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد:

- 1ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺿﺮورت ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ دارﻧﺪ.
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-ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

- 3ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ درس را ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

- 4ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت آﻣﻮزش ﺑﺼﻮرت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

5

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ در رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- 6ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

- 7ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ.

- 8ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻗﻠﺒﺎً دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- 9ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

- 10ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر آزاد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ.

- 11ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

- 12ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٦١

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

- 13ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻨﻈﻢ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺷﻮﻧﺪ.

- 14ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎن را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- 15ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺷﺎﮔﺮدان را ﻣﻮرد ﭘﺎداش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

- 16ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻲ ﺑﻨﺪوﺑﺎر را در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

17

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ را رﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- 18ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ درس ﻣﻌﻠﻢ در ﻓﻀﺎي آرام و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺷﺎن روز ﺑﻪ روز
زﻳﺎد ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻋﺮي ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:

درس ﻣﻌﻠﻢ ار ﺑﻮد زﻣﺰﻣﻪ ي ﻣﺤﺒﺘﻲ

ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ آورد ﻃﻔﻞ ﮔﺮﻳﺰ ﭘﺎ را

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻢ از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻳﻚ ﻣﺪت ﺧﺎص ﺑﺎﻻي ﺷﺎﮔﺮدان زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و در
زﻣﺮه ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ آرزو دارﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻻي ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان
از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن آﮔﺎه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ

٦٢

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

اﻳﻦ ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورده ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن آرزو دارﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮدان اﺷﺨﺎص و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎم دوران ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ را
دارﻧﺪ:

1

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي رواﻧﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

2

-ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺘﺮام ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و اﺷﺨﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3

-ﺷﺎﮔﺮدان در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻴﻦ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺷﻮﻧﺪ.

4

-ﺷﺎﮔﺮدان از ﻏﻴﺎﺑﺖ ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

5

-ﺷﺎﮔﺮدان در ﺻﻨﻒ درﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺼﻨﻔﺎن ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

6

-ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻤﺼﻨﻔﺎن ﺧﻮﻳﺶ را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

7

-ﺷﺎﮔﺮدان در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

8

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق درس را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ.

٦٣

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

9

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻲ ﺧﻮد را ﻫﻤﻪ وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

10

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮاب درﺳﺖ اراﺋﻪ ﺑﺪارﻧﺪ.

11

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻈﻢ ﺻﻨﻒ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

12

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ درﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

13

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻴﭻ ﻣﻄﻠﺐ را از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻜﻨﻨﺪ.

14

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

15

-ﺷﺎﮔﺮدان در ﭘﺎﻛﻲ و ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺻﻨﻒ و ﻣﻜﺘﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

16

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آزار و اذﻳﺖ ﻫﻤﺼﻨﻔﺎﻧﺶ ﺣﺘﻲ ﻫﻢ دوره ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﭙﺮدازﻧﺪ.

17

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ اي از ﻫﻤﺼﻨﻔﺎن ﺷﺎن را ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﻣﻮاﻓﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ.

18

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﻤﺎﻣﺎً زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

19

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻫﻤﺼﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

٦٤

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

20

-ﺷﺎﮔﺮدان رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

21

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

22

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

23

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﻣﻨﻈﻢ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺷﻮﻧﺪ.

24

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﻴﺸﻪ در داﺧﻞ ﺻﻨﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

25

-ﺷﺎﮔﺮدان از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎد داﺷﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

26

-ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻜﺘﺐ را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

27

-ﺷﺎﮔﺮدان در اوﻗﺎت درﺳﻲ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﺰ از درس.

28

-ﺷﺎﮔﺮدان از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻛﺜﺎﻓﺎت در روي ﻣﻜﺘﺐ و ﺻﻨﻒ ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

29

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ.

30

-ﺷﺎﮔﺮدان از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪون ﻫﺮاس و دل زده ﮔﻲ ﺳﻮال ﻛﻨﻨﺪ.

٦٥

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

31

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﺎت ﻣﻌﻠﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

32

-ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺪون اﺳﺘﻬﺰان ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻨﻒ درﺳﻲ را ﺗﺮك ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﻗﺴﻤﻴﻜﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺷﺎﮔﺮد از ﻣﻌﻠﻢ زﻳﺎد اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﻠﻢ از ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻳﺎد
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻛﺎدﻣﻴﻚ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ در
آﻳﻨﺪه ،ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 +ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻫﻨﻴﺎر ﻓﻬﻴﻢ "ﻛﻮﺷﺎ"اﺳﺘﺎد دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺗﺎرﻳﺦ در ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  27/03/1389و

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي آﻳﻨﺪه:
◙ﻳﻜﻲ ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﻣﻮزش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن روش ﻫﺎﻳﻲ راﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ وازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺧﻮد ودﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

٦٦

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

◙ازاوﻟﻴﺎﺑﺨﻮاﻫﻴﺪﮔﺎﻫﻲ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﺗﺎذوق وﺷﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻛﻮدﻛﺎن
اﻳﺠﺎدﺷﻮد.

