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 چکیده

 ثرۆم وسيلة تنها زبان. دهد می تشكيل زبان را ارتباط هر هاي پایه. است ارتباطی فرایندي رورشپ و آموزش

 ارتباط بدون و شود نمی قرار بر جامعه افراد ميان ارتباطی زبان بدون. است پرورش و آموزش فرایند در

 نسل به بشري نتمد و فرهنگی ميراث انتقال پرورش و آموزش بدون و گيرد نمی صورت پرورش و آموزش

 .نيست پذیر امكان بعدي هاي

 می تحقق خانوادگی ارتباطات بطن در انسان، تربيت مرحله نخستين عنوان به خانوادگی پرورش و آموزش

 جامعه بعد از که زبانی. گيرد می فرا را خود خاص زبان خود، اجتماعی -خانوادگی محيط در کودک. پذیرد

 کودک رشد محيط اجتماعی و فرهنگی هاي ویژگی به آنها دستوري و یواژگان غناي و بوده متنوع شناختی

 از متفاوت محتوا و شكل لحاظ از مدرسه که چرا. است حادثه یک مدرسه به کودک ورود. دارد بستگی

 باشد، داشته زیاد تفاوت آموز دانش زبان از نيز مدرسه زبان اگر حال .است کودک پيرامونی محيط و خانواده

 ورود هنگام. بود خواهد بيشتر آموزان دانش تحصيلی زندگی در آن منفی آثار و تر گسترده حادثه این ابعاد

 زمانی تا دهد می ترجيح او. است برخوردار «عملی» صرفاً ارزش یک از کودک براي زبان ابتدایی، مدرسة به

 هایش، همبازي کردن جذب و دوستان با ارتباط براي باشد الزم اگر و کند استفاده خود زبان از تواند می که

 با شدن یكپارچه و ارتباط ایجاد زبان، از استفاده در کودک انگيزه بنابراین،. برد کار به را خود مادري زبان

 ميدان این اگر. است کودک ارتباطی ميدان با مستقيم رابطة برقراري رفتار این پاسخ. است هایش همبازي

 بروز سبب و شده مواجه مشكل با رفتار یا انگيزه این صورت نای در باشد، ستيزهاي( ارتباطی زمينه)

 آموزان دانش عاطفی و اجتماعی رشد و تحصيلی پيشرفت در مانع ایجاد آن دنبال به و ارتباطی مشكالت

سال  همچنين مشكلی را در ........................آموزگار پایه اول آموزشگاه  .....................اینجانب . شد خواهد

بنا بر این در جهت . تحصيلی اخير در کالس خود دیدم و با دانش آموزي دو زبانه به نام زینب روبرو شدم
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 داشتن به را ترغيب برسد و او موفقيت خود به تالش تابا ازاوخواستم توان درحد هاي رفع این مشكل فعاليت

 باشد داشته وجود وابراز فتنگ سخن براي يشتريب انگيزه طریق تا از این نمودم بيشتري دوستان

 مقدمه

 1121 سال در. است بوده بسياري تحقيقات موضوع آنان مادري زبان به کودکان ابتدائی آموزش اهميت

 لوکزامبورگ در زبانه دو پرورش و آموزش مورد در کنفرانسی «پرورش و آموزش المللی بين دفتر» ميالدي،

 .بود مينهز این در علمی کنفرانس اولين که داد ترتيب

 هاي کتاب کنفرانس، این از پس قرن نيم مدت در. نداشت وجود زمينه این در منابعی تقریبآً زمان آن در

 لوکزامبورگ کنفرانس نتایج. است رسيده عنوان هزار بيست از بيش به زبانه دو آموزش زمينه در موجود

 شخصيت رشد حتی و ذهنی رشد به ادگی،خانو -مادري زبان از غير زبانی به آموزش که بود امر این بيانگر

 حق همچنين و مادري زبان به آموزش ارتقاي به نياز قاطعيت با و بارها نيز یونسكو. رساند می آسيب کودک

 .است کرده تأکيد او زبان از نظر قطع آموزش، از برخورداري براي را کودک

 دانش شناختی پيشرفت و گردد یم مطالب بهتر درک سبب مادري زبان به آموزش روانشناسی، نظر از

  .کند می تأمين را آموزان

 اصلی عنصر یک عنوان به و شود می خود اجتماعی محيط در کودک تر راحت جذب سبب اجتماعی نظر از

 در مادري زبان از استفاده عاطفی، نظر از. دهد می قرار خود فرهنگی گذشته با ارتباط در را او فرهنگی،

 از را او ترتيب بدین و شود می شناختی زبان نمادهاي از استفاده در تداوم بسب آموزان دانش آموزش

 ارتباطات کيفيت و کميت رفتن باال سبب داشته، باز مادري زبان از استفاده عدم از ناشی عاطفی گسستگی

 می برخوردار ارتباط، یعنی تفكر اصلی ابزار از را آموزان دانش و شود می کالسی درون و مدرسهاي درون

 .کند



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

6 
 

 در و پيچيده فرایند یک در که را خود مادري زبان مدرسه، به ورود بدو در زبان فارسی غير آموزان دانش

 سازماندهی چون. کنند نمی پيدا فارسی برنامه در است، گرفته فرا خود پيرامون محيط با مستقيم ارتباط

 تجارب اساس بر که مفاهيمی با که است یفارس زبان پایة بر آموزان دانش به درسی برنامه انتقال و محتوا

 حاليكه در. ندارد پيوند دارد، نيز عاطفی بار او براي و است گردیده حاصل مادري زبان به آموز دانش قبلی

 این. شود قرار بر مادري زبان به رسمی ارتباط کانال از خارج ميتواند مدرسهاي درون رسمی غير ارتباط

 دشواري با را فردي انگيزه پایه بر ارتباط آموزان، دانش مادري زبان و مدرسه زبان ميان گسستگی چنين

 رسمی ارتباطی مدار و آموز دانش خانوادگی اجتماعی محيط ارتباطی مدار بين تعارض. کند می مواجه

 می قرار زبانی برابر در زبان فارسی غير آموز دانش که زیرا است کيفی. کمی هم و است کيفی هم مدرسه

 ي جنبه از زیرا است کمی. نيست او خاص و زیستی فرهنگ هاي ویژگی مجموعه، حاصل که گيرد

 شكاف آموز دانش زبان و مدرسه زبان بين دیگر عبارت به. آشناست نا او براي آواشناسی و واژگان دستوري،

 .آید می پدید

 : بیان مساله

 نيست، مضر تنها نه آموزان دانش ايبر دوزبانگی آموزشی هاي برنامه که کنند می ادعا محققان از برخی

 یک افراد با زبانی استعدادهاي در دوزبانه افراد اینكه وجود با. هستند نيز سودمند اغلب ها برنامه این بلكه

 شده انجام مطالعات. جویند می سبقت آنها از چشمگيري نحو به تحصيلی پيشرفت در اما بودند، یكسان زبانه

 .گردد می آموزان دانش تحصيلی پيشرفت افزایش سبب وزبانگید که دهد می نشان درکانادا

 و آموزش رسمی زبان با را خود مدرسه به ورود محض به باشند که زبان هر داراي ایرانی آموزان دانش تمام

 می مجبور دارد آشنایی فارسی زبان با حد چه تا که این به توجه بدون مدرسه در. بينند می مواجه پرورش

