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 چکیده :

 به آن قبول حتی و تاریخ بودن علم به اذعان با جهان و ایران دانشمندان و محققان مورخان، از بسیاری  

 اتفاق مسائل این بر و کرده گوشزد را بشر زندگی در تاریخ انکارناپذیر و توجه قابل نقش علوم مادر عنوان

 تکرار از را انسانیت گذشته، بزرگ اشتباهات یادآوری با تواند می و بوده آموز عبرت تاریخ که دارند نظر

 زندگی و افزاید می کنونی تجربه به را گذشته تجربه تاریخ وهعال به. دارد باز ها آن( اختیاری و عمدی الاقل)

 چونان و کند می آسان روزانه زندگی در را تصمیم اخذ غالباً گذشته تجارب بر اتکا. کند می تر پرمایه را

 هر. آید می شمار به ها ملت بقای و حیات ی الزمه تاریخی حس.نماید می عمل ما آینده راه برای چراغی

 بزرگداشت گذشته، صدمات و خطرات یادآوری شعرها، ها، کتاب ها، حماسه     ها، شخص به اتکا با ملتی

 مداوم و تر بیش چه هر تقویت در هم و حس این گیری شکل در هم...  و قهرمانان از تجلیل و ها پیروزی

 دوام اریخت در که است تاریخی حس همین اتکای به جهان بزرگ های ملت دیگر و ما ملت. کوشد می آن

 حیات در جدی خطری باید را حس این تضعیف. اند شده افتخار و آوازه صاحب هایی، برهه در و اند آورده

 در که است سال       مدت و هستم         ابتدایی پنجم پایه آموزگار         اینجانب .دانست کشور هر عالی

 پژوهش. در این دارم آموز دانش 14 گاهآموزش این در اکنون هم.هستم خدمت حال در رورشپ و آموزش

گزارش سعی من بر این است که بتوانم دانش آموزان کالسم را به درس تاریخ عالقه مند سازم . امید است 

 فوق مورد قبول همگان قرار گیرد.تخصصی 
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 ) بیان مساله ( مقدمه

 پیدایش، های زمینه رهگذر، این در. است ملت و قوم یک فرهنگ و حیات سرگذشت ترسیم تاریخ، تدوین 

 و روابط چگونگی تأثرها، و تأثیر انحطاط، یا تعالی علل حوادث، و ها پدیده آن، موانع و عوامل حرکت، بستر

 در و شده کشیده تصویر به مورخ یک توسط قوم و ملت آن سرنوشت و فرهنگ زندگی، مظاهر و شئون سایر

 نظر از کار این. گیرد می قرار مندان اندیشه و فرزانگان ویژه به و ها انسان مطالعه و کنکاش اندیشه، معرض

 و پژوهان دانش و محققان خصوص به ملل و اقوام و فرهنگ و علم به خدمت و بخش آگاهی ارزشمند، علمی

 او دانش و هوش قدر هر و گذرد می نویس تاریخ ذهن مجرای از تاریخ.است مطالعه اهل و اندیشه اصحاب

 خاص بینش همواره نگار تاریخ این، بنابر. بیند می خویش شخصیت و دوران دریچه از را اریخت باز باشد، زیاد

 تا کم دست همواره، تاریخ بندی دوره در وی ی شیوه و یابد نمی در را حقیقت کل هرگز لیکن دارد، را خود

 به. هست نیز هنر است، معل که میزان همان به کالً تاریخ معنا، این به. اوست ویژه ذوق فرآورده ای، اندازه

 از توان می را تاریخ.بپردازد ها آن تعبیر به و بگذرد ها داده و وقایع صرف گزارش حد از مورخ که وقتی ویژه

 انگیزه و علل و سنن کشف و نمایی واقع تا نگاری وقایع از کرد؛ بندی تقسیم و بررسی مختلف های دیدگاه

 به علم نقلى تاریخ. 1:از عبارتند کلی طور به تاریخ اقسام این بنابر. تاریخی حوادث فلسفه تحلیل و نقد و ها

