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 چكيده

 اختالالت دچار که است آموزاني دانش با کار ،ي که دبيران با آن روبرو هستند مشكالت و مسائل از يكي

 اندبير. کنند رفتار هنجارها براساس مدرسه در توانند نمي آموزان دانش از گروه اين. هستند عاطفي و رفتاري

 اين از يكي. است داشته کمتري رواج گذشته در که هستند رو روبه اي پيچيده مسائل با امروزي دبيران و

 از گروه اين. هستند عاطفي و رفتاري اختالالت دچار که است آموزاني دانش با کار مشكالت، و مسائل

 تاثير آموزشي عملكرد بر نتيجه در و کنند رفتار هنجارها براساس مدرسه در توانند نمي آموزان دانش

 با آموزاني دانش کنيم؟ رفتار چگونه عاطفي مشكالت دچار آموزان دانش با. رندگذا مي جاي بر نامطلوبي

 واقع در. هستند گروه اين جزو … و ضداجتماعي آموزان دانش افسرده، آموزان دانش توجه، هاي کاستي

 را دبير از زيادي انرژي و زمان براحتي است ممكن که دهند مي بروز رفتارهايي خود از آموزان دانش اين

 کننده تعيين عامل ترين مهم دبير که باورند اين بر متخصصان از بسياري هم هنوز حال اين با دهد، هدر

 مي و هستند رو روبه عاطفي و رفتاري اختالالت با که است آموزاني دانش براي آموزشي هاي برنامه کيفيت

 هدف تعيين درسي، برنامه تهيه ولمسو آنان. کنند ايفا را اصلي نقش آموزان دانش اين به آموزش در توانند

 مشكل دليل به گفت توان مي. هستند اهداف اين به رسيدن براي آنها تدارک و تشويق و آموزان دانش هاي

 رفتار بايد اندبير. باشند آنان براي مناسب رفتاري الگوي بايد نشاندبيرا آموزان، دانش از دسته اين بودن دار
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 يادگيري و خواندن درس جريان در آموزان دانش همه. بگذارند نمايش به را يا دوستانه و مودبانه مهرانگيز،

 رفتاري و عاطفي اختالالت با که آموزاني دانش ميان اين در و کنند حمايت و ايمني سالمت، احساس بايد

در     اينجانب   دبير  . گيرند قرار حمايت مورد بيشتر بايد دارند، اي آشفته زندگي اغلب و هستند رو روبه

اقدام پژوهي فوق سعي بر اين داشته ام که با استفاده از روش هاي نوين تدريس اين مشكالت را در دانش 

 .آموزان برطرف نمايم

 

 مقدمه

 دانش براي اجتماعي هاي مهارت به شدن مسلط آموزشي امور اندرکاران دست و شناسان روان از بسياري

 بر متخصصان اين همچنين. دانند مي موثر بسيار هستند، رو روبه رفتاري و عاطفي مشكالت با که را آموزان

 نتيجه در هستند، آن درگير آموزان دانش از دسته اين که جرم به اقدام و مدرسه از شدن اخراج باورند اين

 نمي قرار هايشان همكالسي و دوستان پسند و قبول مورد که است آموزان دانش اين شخصي ميان روابط

 هاي روش گذشته، دهه در آموزان دانش از گروه اين براي اجتماعي هاي مهارت اهميت يلدل به. گيرند

 که دليل اين به ها روش اين اغلب اما است، شده ابداع شان اجتماعي هاي مهارت بهبود براي مختلفي

 دانش از دسته اين اندبير به هم مواردي در. اند نبوده مفيد کنند؛ ايجاد را نظر مورد رفتارهاي اند نتوانسته

 اندبير و دهند نمي آموزش را جامعه قبول مورد و معتبر اجتماعي هاي مهارت که است شده انتقاد آموزان

 اي ويژه اهميت از دروس ساير تدريس اندازه به اجتماعي هاي مهارت آموزش که غافلند مساله اين از

 داشته توجه اساسي نكته اين به بايد اندبير ،آموزان دانش از دسته اين رفتار بهبود زمينه در. است برخوردار

 عقايدش به که کند احساس آموز دانش وقتي باشد، حمايتگرانه و مثبت درس کالس فضاي وقتي که باشند

 و دار معني درسي تكاليف او به وقتي و دهيد مي خاطر تعلق احساس آموز دانش به وقتي و دهند مي بها
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بنده به عنوان دبير  کند، مي موفقيت احساس آنها انجام با آموز دانش هک طوري به دهيد؛ مي چالش با توام

و در سال تحصيلي فوق تصميم گرفتم که از . شيمي در کالسم با چنين دانش آموزاني برخورد داشته ام

 .طريق روش هاي نوين تدريس اين مشكالت را بهبود بخشم

 بيان مسئله

 رشد کافي حد به که آموزاني دانش از بسياري. کنند کنترل را انرفتارش توانند نمي آموزان دانش از بسياري

 و شناختي هاي توانايي است ممكن شود، پرت حواسشان است ممكن اند، نرسيده الزم بلوغ به و نكرده

 هاي تكانه طوالني مدت در توانند نمي ساده، خيلي آموزان دانش اين. نباشد زياد شان کالمي هاي مهارت

 توانند نمي باشند، نرسيده الزم بلوغ به و نكرده رشد کافي حد به ها بچه اين وقتي. نندک کنترل را خود

 بايد انشاندبير باشند، نياموخته را کردن رفتار درست هنوز آموزان دانش اين وقتي. کنند کنترل را رفتارشان

 رفتارها ضمن در و بگيرند عهده به را خود نادرست رفتار مسووليت آنان تا شوند ظاهر آنها راهنماي نقش در

 دانش از دسته اين رفتار بهبود درخصوص. دهند آموزش آنها به نيز را تر سالم اجتماعي هاي مهارت و

 آموزان دانش اين متناسب رفتارهاي بر مثبت تقويت کارگيري به با بايد معتقدند اندبير اغلب آموزان،

 رفتاري آموز دانش محرک، دادن از پس که کند مي داپي مصداق زماني متناسب رفتار مثبت تقويت. بيفزايند

 دانش که است موثر رو آن از تقويت نوع اين. کنند تكرار بيشتر را رفتار آن آينده در که بگذارد نمايش به را

 دانش اين منفي تقويت. دهد مي امتيازي آنها به مواقعي در و دهد مي سوق باالتري امتياز به را آموزان

 اي وظيفه يا کار از را او دبير دهد، مي انجام درستي کار آموز دانش وقتي که معناست اين به نيز آموزان

 که کاري انجام از را آموز دانش زيرا شود مي متناسب رفتار افزايش باعث نيز منفي تقويت. کند مي معاف

 هم و مثبت ويتتق هم که بگيرند نظر در را نكته اين بايد اندبير پس. کند مي معاف است، ناخوشايند

 آموزان دانش رفتار بهبود در مهمي نقش و دهند افزايش را مناسب رفتار توانند مي دو هر منفي، تقويت