 در آموز دانش جدیدي وضعيت. کند فكر و سازي مفهوم حتی و صحبت. بنویسد. بخواند فارسی زبان به شود

 .گذارد می وي بر اي ویژه تأثير گيرد می قرار آن
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 ثريۆم وسيله و کند می کمک دیگران منظور فهم به و است اجتماعی ارتباط برقراري براي اي وسيله زبان

 پيغام و منظور فهم و رسانی پيام در آموزي دانش اگر. رود می شمار هب دیگران به منظور و پيام انتقال براي

 که زبانه دو آموزان دانش ترتيب همبن به. افتد می خطر به او اجتماعی رشد باشد مواجه مشگل با دیگران

 در که اي زبانه دو آموزان دانش.شد هند خوا عاطفی مشكالت دچار است متفاوت هایشان همبازي زبان

 مورد مطالب مناسب نا بيان یا سایرین با متفاوت بيان دليل به. گيرند می قرار عادي آموزان نشدا مدارس

 که شرایطی درچنين. است وافسردگی خشم احساس وضع این آمد وپی گيرند می قرار دیگران تمسخر

 می تأثير او ي پنداره خود بر گيرد، می قرار همساالنش یی اعتنا بی یا مهري بی مورد زبانه دو آموز دانش

 .گذارد

 همين. انجامد می ي ودلسرد انگيزگی بی. اميدي نا. حقارت احساس به خود ي به نو به تحصيلی افت

 طبق. شد خواهد تحصيلی افت وادامه افزایش موجب مجددأ بعد مراحل در عاطفی هاي ناسازگاري

. است کرده ارزشيابی زبانه یک نآموزا دانش بيش را ها دوزبانه تحصيلی پيشرقت شده انجام که تحقيقاتی

 در هم را معلم بلكه شاگرد تنها ونه شود منجر وشاگرد معلم بين ارتباط تضعيف به زبانگی دو دارد امكان

  .دهد قرار دشواري وشرایط ناراحتی

 ي مرحله تربودن پایين سبب به ، دوم و اول هاي پایه در  مخصوصاَ ابتدایی، ي دوره دوزبانه آموزان دانش

 درک را معلم درس سایرین از بيش است ممكن تر، وضعيف تر ساده هاي سازه ومفهوم تجربه ونداشتن رشد

 .نكند

 کمتري احتمال شرم، واحساس رویی کم دليل به آموزان دانش این مطلب، نفهميدن صورت در ازطرفی

 تحصيلی افت طبيعی ي نتيجه شوند، خود مشكل حل وجویاي کنند مطرح خودرا پرسش که دارد وجود

  .است
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 :توصیف وضع موجود 

سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اکنون در  .…مدت  ..…اینجانب  

در آموزشگاه فوق در کالسم با دانش آموزي به نام زینب برخورد . تدریس می کنم …در پایه  .…آموزشگاه 

ختن رنگ ها، گویش محلی،آشنایی نداشتن با محيط نشنا: نمودم که مشكالت زیادي داشت ، من جمله 

حتی با دفتر آموزشگاه و همكاران نيز آشنایی نداشت به -مدرسه ،آشنایی نداشتن با جزئيات ریز آموزشگاه

زنيا د : موقع حضور یافتن همكاران در دفتر می گفت . زنيا : حونه به همكاران می گفت : دفتر می گفت 

می گفت زنيا شيک مكنن ميان د اي حونه چی بنن؟ و -دکو: موزشگاه می گفتحونه چی مكنن؟ به بوفه آ

اصال چيزي به عنوان رنگ بلد نبود و خانواده اش –مشكالت بسيار بيشتري همچون ناسازگاري با بچه ها 

 .اصال ارتباطی با من و آموزشگاه نداشت و من برایش به اندازه کل دانش آموزان کالسم زحمت کشيدم

 قیقتح اهداف

 : است زیر شرح به تحقيق اهداف اهم

.  مؤثرند کالس در نظر مورد آموز دانش تمرکز و دقت و عدم  دو زبانه بودن در که عواملی و علل شناخت -1

 دانش آموز این مشكالت حل جهت در کوشش و

 .يرفتار اختالل این بعدي عواقب از جلوگيري و معلم  جانب از دانش آموز مورد نظر به توجه -2

 و ها آن بالقوه هاي توانایی و استعداد کشف و شدن اجتماعی براي تالش و دانش آموز مورد نظر به کمک -3

 .آنان در اجتماعی تعامل و مشارکت روحيه ایجاد
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 تحقیق ضرورت و اهمیت

 ددارن قرار بلوغ بحرانی و حساس سنين در ابتدایی دوره آموزان دانش چون ، که است این در موضوع اهميت

 و هویت یافتن سبب ، نگيرد قرار درمان سپس و توجه مورد سنی مقطع این در رفتاري اختالل این اگر ،

 . شد خواهد باالتر سنين در و جامعه در فرد جایگاه

 دهد ارائه زمينه این در معلمين به مفيدي هاي رهنمون بتواند که باشد اي گونه به تحقيق این نتایج اگر     

 . مدارس در آموزان دانش تمرکز و دقت و عدم  دو زبانه بودن  با مبارزه جهت در دباش کمكی شاید

 تحقیق سؤاالت

 مؤثر آموزان دانش تمرکز و دقت و عدم  برطرف شدن دو زبانه بودن در تواند می ميزان چه تا معلم    -1

 شود؟ واقع

تمرکز و و عدم  ن دو زبانه بودنبرطرف شد در ميزان چه تا کالس در درسی کوچک هاي گروه تشكيل    -2

 دارد؟ تأثير دقت 

 ها آن کردن برطرف در ميزان چه آموز که اعتماد به نفس کافی ندارد تا دانش به مسئوليت دادن -3

 مؤثراست؟

 است؟ مؤثر آنها دقت افزایش  در اندازه چه تا آموزان دانش مثبت کارهاي تشویق    -4

 1 شواهد آوری گرد

 الزم شواهد آوري گرد براي... و اینترنتی هاي ،سایت ،مجله کتاب از شده آوري جمع عاتاطال به توجه با

 : دادم انجام را زیر اقدامات مسئله تشخيص جهت
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 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 در ندرت به بسيار.است حرفی کم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه کالس در زینب رفتار مشاهده در

 و انداخته پایين را سرش کالس در اوقات بيشتر.کند می صحبت هایش کالسی هم سایر و من با کالس

 می پيش برایش کالس در تدریس حين در سوالی اگر.کند نمی نگاه من ،به من صحبت یا و تدریس موقع

 کالس در.کند مطرح را او سوال که خواهد می دوستش از اوقات گاهی و نكرده مطرح را سوالش خودش آید

 در پاسخ و پرسش و کالسی و گروهی هاي بحث در.کند می صحبت نشيند می کنارش که نفر یک با تنها

 جلوي در شفاهی گویی پاسخ برایز شود می خواسته او از که زمانی تنها و نيست داوطلب زمانی هيچ کالس

 پاسخ سواالت به لکام طور به نيست قادر شودو می حاضر پریده رنگ و مضطرب بسيار شود حاضر کالس

 .دهد

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

 براي زینب که کردند اشاره موضوع این به نيز داشتم،ایشان زینب به راجع مدرسه مدیر با که صحبتی در

