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و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در روند هدایت . . . اند تشكر نماییماند تشكر نماییماند تشكر نماییم

   ...داشته اند متشكریمداشته اند متشكریمداشته اند متشكریم   پژوهشپژوهشپژوهش
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 :چکیده

 و است استوار شنیداری حس بر بیشتر درسي مطالب از برخي یادگیری كه شود متبادر ذهن به نكته این شاید

 كه هایي رسانه و روشها از استفاده.كرد درگیر را بیشتری حواس... و علوم  مانند دروس بعضي در توان نمي

. باشد راهگشا تواند مي باشند داشته فعالیت و نباشند صرف شنونده فقط یادگیری فرایند طي آموزان دانش

 حقیقي اشیا با كار  ، فیلم ماشایت ، ها سازی شبیه ، آنالین های بازی علمي، گردش ، پانتومیم ، نقش ایفای

 بكارگیری در.... و بازی خمیر ، نقاشي ، ،مدل موالژ،ماكت مثل بعدی سه های ،رسانه  ای چندرسانه های ،محیط

 كه آموزشي روش یك عنوان به گاردنر چندگانه های هوش اساس بر تدریس. دارند بسزایي نقش حواس دیگر

 آموزش در حتي. است هدف این به نیل برای مفید های روش جمله از باشد تواند مي شده ذكر موارد دربرگیرنده

 قلب كار طرز در مثال. شود مي تاكید یادگیری محیط در مختلف حواس درگیری قابلیت بر  رایانه بر مبتني های

 مي یریز طرح ای گونه به را محیط ، محتوا طراح نباشد فراهم آموز دانش برای آن عیني مشاهده امكان وقتي
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 آن كار طرز ، بشنود را آن ضربان صدای ، بخواند قلب درباره تواند مي را متني آنكه با همزمان یادگیرنده كه كند

 ازدیاد مثال) ببیند قلب كار طرز در را آن تاثیر تا كند كم یا زیاد را مقادیری ، ببیند شده سازی شبیه طور به را

 یك كمك با طراح كه مواردی دیگر و(  قلب كار طرز بر آن تاثیر مقدارو كردن وارد با تنفس یا بدني فعالیت

با توجه به مطالب باال و آنچه گفته شد بنده در سال .كند مي لحاظ خود آموزشي دربرنامه  موضوع متخصص

تحصیلي اخیر تصمیم گرفتم بوسیله روش تدریس نوین و مبتني بر خالقیت و فناوری اطالعات دانش آموزانم را 

 .بكاربرم علوم بهتر درآموزش را گانه چند های حسق های مختلف با مفاهیم علوم درگیر كرده و از طری

 : كلیدواژه 

 دانش آموزان-علوم – آموزش - گانه چند های حس

 مقدمه 

مي بینیم ، مي شنویم ، لمس مي كنیم ،بو . از حواس پنج گانه خود برای دریافت اطالعات استفاده مي كنیم ما

 نتایج.دارند انسان یادگیری در سهمي  هر كدام از حواس. گاهي مي چشیم تا اطالعاتي كسب كنیم مي كنیم و

( سه چهارم)حدود هفتاد و پنج درصد  تقریبا كه داده نشان انسان یادگیری در حواس سهم مورد در تحقیقات

 طریق از درصد سه ، كردن لمس  طریق از درصد 6 ، شنیدن طریق از درصد 01 یادگیری از طریق دیدن، 

  دیدن طریق از یادگیری كه است این نمودار پیام یك. پذیرد مي صورت چشیدن طریق از درصد سه و بوییدن

 كودكان در بویژه امر این . شد سهم عمده ای در یادگیری خواهدداشتبا داشته نیز فعالیت آن طي فرد اگر بویژه

 .است تر پررنگ سالتر و سن كم
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پیام دیگر نمودار این است كه هر چقدر حواس بیشتری در یادگیری درگیر باشد فرد سریعتر ، كاملتر و عمیق تر 

  . فرا خواهد گرفت

 :بیان مسئله
 

 تحقیقات نتایج. هستند دارا یادگیرى در مختلف حواس كه است نقشى آموزشى وسایل و مواد از استفاده دالیل 

 خوبى به را تفاوت این زیر هاى یافته   .نیستند دارا یادگیرى در را واحدى نقش مختلف حواس كه اند داده نشان

   حدوداً متعارف انسان یك در كه كنند مى مشخص ها یافته این. دهند مى نشان

   .گیرد مى صورت بینایي حس كاربرد ازطریق یادگیرى %7۷ - 
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   .گیرد مى صورت شنوایي حس كاربرد ازطریق یادگیرى %01 - 

   .گیرد مى صورت المسه حس كاربرد ازطریق یادگیرى %5 - 

   .گیرد مى صورت بویایي حس كاربرد ازطریق یادگیرى %1 - 

   .گیرد مى صورت چشایي حس كاربرد ازطریق یادگیرى %1 - 

 و گرفته صورت بینایى حس كاربرد ازطریق( %75) انسان یادگیرى اعظم قسمت اگرچه كه شود مى مالحظه 

 دهد، مى تشكیل را %27 هم روى كه گیرد مى صورت چشایى و بویایى حس دو كاربرد ازطریق %02 مجموعاً

 و تحقیقات نتایج كه درحالى دارند، فراوان تأكید شنوایى حس %01 كاربرد بر معلمان موارد از بسیارى در معهذا

   :دهند مى قرار ما دراختیار را زیر اطالعات است آمده عمل به دادن گوش ٔ  زمینه در كه هایى پژوهش

  

 صرف ها دانشگاه و متوسطه مدارس در %1% و ابتدایى مدارس در فراگیران وقت از %61 حدود تقریباً -