 و بدرفتار آموز دانش مدرس که انيدبير آموزان دانش خشونت با مقابله نيروي اندبير. دارد دار مشكل
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. شوند مي رو روبه زيادي مشكالت با اند، مواجه متعدد عاطفي اختالالت با که هستند نوجواناني و کودکان

 کند مي ايجاب شرايط حال هر به اما گيرد، مي صورت گوناگوني عوامل تاثير تحت آموزان دانش بدرفتاري

 اين از يک هر اما. کنند گيري تصميم مورد هر در و برخورد ها بدرفتاري اين با موثر شكلي به اندبير که

 آموز دانش با دبير ميان آينده روابط روي که دارد پيامدهايي و عواقب انبيرد و آموزان دانش براي تصميمات

 . گذارد مي تاثير او خانواده افراد و

 مسئله تشخيص و موجود وضعيت توصيف

در        سال است که در آموزش و پرورش خدمت مي کنم و هم اکنون در دبيرستان     مدت       اينجانب

 جلسه هر که بود تحصيلي سال اوايلهستم شيمي مشغول به تدريس درس  آموز نفر دانش 17پايه اول با 

 تخته روي بر آموزان دانش از سري يک اسامي کالس ي نماينده توسط ديدم مي شدم، مي وارد کالس به

 کالس بلند قد آموزان دانش همان آنها که ديدم داشتم نظر زير را آنها رفتار که وقتي. است شده نوشته

براي  و کنند قلدري و داده نشان ها، بچه ساير به را خود بدني قدرت خواهند مي آنها از بعضي که هستند

 موقعي کالس آخر رديف از نفر دو ديدم مي هميشه همچنين. ديگر دانش آموزان مزاحمت ايجاد مي نمودند

 نمودن متوجه براي. هستند کاري يک مشغول و انداخته پايين را خود سر نبودم متوجه من آنها نظر از که

 سئوال و مثبت الگوسازي از استفاده مانند اي مرحله ده انضباطي ي برنامه از خود اشتباه و تدريس به آنها

 آنها ولي نمايم هدايت مناسب رفتار انتخاب به را آنها نمودم سعي( 1114اندي، واس، و پيتر، هوک،)نمودن

. شوم نزديک کالس در آنها به موضوع بررسي جهت شدم جبورم اينكه تا دادند مي ادامه خود کار به هم باز

 اولش دارند دست در شيمي کتاب از غير کتابي و کشيده را عكسي خود صندلي روي که کردم مشاهده

 به گفتم و گفته آفرين بودند کشيده که زيبايي نقاشي بر و نموده کنترل را خودم سريعاً ولي شدم ناراحت

 يک بوديم منتظر فقط کند نمي فرقي برايمان»  گفتند جواب در. کشيديد مي ار گل يک تصوير اين، جاي

 .« بگويد آفرين کشيم مي که زيبايي هايي نقاشي خاطر به ما به و بياييد نفر
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 از غير به ها بچه از هيچكدام کردم مي سئوال را قبلي ي جلسه درس که جلسه هر مذکور موارد بر عالوه

. دارند حضور اينجانب کالس در که ديدم مي انگيزه بدون و حال بي. کردند نمي ادهآم را درس اصالً نفر چند

 قسمتي اصالً کتاب متن داخل در و است حفظي آموزان دانش نظر به معموالً شيميدرس  مطالب طرفي از

 بچه شديد اعتراض با ايد نكرده آماده را درس چرا پرسيدم که موقعي و است نيامده کنيد آزمايش عنوان با

 گذشته هاي سال در ما دبيران گوييد نمي سئوال شما»  دادند پاسخ من سئوال به طور اين و شدم روبرو ها

 با ايم کرده عادت گفتن سئوال به ما ولي است خوب شما تدريس روش گفتند، مي را ها سئوال تمامي

 بودند آورده برايم را هاي پيش  سال دفتر نمونه بعنوان و. « يدنكن خسته را ما و انخودت درس، دادن توضيح

 سطر را پاراگراف هر سئواالت» گفتند همگي کنم تدريس چگونه پرسيدم آنها از وقتي. بود سئوال از پر که

 الزم درس دادن توضيح ديگر و کنيد مشخص نيز را ها مهم آنها بين از بعد و کرده مطرح کالس در سطر به

 طرح جاي به اينجانب چون و بود آنها نظر از معلم بهترين کرد مي مطرح را سئواالت که معلمي و «نيست

 اينجانب تدريس روش با خود مخالفت دادن نشان جهت آموزان دانش دادم مي توضيح را کتاب متن سئوال،

 با گرفتم تصميم اينكه تا. شد مي مشكل برايم کالس کنترل و ريخته بهم را کالس نظم نظمي، بي ايجاد با

 اينگونه که دارند اينجانب با ديگري مشكل چه سئوال طرح مشكل از غير آنها ببينم ها چهب قلب در نفوذ

 مشاهده آموزان، دانش از نظرخواهي طريق از که اطالعاتي به توجه با بنابراين. اند ريخته بهم را کالس نظم

 به بودم کرده آوري جمع  محترم معاونت و مديريت توسط اينجانب درس کالس مشاهدات و آنها رفتار ي

. نمود خالصه مورد چند در توان مي را کالس مشكل ،نادرست الگوپذيري بر عالوه که رسيدم نتيجه اين

 کشيدن نقاشي به کالس در که نفري دو و کردند مي نمايي قدرت که بود گروهي به مربوط اول مشكل

 از دانستند مي مسئول را گذشته سال معلمين خود ضعف درسي علت در مذکور نفر دو. شدند مي مشغول

 در هايشان مهارت و عاليق خالف بر افراد اين که بود شده مشخص خواهي نظر و کالسي مشاهدات طريق

 طريق از مذکور آموزان دانش مورد دو هر در. هستند ضعيف نيز دروس بقيه در و داشته حضور شيمي کالس
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 طرح به عادت دوم مشكل. بودند آورده وجودب مشكل کالس در نقاشي رسم و درگيري ايجاد نمايي، قدرت

 اظهارات طبق سوم، مشكل. آمد مي حساب به کالس کل مشكل مشكل، اين که بود دبير سوي از سئوال

 و پرسش موقع استرس داشتن چهارم، مشكل. نداشتند را مطالب حفظ ي حوصله و قدرت وقت، خودشان

 .بود کالسي پاسخ

 بين عاطفي روابط آموزان دانش نامطلوب رفتارهاي تغيير با توان مي چگونه که افتادم فكر اين به بنابراين

 کنترل را کالس آموزان، دانش رواني بهداشت تامين با توان مي چگونه و بخشيد؟ بهبود را آموزان دانش

 بخشيد؟ بهبود نيز را شيمي درس آموزش و نموده

 کارپوشه، تشكيل منابع، ساير و تدريس نوين يها روش راهنماي کتاب از استفاده با نمودم سعي جهت بدين

 و داري کالس تدريس، روش بلوم، آموزشي هاي هدف بندي طبقه اساس بر آزمون تحليل افزار نرم طراحي

 پنهان مشكالت احساسات، به آموزان دانش نفس عزت افزايش ضمن که دهم تغيير طوري را خود ارزشيابي