 او به اجباري صورت به مسئوليتی که زمانی حتی.نيست داوطلب مدرسه هاي فعاليت از یک هيچ در شرکت

 خوبی و موثر ارتباط آموزان دانش سایر با تواند نمی چون نيست آن درست انجام به قادر شود می واگذار

 او با که زمانی.شود می دیده هایش کالسی هم از یكی با فقط حياط در تفریح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته

 داخل به شدن اردو جرات و ایستاده دفتر در کند،پشت مراجعه مدرسه دفتر به خواهم می او واز دارم کاري

 .ندارد را

 زینب والدین با مصاحبه-3

متاسفانه چند بار تصميم گرفتمم که با والدین زینب ارتباط برقرار کنم ولی آنها هرگز عالقه اي به همكاري 

 .با من و مدرسه از خود نشان ندادند
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 شده آوری جمع واطالعات ها داده تحلیل و تجزیه

 رفتار مشاهده تمرکز و دقت و عدم  دو زبانه بودن  علل با رابطه در هشد آوري جمع اطالعات به باتوجه

 کالس در زینب مشكل دالیل ترین مهم از شدم متوجه داشتم همكاران با که اي مصاحبه و کالس در زینب

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می

هاي تربيتی موسوم روز برخورد اصال سعی نمی کنند با دانش آموز مطابق با شيوه  که والدین تربيت نحوه -

 .کنند

 .آنان روزمره مشكالت و مسایل از نبودن آگاه و منزل در فرزندان با پدر دوستانه و صميمی ارتباط عدم-

 .سایرین مقابل در خود گرفتن کم دست و زینب پایين نفس به اعتماد-

 آشنایان و دوستان و فاميل  با زینب خانواده کم آمد و رفت و معاشرت

 از تعدادي با که صحبتی در که صورتی به. بود مشهود نيز همكاران سایر براي کالس در زینب اعمال و فتارر

 گروهی کارهاي و ها بحث در او شرکت عدم و و کالس در زینب بودن آرام و ساکت به همه داشتم همكاران

بيشتر اذیت می کند و من و وقتی یكبار پدر زینب به مدرسه آمد به من گفت زینب در منزل .کردند اشاره

 .مادرش براي اینكه آرامش داشته باشيم او را به مدرسه می فرستيم تا از اذیت کاري هاي او در امان بمانيم

 کالس در نشستن ساکت به توان می کالس در زینب تمرکز و دقت و عدم  دو زبانه بودن عالئم ترین مهم از

 پاسخ هنگام صدا تن و چهره رنگ ،تغيير داشتن صميمی دوست یک ،فقط کالس در سوال نكردن ،مطرح

 در نكردن مدرسه،شرکت و کالس در کاري هيچ انجام براي نشدن کالس،داوطلب در معلم سوال به دادن

 مدرسه مراسم سایر و صبحگاه مراسم اجراي در شرکت مدرسه،عدم مختلف مسابقات و پرورشی هاي فعاليت

 کرد اشاره
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 دوستانش  سایر مانند تواند نمی کند می احساس وي شدم متوجه داشتم زینب اب که دوستانه صحبت در

 است ممكن بزند حرفی اگر و نيست بلد را کردن صحبت خوب کند می ،فكر دهد انجام درست را کارها

 فعاليت در کمتر دليل همين به. .شود می دوستانش توسط گرفتن قرار تمسخر مورد و معلم ناراحتی باعث

 گروهی هاي فعاليت در و کند می صحبت کم و آرام بسيار کالس در و کند شرکت جانبی و یگروه هاي

مثل این است که : در این راستا چند جلسه با مشاور صحبت نمودم و مشاور به من گفت ..کند نمی شرکت

 فقط اگر تا آخر سال با( دقيقا همين جمله)زینب از یک محيط مثل جنگل وارد یک محيط دیگر شده 

. چون کال با محيط اجتماعی آشنایی ندارد.محيط و دیگر عوامل آشنا شود واقعا کار بزرگی صورت می گيرد

 .و دالیل مختلفی می تواند باشد که از خانواده نشات می گيرد

 : پیشنهادی های حل راه

 .کالسی فعاليت انجام و کالس در مسئوليت دادن.     1

 . آنها شكوفایی و رشد جهت در تالش و وي دادهاياستع و ها توانایی شناسایی.     2

 . او هاي موفقيت کوچكترین خاطر به آموز دانش تشویق.     3

 . آموزان دانش دیگر با مقایسه عدم.     4

 . اوليا با صحبت.     5

 آشنا کردن و وابستگی زینب به دانش آموزان و معلم.6

 آشنا کردن زینب با سنن مختلف. 7
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 : حل راه انتخاب دالیل

 حضور که بود این کالس فعاليت انجام و کالس در مسئوليت دادن یعنی اول حل راه انتخاب دالیل از.     1

 ناشی ترس همچنين.  نمایم جلوگيري وي دائمی حالی بی و رخوت از و داده افزایش کالس در را زینب موثر

 وي تالش و فعاليت و نفس به اعتماد حس اندتو می حل راه این.  ببرم بين از وي در را مسئوليت پذیرش از

 . دهد نشان موثر و آمد کار انرژي با آموزي دانش عنوان به را وي حضور و داده افزایش را

 پيش از بيش بالندگی نيز و آنها رشد و شكوفایی جهت توان می ها توانایی و ها استعداد باشناسایی.     2

 بروز عدم و اند شده پنهان وي جسمی و روحی مشكالت پس در که هایی توانایی.  نمود ریزي برنامه زینب

 وي حضور.  نماید می نامشخص و تاریک را وي آینده آنها به رسيدگی عدم. افزاید می مشكالت دامنه بر آنها

 و است داده قرار وي وجود در خداوند که باشد اي بالقوه استعدادهاي تمام شكوفایی با همراه باید جامعه در

 . است شده داده قرار بنده عهده بر حاضر تحصيلی سال در وظيفه این از تیقسم

 خواهد را خود مطلوب اثر باشد کوچک هرچند فعاليتی درقبال و موقع به که صورتی در تشویق عامل.     3

 بادیگران را خود ارتباط کرده می وسعی گيربوده گوشه تاکنون که زینب همچون خاصی مورد در.  گذاشت

 هاي شيوه به بایستی که باشد می مثبت تغييري ، بودن رشد وروبه فعاليت مشاهده. برساند حداقل به

 نيز و حضوردیگران در او از تشكر کند می معلم یا کالس به کمكی که مواقعی در.  گردد تقویت درست

 . شود می باعث را او خوب رفتارهاي افزایش و گذاشته وي بر ي ماندگار اثر وي موقع به تشویق

 کارهاي در که صورتی در کردن مقایسه.  دارد را خودش خاص اخالق و روحيات ، ها توانایی فرد هر.     4

 نمودن مقایسه وي شرایط به توجه بازینب مورد در اما.  بود خواهد رفتار کننده تقویت نيز آن اثر باشد مثبت

 مثبت اقدمات همان و شد خواهد وي رديدلس باعث زیرا بگيرد صورت نباید تكاليف انجام در مخصوصاً

 در نيز خودش تا گيرد انجام مقایسه خودش گذشته با بایستی صرفاً بلكه.  داد نخواهد انجام نيز را اندک