◙ﻳﻜﻲ ازﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎدوﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰه ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮب
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدراﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.

◙ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺎزدﻳﺪوﮔﺮدش ﻫﺪف دار،ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺪرﻳﺲ وﻛﻼم ﻣﻌﻠّﻢ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

◙ازﺑﻴﺎن ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪﻧﺎﻛﺎﻓﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ
ﺷﻮد،ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.

◙ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺣﺲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ،ازﻫﻨﺮﻫﺎي ﺟﺬاب دﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

◙ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪﻛﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺶ ازﻫﺮﭼﻴﺰﺑﺮاﻫﺪاف ﺣﻴﻄﻪ ي ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد.

◙ازﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي دﻳﻦ راﺑﺎ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
◙ ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن،ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ درس ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

◙ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﻨﻲ واﺧﻼﻗﻲ راﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.

٦٧

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

◙آﻣﻮزش ﻫﺎي دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﺎزﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮّه ي آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻴﺪ.
◙ﻧﺒﺎﻳﺪ ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻃّﻼﻋﺎت دﻳﻨﻲ اﻧﺒﺎﺷﺖ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺒﺎط
وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

◙آﻣﻮزش ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻴﺪوﺷﺎدي وﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ.

◙ﺷﺨﺼﻴﺖ ورﻓﺘﺎر وزﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( وﻣﻌﺼﻮﻣﺎن )ع( راﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﻲ وﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

◙ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ ازﻫﺮﺟﺎﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﻜﺮ وزﻳﺒﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺎز دارد.

◙ﻓﻀﺎي ﻛﻼس ،ﻧﺤﻮه ي ﭼﻴﺪن ﺻﻨﺪﻟﻲ  ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ورﻧﮓ ﻛﻼس  ،درﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارﻧﺪ.

◙ﻛﺘﺎب ﻛﺎر ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺎردرﻣﻨﺰل ﺗﻠﻘّﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎدرﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺳﻲ راﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﻛﻼس ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

◙در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ﻛﺘﺎب راﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد واز ﻣﺘﻦ درس ﻫﺎ ازﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻮال ﻛﻨﺪ.

◙ارزﺷﻴﺎﺑﻲ درﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

٦٨

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

◙ﻫﺮداﻧﺶ آﻣﻮزﺑﺎﻳﺪ درﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﻧﻴﻢ ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﻛﻢ درﭘﻨﺞ درس ،ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ورﺗﺒﻪ ﻳﺎﻧﻤﺮه اي
راﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

◙ ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﺮه  ،از رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  2 ، 1و 3وﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎ ﻋﺒﺎرات
»ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻣﺘﻮﺳﻂ  ،رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ وﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد « وﻳﺎ »ﻋﺎﻟﻲ ،ﺧﻮب وﻣﺘﻮﺳﻂ«وﻳﺎﻫﺮﺷﻴﻮه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ.

٦٩

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :
ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺎرب دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرب را در اﺧﺘﻴﺎر
دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
داﻧﺶ اﻣﻮز زﻳﺮ ﺳﻮال ﻧﺮود  .ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺠﺎرب ﺑﻨﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺲ در دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮد .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

٧٠

اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
است نام و نام خانوادگی و ضمن خدمت ھا را در صفحات آن وارد کنيد به سايت فروشگاھی آسمان مراجعه کنيد .کيفيت عالی و
مناسب فايل ورد فقط پنج ھزار تومانwww.asemankafinet.ir

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺎﺧﺬ

- 1آﻗﺎزاده ﻣﺤﺮم .راﻫﻨﻤﺎي روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﻣﺤﻮري.

- 2ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ .ﺣﺴﻦ .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ .

- 3دﻛﺘﺮ ذواﻟﻔﻘﺎري .ﺣﺴﻦ .راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺪ  51ﻧﺎﺷﺮ ك اداره ﻛﻞ ﭼﺎپ وﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﻲ ﺳﺎل 1381

.

- 4رﺳﺘﮕﺎر ،ﻃﺎﻫﺮه  -ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻠﻜﺎن "  .آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﺎد ﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎري.

- 5ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ) ،(1379ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﻤﺎره.5

--6ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ .ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ .وﻫﻤﻜﺎران .آﻣﻮزش راﻫﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ . .ﺳﺎل .1382

-7ﻣﻮﺳﻲ ،اﺣﻤﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﻐﺮب  :وﺿﻌﻴﺖ ،ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

- 8ﻫﻤﺸﻬﺮي .ﺧﺮداد ﻣﺎه. 3/5/82
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اين فايل فقط برای مشاھده و اطمينان از کامل بودن تجربيات می باشد  .برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش در متن که فقط کافی
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