 امري هر در که نمايم طراحي طوري را خود هاي روش و شود توجه نيز آنها عادت و ها مهارت آموزان، دانش

 يادگيري و تربيتي شناسي روان کتابهاي در که راهبردهايي از استفاده با ضمن در. بدانند مسئول را خود

 که بود ضروري. نمايم غلبه موجود مشكالت بر بتوانم است آمده منابع ساير و معلم ضروري کتاب کديور،

 با و بوده اهميت حائز نيز شيمي درس آموزشي اهداف زيرا. يابند تغيير آموزان دانش نامطلوب يرفتارها

 . نماييم تالش نيز اهداف آن تحقق جهت در توانستيم مي که بود آموزان دانش رواني بهداشت تامين

 فرهنگ اعهاش آگاهي، و دانش بر عالوه زيست محيط و طبيعي منابع حفظ صحيح، استفاده جهت بنابراين

 نقطه ترين مناسب و بوده ضروي و الزم زيست محيط با سازگار زندگي هاي شيوه و محيطي زيست اخالق

 .  است شيمي درس کالس جمله از پرورش و آموزش همان الزم هاي آموزش شروع
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 اطالعات گردآوري

 حرف آموزان دانش ودمنم سعي عاطفي ي رابطه ايجاد با( 0 شواهد)اطالعات گردآوري منظور به:  0 شواهد

 سپس ندارد ارزشي خواندن درس نمره خاطر به که بفهمانم آنها به و گذاشته ميان در اينجانب با را دلشان

 .نموديم اطالعات گردآوري به اقدام

 خواهد مي تان تنگ دل آنچه هر( الف ، نشان و نام بدون نوشتم تخته روي بر: کتبي خواهي نظر. 0   

 نامگذاري اسمي چه با را خود گروه داريد دوست( ج. بنويسيد را خود پيشنهاد و نظر ونهگ هر( ب. بنويسيد

 .بنويسيد را آموزان دانش مردودي علت( د. کنيد

 مورد در محترم مديريت و همكاران آموزان، دانش با همفكري و بحث طريق از: شفاهي خواهي نظر. 1   

 .کالس نامطلوب وضعيت

  محترم معاونت و مديريت توسط درس کالس اهدهمش( الف: مشاهده. 1   

 .کالس در آنها رفتار و انضباطي بي نوع کالس، آرايش يعني آموزان دانش نشستن طرز بررسي و مشاهده( ب

 .شفاهي پاسخ و پرسش موقع آنها العمل عكس و رفتار بررسي و مشاهده( ج

 .آن از بعد و تدريس حين آموزان دانش رفتار بررسي و مشاهده( د

  اول سال آغازين آزمون نتايج از استفاده. 4   

 ها داده تفسير و تحليل و تجزيه

 توضيح جاي به که بودند اين خواستار همگي خود هاي خواهي نظر در آموزان، دانش 0 شواهد اساس بر

 نمايم مشخص را مهم سئوال تا چند آنها بين از آخر در و گفته را کتاب متن هاي سئوال سطر به سطر درس
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 از. نداشتند را مطالب حفظ ي حوصله و قدرت وقت، خودشان نظر اظهار طبق زيرا. يابد بهبود کالس وضع تا

 توضيح را درس معموالً اينجانب زيرا. رفت مي شمار به معلم بهترين معلمي، چنين آموزان دانش اين نظر

 نيز خواهي نظر هاي برگه از تا دو در. گفتم نمي سئوال بود آموزان دانش نظر مورد که شكلي به و داده

 به توجه با. بشويم بازيگر خواهيم مي زيرا نداريم عالقه  شيمي مثل دروسي به اصالً ما که بود شده عنوان

 عالقه بازيگري به کسي چه که نمودم سئوال ها بچه از وقتي بود شده برقرار کالس در که عاطفي ي رابطه

 در تحصيل ادامه شرايط من از خوشحال خيلي و کرده بلند را خود دست ها بچه از نفر دو سريع دارد

 به تدريس موقع کالس در که هستند آموزاني دانش همان دقيقاً اينها شدم متوجه من و پرسيدند را بازيگري

 زياد بازوي و زور خاطر به اي دسته که داد نشان نيز کالسي مشاهدات. شدند مي مشغول کشيدن نقاشي

 و کشيده خود معلم و آموزان دانش ساير رخ به را خود زور و نموده نمايي قدرت کالس در خواهند مي

 نشان آموزان دانش رفتار و کالس آرايش طرفي از. بودند کتاب متن مهم هاي سئوال طرح ي دسته طرفدار

 و دشانخو با دسته هر اتحاد بيانگر خود که دارند حضور کالس در متفاوت کامالً ي دسته دو که داد مي

 پرسش موقع آموزان دانش رفتار بررسي بود آنها خصوصيات بودن متفاوت و ديگر ي دسته با آنها ناسازگاري

 پاي در موارد درصد 11 در شود مي سئوال آنها از که موقعي ها بچه اکثر که داد نشان نيز کالسي پاسخ و

 مشكل سئوال فهم در دليلي هر به هاآن که داد مي نشان اين و هستند سئوال مجدد تكرار خواستار تخته

 و پرسش بود قرار که موقعي اکثراً ها بچه که داد نشان ها برگه بررسي و کالسي مشاهدات همچنين. دارند

 آهنچيان)پرسش شش روش الگوي از ها داده تفسير براي بنابراين. دارند استرس گيرد صورت کالسي پاسخ

 در کالس مشكل استفاده مورد الگوي هاي پرسش به پاسخ در و نموده استفاده( 160 ص,0111,همكاران و

 .است شده خالصه گيري نتيجه و پيشنهادي حل راه دادن جهت ذيل موارد

 ها بچه بين مناسب عاطفي و اجتماعي روابط وجود عدم يعني آموزان دانش از گروهي نمايي قدرت. 0   
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 (.نادرست پذيري الگو)بودند کرده استفادهغير متعارف  هايي اسم از آموزان دانش ها گروه نامگذاري در. 1   

 و عاليق با درسي مطالب تضاد و نقاشي بازيگري، به عالقه دليل به يادگيري جهت انگيزه وجود عدم. 1   

 .آنها هاي مهارت

 .درسي مطالب توضيح و بحث برابر در مقاومت و معلم سوي از کتاب متن سئواالت طرح به عادت. 4   

 ضعف درسي در معلمين دانستن مقصر و. شد مي سئوال تخته پاي که هايي پرسش درک عدم .5   

 مشاهده قابل کامالً تخته پاي آموزان دانش پاي و دست لرزش)شفاهي پرسش موقع استرس داشتن. 6   

 (.بود

 هاي تمهار با آشنايي عدم)نداشتند را مطالب حفظ ي حوصله و قدرت وقت، خودشان اظهارات طبق. 7   

 (.مطالعه

 تراز با آموزان دانشتعدادي از  کشوري هماهنگ آغازين آزمون نتايج و کالسي مشاهدات اساس بر. 1   