   .شود مى دادن گوش

 تا پنجم یك حدود شاید) بسپارند خاطر به اند شنیده كه را نچهآ از ناچیزى قسمت تنها كه قادرند شاگردان - 

. هستند خود ذهن در ها شنیده از %51 كردن  حفظ به قادر متوسط طور به نیز بالغ اشخاص حتى(. سوم یك

   .یافت خواهد كاهش نیز نصف به میزان این بعد، دوماه حدود
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 با رابطه در ناچیزى تأثیر شنوایى حس كاربرد در زیاد نسبتاً وقت صرف باوجود شود مى مالحظه كه طور همان 

 ازجمله مختلف حواس كاربرد در منطقى و شده حساب ریزى برنامه كه درحالى. شود مى انسان نصیب یادگیرى

   .باشد داشته درپى را مفیدترى نتایج تواند مى بینایى

 كاربرد از توجهى قابل توجیه به است تباطار صاحبنظران از یكى كه (Edgar Dage) دیل ادگار رابطه، این در 

 مخروطى ظرف سمبولیك ولى عینى بصورت خود نظرات ارائه منظور به او. است پرداخته یادگیرى در حواس

 اهداف به دستیابي، راه در فراگیران كه ها فعالیت از دسته آن) یادگیرى تجارب كلیه كه گیرد مى درنظر را شكلى

 یك تا كند مى پیشنهاد بهتر بررسى منظور به سپس. دهیم مى قرار آن در را راگیرانف( دهند مى انجام آموزشى

 كلیه كه دهد مى نشان شود مى ارائه زیر در آن طرح كه برش این. آوریم مى وجود به مخروط از طولى برش

   :از عبارتند باال به پایین از ترتیب به كه گیرد مى جاى طبقه سه در كلى طور به تجارب

  آموزشى مشكالت و معضالت - فال 

   بصری و سمعى هاى نشانه - ب 

   ها سمبل و عالیم - ج 

  

 علمى بازدیدهاى نظیر اول دست و عینى مستقیم، تجارب شود، مى مشاهده مخروط برش طرح در كه گونه همان

 سمعى هاى نشانه و کمتحر فیلم و اسالید تصویر، از استفاده نظیر بصرى و سمعى هاى نشانه به نسبت پرورشى و

   .برخوردارند بیشترى عینیت از هستند كلمات آنها بارز ٔ  نمونه كه ها سمبل و عالیم به نسبت بصرى و
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 است بهتر فراگیران براى مناسب یادگیرى تجارب انتخاب در كه كند مى پیشنهاد چنین دلیل، این بر بنا 

 صورتى چنین در. نماییم ختم طبقه باالترین به را ابانتخ كار و كرده شروع تر پایین طبقات از االمكان حتى

 فراگیران براى دارد دربر را مختلف حواس كاربرد از تلفیقى كه را یادگیرى تجارب از مناسبى ٔ  مجموعه توان مى

 .نمود انتخاب

  توصیف وضعیت موجود

 .........پایه   آموزگارهم اكنو سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم و  .....مدت  ......اینجانب 

 چند های حس توانستم چگونه  موضوع تحقیقي كه انتخاب كردم درباره.هستم .......شهرستان  .......آموزشگاه 

  ؟ بكاربرم علوم بهتر درآموزش را گانه

دانش آموزان در كالس رغبتي به درس نشان نمي دهند و كالس  ردماحساس میكدر سال تحصیلي اخیر 

دانش آموزان پر  بتوانم تا كنم پیدا راهكارهایي من با انتخاب این موضوع قصد دارم. ایشان خسته كننده استبر

 .و سطح مهارت های زندگي دانش آموزانم را باال ببرم  داشته باشمانگیزه و پر انرژی 

 : 1گردآوری شواهد 

موزان در حین درس دادن است و صحبت در این مرحله بهترین روش جمع اوری اطالعات مشاهده رفتار دانش ا

عملكرد دانش آموزان در كالس مي كردن با معلمان در دفتر راجع به وضعیت دانش آموزان مي باشد و دیدن 

 .باشد

 آنها توجه عدم و موزانآ دانش حوصلگي بي    -

  درس به توجه عدم و انگیزه نداشتن    -

 س كال ساعت به كردن نگاه دائما و بودن سرگرم خود تحریر وسایل با    -

  مالي نظر از نبودن تامین و فردی مشكالت داشتن    -
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  تدریس یكنواختي و جالب مطالب نگفتن و  های مختلفآموزش مهارت  به معلمان بودن عالقه بي    -

 را آن مدوا و یادگیری میزان یادگیری در بیشتر چندگانه حواس از استفاده گفتیم كه همانطور یافته های علمي

 تمرین -0.سازند مي یادگیری درگیر را حواس سنتي آموزش از بیشتر ای رسانه چند سو این از. دهد مي افزایش

 مطرح 70%0 بالک و 62%0 بلوم توسط كه است موفقي یادگیری فنون از تسلط حد تا:  تسلط حد تا تكرار و

 روش بهترین از یكي را روش این كاربران فردی های تفاوت به توجه با خصوصي و مستقل تدریس و آموزش.شد

 تمرین و تكرار برای خود نیاز مورد زمان در كاربر و شده بخش بخش درسي واحدهای. است كرده معرفي ها

 رسانه چند یك در: آموزان دانش میان مشاركت تسهیل-2.برسد یادگیری در تسلط حد به تا كند مي استفاده

 عالقه مورد كه موضوعاتي درباره سنجیده گفتگوهای. باشد مي سریع و انآس بسیار كاربران میان مشاركت ای،

 ارائه آنان عالقمندی صورت در كاربران نظرات و عقاید، تجارب،. شود مي گذاشته میان در است كنندگان شركت