 حال زمان در که احوالى و اوضاع مقابل در گذشته، در ها ملت و ها انسان احوال و اوضاع و حوادث و وقایع

. گذشتگان احوال و اوضاع و شده سپرى حوادث و وقایع علم یعنى معنى، این در تاریخ علم پس. دارد وجود

 اما..است مقوله این از شود مى و شده تألیف ملل همه میان در که ها سیره ها، نامه فتح ها، نامه زندگى

 و شور با آموزان دانش شویم می متوجه کنیم می توجه آموزان دانش عملکرد و رفتار به دقت با وقتی امروزه
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 ندارند سعی و کنند فرار کالس از مختلف های بهانه دارند تالش. شوند نمیتاریخ    درس کالس وارد شوق

 انجام خوبی به را درسی تکالیف. کنند نمی توجهی درس به کالس در فراگیرند مطالبی گذشته حوادث از

 قابل قبولی نیست. سطح در آموزان دانش بیشتر امتحان نمرات. دهند نمی

 در بیابم را آن علل تا بزنم زمینه این در تحقیق به دست تا واداشت مراتاریخ    درس به عالقگی بی این

 .کنم می تشکر کردند، یاری مرا کار این در که محترم اولیای و مدرسه مدیر از ضمن

 ارزیابی از وضع موجود

رورش در حال پسال است که در آموزش و      هستم و مدت          آموزگار پایه پنجم ابتدایی      اینجانب 

 زیاد عالقه دارای مدرسه این.دانش آموزان دانش آموز دارم.  14ه خدمت هستم.هم اکنون در این آموزشگا

 های روش از توانم می آموزانی دانش چنین با هم من و شوند می کالس وارد اشتیاق با و هستند تحصیل به

 ی جلسه محترم مدیر تحصیلی سال ابتدای در.هستم هم موفق خود کار در و کنم استفاده تدریس مختلف

 مدیر. نمودم شرکت جلسه این در هم من خود جمله از آموزگاران  اکثر که داد تشکیل را ران آموزگا شورای

 و آموزان دانش درسی وضعیت از و دادند ارائه را قبل سال تحصیلی سال عملکرد از گزارشی مدرسه معاون و

وضعیت  از مدرسه این آموزان دانش این که ساختند خاطرنشان و کردند صحبت تحصیل به آنها عالقه

برخوردارند . طبق بررسی هایی که خود من انجام دادم فهمیدم که دانش آموزان این مدرسه  خوبیدرسی 

از تاریخ  بیشتر وقت خود را صرف درس های پایه مثل ریاضی و علوم می کنند و عالقه چندانی به درس 

 خود نشان نمی دهند.

 پنجم کالس واردتاریخ    درس تدریس برای جمله از شدم، مختلفی های کالس وارد من ها کالس شروع با

 کنند معرفی من برای را خودشان که خواستم آنها از و کردم معرفی را خودم احوالپرسی و سالم از بعد شدم
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 های فایده مورد در و. کردم سخنرانی آنها برایتاریخ    درس اهمیت مورد در این از بعد. کردند را کار این و

 دانش بیشتر که شدم متوجه صحبت ضمن در. دادم توضیحاتی امروز جهان در شان زندگی برایتاریخ   

 با مواقع گاهی و دارند  هم حرکاتی حتی و گویند می هایی چیز لب زیر و کنند می نگاه همدیگر به آموزان

 تعجب باعث امر این شدند، خارج کالس از سرعت با آموزان دانش شد تمام کالس وقتی. زدند می حرف هم

 عمل به پنجم کالس آموزان دانش از تشخیصی ارزشیابی یک تدریس تدریس قبل بعدی جلسه.شد من

 از باالتر نمره نفر 3 فقط کالس این آموزان دانش از نفر 14 از که بود صورت این به آزمون این نتیجه آوردم

له مرا بر آن داشت تا به حل اینمسا.بود متوسط حد زیر بقیه نمره و گرفتند(  15 تا 10 بین) متوسط حد

 مشکل بی عالقگی دانش آموزان به درس تاریخ بپردازم .