  بودند يافته راه باالتر مقطع به پايين علمي

 موقتی جديد راه انتخاب

 روش و روانشانسي از اعم موجود کتب و منابع انواع ي مطالعه به اقدام ابتدا حلي راه نوع هر انتخاب از قبل

 قسمت کتب و مقاالت همه ي مطالعه امكان چون اينجانب اندک فرصت به توجه با البته. نمودم تدريس

 در و گذاشته ميان در نيز( ورزش دبير) با را خود کالس نامطلوب رفتارهاي نداشت وجود برايم گزارش منابع

 راهبردها خالصه، بطور مذکور منابع ي مطالعه با ايشان. جستم بهره بسيار ايشان هاي همكاري از مورد اين

 تحليل افزار نرم طراحي دنبال بيشتر منابع مطالعه ضمن نيز خود فاصله اين در. گذاشتند بنده اختيار در را

 طراحي از بعد اينكه تا. بودم( 011 ص ،0116 سيف،)بلوم آموزشي هاي هدف بندي طبقه اساس بر آزمون
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 مورد را نامطلوب رفتارهاي مقابل ي نقطه افزار نرم حرکتي – رواني و اطفيع حوزه قسمت در افزار نرم

 و گرفته قرار توجه مورد ها حوزه اين در که( 14ص ،0111 موسوي،)هايي نگرش مهمترين. دادم قرار هدف

 همياري، وابستگي، عدم و ملي هويت خدا، به ايمان: است زير شرح به شد داده توضيح نيز آموزان دانش به

 تجزيه به توجه با آن از پس... .  و اجتماعي هاي مهارت ديگران، به گذاشتن احترام طبيعي، منابع از حفاظت

 راهبردها ساير و انگيزش برانگيختن راهبردهاي همكاران، مشارکت و نظرات از استفاده و ها داده تحليل و

 مرحله هر اهداف البته. است شده تشريح ذيل صورت به قسمت اين در که نمودم انتخاب را خود جديد راه

 مد را آنها هميشه تا است آمده مرحله همان کنار در موجود، وضعيت بهبود و مربوطه مشكل رفع جهت نيز

 .نمايم تالش اهداف آن به رسيدن جهت در و داشته نظر

 راهبرد)آموزان دانش فردي عاليق و ها مهارت از استفاده و توجه شناسايی،

 ( :نامطلوب رفتارهاي تغيير جهت کمكی

 به توجه طرح، اجراي در موفقيت منظور به بنابراين(. 17 ص ،0115 شاملو،)است فرد تماميت تابع رفتار

 ها مهارت از استفاده و همياري روحيه مطلوب، اجتماعي روابط ايجاد آموزان، دانش عواطف و عاليق رفتار،

 امكان تا. نمودم تهيه آموزان دانش بهتر شناسايي جهت را فرمي تدريس نوين هاي روش اجراي در آنها ي

 با نمودم مي سعي.. نشود گرفته نظر در انسان بعد يک تنها و فراهم برايم نظر مورد اهداف به رسيدن

 افراد از يا و خود، توانمندي و جلسه موضوع با متناسب( 0111آقازاده،) تدريس نوين هاي روش از استفاده

 در نمايش شكل به و نموده سازي شبيه را شيمي هاي پديده خواستم مي ازيگريب و نقاشي به مند عالقه

 .نمايند اجرا کالس
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 :  بندي گروه

 تشكيل به اقدام همياري طريق از يادگيري روش اجراي در موفقيت و مطلوب عاطفي روابط ايجاد جهت

 بندي گروه نفري 4 گروه 1 و نفري 5 گروه 1 به نهايت در. گرديد( 70 ص منبع، همان)ناهمگن هاي گروه

 .شدند

 

 ( :110 ص ،0116 کديور، محيطي، هاي کننده تعيين)کالس هاي امين بعنوان نفر چهار انتخاب

 در الگوها بهترين داشتن با ما آموزان دانش چرا که کرد مي خطور ذهنم در دردناک سئوال اين هميشه

 مورد در ذهني فرض پيش اين با بنابراين. دهند مي قرار خود الگوي را بيگانه افراد ساير خود، بومي فرهنگ

. نمايم عمل مستقيم غير طور به گرفتم تصميم مورد اين در و نداده نشان حساسيت زياد الگوپذيري چرايي

 گيري راي با هايشان همكالسي بين از و نموده الگوسازي خود، خواستم آموزان دانش از که صورت بدين

 سخت( الف: باشند خصوصياتي چنين داراي بطوريكه کنند انتخاب کالس ايه امين بعنوان را نفر چهار

 در( ج. کردارند درست و صادق بسيار( ب. زنند نمي امتحان در تقلب به دست اصالً و بوده پرتالش و کوش

 يادگيري تشنه( د. هستند صحيح و سريع گيري تصميم قدرت داراي و عادل شجاع، نفر دو بين داوري امر

 و پينتريچ،)برتري هاي رجحان به رسيدن براي آموزان دانش تشويق و مثبت سازي الگو هدف، با. اند

 موارد ساير و کالسي ي کارپوشه تكميل در گروه اين از همچنين. خود انتخابي معيارهاي و( 0116شانک،

 نوين هاي روش اجراي براي نياز مورد زياد انرژي آنها همياري طريق از ترتيب بدين و شد مي استفاده

 شد مي فراهم برايم تدريس

 و اجتماعي هاي مهارت افزايش جهت راهبردي)امداد گروه يا مثبت انرژي گروه نام با گروهي انتخاب

 دانش از تن چند يک پي در پي نمرات يابي علت دنبال به راهبردي چنين( :  آموزان دانش بين در انگيزش
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 استدالل اين شرح با بنابراين. بست نقش ذهنم در دبيران يشورا ي جلسه در محترم مديريت توسط آموزان

 روحي تقويت باعث فوتبال يا کشتي مانند ورزش در تيم فني کادر و تماشاگران چگونه که ها بچه به

 وارد تا را آنها مناسب هاي تكنيک از استفاده با( پيروزي يا شكست)شرايطي هر در و شوند مي ورزشكاران

 را خود کار و تشكيل کالس در نيز گروهي چنين. دهند مي قرار خود حمايت مورد نيجها مسابقات به شدن

 شفاهي پرسش ي مرحله در خود مستقيم غير هاي راهنمايي با بودند مراقب گروه اين اعضاي. کند شروع

 معموالً پي در پي موفقيت عدم و است نامطلوب هميشه شكست زيرا. نگيرد کمتر ي نمره کسي تخته پاي

 بودند موظف مذکور گروه شرايطي هر در و(. 077 ،ص0115شاملو،)شد خواهد غيرعادي رفتار به جرمن

 تا و راهنمايي را آنها دهند پاسخ سئواالت به توانستند نمي تدريس جريان طول در که را آموزاني دانش

 حسادت نندما خصوصياتي حذف نيز گروه اين در عضويت اول نمايندشرط همراهي را وي مطلب يادگيري

 جهت گروهي چنين وجود. بود خود هاي همكالسي و خويش تحصيلي پيشرفت سطح بردن باال ثانياً. بود

 تعليم موضوع فقط الگو اين در زيرا. بود ضروري نيز درس کالس کل توسط تدريس الگوي نمودن عملياتي