 و اه وبالگ در تواند مي غیرهمزمان. گیرد مي انجام غیرهمزمان و همزمان صورت دو به مشاركت این. شود مي

 میان مشاركت جهت آموزش در خاص زمان به نیاز بدون كاربر شدن درگیر كه چرا پذیرد انجام گفتگو میز

 .است كاربران

 رغبت و جذاب بسیار تواند مي كه مجازی درس كالس یك یا و رودررو كه آنالین جلسات مانند همزمان در اما

 باشد انگیز

 اطالعات به معني افزودن یعني معنایي بسط ای رسانه چند در: هیممفا بین ارتباط ایجاد برای كاربر به كمك-1

 روی را اطالعات واقع در كه خصیصه این. پذیرد مي صورت جذابیت با قبلي دانش با دادن ارتباط راه از تازه

 سازمانده پیش واضع آزوبل. شود مي جدید مفاهیم یادگیری موجب سازد مي استوار قبلي های سازمانده پیش

 جدید آزمون پیش از كه یادگیری مطالب به مربوط مفاهیم از ای مجموعه ها سازمانده پیش او زعم به. هاست

 :شود مي ارائه صورت دو به ها سازمانده پیش این. گیرد مي قرار فراگیر اختیار در مطلب آن تفضیلي جزئیات

 مي روشن مهم نكات و شده داده توضیح یكدیگر با آنها روابط كه كلي های اندیشه(: نمایشي) توضیحي 0- 1

 .گردد

 .كند مي برقرار ارتباط بیاموزند است قرار آنچه و قبلي های آموخته بین: ای مقایسه -1-2

 موضوع كاربر اگر یعني. است پذیری برگشت قابل دارد كه خاصیتي به توجه با ای رسانه چند در مفاهیم ارتباط

 رسي دست این. شود آشنا محتوا با قبلي گام یا قبلي های شاخه طریق از تواند مي نكرد، درک را مفهومي یا

 .شود مي طراحي جذاب و آسان بسیار
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. است خبرپردازی نظریه كند مي كمك خصیصه این به كه ای نظریه: تمایل صورت در كاربر برای درس تكرار-۷

 :كند مي تقسیم قسمت چهار به را حافظه نظریه این

 فراشناخت - بلندمدت حافظه - مدت كوتاه حافظه - حسي حافظه-

 مي حفظ ثانیه ۷ از كمتر مدت برای اطالعات و گذارند مي اثر ما های گیرنده بر دائم طور به كه حسي مخزن 

 .دارند قرار. . .  و پژواكي بویایي، شنوایي، چون هایي مخزن گوناگون های حواس در و شوند

 تمرین و تكرار راهبرد از باید موجود اطالعات حفظ برای و كند مي رمزگرداني را اطالعات كه مدت كوتاه حافظه

 .است هوشیارانه و ساده بسیار حافظه این در یادآوری. كرد استفاده

 صورت سه عمر،به تمام مشابه دارد ذخیره خود در را اطالعات طوالني بسیار كه ای حافظه مدت، بلند حافظه

 روندی - معنایي - دیرویدا حافظه -كند مي رمزگرداني را اطالعات

 حافظه در اطالعات كه چرا. دهد مي كاربر به را تكرار فرصت یادگیری در نظریه این به توجه با ای رسانه چند 

 حد به تا كند تكرار خود برای را یادگیری فرایند توانند مي تمایل صورت در كاربر و شده ثبت رایانه جانبي

 .برسد اشباع

 مفصل طور به كه دهند مي كاربر به را فرصت این ها ای رسانه چند: نیازها مقابل در اه برنامه پذیری انعطاف -5

 آموزی دانش اگر اینكه یعني بماند، عقب یادگیری فرایند از اینكه بدون بپردازد دیگر كار یك به یا كند استراحت

 آموز دانش این یادگیری در محتوا همان باشد داده درس را محتوا یك معلم و باشد داشته غیبت كالس در امروز

 .ندارد وجود ای رسانه چند در آسیب این ولي باشد مي عقیم

  .است یادگیرندگان توانایي سطح دارد، مثبت مستقیم رابطه یادگیری میزان با مستقیماً آنچه نیازها، نظریه طبق

 و پذیر انعطاف ای پدیده فتپیشر انگیزش آن طي كه چرا. كند مي پیشنهاد را اسناد نظریه 21%0 اینر برناردو

 .آنان تجارب نه است پیشرفت كننده تعیین ها، علت درباره افراد تفسیر و ادراک كه معنا بدین است، تغییر قابل

 خود مفهوم به كاربر شود مي موجب ای رسانه چند. پیشرفت نه كند تاكید یادگیری بر باید آموزش شرایط

 :كند مي معرفي را ویژگي سه وی. یابد دست مثبت

 به توجه با كاربر توانایي و كوشش دروني های ویژگي. دهد مي پاسخ را بیروني و دروني نیازهای كه منبع – الف

 .رسانه چند یك در موجود اطالعات و دیگران كمك بیروني ویژگي كند، مي كسب كه خود نیاز
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 ناپایداری. پیشرفت و توانایي چون ارپاید. اسناد یك ناپایداری یا پایداری به تصوری دلیل: ثبات وضعیت – ب

 .اقبال و بخت چون

 احساس فرد و گیرد مي صورت كاربر توسط است كاربر نیاز كه كوشش و سعي به توجه با: پذیری كنترل -ج

  .گیرد صورت پیوستار مانند به آموزشي فرایند یك در باید كه كند مي گناه احساس یا شایستگي

 آموزشي مواد

 :آن واحدهای و درسي عناصر تعریف -1

 .است محتوا و آموزش موضوع شامل درسي برنامه عنصرهای

 :داد پاسخ ذیل سئواالت به باید كرد مرتب درسي برنامه یك ای رسانه چند برای بتوان اینكه برای