 

 اهداف گزارش :

 هدف اصلی :

 عالقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ

 اهداف جزئی :

 چرا دانش آموزان به درس تاریخ بی عالقه هستند .

 قمند کنیمبا استفاده از چه روش هایی دانش آموزان را به در تاریخ عال

 ارائه راهکارهایی به سایر همکاران برای عالقمند سازی دانش آموزان به درس تاریخ
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 جمع آوری اطالعات

 ترغیب گفتگو و بحث و بحث و اظهارنظر به را آنها کردم تالش تدریس ادامه در کردم شروع را خود تدریس

 آنها اما. سازم عالقمند درس یادگیری به ار آنها طریق این از و پرسیدم می سواالتی آنها از هم خود و کنم

 می ناقصی یا غلط جدایی پرسیدیم می که سواالتی و دادند نمی نشان خود از بحث در شرکت به تمایلی

 این از رفتارهای بعد جلسه و تدریس حین در البته. نشدیم متوجه دانیم، نمی ما گفتند می ها بعضی و دادند

 :جمله از سرزده آموازنی دانش

 از ای پرنده تا بخندند تا بودند ای بهانه دنبال به همیشه نداشتند، کالس به توجهی تدریس زمان در. 1

 یا. نمایند آن متوجه را دیگران و کنند نگاه آن به تا کند عبور جا آن از شخصی یا کند عبور پنجره پشت

 .دهند رقرا درس از فرار بهانه را آن و بشنوند کالس از بیرون از صدایی اینکه

 که وقتی اما دادند می انجام باید که کردم مشخص را تکالیفی آنها برای شد تدریس اول درس که وقتی. 2

 آنها رفتار در تغییر بدون بقیه بودند، داده انجام تقریباً که نفر سه همان جز شدند کالس وارد بعد جلسه در

 .بودند خود کار توجیه دنبال به و آوردند واهی بهانه پرسیدم آنها از را علت وقتی. شدند کالس وارد

 کردند می سعی معلم  جای به زد می حرفی یکی اگر یا زدند می حرف یکدیگر با مدام تدریس حین در. 3

 .کنند پیدا درس از فرار برای فرصتی طریق این از تا کنند ساکت را او که

 عمیق نفس یا کردند می ی قرار بی احساس و کردند می حرکت مدام درس کالس در شد می مشاهده. 4

 رفتن بیرون اجازه یا کشیدند می خمیازه یا کردند می خارج دهان از را نفس بلند صدای با و کشیدند می

 .داشتند را تقاضایی چنین هم بقیه برود، کالس از بیرون دادی می اجازه را یکی اگر خواستند، می



فایل برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار  قابل ویرایش

 ه سایت مراجعه کنید .بن امتو
 

8 
 

 سوال ایجاد من برای و. شد من نگرانی باعث کالس در آموزان دانش غیرطبیعی رفتارهای چنین مشاهده

 آن در کردم تهیه را ای پرسشنامه کار بهبودی برای چنین دارند هایی رفتار آموزان دانش چرا که شد

 آموزان دانش درصد 68 نظرسنجی این در. پرسیدمتاریخ   کالس و درس به آنها عالقه مورد در را سواالتی

 برایتاریخ    درس فواید از وقتی. نداشتند  معلم به ای عالقه هم درصد 65 و   کالس و درس به ای عالقه

 دانستند فایده بی راتاریخ    درس آموزان دانش درصد 72 کردم، مطرح سوال آینده زندگی در آنها سرنوشت

 که یوقت ادامه نداردودر آنها زندگی و آینده شغلی پیشرفت در تأثیری شمطالب دانستن که کردند عنوان و

 78 کنند بندی رتبه شان زندگی بر آنها تأثیر لحاظ از جغرافیا و دینی علوم، ریاضی، های درس خواستم

 است این است مطرح من برای که سوالی حال. دادندتاریخ    به را شش رتبه آموزان دانش

 به من هستند؟ گریزان آن از و دهند نمی نشان ای عالقه تاریخ   درس و کالس به آموزان دانش چرا که