 و وفايي)است طرحم نيز خود اجتماعي هاي مهارت ظرفيت افزايش آن کنار در. نيست مطرح دادن

 (.111،ص0114مرعشي،

 ساير و نامطلوب رفتارهاي تغيير جهت ي راهبرد)طبيعي منابع و زيست محيط حفظ مدافعان گروه انتخاب

 ( :اهداف

 مسئوليت اين براي که. شوند داوطلب مسئوليتي چنين پذيرفتن براي خودشان شد داده اجازه ها بچه به

 طبيعي منابع و زيست محيط حفظ تكاوران و مدافعان به را آنها نام اينبنابر شدند داوطلب زورگو هاي بچه

 در نقش و نام همين با آموزان دانش اين از خواستيم بازيگري به مند عالقه آموزان دانش از و داده تغيير
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 تخريب نه است، افراد تقويت بر مبتني رواني بهداشت اصول زيرا. نمايند استفاده خود کالسي هاي نمايش

 (.14 ،ص0115شاملو،)آنها شخصيت

 : سئوال طراحی ي نحوه تشريح و کالس به آن اعالم بندي، بارم ي نحوه انتخاب

 مقصر را معلمين ساير خودضعف درسي  در آموزان دانش چرا که بود اين داد مي عذابم که ديگري سئوال

 و تكليف نوع هر تعيين از قبل که فتادما فكر اين به بنابراين. اند نداده آنها به راباال  نمره که دانند مي

 آموزشي هاي هدف بندي طبقه اساس بر طوري را پاياني و آغازين هاي ارزشيابي بندي بارم نحوه ارزشيابي،

 نمره درصد 71 بدانند مسئول را خود پيروزي يا شكست صورت در که نمايم طراحي( 0116 سيف،) بلوم

 کسب راه بلوم آموزشي هاي هدف بندي طبقه توضيح ضمن سپس. دارد آموز دانش خود عملكرد به بستگي

 شده تدريس قسمت از بارم ريز با همراه سئوال طراحي ي نحوه همچنين. شد داده ياد آموزان دانش به نمره

 .شد داده توضيح آشنايي جهت نمونه يک بعنوان

 

 : آغازين ارزشيابی

 تحويل ها گروه تشريحي سئوال 01 جداگانه بطور جلسه هر ابتداي( : نمره 01 حداکثر)کتبي پرسش( الف

 پخش ها گروه بين تصادفي بطور سئواالت سپس. بودند کرده طرح را آنها خود که، سئواالتي شد، مي گرفته

 سئوال طراح گروه به ها پاسخ بعدي ي مرحله در. دهند پاسخ معين زمان در آنها به ها بچه تا شد مي

 بود شده داده اجازه نيز پاسخگويي موقع. نمايند اصالح را يكديگر هاي پاسخ ها گروه تا شد مي داده تحويل

 .دهند پاسخ سئواالت به و نشسته هستند راحت که طور هر

 دادن نشان و ها بچه نفس به اعتماد افزايش( ب. اضطراب گونه هر و زا استرس عوامل حذف( الف: هدف 

 .شود نمي نگاه آنها به دزد يک چشم به و است بتمث خود آموزان دانش به نسبت اينجانب ديد اينكه
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 که آنهايي از يا و تصادفي بطور را نفر 5 يا 4 کتبي، پرسش از بعد( : نمره 6 حداکثر)شفاهي پرسش( ب

 در داشتند دست در را خود ي شده اصالح هاي ورقه حاليكه در و نموده مشخص را بودم نپرسيده سئوال

 يا و سئوال 6 بلوم آموزشي هاي هدف گرفتن نظر در با ترتيب به کدام ره از و شدند مي حاضر تخته پاي

 معرض در و شده نوشته تخته پاي نبود آن نوبت که بعدي نفر توسط سئواالت و پرسيدم مي آن از بيشتر

 اين اتمام از بعد سپس. دادند مي پاسخ ها بچه اماليي، هايي غلط اصالح از بعد گرفتو مي قرار همگان ديد

 در مستمر ارزشيابي ي نمره بعنوان نمرات جمع آموزان دانش ابتكاري هاي طرح و تكاليف بررسي و لهمرح

 .شد مي ثبت نمره دفتر

 مانند فعاليت و تكليف گونه هر انجام ازاي به بودم کرده سئوال تخته پاي آنها از که نفري 5 يا 4 از:  نكته

 بچه ساير و(. نمره يک مورد هر ازاي به)گرفتند مي نمره 4 حداکثر امدادگر، گروه در شدن فعال و پيوستن

 دانش چون. گرفتند مي قرار تشويق مورد تكاليف انجام و کالسي هاي فعاليت در شرکت صورت در نيز ها

 .دارد پاداش انتظار دهد مي انجام که عملي هر ازاي به آموز

 

 : تدريس روش انتخاب 

 روش ،(0114مرعشي، و وفايي)درس کالس کل توسط تدريس گويال تدريس نوين هاي روش و الگو بين از 

 تر مهم و. شدند انتخاب( 0111, آقازاده)گرايي ساخت و تسلط حد در يادگيري همياري، رويدادي، تدريس

 امكان صورت در شرايطي هر در تدريس روش اجراي ي نحوه شد مي سعي تدريسي روش هر در همه از

 و فيلم از PowerPoint افزار نرم با درسي مطالب ارايه بر عالوه.. برود پيش دانشمندان رسم و راه با مطابق

 به الزم همچنين. شد مي استفاده تدريس موقع نيز برگزيدگان و نافع جمله از شيمي آموزشي هاي افزار نرم

 كانام حد تا نموديم سعي ولي است نيامده فعاليت و کنيد آزمايش کتاب متن در چند هر که، است توضيح
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 اساس بر ساده هاي آزمايش سري يک بوده، آزمايشگاهي امكانات گونه هر فاقد که روستايي دبيرستان در

 دانش همكاري با بيشتر جذابيت با منتهي طراحي،( 411 ص منبع، همان)گرايي ساخت تدريس روش

 رفتارهاي ييرتغ جهت کمكي راهبرد اينكه بر عالوه مذکور هاي آزمايش. دهيم انجام کالس در آموزان

 مي آن آموزشي اهداف تحقق باعث نتيجه در و بخشيده بهبود نيز را شيمي درس آموزش. بودند نامطلوب

 . شدند

 :اهداف

 زورگويي عصر حاضر عصر که نكته اين به نامطلوب رفتارهاي داراي آموزان دانش نمودن متوجه( الف 

 دانش نمودن هدايت مستقيم غير طور به( ب. است ضروري و الزم علم سالح به شدن مجهز بلكه نيست،

 تدريس نمودن جذاب( ج. آنها اشتباه روي تمرکز جاي به مطلوب، رفتار انتخاب سوي به هدف مورد آموزان

 .درسي کتاب اهداف تحقق( د. سنتي هاي روش جاي به تدريس نوين هاي روش به آنها نمودن مند عالقه و