 كند؟ مي تعیین را درسي برنامه كسي چه -0

 كنیم؟ سازماندهي ای چندرسانه در را درسي برنامه چگونه -2

 چیست؟ درسي برنامه در استفاده مورد منابع -1

 مختلف؟ های برنامه یا شود ریزی پي جامع برنامه یك آیا -۷

 چیست؟ تخصصي و عمومي پرورش و آموزش مالک -5

 شود؟ مي برقرا چگونه كاربران میان توازن و تعادل -6

 گیرد؟ مي قرار شایان توجه مورد موضوعات یا موضوع كدام -7

 گیرد؟ انجام تر سهل یادگیری تا كنیم مرتب را هبرنام چگونه -2

 گیرد؟ مي صورت چگونه محتوا در ارزشیابي -%

 كرد؟ كسب ها برنامه در تغییر جهت توان مي چگونه را بازخورد -01

 :تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 

 برای تجزیه تحلیل داده ها از روش شش پرسش استفاده مي كنم
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 و با انگیزه و دارای مهارت های زندگي تحقیق داشتن كالس با نشاط علت استفاده این:چرا -0

 ....استفاده از نظرات مدیر ومعاونین و پرسش از دانش اموزان و كتاب و غیره : چگونه-2

 من به عنوان معلم این كالس: چه كسي-1

 به كمك حواس پنج گانهآموزش برقراری : چه چیزی -۷

 كالس ریسم در از االن تا پایان تد: چه موقع-5

 به عنوان نمونه و ارجاع به سایر كالسها سومدر سر كالس : چه مكاني -6 

 

 :انتخاب راه حل یا راه حل های موقت

 پخش فیلم یا اسالید در سر كالس-0

 كنفرانس دادن دانش آموزان-2

 استفاده از كارگاه به جای درس تئوری -1

 برای هر فصل بازدید بردن دانش آموزان -۷

 درس علوممطالب و بروشورهایي در رابطه با ستفاده از ا -5
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 در رابطه با نقش علوم در زندگي متنوع صحبت كردن معلم در حین تدریس -6

 پخش فیلم های آموزش علوم به كمك دیتا-7

 ایجاد بستر مناسبي در رابطه با استفاده دانش آموزان از آزمایشگاه علوم -2

 :شیوه های اجراء

 حواس همه از كلي طور به .روش تدریس خود را به روش چند حسي تغییر دادم ر های باال عالوه بر راهكا

,  است دیدن طریق از ما گیری یاد مجموع از%  75   كـه  بصری یادگــــیری, دیگر بیان به, شود مي استفاده

 مجموع از% 6 هكـ,  كــردن لمس,  اسـت شنیدن طریق از ما یادگیری مجموع از%  01 كـه سمعي یادگیری

 چشیدن طــــریق از مـــا یادگیری مجموع از% 1 كه چشیدن,  اســت كردن لــــمس طریق از ما یادگیری

   . .است بوییدن طریق از یادگیری مجموع از% 1 كــه بوییدن   و اســـت

 

 75 كه بصری رییادگی, دیگر بیان به, شود مي استفاده حواس همه از كلي طور به حسي چند روش یادگیری در

 طریق از ما یادگیری مجموع از%  01 كه سمعي یادگیری,  است دیدن طریق از ما گیری یاد مجموع از% 

 از% 1 كه چشیدن,  است كردن لمس طریق از ما یادگیری مجموع از% 6 كه,  كردن لمس,  است شنیدن

 اگر.  است بوییدن طریق از رییادگی مجموع از% 1 كه بوییدن و است چشیدن طریق از ما یادگیری مجموع

 تحریك با و كند استفاده آموزشي های رسانه و وسایل از خود فراگیران در ادارک سطح بردن باال برای معلمي

 و قواعد تر راحت درک برای فیزیكي عوامل تمیز در سعي المسه و شنیداری ؛ بینایي بخصوص مختلف حواس

  . شود مي مفاهیم
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 تحریك وسیله یعني باشد باالتر ادراک در حواس تعداد چه هر است كرده استفاده سيح چند تدریس روش از او

 زنجیز حتي و تعمیم و درک و كرده كسب را بیشتری اطالعات تواند مي فراگیر ؛ باشد بیشتری حواس كننده

 شود مي نصب تابلو به رسانه این كه اینجاست در تفاوت حاال .دهد انجام تر سریع و تر راحت را قواعد كردن

 كند تدریس گر نشان چوب یا و لیزر با معلم و پاورپوینت یا و اسالید بصورت حتي... یا و پوستر یا چارت بصورت

 باز ولي سرایي؛ داستان و گویي قصه حتي جذاب بسیار بلكه سخنراني گویم نمي هم برد مي بكار كه روشي. 

 را یادگیری نه است كرده جلب بیشتر را فراگیران توجه و دقت فقط گیرد مي جای حافظه در فقط اطالعات

   !!كرده ترغیب

 گران موالژ این خود و دهد قرار آموزگار میز روی و ببرد كالس به خود با را ماكتي و مدل یا و موالژ معلمي

 به آورده در را عضوی وقت چند هر...  كند مي تشریح فراگیران برای و گرفته اختیار در انحصاری را قیمت

 مي خیره موالژ به و شده جذب بازی شعبده برنامه مانند كنجكاوی با فراگیران و پردازد مي آن مورد در توضیح

. آید مي پایین آن یادگیری تاثیر دیگر و كرده عوض نمایشي روش با را خود جای حسي چند روش این...شوند

 . است بیننده یك فقط رفراگی. است مدار معلم مستقیم روش و سنتي كامال و محور حافظه فقط