 . گيرد قرار رشدش به رو روند و پيشرفت جریان
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طریق کمكی به  با همسرم که کارمند بيمارستان است این موضوع را در ميان گذاشتم تا شاید بتوانم از این

با اینكه محل عبور پدر زینب که خدمتگزار بيمارستان است از همان مكان همسرم بود . زینب کرده باشم

 .حتی بارها او را از بيمارستان پيج کردند ولی جواب نداد. ولی سعی می کرد از آن مكان عبور نكند

 خودشان؛ کار شروع ابتداي با و شود سنجيده خودشان با آموزان دانش هاي رفت پيش شود سعی باید* 

 است بهتر و داد آنان به مناسب شفاهی یا کتبی خوردهاي باز آموزان دانش رفت پيش از مرحله هر در یعنی

 که را مطالبی و بخوانند ها آن روي از تا خواست ها آن از و داد را رشد مجالت آموزان دانش به کالس در

 یک برپایی یعنی.)بچسبانند کالس دیوار روي بر فردي یا وهیگر صورت به و کنند انتخاب دارند دوست

 تمام ي عهده از و ندارد هم خاصّی امكانات به نياز کار این اجراي(رشد مجالت مطالب از ساده نمایشگاه

 مجالت با روز یک " نام با را هفتگی ي برنامه از ساعاتی توان می حتی. آید می بر هم کالس آموزان دانش

 در چون. کرد تلفيق رشد مجالت با را تدریس ساعت آن در و داد اختصاص... و" رشد با شدر "یا "رشد

 فراگيرتر بسی که است شده یاد آموزشی هاي بسته از کتاب جاي به نيز تحوّل سند و ملّی درسی ي برنامه

 .شود می نيز... و رشد مجالت شامل و است درسی هاي کتاب از

 مناسبت ي درباره محتوا پر و ساده هاي متن و شعرها از آموزان دانش لغات گنجينه افزایش براي توان می*

 با آموزان دانش ببينيد بعداً. کرد استفاده هم... و مجله جلد روي قرآنی هاي پيام از حتی مذهبی، ملّی، هاي

 این به آموزان دانش.) کنند می پيشرفت نيز روخوانی در و کرده حفظ را رشد مجالت شعرهاي سرعتی چه

 (.دارند زیادي ي عالقه ها فعاليّت

 خواست آموزان دانش از و نوشت رنگی هاي کارت روي بر اند خوانده آموزان دانش که را حروفی توان می* 

 خود دفتر در و بسازند را جمالتی یا کلمات آن با و بگذارند هم کنار را ها کارت فردي یا گروهی صورت به تا

 می(. شود می بخش لذت فراگيران براي که شود می همراه بازي نوعی با وزشآم صورت این در. )بنویسند

 کلمات گروه یا فرد هر دقيقه چند مدت در که نحو این به داد انجام نيز مسابقه صورت به را کار این توان
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 و تر بيش کلمات آموزان داش که این براي البته( بشمارند را ها آن تعداد بعد و بنویسد را شده ساخته

 پایه آموزان دانش براي فعاليّت این البته)  نوشت تكراري ها کارت روي را حروف توان می بسازند بهتري

 (.دارد کارایی تر بيش دوم و اول هاي

 ؛(باز خانه کتاب طرح. )کنيد استفاده نيز خود کالس و مدرسه محدود هاي کتاب از توانيد می همچنين* 

 که را کتابی هر و بروند کالس ي خانه کتاب سراغ به دانيد می الزم که مواقعی در کالس آموزان دانش یعنی

 یا بخواهيد آنان از آنان کار به نهادن ارج براي ضمناً.) بخوانند و کنند انتخاب داشتند دوست خودشان

 نداستا ي خالصه و برده کار به خود انشاهاي در یا کنند بيان کالس در را ها داستان ي خالصه بعد روزهاي

 فراموش نيز ها برترین تشویق فردي، هاي تفاوت گرفتن نظر در با البته.)بخوانند کالس در و بنویسند را

 (.کنيد تقدیر آموزانتان دانش پيشرفت از ارزش کم چند هر هایی هدیه دادن با خاص مراسم در و نشود

 موثّر شود، می برگزار سال هر ها کتاب تغييرات به توجه با که هم خدمتی ضمن هاي دوره در شرکت* 

 .است

 دانش واژگان ي گنجينه افزایش براي انشا هاي زنگ در ناتمام هاي داستان تكميل از توان می ضمناً* 

 توجه با آموزان دانش ؛(".......................... که کردم می عبور خيابان از داشتم روزي مثالً. )گرفت بهره آموزان،

 .دهند ادامه دارند دوست جا هر تا ار داستان خود ي  سليقه به

 یا ویژه نيازهاي یا مرزي یا آموز دیر آموزان دانش با کار خصوص در که هایی همایش و ها کارگاه در* 

 .نمائيد شرکت شود، می برگزار تان منطقه سطح در نيز یادگيري اختالالت

 و ساده خيلی اردوهاي برگزاري با: ابجذّ تدریس براي آموزان دانش پيرامونِ طبيعت از الهام و گيري بهره*

 محيط از استفاده امكان آموزان دانش به خود، ي محله و شهر پارک یا روستا طبيعت در علمی هاي گردش

 را....و ها جوجه تعداد بخواهيد آموزان دانش از راه ضمن در مثالً. بدهيد را تربيتی و تعليم رسمی غير هاي
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 عرض و طول قدم با بشمارند، را ها گل تعداد است، چيزي چه شبيه پارک داخل آب حوض بگویند بشمارند،

 کار به جمله یک در بينند می که را چيزي چند آورند، بدست را آن مساحت و زده اندازه را اي باغچه

 یا مرور را دروس اغلب توان می ساده گردش یک ضمن در... )و بنویسند خود گردش از ساده ببرند،گزارشی

 (دکر تدریس

 پيش هاي کالس در دبستان اول ي پایه به ورود بدوِ آموزان دانش بخواهيد آموزان دانش اولياي از* 

 ماهه یک آمادگی ي دوره یک حداقل اداره هماهنگی با خودتان نبود امكان این اگر و کنند شرکت دبستانی

 .کنيد برگزار دوزبانه آموزان دانش این براي

 این. کنند صحبت معيار فارسی زبان به خود آموزان دانش با نيز خانه در واهيدبخ آموزان دانش والدین از* 

 فارسی زبان به آنان صحبت و آموزان دانش لغات ي گنجينه افزایش در شما به شایانی کمک والدین کار

 .کرد خواهد

 دانش لغات گنجينه افزایش در( الكترونيک کتاب و کيف جمله از) تدریس نوین هاي فناوري از استفاده* 

 را الزم امكانات مدرسه اگر) است موثّر درسی مطالب تمامی تر بادوام و تر سریع و بهتر یادگيري و آموزان

. نمائيد نصب خود شخصی تاپ لپ روي بر را نظرتان مورد ي پایه الكترونيک کتاب افزار نرم توانيد می ندارد

 دیرتر و گيرند می یاد را مختلف دروس مطالب آموزان دانش زود خيلی  که داده نشان کار این اجرا ي تجربه

 (.شد خواهد شادي محيط یک به تبدیل هم کالستان و کنند می فراموش

 همكاران، ازوبالگ استفاده یادگيري، اختالالت یا مشكالت خصوص در مند ارزش هاي کتاب ي مطالعه* 