 بخشم؟ بهبودتاریخ    درس به را آموزان دانش عالقه توانم می چگونه  معلم عنوان

 اطالعات آوری گرد های شیوه

 دانش قبل سال دو های کارنامه و همکاران ، آموزان دانش اولیا آموزان، دانش من اطالعات آوری گرد منابع

 اطالعات آوری جمع برای که هایی روش راستا این در . باشد می ، بود موجود مدرسه دفتر در که آموزان

 :از عبارتند کردم استفاده

 اسنادی( د مصاحبه( ج پرسشنامه( ب مشاهده( الف

 استتاریخ    درس به آموزان دانش عالقگی بی بیانگر که را رفتارهایی کردم سعی مشاهده در: مشاهده( الف

 .آیم بر آن حل پی در عدب و کنم ثبت را آنها و دهم قرار توجه مورد را
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 آنها از. هستند زدن حرف مشغول یبسیار کردم مشاهده شدم کالس وارد وقتی تحصیلی سال ابتدای در

 مرا تذکر هم تعدادی حال این با کنند توجه من های حرف به و کند رعایت را کالس سکوت که خواستم

 که حرکاتی با و نداشتند درس به جهیتو آموزان دانش کردم شروع را درس تدریس وقتی گرفتند نادیده

 اجازه و زند می حرف دوستانشان با واهی های بهانه به دائماً. کنند می قرار بی احساس شدم متوجه داشتند

 می آنها از شده تدریس مطالب زمینه در سواالتی آنها از تدریس حین در. خواهند می را کالس از خروج

 دیگر بعضی از یا و دادم می توضیح مجدداً هم من و نشدم متوجه ندگفت می و دادند نمی جوابی و پرسیدم

 و سازم فعال تدریس در را آنها داشتم سعی شیوه این با. دهند توضیح که خواستم می شدند متوجه که

 دانش یکایک از تدریس اتمام از بعد. نبودم موفق زیاد اما برانگیزم گروهی بحث در شرکت بر را آنها تمایل

 توانستند می نفر سه انآموز دانش کل از بخواند بلند صدای با کالس برای را درس متن خواستم آموزان

 را درس متن که نفری سه همین بعداً اتفاقاً. بودند متوسط حد در آموزان دانش بقیه و بخوانند خوب را درس

 پاسخ دارند تالش و دهند می نشان خود از کالس بحث در مشارکت به بیشتری عالقه خوانند می بخوبی

 می همراه به مشکالتی ها درس تمام برای خواندن در ناتوانی که است درست بدهند را شده مطرح سواالت

 و کنند نمی لمس را آن آموزان دانش و است انتزاعی آن مفاهیم بیشتر کهتاریخ    درس برای اما آورد

 عدم باعث خواندن در ناتوانی. راستبیشت مشکالت این کنند، نمی احساس آن در هم ای فایده همچنین

 .است شدهتاریخ    درس به عالقگی بی باعث زمان مرور به و درس یادگیری

 دانش از بسیاری که دیدم کردم بررسی را آموزان دانش تکالیف وقتی شدم کالس وارد هم دوم جلسه در

 و دادند انجام ناقص دادند انجام مه اگر یا. ندادند انجام را تکالیفشان بقیه نفر 3 جزهمان به باز آموزان

 را دلیل وقتی ندادند من سواالت به جوابی و نگرفتند یاد درس ام، آورد عمل به قبلی درس از که هم پرسش

 .پرسیدم آنها از
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 شدن قبول برای فقط و ندارد ما برای ای فایده چون نداریمتاریخ    درس به ای عالقه ما که دادند جواب آنها

 .شویم خالص درس این از تا گیرم می را قبولی ی ونمره خوانیم می قداریم امتحان شب

 آموزان دانش در را عالقگی بی این علل تا کردم مطرح را مختلفی سواالت من پرسشنامه در: پرسشنامه( ب

 است عواملی از یکی آرزوها سطح بودن پایین. بپردازم آن درمان به درست اقدامات با بتوانم بهتر و کنم پیدا