 : پايانی ارزشيابی

 سطوح بين نمره تقسيم اساس بر درسي کتاب بندي بارم با مطابق نمره، 11 حداکثر کتبي، پرسش( الف

 : بلوم شناختي ي حيطه مختلف

 سئوال هر که طوري. دهند پاسخ آنها به ها بچه تا شد مي طرح سئوال 01 الي  1 معموالً مرحله اين در

 توجه با ها ورقه آموزان دانش خود توسط سپس. دهد قرار سنجش مورد را بلوم آموزشي هاي هدف از يكي

 .شدند مي اصالح سريع پاسخنامه به

 بين از سپس. شد مي آوري جمع آموزان دانش هاي ورقه مذکور کتبي امتحان از بعد:  شفاهي پرسش( ب

 از و. شوند حاضر تخته پاي که خواستم مي نفر چند از تصادفي يا انتخابي طور به صالحديد به توجه با آنها

 .پرسيدم مي سئوال چند شفاهي بطور کتبي سئواالت مانه از آنها
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 رساندن حداقل به از اعم کتبي، پرسش آزمون بر بيشتر مستقيم غير کنترل گونه هر اعمال( الف:  هدف

 در موفقيت صورت در تا شوند راهنمايي مثبت انرژي گروه توسط تخته پاي آموزان دانش( ب. غيره و تقلب

 پرسش امكان چون)يابد افزايش آنها ي نمره خود هاي همكالسي موافقت و طهمربو سئوال به گويي پاسخ

 ضروري نشدن قايل تبعيض جهت آنها هاي همكالسي موافقت نبود فراهم برايم آموزان دانش همه از شفاهي

 .کالس در مثبت انرژي گروه داشتن نگه فعال( ج(. بود

 دانش هر عملكرد جدول بنام جدولي در آزمون، تحليل زاراف نرم به پاياني ارزشيابي آزمون نتايج نمودن وارد

 در( : 0171پرورش، و آموزش وزارت آموزشي معاونت و 0116 سيف،)يادگيري فرايندهاي از يک هر در آموز

. نمايند وارد را ها داده مذکور جدول در که خواستم مي ها گروه ساير و کالس هاي امين گروه از مرحله اين

 ي فاصله در اينجانب البته(. 1-ب پيوست) بود شده طراحي Excel افزار نرم در آزمون يلتحل منظور به که

 بودند نداده انجام را ها آزمايش خود که گروهي با و شمرده غنيمت را فرصت افزار نرم به ها داده نمودن وارد

 .کرديم مي تكرار

 : پاداش ي ارائه ي شيوه

 داده پاداش گروهي و فردي فعاليت اساس بر موزانآ دانش به که است معتقد(0117)اسالوين 

 افزار نرم توسط که 5 و 4 رشد نمودارهاي به توجه با ماه هر پايان در بنابراين(. 141ص ،0115کديور،)شود

 مي تعلق جايزه بود ها گروه ساير به نسبت عملكرد درصد باالترين داراي که گروهي به شد مي تهيه مذکور

 اکثر در و دفتر يا خودکار يک ندرت، به جلسه هر در جايزه و. سوم رتبه تا فردي يتفعال اساس بر و گرفت

 آموزان دانش از يكي توسط پايان در و. بود گروه اعضاي و افراد آن ميانگين از کمتر نمرات حذف موارد

 ما براي چندان نمره مخصوصاً بيروني هاي پاداش خدايا».گفتند مي آمين ها بچه و شده خوانده زير دعاي
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 صلح جهت در آن از و داده افزايش را خود شيمي دانش هاي مهارت تا کن عنايت ما به پس ندارند، اهميتي

 .رسيد مي آنها والدين اطالع به و چاپ فوق هاي نمودار سپس. «نماييم استفاده بشريت به خدمت و آميز

 افزايش( ب(. 017ص ،0115 املو،ش)رفتار با زمان لحاظ از پاداش رابطه نمودن تر نزديک( الف: هدف

 ،0115کديور،)دادن نمره جاي به آموزان دانش هاي مهارت و شايستگيها به توجه( ج. دروني انگيزش

 (.117ص

 «مثبت جمالت از استفاده اصل» از پيروي با ها بچه نفس به اعتماد افزايش و دوستانه ي رابطه برقراري

 پيتر، هوک،)دوستانه رابطه و کرده جلب خود به را آموزان دانش کليه اعتماد آمد مي پيش که موقعي هر از

 احساس خود که کردم مي برخورد آنها با طوري و نمودم مي برقرار آنها با( 65 ص ،1114اندي، واس، و

 که سئوالي پاسخ اول قسمت جا هر تخته پاي يا و امتحان روز جلسه در مثالً. دارم دوست را آنها واقعاً کنند

 داشتند کمک انتظار که ديگري زمينه هر در يا و نمودم مي کمک خود رفت مي يادشان پرسيدم مي آنها از

 و بگيريد ياد فقط نباشيد نمره نگران گرفت خواهيد را قبولي نمره که گفتم مي هميشه و. کردم مي کمک

 مي توکل خدا به من مانند جمالتي تكرار با را خود مثبت ذهن و است توانستن خواستن که باشيد مطمئن

 .کنيد تقويت...  و خوشحالم و سالم من کنم،

 : يادگيري راهبردهاي و مطالعه هاي مهارت آموزش

 ي جلسه پاسخ و پرسش به شدن آماده جهت مناسب راهبرد يک کرديم مي سعي تدريس جريان طول در

 ص ،0116 کديور،)مطالعه گامهن بصري تصاوير توليد در فراگيران کردن هدايت مانند دهيم، ارائه نيز آينده

 صورت به يا و اساليد فيلم، طريق از که علمي ماجراي دقت به خواستم مي ها بچه از که صورت بدين(. 114

 و نموده روخواني را کتاب متن بعد. بسپارند خاطر به خوب را بود شده داده نشان کالسي نمايش اجراي

 اجراي ي نحوه از که فيلمي به مراجعه با کنند سعي آن پاسخ حفظ جاي به سپس. کنند طرح سئوال



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است  نیا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

21 
 

 به ترتيب بدين. بيابند را آن پاسخ دارند خود ذهن در تدريس موقع کالسي نمايش بصورت علمي ماجراي

 و راه به اگر. نيست مطالب انبوه حفظ به نيازي که يافت خواهند در زمان مرور به که کردم مي القاء آنها

 .نمايند عمل دانشمندان رسم

 تقويت( ب. نداشتند را مطالب حفظ ي حوصله و وقت قدرت، ها بچه که مشكل اين رفع( الف: هدف

 .مستقل يادگيري

 نفس نسيم با دمی عنوان با  اجتماعی، روابط هاي مهارت مستقيم غير آموزش

 بزرگان

 بزرگان، ساير و دانشمندان سخنان از تا شد مي داده فرصت آموزان دانش به اي دقيقه چند تدريس پايان در

 تاثير با، ارتباط در جمالتي کردم مي سعي نيز خود اينجانب. کنند بيان کالس در را اي جمله داوطلبانه

 يک مانند. کنم بيان بيشتر روانشناسي و اخالقي اجتماعي، روابط ،(11،ص0171شيرازي، حائري)همنشين