 .باشد می كالتمش نوع این حل براي راهكاراها جمله از نيز اینترنت در جستجو

 و بحث و مجتمع یا مدرسه آموزگاران شوراي جلسات در طرح ضمن توانيد می خود مشكالت مورد در* 

 .شوید مند بهره نيز زمينه این در همكارانتان نظرات از آنان، با نظر تبادل
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 در وهشپژ آموزان، دانش رفت پيش جریان و بهبود ميزانِ کردنِ رصد براي مناسب راهكارهاي از یكی* 

 و کرده مشورت دارند را شما آموزان دانش مشكل که همكارانی با است بهتر. است پژوهی اقدام یا عمل

 انجام پژوهی اقدام یک قالب در را "محلّی گویش داري آموزانِ دانش لغات ي گنجينه افزایش " مشكل

 .دهيد

 : گیری تصمیم از پس شده انجام اقدامات توصیف

 تا شدم آن بر باشد تنها اوقات بيشتر در کرد می سعی و بود فراري جمع از زینب ینكها به توجه با.     1

 لذا. باشد پيش از بيشتر آموزان دانش دیگر با وي ارتباطات و تر مشخص کالس در حضورش که کنم کاري

 حضور برگه بردن تابلو، کردن پاک و ها بچه تكاليف آوري جمع که کالس در متعدد هاي مسئوليت دادن با

 و درکالس مسئوليت دادن براي.  کوشيدم راستا این در بود موارد این ي جمله از آموزشگاه دفتر به غياب و

 از دیگر یكی لذا آمد نمی بر هایش مسئوليت عهده از تنهایی بهزینب اینكه به عنایت با کالسی فعاليت انجام

 نظر زیر را آنها نامحسوسی طور به نيز خودم و برگزیدم وي هميار و همراه عنوان به نيز را آموزان دانش

 بسياري در. دهم شرح برایش را کارها دادن انجام موقع به و صحيح طریقه تا کردم می سعی هميشه.  گرفتم

 . دهد انجام را کارش من مثل تا خواستم می او از سپس و دادم می انجام را کاري خودم موارد از

 آداب و بگوید سخن زیبایی و خوبی به تواند می زینب که بردم یپ وي هاي فعاليت بامشاهده.     2

 را وي گوید پاسخ شفاهی سواالت به بایست می که هایی درس در نمودم سعی لذا. نماید رعایت را اجتماعی

 پاسخی به رسيدن براي داد می اجازه وقت که آنجا تا کردم تالش و دهم شرکت ها پاسخ و پرسش در نيز

 هاي خواسته تواند می وي شدم متوجه کالس در زینب هاي تالش حين در.  بمانم منتظر وا طرف از صحيح

 تواند می او.  نماید برقرار دیگر همكاران با نيز و آموزان دانش با مناسبی ارتباط و کند بيان خوبی به را خود

 همكاران دیگر یا گاهآموزش دفتري عوامل با کاري که مواقعی در نمودم سعی نتيجه در کند صحبت خوبی به

 . کارنمایم این انجام مامور را زینب داشتم
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 در او که مثبتی اقدامات با نيز و بودم ندیده زینب از قبالً که جمعی و مناسب عمل هر انجام از بعد.     3

 این که پرداختم می آموزان دانش دیگر حضور در وي تشویق به داد می انجام محوله وظایف ي ایفا و کالس

 عنوان به وي انتخاب – جایزه اهداء وي، براي کالس زدن دست – امتيازي کارت دادن شامل ها شویقت

 . بود کالس نماینده

 فعاليتهاي در لذا ننمایم مقایسه هم با را آموزان دانش از کدام هيچ که است این بر من سعی معموالً.     4

 پيشرفت مشاهده از پس و کردم می مقایسه خودش با فقط و فقط رازینب نظر مورد تكاليف انجام و کالسی

 هرگاه.  کنم می تشویق را او وي پيشرفت خاطر به و مقایسه خودش قبلی تكاليف با را آن ، وي اندک حتی

 او آمد نمی بر وظایفش عهده از عكس بر یا داد می انجام خوبی به را خود تكاليف یا ميداد انجام را کارمثبتی

 گوشزد او به مدام و کردم می مقایسه خودش با تنها مورد هر در را او بلكه کردم نمی سهمقای کسی هيچ با را

 روز تو مثالً که گفتم می او به کاري کم صورت در یا اي کرده پيشرفت قبل به نسبت تو که کردم می

 . نكردي دقت االن ولی دادي انجام خوبی به را کار این گذشته

 2گرد آوری شواهد 

 . گردید مشاهده مشخص صورت به زیر نتایج شده ارائه هاي حل هرا اجراي با

 زمان مرور به که کردم مشاهده گذاشتم زینب عهده بر که گوناگونی هاي مسئوليت پذیرفتن از پس.     1

 تواند می که آنجا تا کرد می سعی و برد می لذت گروهی فعاليتهاي انجام از.  شد بيشتر وي نفس به اعتماد

 دهد انجام درستی به را کارش نتواند اینكه از او ترس.  بپذیرد را جمع شرایط و قراردهد جمع در را خود

 . بود باالرفته بسيار پشتكارش و جرأت و بود کرده پيدا چشگيري کاهش

 انجام شخصاً را خود تكاليف. نمود شدن شكوفا به شروع زینب هاي توانایی و استعدادها اندک اندک.     2

 می توجه جلب طریق این به و گفت می سخن زیبا. داشت اي مالحظه قابل پيشرفت  دردرس.  داد می

 . نمود



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

19 
 

 و مناسب نتایج به را او که نمود می فعاليتهایی تكرار در سعی شد می تشویق که موفقيتی هر از پس.     3

 برخوردار بهتري و بيشتر امتيازات از بتواند که کرد می حرکت مسيري در همواره.  رساند می دلخواهش

 را او و کرد می دوچندان را فعاليتهایش شد می او نصيب جمع در تشویق از که خوشایندي احساس.  گردد

 . داشت امی و فعاليت به زیاد سكون حالت از

 با فقط و فقط او شكست یا پيروزي و فعاليت هر و شد نمی مقایسه دیگر آموزان دانش با اینكه از.     4

 احساس او به کرد نمی آزرده را روحش کالس زرنگ آموزان دانش سرکوفت دیگر و شد می مقایسه خودش

 به را تكاليفش کرد می سعی هميشه.  بود مشاهده قابل او رفتار تغيير در مسئله این که داد می خوشایندي

 . بيابد پرسش هر براي درستی جواب تا نمود می دقت و دهد انجام موقع

 ی دانش آموزان دو زبانهبازی های آموزشی برا

  I      .را فارسی کلمات. کنيد تقسيم گروه دو به را خود کالس هاي بچه: بده جواب و بشنو آموزشی بازي 

 دوم دسته و کنند تكرار را آن شنيدند را "جاندار" یک اسم گاه هر بخواهيد اول گروه از. بخوانيد ها آن براي

 رنگ، نه و بود جاندار نه اي کلمه اگر و کنند تكرار را آن شنيدند ار "رنگ" یک اسم هرگاه آموزان دانش از

 :مثال عنوان به. نمایند سكوت گروه دو هر

 - اردک - سفيد - ليوان - سنگ - کبوتر - قرمز - بنفش - شير - زرد - برف - مادر - بابا - سيب - آهو