 حیوانات قفس كنار از منظم صفوف در حالیكه در وحش باغ در رفته مدرسه اردوی به كه آموزاني دانش مانند

 صورت یادگیری هم حالت این در...  دهد مي توضیحاتي حیوان آن خصوص در راهنما یا و معلم و شوند مي رد

  .گردد مي ذخیره خاطره بصورت یداریشن و دیداری حافظه در اطالعات یكسری گیرد نمي

)  حیوانات از دسته یك یا یكسری مورد در گروه هر شده تقسیم مختلف های گروه در آموزان دانش اگر حال

 روزنامه پاورپوینت، كنفرانس؛ بصورت نموده تهیه مطالب و تصویر و كرده تحقیق...(  و خزندگان -پرندگان
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 و مستقیم نیمه روش به محور معلم تدریس روش یك راحتي به ؛ دهند هارائ كالس به یاران تدریس دیواری؛

 .شود مي تبدیل یادگیری و یاددهي حتي

 :2شواهد  گرد آوری 

تغییرات چشمگیری را در رفتار  چند حسي و روش های نوین پس از بررسي رفتار دانش آموزان پس از آموزش  

زیادی به درس پیدا كرده بودند و از حواس مختلف در این دانش آموزان عالقه .و كردار آنان مشاهده نمودم 

 . و درس علوم را به صورت كاربردی فرا گرفتند.رابطه استفاده مي كردند

 :علوم تجربيپیشنهاداتي جهت فراگیری بهتر درس  

موجب  تدریس در فرایند یاد دهي ویادگیری كه  ان محترم با انواع روش های نوینآموزگاراستفاده وآشنایي  - 

 . مندی بیشتر دانش آموزان در بحث های درسي وعلمي مي شود  تنوع وعالقه

 . در كالس آموزگاردقیقه قبل از تدریس  21  پیش مطالعه درسي توسط دانش آموزان -

فیلم ،سي دی ونرم افزارهای آموزشي  مانند انواع علوم تجربيتهیه وسایل كمك آموزشي مربوط به آموزش  -

 . انآموزگارنقشه البته به شرط استفاده ازاین وسایل توسط رایانه ای ، 

 به صورت هدفمند وسازماندهي شده  علوم تجربيبرگزاری بازدید های علمي برای دانش آموزان در درس  -

ان ومسئوالن مدرسه ها با دانش آموزاني كه قصد انجام فعالیت های خارج آموزگارمشاركت هرچه بیشتر  -

د ، مانند تهیه ملزومات وامكانات برای تهیه ماكت ،وسایل دست ساخت وروزنامه مدرسه را دارن از

 وتحقیقات میداني وتشویق این گونه فعالیت ها  دیواری
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علوم تجربي ان آموزگارافزایش واهمیت دادن به دوره های تخصصي آموزش ضمن خدمت دانش افزایي  -

          وشركت فعال همكاران

   علوم تجربيمتخصص برای تدریس  ان غیرآموزگاراستفاده نكردن از - 

 ان آموزگاریادگیری توسط  –مستمر از نحوه تدریس وتهیه چك لیست های آموزشي   استفاده از ارزشیابي -

 ومجالت آموزشي این رشته  علوم تجربيمجهز كردن كتابخانه های مدارس به كتاب های  -

 مدارس ومناطق آموزش وپرورش وسیستم هوشمند رایانه ای ي علومدر صورت امكان تاسیس وتجهیز اتاق  -

 ان وجشنواره های از وسایل دست ساخت وتحقیقات دانش آموزی آموزگاربرگزاری جشنواره های تدریس  -

استفاده از سایت تكنولوژی آموزشي وتجهیز مدارس به وسایل مورد نیاز به خصوص نقشه های آموزشي الزم و   -

 كه تدریس مطالب آن به كارگاه آموزشي مناسب نیاز دارد  علوم تجربي نیاز آموزشي در درس  نرم افزارهای مورد

در صورت امكان برای هر درس كالسي اختصاص داده شود وامكانات الزم مورد نیاز برای هر درس به تناسب  -

  ودانش آموزان قرارداده شود آموزگاررشته تحصیلي ودرسي كه تدریس مي شود در اختیار 

استفاده بیشتر از نرم افزا رهای آموزشي مي تواند در عالقه دانش آموزان موثر باشد به عنوان مثال مطالب  -

علوم آماده كرده ودر كالس استفاده شود همانطوری كه بنده در دروس   powerpoint درسي را به صورت

 .تجربي این كار را انجام داده ام 



.فایل برای مشاهده است ین ا  

.فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید برای خرید    

19 
 

لمي فرهنگیان ودانش آموزان با امكانات وفضای فراهم  تشكیل بانك تشكیل وحمایت از انجمن های ع -  

 اطالعاتي در دسترس عموم از موفقیت ها وتجارب گذشته دانش آموزان برتر وفرهنگیان نمونه 

 پژوهشي نه صرفا در قالب گروههای آموزشي  –به شكل علمي  آموزگاراحیای پژوهشگاه  -

بعد از چند سال كمیت آموزشي   ه وهدفمند بركیفیت آموزشي كه به تبعبرنامه ریزی وسرمایه گذاری صبوران -

 . مورد نظر را نیز فراهم مي كند

 :پیشنهادات جهت شرکت دادن دانش آموزان در کار گروهي 

 یك كه شوند مطلبي متوجه توانند مي تر راحت اغلب ها آن. آموزند مي زیادی چیزهای همدیگر از آموزان دانش

 های كار صرف را خود وقت از بخشي كم دست برند مي لذت آموزان دانش اكثر. دهد مي وضیحت آموخته تازه

 .ببرید گروهي كار از بیشتری بهره تا كنند كمك شما به تواند مي زیر های پیشنهاد. كنند گروهي