 . است شدهتاریخ    درس به خصوصاً تحصیل به آموزان دانش عالقگی بی باعث که

 با ارتباطی آنها نظر به و است انتزاعی مفاهیم دارای چونتاریخ    درس. شود می تحصیل به عالقگی بی

 .شود می احساس بیشتر درس دراین عالقگی بی ندارد آنها آینده شغلی

 و معلم تدریس شیوه شدهتاریخ    درس به من یققتح مورد آموزان دانش گیعالق بی باعث که دیگری عامل

 . است آموزان دانش با او ارتباط برقراری چگونگی

 انگیزه ایجاد برای آموزشی کمک وسایل ازشده بود و کمتر  استفاده سخنرانی روش از گذشته های سال در

 سوال نمونهمقداری  و ه می شدداد توضیح نهاآ برای درس فقط و می شد  استفاده آموزان دانش میان در

   شد. می مشخص آنها برای

 استتاریخ    کتاب به آموزان دانش تمایل عدم بیانگر که کردیم مطرح پرسشنامه در که دیگری موضوع

 کتاب. است هفته یک طول درتاریخ    آموزش ساعت بودن کم و کتاب حجم و محتوا کیفیت به مربوط

 هم کتاب این مطالب.کنند می آن با بیگانگی احساس آموزان دانش و نیست آموزان دانش وزامر علمتاریخ   

 چند هر و نشدند مطرح داستانی بصورت مطالب و دارند توصیفی جنبه کمتر و دارند تحلیلی جنبه بیشتر

 است موجود کتاب در تصاویر
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 جلب خود به را آنها باشدوتوجه جذاب اآنه برای تواند نمی تصاویر این که کردند عنوان آموزان دانش ولی

 .است بسیارزیاد یافته اختصاص زمان به توجه با هم کتاب حجم. کند می

 به آموزشی متولیان برخوردضعیف و نگاه به مربوطتاریخ    کتاب به آموزان دانش تمایل عدم از دیگر بخش

 .است درس نای نمودن جذاب برای کافی بودجه و امکانات اختصاص عدم و کتاب این

 مدرسه به آموزان دانش اولیای از که دعوتی طی دادم انجام همکاران و والدین با را مصاحبه: مصاحبه( ج

 داشتند عنوان آنها. بودند مادر والدین این بیشتر و کردند شرکت جلسه این در نفر 11 نفر 14 از داشتم

 می مادر به رامحول آموزان دانش کارهای رب نظارت بیشتر و آنهابکنیم به را الزم های کمک توانیم نمی

 وارد تمام خستگی با نتیجه در کند می خانه از بیرون در کار صرف را خود وقت بیشتر پدر چون و کنند

 تامین را خود وظایف بیشتر. ندارد را او کار بر نظارت با آموز دانش کار به توجه توان دیگر شود می خانه

 به توجه بی نتیجه در دارند او از هم کمتری شنوی حرف ها بچه چون هم درما و. دانند می مادی نیازهای

 .است شدهتاریخ    خصوصاٌ درس به عالقگی بی باعث آموازن دانش به عالقه ابراز عدم نیز و ها بچه تحصیل

 مورد رد تنها نه ناتوانی این هستند ناتوان ندانشان فرز با درست ارتباط برقراری از ها خانواده از بسیاری

 بسیاری سبب رفتارها این مجموعه. دارد وجود نیز روانی و عاطفی های جنبه مورد در بلکه مادی های جنبه

 دارای ها خانواده از برخی آن کنار در. است شدهتاریخ    درس به نسبت تفاوت بی و ناخوشایند رفتارهای از

 فرصت هایی خانواده چنین نتیجه در هستند کم سنی فاصله با نفر 3 بیشتر تعدادفرزندان
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 کمتر فرزندان ی محیط چنین در رو این از. کنند توجه خود فرزندان تک تک به تا کنند می پیدا کمتری

 نمی فرزندان از خانواده طرف از الزم های تشویق و گیرند می قرار حمایت مورد و گیرند می قرار توجه مورد