 نارنجی - خروس - آفتاب - کوه - سياه - اي قهوه - ماشين - مرغ

 II      .زبان در آن ي واژه که دیگري چيز هر یا ميوه وسيله، چند: نكن فراموش ولی کن نگاه آموزشی بازي 

 دانش از. بكشيد آن روي بزرگی پارچه و بگذارید ميز روي دارد فرق آموز دانش محلی گویش با فارسی

 پارچه با سپس بردارید، را ارچهپ ثانيه 22 براي. بيایند ميز جلوي بخواهيد نفري سه هاي دسته در آموزان

 هر. اورند زبان بر اند دیده که را اشيایی فارسی نام بخواهيد آموزان دانش از اینک بپوشانيد، را وسایل روي

 .است بازي برنده آورد، زبان بر فارسی صحيح واژه بيشتري تعداد که آموز دانش
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 در مشارکت براي ها بچه ي انگيزه افزایش هتج فقط بازي این در شدن برنده که باشيد داشته توجه: تذکر

 .کند معطوف امر این بر را خود توجه تمام باید آموزگار و است فارسی زبان یادگيري امر

III      .آموزان دانش از کدام هر و بگيرید نظر در را کوتاهی داستان: معلم قصه روي از نمایش آموزشی بازي 

 پدربزرگ مادربزرگ، دختر، پسر، مادر، پدر، مثال. کنيد نامگذاري داستان این قهرمانان از یكی نام به را خود

 داستان جاي هر بخواهيد ها آن از سپس....  و خروس روباه، کبوتر، گرگ، شير، مانند؛ حيوانات اسامی یا...  و

 . دهند نشان را نظر مورد حيوان یا فرد نقش صدا تقليد یا حرکات با آمد، شما زبان بر ها آن نام

IV      .فرایند بهبود و کلمات فارسی نام آموزش براي آموزشی بازي این: فروش و خرید آموزشی بازي 

 آموزش براي) فروشی ميوه مغازه از فروش و خرید مثال. کند می کمک فارسی زبان به آموزان دانش ارتباطی

 پنير، شير، فارسی هاي نام آموزش براي) خواربارفروشی و( ها آن قيمت و ها ميوه ها، سبزي فارسی هاي نام

 ...(. و مرغ تخم ماست، کره، برنج، روغن، دوغ،

V      .فرودگاه، آهن، راه به مربوط هاي مكالمه انجام و مسافر یک نقش در بازي: مسافرت آموزشی بازي 

 هاي استان و شيراز و اصفهان در خيالی گردش قم، و مشهد زیارت ها، بوس مينی و ها اتوبوس ترمينال

 .کند می فراهم را آموزان دانش به فارسی زبان آموزش براي مناسبی زمينه شمالی

VI      .سينه روي را آن عكس یا تصویر و برگزینيد نامی ها بچه از کدام هر براي: توپ پرتاب آموزشی بازي 

 نوبت به شما .بایستند وار دایره بگویيد سپس. اش سينه روي سيب عكس با سيب اقاي مثال.بچسبانيد او

 را فارسی نام این باید، توپ صاحب. بگویيد فارسی زبان به را ها بچه از یكی نام و بدهيد ها آن به را توپ

 .دهد قرار هدف است نام آن صاحب که را خود همكالسی توپ با درستی به و دهد تشخيص
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VII      .آن به سپس کنيد، گذاري نام متضاد کلمات با دو به دو را ها بچه: دشمن و دوست آموزشی بازي 

 یا کند بلند را خود راست دست باید کلمه آن مخالف آوردم، زبان بر را کلمه یک من هرگاه": بگویيد ها

 :نمونه عنوان به "... و ببندد را خود چپ چشم

 ... و – گرم با سرد - بزرگ با کوچک - روز با شب - بلند با کوتاه - دشمن با دوست

VIII      .می را اي کلمه آموزان دانش از یكی بازي این در: کلمات آخر صداي با سازي کلمه آموزشی بازي 

 شود شروع "ب" یعنی "سيب" پایانی صداي با که بگوید اي کلمه باید بعدي آموز دانش ؛"سيب" مثل گوید

 .یابد می ادامه ترتيب همين به بازي این. "بابا" مثل

IX      .از یكی به را دیگري چيز هر و ابزار ميوه، حيوان، یک تصویر: کن داپي و کن گوش آموزشی بازي 

 سپس. دهد می توضيح فارسی زبان به آن ي درباره بگوید، را تصویر آن اسم که آن بدون او. بدهيد کودکان

. بدهيد کودک یک به را بعدي تصویر زدند حدس درست ها بچه اگر. زنند می حدس را تصویر آن نام ها بچه

 .دهد توضيح تر بيش را تصویر باید کودک هر اند، نزده حدس درست را چيز آن اسم ها بچه که قعیمو تا

X      .یاد خوبی به را فارسی زبان معنایی اي حوزه آموزان دانش اینكه براي: ناجور و جور آموزشی بازي 

 ناجور کلمه باید ها آن. كشيدب را ها آن تصویر یا بگویيد ها آن به را کلمه چند سرگرمی بازي یک در بگيرند

 ميز، اسب،: مثال این مانند. کند پيدا دارد، فرق دیگر کلمات معنایی ي حوزه با اش معنایی ي حوزه که را

 .(است متفاوت دیگر واژه 3 با ميز کلمه شده، داده کلمه 4 بين در) سگ گربه،

 آموزان دانش در نفس به اعتماد تقویت برای توصیه چند

 به اعتماد در ضعف نوجوانان، و کودکان در شخصيتّی و رفتاري اختالالت از بسياري عمده یلدال از یكی

 این از بسياري درمان و اصالح در امروزه این بنابر است،( نفس عزت) خودارزشمندي احساس و نفس

 نقش آنان، اجتماعی و فردي مهارتهاي و نفس به اعتماد و نفس عزت احساس تقویّت و پرورش اختالالت،
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 و کودکان روانی سالمت و شخصيت رشد در نفس عزت اهميّت به توجه با رو این از. کند می ایفا بسزایی

 می توصيه تربيّت و تعليم اندرکاران دست و والدین به زیر موارد آن، افزایش و تقویت جهت در نوجوانان،

 :شود

 .کنيد تقویت نوجوانان و کودکان در را مذهبی ایمان و دینی روحيه-1 

 .را ها ناتوانی نه دهيد، قرار نظر مورد را آنها هاي توانمندي نوجوانان، و کودکان با برخورد در کنيد سعی -2

 .کنيد فراهم آنها براي را آزاد و مستقل هاي فعاليت از خوشایند هاي تجربه کسب زمينه -3

 .دهيد افزایش را آنان آميز موفقيت هاي تجربه-4

 .دهيد افزایش احتمالی هاي ناکامی با شدن مواجه براي را نوجوانان و کودکان تحمّل قدرت-5