 آموزش مزایای به راجع ها آن با. باشید صادق آموزان دانش با گروهي، های فعالیت برای خود دالیل با رابطه در-0

 .كنید صحبت گروهي

 تا بدهید ترتیب گروهي های فعالیت ها آن برای. كنید ریزی برنامه مساعي تشریك برای رقابت، جای به-2

 شود همه نصیب تجربه و تقسیم، گروه اعضای بین تكالیف

 بكنید یكدیگر از تتس گرفتن به تشویق را آموزان دانش. كنند كمك همدیگر به دهید یاری آموزان دانش به-1

 .كنند تمرین ها پرسش به دهي پاسخ در هم و منطقي سؤاالت طرح در همه رسمي، غیر صورت به بتوانند تا
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 خود های پاسخ ها آن كه است آن كار این خاصیت كمترین. بگمارید یكدیگر اوراق ارزشیابي به را آموزان دانش-۷

 یكدیگر، كار ارزشیابي در ها آن مهارت افزایش با متعاقباً. كنند قایسهم اید داده ها آن به كه هایي پاسخ نمونه با را

 معین ی ضابطه یك گرفتن نظر در با آموزان دانش آن در كه ارزشیابي، از تری پیچیده انواع به را ها آن توانید مي

 .نمایید تشویق كنند، مي نظر اظهار همدیگر كار به نسبت شده توافق قبل از یا

 ثبت برای راه بهترین دیگران به دادن درس. بدهند درس همدیگر به دهید فرصت وزانآم دانش به-5

  است خود های دانسته

 كنید، مي بندی گروه جمعي دسته های همكاری برای را آموزان دانش وقتي. دهید تشكیل متفاوتي های گرو-6

 دوستي، های گروه در را ها آن یدبخواه است ممكن مختلف شرایط در. بیندیشید ها آن آرایش ی نحوه به راجع

 .سازید متعادل را ها توانایي و ها قابلیت محدوده تا دهید جای یادگیری های تیم یا و توانایي اساس بر های گروه

 هیچ. باشید حساس گروهي درون فردی بین مشكالت به رسیدگي به نسبت. باشید ها آن احساسات مواظب-7

 باشد الزم شاید. بكنید همكاری به وادار ندارند یكدیگر به ای عالقه هیچ كه را آموزاني دانش ندارد دلیلي

 .دهید تغییر را ها گروه آرایش اشكال، بروز صورت در تا باشید داشته نظر در احتیاطي هایي طرح

 ها گروه از یكي در آموزی دانش شوید مطمئن تا كنید نظارت گروهي های فعالیت بر. كنید جلوگیری تنبلي از-2

 .كند نمي خالي شانه مسئولیت از  و كند نمي تنبلي

 یا محبوب آموزان دانش تا دهید تغییر را ها گروه تركیب گاه گه. كنید تقسیم را ساز مشكل آموزان دانش-%

 .نمانند باقي یكساني گروه در همیشه ساز مشكل
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رتي خویش را با دانش با مطالعه وتحقیق چالش های مسیر كالس خود را بشناسد وفاصله ذهني ومها  -

 . آموزانش كم كند

 در كالس در س به فعالیت های كالسي به مثابه لحظات مهم اصل زندگي مي نگرد نه صرفا وظیفه  -

 . همه دانش آموزان را دوست دارد اگر چه مطمئن است ممكن است همه آنها اورا دوست نداشته باشند -

 ، پرتالش،عالقه مندوكم انتظار نشان مي دهد در فعالیت های كالسي وشخصي خود را هدفمند -

 دانش آموزان را برای آینده ای كه مي بیند مي سازد نه صرفا برای برآوردن انتظارات روزمره گذشته وامروز - 

 وزیبایي های زندگي، اندیشیدن وارزش علم را مي آموزد  به دانش آموز ان شوق - 

 توصیه ها

 ، نماید توجه درس كالس در ضروری كارهای برخي به باید كه برد خواهد پي اش تجربه رفتن باال با معلمي هر

 نشان تجربه.  نماید فرض شاگردان جای به دقایقي برای كالس در را خود و دهد، انجام نباید را اعمال بعضي

 هدف ، ورزند مي عشق و عالقه خود شغل به ، داشته بیشتری تحرک و فعالیت درس كالس در كه معلماني داده

 شكسته و فرسوده دیگران از تر دیر ، باشند داشته كمتری اعصاب جنگ و ها درگیری ، دارند متنوعي های

 در.  اند شده شناخته دیگران نزد خود شغل در موفق و نشاط با و شاداب فردی عنوان به همیشه و شد خواهند

 درس به عالقمندی ، آموزان دانش وجهت جلب باعث درس كالس در "معموال كه كارهایي ، خالصه صورت به زیر

 .  گردد مي ذكر میشود آنان نشاط و معلم و
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 قطع را پرسش یا تدریس جریان ، آنان پرتي حواس و آموزان دانش در خستگي عالیم مشاهده محض به -0

 كوتاه يدقایق و بكشند نفسي ، داشته عضالني كشش ، شده بلند خود جای از كه شود داده اجازه آنها به و كرده

 و بیهوده كاری واقع در ، دهیم ادامه پرسش یا تدریس به آموزان دانش خستگي به توجه بدون اگر ، باشند آزاد

 .  كرد خواهیم دنبال را ثمر بي

 و صفحات ، قبل جلسه در حتي و نكنیم برگزار كتبي امتحان یا كالسي پرسش ، قبلي اطالع بدون هیچگاه -2

 برای "صرفا این و شوند مشخص "تلویحا شود مي انجام شفاهي پرسش آنان از هك افرادی حتي و پرسش نوع

 توجهي " كالس بودن باش آماده همیشه " حالت برای معلمان برخي ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع

 مي محسوب گیری مچ نوعي آموزان دانش نظر از ، قبلي اطالع بدون پرسش یا امتحان كه ندارند نكته این به

 مي تقسیم دسته سه به "معموال گفت باید آید مي عمل به پرسش آنان از كه آموزاني دانش با رابطه در.  شود

 و گیرد مي قرار نظر مد هم داوطلبانه گویي پاسخ آن كنار در و دانست خواهد را خود تكلیف كسي هر و شوند

 .  شود مي كمتر خیلي ها درگیری و دارند دادن جواب برای هم بیشتری تمایل آموزان دانش ترتیب بدین

 ربط هم به را آنها و شود گفته آموزان دانش برای قبلي مطلب خالصه ، جدید درس تدریس از قبل "حتما -1

 در و آروند یاد به را مطالب دهد مي اجازه اند نكرده مطالعه را قبل دروس حتي كه آموزاني دانش به كار این. داد

 . كنند پیدا هانگیز جدید مطالب یادگیری

 به بلكه بروند باال هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نباید ، بود موجود كالس در ای اضافه وقت اگر -۷

 محل اجتماعي مسایل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها باید نحوی

 .  دارند دوست خیلي را جمع در نظر اظهار آموزان دانش ، غیره و مدرسه وضع یا ، سكونت
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 نیكوی رفتار یك دقیقه 5 تا 1 حدود ، پایه و تحصیلي دوره به توجه با جلسه هر كه شود ریزی برنامه طوری -5

 در حتي موارد این.  شود ذكر كالس پایان در آموزان دانش با مرتبط حدیث یا روایت یك یا و  فردی اجتماعي،

 .  است پذیر امكان مه غیره و تاریخ و ریاضي كالس

 موضوع و خود منظور ، آموزان دانش توسط( دارد امكان درسي هر برای)  نقش ایفای روش از گیری بهره با -6

 شركت و موضوعات ، نقش ایفای قرار ، قبل جلسه است بهتر ، كنید منتقل آموزان دانش به بهتر و سریعتر را

 .  شوند مشخص كنندگان

 راستای در مطالبي تا كرد انتخاب ترتیب به را آموزان دانش از یكي جلسه هر توان مي معلم صالحدید به -7

 بتواند معلم اگر( . است مشهور كنفرانس نام به آموزان دانش بین كار این)  دهد ارائه آموزان دانش به را درس

 در ، شد خواهند عالقمند بدان هم شاگردان ، نماید فراهم را آن های زمینه و تشریح "كامال را كار این اهداف

 روبروی در صحبت ،اضطراب دیگران تمسخر مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي

 .  شد خواهد كمتر تدریج به غیره و ها همكالسي

 كالس در را(  كالمي عادت طبق نه دلیل با)  لفظي تشویق یعني ها تشویق كاراترین و ارزانترین از استفاده -2

 غیره و!  خوشحالم!  جابود به!  تشكر...! ا باریك!  خوبه!  احسنت!  آفرین:  مانند كلماتي.  نكنید فراموش هرگز

 .  دارد انگیز شگفت اثری

 آمادگي دنبال به یا ، آنان بزرگ و كوچك موفقیتهای برای كالس كل توسط " زدن كف " تشویق از استفاده -%

 اظهار ، مطلوب نمرات كسب ، درس اتمام ، درس به گویي پاسخ برای انآن از گروهي یا آموزان دانش كل

 .  كرد خواهد عوض را كالس هوای و حال ، غیره و مناسب نظرهای
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 آموزان دانش آمادگي و آرامش در آسایي معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نباید كالس در كار دو-01

 است آموزان دانش از یكي توسط ترجمه با مجید قرآن از آیاتي الوتت یا و مواقع برخي در صلوات ذكر آن و دارد

 هر حداقل.  بسپاریم قرآن یا پرورشي و دیني كالس به فقط نباید و ندارد خاص دروس به ارتباطي كار این و. 

 ...  است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با كالس شروع یكبار جلسه چند

 برای توان مي ، بایستد آموزان دانش روبروی و سرپا آموز دانش كه نیست اميالز تخته پای پرسش برای -00

 آن روی هستند مایل كه آموزاني دانش تا گذاشت معلم میز روبروی صندلي یك ، دارند اضطراب خیلي كه آنها

 "صوصاخ ، آموزان دانش كلیه ، روش این اجرای با)  گویند پاسخ درس به مصاحبه به شبیه حالت با و نشسته

 ( كنند مي كسب مطلوبي نمرات و داده نشان تمایل ، مضطرب شاگردان

 و داری كالس و تدریس شیوه مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقیم غیر صورت به یكبار ماه دو هر-02

 اتانتقاد خوانده یا شنیدن!)كرد خواهید تعجب "قطعا كه گفت خواهند شما به را مطالبي ، بسنجید آن برنامه

 رضایت از و بیاندیشید اقداماتي خود روش نقایص رفع برای باید شما و!(  خواهد مي خاصي جرات آموزان دانش

 . بود مطمثن خود كار عملكرد از توان نمي دقیق بازخور بدون زیرا. شوید مطلع آنان

 آموزان دانش زا یكي و بیاندازید جمعي دسته عكس تعدادی خود آموزان دانش با ساله هر كنید سعي -01

 دانش عالقه مورد خیلي كار این ، بنویسد شما برای دستي صورت به بود دیجیتالي یااگر عكس پشت را اسامي

 با اند بوده ساز سر درد كالس برای كه آنها از برخي و كنند مي معلم با خاصي صمیمیت احساس و است آموزان

 كرده هزینه كم و راحت بسیار را كار غیره و دیجیتالي های دوربین امروزه.  داشت خواهند تغییراتي ، اعمال این