 کالسي اي برنامه از قسمت اين بدعنوان مار از بود بدتر بد، يار    بد يار از گريز مي تواني تا:  زير شعر بيت

 .بود شده نامگذاري بزرگان نفس نسيم با دمي نيز

 کالس آزاد ي پنجره

 کودکان مشكالت عمق به صميميت کمال با که است اين رواني بهداشت لحاظ از خوب دبير شرط مهمترين

 بزرگان نفس نسيم با دمي و پاداش ي ارائه از بعد صميمي فضاي اين و(. 071،ص0115 شاملو،)ببرد پي

 تخته روي بر ماه هر پايان در نموده استفاده فرصت از علت بدين. شد مي برقرار کالس در خود به خود

 طرح اين جريان در که« .بنويسيد و بگوييد خواهد، مي تان تنگ دل آنچه هر». نوشتم مي را زير ي جمله

 مجدد فرار از موقع به اقدام با شد باعث خدا لطف به و کردند مي خالي را دلشان حرف راحت خيلي ها بچه

 .آيد بعمل جلوگيري خانه از آموزان دانش از يكي
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 : تحقيق روش آموزش

 مقاله يک نويسي گزارش و رساني اطالع هاي راه ،(0111دالور،)تحقيق روش آموزان دانش به مرحله اين در

 .شد مي داده آموزش تحقيقي

 (.آموزان دانش عواطف و  خالقيت به شدن قائل ارزش جهت راهبردي)ابتكاري رحط گونه هر ارائه

 به شده تدريس قسمت از بعدي ي جلسه هر براي شدند موظف آموزان دانش:  تشريحي سئوال 01 طراحي

 صفحه هر از و اي نمره نيم قسمت دو شامل تشريحي مهم سئوال 01 پارگراف و صفحه ي شماره ترتيب

 .نمايند طرح پاسخ با همراه السئو 1 حداکثر

 آن شرح که روشي با شد مي سعي جلسه هر در( : 0116 سيف، و0111آقازاده،)کارپوشه يا کارنما از استفاده

 از اي مجموعه ميانگين، از کمتر نمرات حذف با ماه هر پايان در و رسيده 011 از 11 تسلط حد به گذشت

 جمع شيمي درس کارنماي در آموز دانش هر ملكردهايع و تحصيلي پيشرفت رشد، نمودارهاي بهترين

 .شود آوري

 : آن بر نظارت و جديد طرح اجراي

 اجراي ي نحوه دار، هدف هاي بندي گروه انجام و تحقيق روش آموزش موقتي، جديد راه انتخاب از پس

 از آگاهي نضم ها گروه از يک هر تا. شد داده توضيح ها بچه به گذشت باال در آن شرح آنچه طبق طرح

 تحصيلي سال آخر تا و فهميده را خود مسئوليت و تكليف جلسه هر در ها، ارزشيابي و طرح اجراي ي نحوه

 بهداشت اساسي اصول از پيروي ضمن موقتي جديد طرح با مطابق سپس. دهند ادامه

 جلسه هر در آموزان، دانش نفس عزت افزايش و مثبت جمالت از استفاده اصل ،(11،ص0115شاملو،)رواني
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 و سازي آماده ← دوستانه ي رابطه برقراري و غياب و حضور. شد گذاشته اجرا به کلي حالت در زير روند

 و علمي گزارش ارائه ← مدرسه سالن تابلوي يا کالس در برتر آثار نصب تكاليف، بررسي ← انگيزه ايجاد

 آغازين ارزشيابي ← قبلي سدر  يادآوري ← شفاهي هاي مناظره تشكيل و آموزان دانش توسط تحقيق

 داشتن نگه فعال درس، ي ارايه ← جديد درس رفتاري هاي هدف و کلي هدف بيان ←اشكال رفع ←

 روزمره زندگي و درس با مرتبط اجتماعي و تربيتي اخالقي، نكات يادآوري و تدريس جريان طول در ها گروه

 نمودار رسم ← آزمون تحليل و يپايان ارزشيابي ← گيري نتيجه و بندي جمع ←آزمايش انجام ←

 گرا واقع تكليف تعيين ← دعا خواندن و پاداش دادن ← آموزان دانش از هريک و کالس تحصيلي پيشرفت

 ي مطالعه براي منابعي معرفي ← داوطلبانه تكاليف ارائه ← غيره و نمايش علمي، ماجراي طراحي مانند

 اعالم ← کالس آزاد ي پنجره ← بزرگان نفس نسيم با دمي ← مطالعه هاي مهارت آموزش ← بيشتر

 همان ي جلسه در آموزان دانش عملكرد از مثبت نظر اظهار بيان ←بعدي ي جلسه درس عنوان و برنامه

 .روز

 (2 شواهد) اطالعات گردآوري

 داده خود تدريس و ارزشيابي داري، کالس روش آنها، سازي فعال و بندي گروه ي نحوه در که تغييري از

 کامالً نيز آموزان دانش ظاهر در احساس همين. آمدم مي بيرون کالس از کامل رضايت با و خوشحال بودم

 کاري هم اگر دلشان حرف بيان با راحت خيلي ها بچه نيز کالسي آزاد ي پنجره ايجاد با. بود مشاهده قابل

 حرف اينكه از که کردند مي اظهار خودشان آمد نمي بر دستم از آنها گريبانگر مشكالت از بعضي مورد در

 انرژي گروه اعضاي افزايش از آن بر عالوه. کنند مي آرامش احساس اند نوشته يا گفته نفر يک به را دلشان

 مزاياي از مندي، بهره از بعد ها بچه توسط امدادگران گران، تالش نجات، گروه به آن نام تغيير و مثبت

 تحليل و تجزيه اجراي با همچنين. بود مشخص ظاتلح اولين از طرح موفقيت کالس، در گروهي چنين

 توسط کليد يک کليک با تنها  Excelمحيط در رشد تحصيلي، پيشرفت نمودارهاي رسم و پاياني ارزشيابي
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 داده قرار ارزيابي مورد نيز را معلم آموزان، دانش ارزشيابي بر عالوه کامپيوتر ديدند مي اينكه از آموزان دانش

 تغيير جهت ناپذير وصف جوي نمايد مي مشخص را آنها ضعف و قوت نقاط و دهد مي او به اي نمره و

 سال چندين زمانيكه آيد مي يادم ديگر طرف از. بود شده ايجاد کالس در گرفتن ياد و نامطلوب رفتارهاي

 و نهمكارا چنان. بود شده ارسال مدارس براي اداره طرف از که امتحاني سئواالت تحليل و تجزيه فرم قبل

 همين به شايد. کرديم مي پر انگيزه بدون يا و کرده نظر صرف آن تكميل از که نمود مي خسته را اينجانب

 تحليل افزار نرم طراحي امكان تاکنون زمان آن از. شد گذاشته کنار بعد هاي سال مذکور فرم نيز داليل

 فراهم برايم را امكاني چنين مذکور پژوهي اقدام ولي. نداشتم هم آنرا توان و نكرده خطور ذهنم به آزمون