 .کنيد تقویت را نوجوانان و کودکان مطلوب حال عين در و مطمئن و مصمّم رفتار -6

 .دهيد یاري خود عواطف و احساسات کنترل در را نوجوانان و کودکان -7

 .دهيد افزایش را نفس به ماداعت فاقد و کمرو نوجوانان و کودکان اجتماعی مهارتهاي-8

 .کنيد آشنا مطلوب رفتاري الگوهاي با را آنان -1

 .کنيد خودداري آموزان دانش ي درباره تحقيرآميز و تنبيهی رفتار گونه هر انجام از-12

 .دهيد قرار نظر مورد را فردي تفاوتهاي و بپرهيزید آموزان دانش کردن مقایسه از -11

 .باشيد منطقی و مالیم نوجوانان، و کودکان با برخورد در-12

 .بگذارید احترام آنها نظریات به و بدهيد خویش آموزان دانش به را وجود ابراز اجازه -13
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 درک و لمس قابل عينی، و ساده صورت به را آنها و نكنيد تحميل آموزان دانش به را خویش نظریات -14

 . دهيد توضيح آنان براي

 .بدهيد مسئوليت هایش اناییتو درحد آموزان دانش به -15

 .کنيد تشویق و ارشاد هدایت، را آنها روزانه، کارهاي انجام در -16

 .دهيد بازي و فعاليّت اجازه لزوم حد در آنها به -17

 .باشيد داشته طردکنندگی نه و پذیرندگی، حالت آنان با برخورد در-18

 .رهيزیدبپ خودتان به آموزان دانش حد از بيش کردن وابسته از -11

 .نترسانيد خرافی موضوعات با گاه هيچ را آنها -22

 .کنيد رفتار یكسان آنانظ با و نشوید قائل تبعيض آموزان دانش بين -21

 به ارزش تا دهيد فرصت او به نگذارید، شان اختيار در سریع و راحتی به خواهند می آنها که چه هر-22

 .کند درک را داشتن استحقاق لذّت و آوردن دست

 تا و بپذیرید گرمی به را آنها نباشيد، تفاوت بی خود، نوجوانان یا کودکان عواطف و احساسات به نسبت-23

 .کنيد یاري را آنها امكان حد

 .کنيد رفتار صميمی دوستان همانند آنها با-24

 نوجوان یا کودک رفتار یا روحيه در( مادر و پدر ميان) خانه در لفظی مشاجرات که باشيد داشته توجه-25

 .شود می منعكس

 .نباشيد تفاوت بی آنها به نسبت و دهيد اهميت کودکان زندگی در مناسب تفریحات و ها سرگرمی به-26



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

24 
 

 محبت ترین سالم و ترین خالص. نشود ابراز سطحی تظاهرات صورت به فرزندتان به نسبت شما محبّت-27

 گر جلوه آورید، می عمل به فرزندتان به استقالل و نفس به اعتماد اعطاي براي روزمره طور به که تالشی در

 .شود می

 اثر صميميّت، با توأم متوسط محبت نگيرید، پيش در را یاتفریط افراط راه کودکان، به کردن محبّت در-28

 .دارد فراوانتري

 رفتار رنوزادوا او با هرگز اما است، احترام قابل و داشتنی دوست بداند که بدهيد احساسی فرزندتان به -21

 .نكنيد

 .سازید برآورده درست و معقول حدّ در را کودکان توقعات-32

 .بپرهيزید جدي طور به آنها کردن مسخره از و نزنيد صدا نامناسب القاب با را آنها گاه هيچ-31

 .دهيد خرج به جدیّت آموزان دانش بالقوه استعدادهاي پرورش در -32

 بر تأکيد زیرا آنان، پيشرفت بر نه شود تأکيد یادگيري در موزانآ دانش فعاليت بر آموزشی، شرایط در-33

 .است آموزان دانش کوششهاي ي برانگيزنده پاسخ، نادرستی و درستی بر تأکيد جاي به یادگيري، فعاليت

 هاي موقعيّت در است، داده نشان تحقيقات. یابد کاهش نمره کسب براي آموزان دانش ميان رقابت-34

 شكست با دارند، باالیی نفس عزّت که آموزانی دانش حتّی دارد، وجود رقابت آموزان دانش ميان که آموزشی

 .یابد می افزایش آنها در خود از انتقاد آن دنبال به و شوند می رو روبه

 .باشيم توجّهی شایان نفس عزّت داراي خود باید دهيم، پرورش باال نفس عزّت با کودکی که آن براي -35
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 مدرسه شروع با آموزان دانش در نفس به اعتماد تقویت

 چه بياموزیم کودکمان به داریم قصد که زمانی است، نفس به اعتماد تقویت براي خوبی زمان مدرسه شروع

 باعث که را احساساتی باید کند، تالش چگونه ها آن به رسيدن براي و باشد داشته زندگی در را اهدافی

 خود از که سختی توقعات و باورها باید منظور این به. دهيم کاهش شود می ها آن در منفی تفكرات تقویت

 :و دهيم تغيير را بخشد می شدت آن به و شود می نفس عزت شدن ضعيف باعث و دارد

 .کنيم صحبت وي با دیگران و خود احساسات از -

 .کنيم می درک را احساسش که سازیم مطمئن را او -

 .ببرد کار به منطقی روش اساتشاحس ابراز براي که بياموزیم او به -

 شک بدون بخورد شكست کاري در اگر کند می فكر زیرا است، نگران دائم دارد اندک نفس عزت که کودکی

 هاي موقعيت در فقط و ندارد جدید موضوعات آزمودن به اي عالقه بنابراین شود، می تحقير یا و تنبيه

 در را نفس به اعتماد عدم احساس بتواند که این رايب. کند می خيال آسودگی احساس آشنا و شده امتحان

 نظم و کنترل قيافه خود به تا شود می تشریفاتی و ناپذیر انعطاف و خشک اي برنامه پيرو ببرد، بين از خود

 .ندارد اعتمادي هایش توانایی به نسبت زیرا بدهد داشتن

 و کرده لياقتی بی احساس بيشتر نتيجه در کند می سرزنش مرتب را خودش شود اشتباهی مرتكب هرگاه

 بين از او در انگيزه که زمانی از پس و دهد می دست از هم را اش انگيزه و کند تالش بيند نمی لزومی دیگر

 تشویش دچار را کودک مدرسه، تكاليف اوقات بيشتر. سازد خشنود را او که داشت نخواهد وجود چيزي رفت

 تكاليف دادن انجام هنگام کودکانمان که این براي. برد می بين از را او نفس به اعتماد نگرانی این و کند می

 حواسشان که سروصدا بی و آرام اتاقی در را خود تكاليف باید نشوند، نگرانی و اضطراب دچار شان مدرسه
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 ها آن بر غالب ترسی و شده اضطراب و تشویش باعث ذهنی آشفتگی که چرا دهند، انجام نشود پرت

 .گيرد می ها آن از را حواس تمرکز که دشو می مستولی

 :باید خود فرزندان به کمک برای والدین

 در است پذیرفتنی رفتاري چرا که دهند توضيح دقيقا و بگيرند نظر در کافی وقت خود فرزندان براي( 1

 نه دهند قرار خطاب مورد را خاص رفتار آن خود فرزند سرزنش هنگام و نيست چنين دیگر رفتاري که حالی

 .را کودک شخصيت

 عجله، زیرا بگذارید کافی وقت آن اصالح براي دارد امكان که جایی تا گيرد می صورت اشتباهی وقتی( 2

 .کند می نگران را کودک

 را ها آموزش است ممكن کودک یک مثالً. دهيد آموزش خود کودک به گوناگون هاي راه از کنيد سعی( 3

 کامالً باشد ساده که هم قدر هر دهد انجام او باید که را کاري اینبنابر نكند درک شفاهی صورت به تنها