 .  اند
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 هیچ به و نمایید توجه ، دارند را غیره یا آبخوری و كالس از رفتن بیرون درخواست كه آموزاني دانش به -0۷

 شاهد "گاها حتي و نشسته كالس در اجبار به آموزان دانش دسته آن صورت این غیر در ، نشوید مانع وجه

 برخي ، آنان شرمندگي احساس یا ضعف از شدن بیهوش ، تهوع:  مثل شد خواهید ای ناخواسته كالتمش

 !  دانند مي كالس اداره و خود مطلوب مدیریت از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان

 آموزان دانش به یكبار وقت دچن هر مختلف های بهانه به و تهیه را غیره و خودكار مانند ساده چند هر جوایز-05

 دانش حتي. گیرند قرار توجه مورد بیشتر باید اند داشته پیشرفتهایي كه آموزاني دانش میان این در كنید اهدا

 .  شوند مي خوشحال بسیار معلم كار این از ، هستند باالیي بسیار مالي توانایي دارای كه آموزاني

 در)  كالس در آن نصب و دیگر موضوعات یا درس با رابطه در ممعل توسط كالس برای هایي تراكت تهیه-06

 .كند مي جلب شدت به را آنان توجه( آموزان دانش حضور

 وقت گاهي دهد آموزش آموزان دانش به كالس در را زندگي های مهارت میتواند الزم شرایط در معلمي هر-07

 كالسي های درگیری و باشد موثر بسیار آموزان شدان نگرش تغییر در میتواند ، حسادت از كوتاه خاطره یك ذكر

 دانش از را خود نصایح و پند قبل دهه چند معلمان ، داد كاهش چشمگیری طرز به را دفتر با درگیری یا و

 كالس در معلم اعمال این از ای خاطره "حتما هم شما و داشت مطلوبي نتایج "عموما و كردند نمي دریغ آموزان

 .  دارید

 هم سر پشت جلسه 1 یا و شود داده درس 1 جلسه یك در اگر است مهم بسیار دروس زمانبندی رعایت -02

 دانش و خود خستگي منتظر و شد خواهد ایجاد اشكال ، باشیم داشته تدریس بدون تخته پای پرسش فقط

 .  باشید خود برای اعصاب جنگ و آنها نظمي بي افزایش و آموزان
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 سنوات كالس یا شما كالس از را خود بد و خوب خاطرات بدهیم اجازه آموزان شدان به یكبار وقت چند هر -0%

 در تواند مي ، شماست روش برای مفید بازخورد یك اینكه بر عالوه مورد این ، كنند تعریف كالس برای قبل

 .  باشد داشته نقش هم آموزان دانش اضطراب حتي و نگراني رفع و كالس جذابیت

 یا شهر سطح در پیش هفته اتفاقات مهمترین مورد در آموزان دانش با ، بود موجود یا اضافه وقت اگر -21

 .  نمایید تقویت را بیانشان نحوه و محیط مسایل به آنها دید تا كنید نظر تبادل ها رسانه

 فراموش هرگز را اعمال این و دارد آموزان دانش توجه جلب بر خوبي اثر ، درس با مرتبط كتابهای بردن -20

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

 مي اشتباه ، خودشان توسط متن تمام جواب و سئوال آوردن در با را "تدریس" ، معلمان برخي متاسفانه -22

 و كرده خسته را معلم بلكه شود مي آموز دانش كاوشگری و خالقیت انهدام باعث اینكه بر عالوه كار این!  گیرند

 را وی و دارند نقش هم معلم كار این در والدین از بعضي گفت باید!  گرفت نخواهد یاد ای تازه چیز آموز دانش

 الزم سوال نمونه نوشتن اگر!  كند آماده سال آخر امتحان برای را فرزندشان ، خود خیال به كه میكنند مجبور

 صفحات برای مشخص هدف با و تدریس از بعد آنهم ، كنیم محول زانآمو دانش به را كار این است بهتر است

 كنند مي تمجید و تعریف معلمان بعضي از آموزان دانش یا والدین برخي گفت باید متاسفانه هم باز و محدود،

 !(  نداده توضیح هم كلمه یك والبته)  گذارد نمي جا كتاب از را سوال یك حتي  كه

 آرام در مهمي نقش ، مدرسه درب جلوی یا حیاط و سالن در آموزان دانش با مختصر بسیار صحبتهای -21

 تواند مي صحبتها این.كرد خواهند معلم با بیشتری صمیمیت احساس آنها و داشت خواهد كالس در آنها كردن

 تو آمادگي " یا "! بودی خوانده خوب رو درست دیشب كه بود معلوم":  مانند باشد خصوصي غیر و ساده بسیار

...  "؟ بنویسي فالن درس مورد در مطلب خط 1 تواني مي هم باز آیا " یا " بود خوب خیلي امروز كنفرانس برای
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 را آموزان دانش ها كار این "كه شده شنیده متاسفانه.  شد خواهد آنان اضطراب چشمگیر كاهش باعث كار این

  "! كرد خواهد رو پر

 در آموز دانش و معلم خستگي از جلوگیری باعث كالسي خشك و پاگیر و دست مقررات نكردن وضع -2۷

 به زیادی حساسیت معلمان بعضي.  شد نخواهند دلزده كالس و معلم از آنها اینكه مهمتر شد خواهد كالس

 را كالس گرانبهای وقت و كرده اعمال را هایي تنبیه حتي و دارند كالس در شاگردان ناپذیر گریز جوش و جنب

 برگردد نباید وجه هیچ به كسي مثال عنوان به.)  دهند مي اختصاص ، خود مقررات مورد در نبیهت و درگیری به

 ( است ممنوع كالس پنجره به كرده نگاه یا...  كند نگاه را دیگر آموز دانش و
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