 ي نكته. است نشده طراحي نيز کشور سطح در افزاري نرم چنين دارد اطالع اينجانب که جايي تا البته. آورد

 و آموزان دانش از يک هر عملكرد درصد نمودارهاي و فراواني جدول است قادر افزار نرم اين اينكه جالب

 اين. نمايد رسم و تهيه دوره يک طول در را بلوم آموزشي هاي هدف زا يک هر در يک هر فردي هاي تفاوت

 قرار تحصيلي هدايت امر در مدارس مشاوران و محققان ساير ي استفاده مورد توانند مي نمودارها و جدول

 به اقدام ذيل هاي روش به جديد طرح ي درباره داوري و بيشتر اطمينان جهت حال اين با ولي. گيرند

 .نموديم العاتاط گردآوري

 آن اعتبار تعيين و جديد اقدام تأثير يابی ارزش

 سي و ها نقاشي آموزان، دانش آثار کالس، بر حاکم صميميت  کالس آرايش داوطلبانه تغيير 1 شواهد بين از

 جهت معتبر اسنادي عنوان به مستمر هاي ارزشيابي و کشوري هماهنگ هاي آزمون شدنتايج تهيه دي

 در نيز نمودار صورت به مذکور هاي آزمون نتايج منظور بدين. اند شده انتخاب جديد اقدام تأثير يابي ارزش

, آموزان دانش نظر اظهار ،1 شواهد اساس بر جديد طرح اجراي همچنين.است شده داده نمايش قسمت اين

مي توان به اين به طور کلي . بودند کالس در تغييراتي نشانگر و بوده آنها رضايت از حاکي همكاران و مدير
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نتيجه رسيد که با توجه به اقداماتي که در طول سال انجام گرديد همگي مسمر ثمر واقع شدند و دانش 

 .آموزان در اين درس پيشرفت قابل مالحظه ا ي داشتند

 

 

 

 

 گيري نتيجه

 خواهم مي تهنك اين به فقط اينجا در ولي. نمود توان مي را مختلفي هاي گيري نتيجه مذکور پژوهي اقدام از

 افكار، به وقتي. دارند توجه به نياز همگي و هستند نو چيزهاي دنبال امروزي آموزان دانش که کنم بسنده

 ي انگيزه شود، نمي توجه آموزي دانش رواني بهداشت ديگر عبارت به پنهان مشكالت ها، مهارت عاليق،

 به و امن جوي ايجاد رواني، بهداشت ساسيا اصول رعايت با بنابراين. دهد مي دست از را يادگيري و تفكر

 طراحي طوري بايد شده، ارائه تكاليف نوع و کالس مديريت تدريس، هاي روش استرس، گونه هر از دور

 توسط آزمون تحليل افزار نرم با که زماني و. گيرند قرار توجه مورد شايستگي نوع هر از همگي که شوند

 نمودارهاي بهترين از اي مجموعه کنيد مي سعي و هستيد 011 زا 11 تسلط حد به تالش در نوين فناوري

 مخصوصاً آموز دانش را شما توجه و تالش اين. شود آوري جمع کارپوشه در و شده رسم کامپيوتر با او رشد

 جهت همجنين. دارد مي وا گرفتن ياد به را يادگيرنده و نموده لمس خود وجود عمق از ها ضعيف خيلي

 طراحي آزمون تحليل افزار نرم آموزان دانش نامطلوب رفتارهاي تغيير مراحل و يادگيري يادهي، بر نظارت

 .گيرد قرار استفاده مورد آموزشي مفيد ابزار و مكمل بعنوان تدريس نوين هاي روش کنار در تواند مي شده
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 ها پيشنهاد

 اساسي اصول از پيروي طلوبنام رفتار گونه هر تغيير جهت حل راه موثرترين و ترين کوتاه بعنوان. 0   

 .شود مي پيشنهاد( 11،ص0115شاملو،)رواني بهداشت

 ذيربط اساتيد و درسي ريزان برنامه, نظران صاحب توسط شده طراحي افزار نرم شود مي پيشنهاد. 1   

 .گيرد قرار بيني باز مورد و بررسي

 روش با دوباره واژه دو هر تدريس از بعد هم کنار در درسي کتب مشابه هاي واژه شود مي پيشنهاد. 1   

( 51،ص0117محمدي، سيد)حافظه در مشابه مفاهيم تداخل از تا. شود داده آموزش گرايي ساخت تدريس

 شود جلوگيري

 مقدار اين و دارند نياز زيادي انرژي به تدريس نوين هاي روش اجراي مواقع بعضي در اينكه به توجه با. 4   

 حل راه يک بعنوان است ضروري بنابراين. شود مي فراهم ها بچه خود زا گرفتن کمک با تنها انرژي

 ساير و کارپوشه تكميل در همكاري جهت کالس هاي امين گروه مانند معلم هميار هاي گروه پيشنهادي

 کالس کل توسط تدريس الگوي و همياري طريق از يادگيري جهت امدادگران گروه و کالسي هاي فعاليت

 .شوند انتخاب کالسي هر در غيره و حسادت مانند عواملي حذف کنار در درس

 در را آموزان دانش زير عوامل گرفتن نظر در با و آزمون اهميت به توجه با همكاران شود مي پيشنهاد. 5   

 برقراري ميزان( الف: نشود کاسته شده برگزار هاي آزمون اعتبار و يادگيري ميزان از تا. بگذارند آزاد امتحان

 . اعتماد ميزان( ب.  دوستانه ي رابطه
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 نحوه با ها بچه شدن آشنا ي مرحله تا مدارس، ساير در جديد طرح اجراي جهت شود مي پيشنهاد همچنين

 ماه مهر دوم ي جلسه تا کالس نظمي بي و صدا و سر تحمل کارها، افتادن عادي جريان به و طرح اجراي ي

 .بود خواهد بخش لذت و تر آسان طرح اجراي مشكلي، نهگو هيچ بدون بعد به سوم جلسه از. است ضروري
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, (آموزي کار و آموزش براي)تدريس نوين هاي روش راهنماي, (0111),محمد, احديان و, محرم, آقازاده. 0   

 .سوم چاپ, تهران, آييژ

 راهنمايي دوره ويژه: معلم نمايراه: پژوهش و مطالعه فرهنگ, (0110),سنه, افسانه و, محرم, آقازاده. 1   

 .سوم چاپ, پرورش و آموزش وزارت, تربيت منادي فرهنگي موسسه:  تهران, تحصيلي
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 ساختگرايي، محوري، مغز پژوهشهاي پايه بر)تدريس نوين روشهاي راهنماي ،(0111)محرم، آقازاده،. 1   

 .جمپن چاپ, تهران, آييژ ،... ( و فراشناخت همياري، طريق از يادگيري

 تدريس، و آموزش بهبود براي راهبردي: پژوهي اقدام, (0111),همكاران و محمدرضا آهنچيان،. 4   

 .سوم چاپ, تهران تربيت، و تعليم پژوهشكده انتشارات ساکي، رضا گردآورنده

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