 .بياموزید او به عملی طور به را گذاشتن تلفنی پيام مثالً دهيد انجام عملی طور به و داده شرح

 تشویق، البته کنند تحسين یا تشویق دائم را او باید برهانند نگرانی از را کودکشان که این براي والدین( 4

 می انجام که آنچه از و کنند می انتقاد خيلی خود کارهاي از معموالً کودکان. نباشد ناپخته و آميز قاغرا

 .نيستند راضی زیاد دهند

 به نسبت فرزندتان واکنش. کنند می تلقی مزاحمت جور یک را تمجيد و تعریف نوع هر کودکان از برخی( 5

 خاطر آشفته مثبت تعریفی هنگام حتی کودکتان که شدید متوجه وقتی و کنيد مشاهده را تمجيد و تعریف

 .باشيد نداشته کارش به کاري و بگذارید خود حال به را او دارد امكان که جایی تا شود می مضطرب و
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 چند نه ـ کار یک روي تا کنند تشویق را او باید کند کنترل را خود خشم تواند نمی که کودکی والدین( 6

 است ممكن زیرا بپرهيزد گرسنگی و خستگی از ناشی اضطراب و اضافی بار از و بگذارد وقت -همزمان کار

 .بدهد دست از اهدافش به رسيدن راه در را اميدش

 .دارد اهدافی چه که بپرسند کودک از باید والدین( 7

 همخوانی واقعيت با هدفش آیا دهد تشخيص که کنند کمک او به باید شد مشخص کودک هدف وقتی( 8

 .کنند تشویق را او آن، به رسيدن براي بود چنين اگر و رخي یا دارد

 توصیه به همکاران

همان طوري که می دانيد هر قدر معلّم،زمينه ي بحث و گفتگو را در بين دانش آموزان با زبان خودشان * 

با افكار  ها با استقبال مسایل و مشكالت خود را با معلّم مربوطه مطرح کنند و معلّم خود را فراهم آورد و آن

ها را هدایت و راهنمایی کند،  گنجينه لغات فراگيران در ضمن بحث افزایش  و عقاید آنها نزدیک و سپس آن

 .می یابد

معلّم بایستی شرایطی را ایجاد نماید که در ارتباط با بحث و گفتگو در محيط هاي آموزشی زمينه ي * 

فتار معلّم با دانش آموزان مهم است و هرگونه عدم عملكرد و نوع ر. اعتماد براي دانش آموزان ایجاد شود

به نظر من معلّمی که در دانش آموزان خود، اعتماد به نفس ایجاد می . توجّه ممكن است ضایعه ایجاد کند

 .کند،در این راه موفّق است

قط اگر ما معلّمان کاري کنيم که زمينه ي پرسش گري براي دانش آموزان آماده شود، دانش آموزان ف* 

پذیرنده و مطيع محض بار نخواهند آمد و تفكر و تعقل در آنان خشكيده نخواهد شد وگنجينه لغات 

استفاده از انواع پرسش ها در جریان تدریس مثل پرسش هاي چرایی، پرسش .)فراگيران افزایش می یابد

 ...(هاي جوینده وضوح و



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

28 
 

تجربه نشان . را در سطح مدرسه مشخص نمایدمعلّم باید به دانش آموزان مسئوليت بدهد و وظایف آنها * 

داده، دادن مسئوليت به فراگيران وارائه ي گزارش کار توسط آنان کمک فراوانی به افزایش گنجينه ي 

 .لغاتشان می کند

سند تحوّل بنيادین است، در هدایت دانش آموزان جهت  3/17استفاده ازالگوهاي فعال تدریس که دربند* 

با بكارگيري الگوهاي فعال تدریس حتماً . و کشف عالیق وتوانایی هاي آنها فراهم است شكوفایی استعدادها 

 .گنجينه لغات دانش آموزان نيز افزایش می یابد

البته همه می دانيم که الزمه ي پيش رفت در این زمينه، این است که معلّم در زمينه ي پيشرفت کار * 

در نظام آموزش و پرورش .خوردار و صبور و شكيبا باشددانش آموزان از ایمان قوي و سعه ي صدر  بر

معلّم،الگو، مربّی و راهنماي دانش آموزان و هدایت کننده فرآیند تعليم وتربيت در کالس می باشد و به 

تناسب این مسئوليت، باید اختيار الزم براي اجراي برنامه هاي آموزشی و پرورشی به او داده شود و امكان 

ست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش و نيز مشارکت در تهيه ي کتب درسی و وسایل اظهارنظر در سيا

سند تحوّل بنيادین بخشی از محتواهاي 3/11اميد است با توجه به راهكار. کمک آموزشی براي او فراهم گردد

( محلّیدانش آموزان با گویش )کتاب هاي درسی به مناطق واگذار شود تا این گونه مشكالت مناطق دوزبانه

 .مرتفع گردد

 :پیشنهادها ورهنمودهای کاربردی

پيش از ورود در مدرسه،دوره هاي آمادگی دولتی مخصوص دوزبانه ها دایرشود وشرط ثبت نام در پایه -1

 اول دبستان داشتن گواهی از این مراکز باشد

  تربيت معلمان ویژه-2

  استفاده ازمعلمان بومی آن منطقه-3

                                                             
تاکید بر سیاست تولید بسته های آموزشی و سیاست چند تالیفی در کتاب های درسی.....  1/9راهکار 
1  
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بستان ،تأکيد بر آموزش شفاهی و عملی باشد وازتصاویر، لوحه وسایر وسایل کمک در آموزش قبل از د -4

 .آموزشی استفاده شود

برگذاري وارایه آموزش هاي جبرانی ویژه دانش آموزان دوزبانه در پيشرفت تحصيلی این دانش -5

ه خصوص صدا ارایه این برنامه هاي آموزشی ازطریق رسانه هاي گروهی، ب .واقع می شودموثر   آموزان

     .ثر استۆوسيما بيش ازهمه مفيد وم

 منابع فهرست

 . 1373 ، مترجم:  ناشر ،«  آن درمان هاي راه و عدم اعتماد به نفس» ، ژان ، شارتيه    -1

 . 1374 ، اميري انتشارات ، «روانی هاي نابسامانی و خانواده» ، علی ، قائمی    -2

 . 1372 ، تهران انتشارات ، «کودک مشاوره و ماییراهن» ، عبداهلل ، آبادي شفيع    -3

 . 1372نور، پيام انتشارات «بازي روانشناسی»  ، محمدعلی ، وند احمد    -4

 . 1371 تهران ، هنر سپند انتشارات «کودکان با مشاوره» ، محمد ، نژاد حسين    -5

 . 1372 تبریز ، آشنا انتشارات «کودک روانشناسی» ، پرویز ، خاکيه    -6

 . 1382 نور پيام انتشارات «اجتماعی هاي بافعاليت آشنایی» ، سيامک ، مهجور ، محمدعلی ، وند احمد -7

 . 1382 ، آموزشی کمک انتشارات ، 41 شماره «ابتدایی آموزش رشد نامه ماه»    -8

 . 1371 آموزشی کمک دفتر انتشارات ، 127 شماره «تكنولوژي رشد در آموزشی رشد نامه ماه»   -1

 . 1371 تهران دانشگاه انتشارات ، 255 شماره «پيوند ماهانه نشریه»  -12