 .است شدهتاریخ    درس به آموزان انشد عالقگی بی باعث عوامل این هم نتیجه در. شود

 ارتباط شده مطرح باال در که موضوعاتی به توجه با زیرا بود مهم بسیار من برای همکاران با مصاحبه

 به آموزان دانش ساختن مند عالقه برای آنها که هایی روش پس. است داشته همکاران همه کار با تنگاتنگی

 .باشد مفید توانند می گرفتند، پیش در درس

 پای به کنم، دل درد ن آنا با و کنم برقرار دوستانه ارتباط آنها با دارم سعی من ابتدا در: معلم پایه چهارم

 در خواهم می آنها از کردم خودجلب و درس به را آنها عالقه که وقتی بعد و نشینم می آنها های صحبت

 باشند فعال کالس در و باشند داشته توجه درس کالس

 شوید، موفق توانید می شما که کنم می آوری یاد آنها به. بگیرند یاد کالس همان در را درس مطالب تا

 .کنید گوش و بیایید کالس به عالقه با اینکه به مشروط

 یکدیگر با خواهم می آنها از و کنم تقسیم کوچک های گروه به را آموزان دانش من: معلم پایه سوم

 وبا کنند درست را آموزشی ی رسانه همچنین و دهند ارائه کالس به و کنند بحث درس درموردموضوعات

 می توجه درس به دقت و عالقه با آموزان ودانش کنم می جذاب را کالس آموزشی کمک وسایل از استفاده

 .کنند

 این والدین با همیشه باشم داشته آنها با مهربانانه و درست ارتباط همیشه کنم می سعی: معلم پایه دوم

 به را آموزان دانش تا کنم می برگزار مسابقاتی مختلف های مناسبت به و هستم ارتباط در وزانآم دانش

 .سازم مند عالقه درس
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 استفاده مانده جای به گذشته از که آموزان دانش مدارك و اسناد بررسی برای روش این از: اسنادی روش( د

 که بررسی با. دهد قرار من اختیار در را آموزان دانش های پرونده و مدارك تا خواستم محترم مدیر از. کردم

 دیگر های درس به نسبت کالس این آموزان دانشتاریخ     درس نمرات که شده روشن من برای داشتم

 . بود تر پایین

 مسأله حل جهت پیشنهادی های روش ارائه

 گرفتم تصمیمیخ   تار درس به آموزان دانش عالقگی بی علل شناخت و آمده بدست اطالعات به توجه با

 :دهم افزایش را آموزان دانش عالقه میزان از تا نموده اجرا را زیر های روش

 آموزان دانش آرزوهای سطح باالبردن. 1

 کوچک های گروه تشکیل. 2

 آموزان دانش با مناسب ارتباط برقراری. 3

 آموزشی رسانه تهیه. 4

 یتاریخ های داستان تهیه. 5

 لمشاغ از فهرستی ارائه. 6

 تدریس نوین های شیوه از استفاده. 7

 تدریس در آموزشی کمک وسایل از استفاده.  8

 تدریس جریان در ها محرك دادن تغییر.  9
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 مدرسه معاون و مدیر با مشاوره.  10

 آموزگاران  شورای جلسه در گزارش ارائه.  11

 والدین با مشاوره و راهنمایی.  2

 پیشنهادی های حل راه اجرای و اقدام

 هر که شدم متذکر متعدد جلسات در آموزان دانش به آروزها سطح باالبردن برای -آرزوها سطح باالبردن. 1

 تالش و شوند نمی قانع کم دستاوردهای به موفق های انسان. شود موفق تواند می کوشش و تالش با انسانی

 های توانایی دارای هم شما. باشند داشته خوبی های موفقیت کارها انجام در پشتکار و ریزی برنامه با دارند

 از استفاده و ها فرصت به ها محدودیت تبدیل با توانید می. بگیرید کم دست را خود نباید و هستید زیادی

. ندارد وجود هستند، موفق که آنهایی و شما میان تفاوتی. باشید موفق ها درس یادگیری در ها فرصت این

 و کنند می گوش درس به دقت با کالس در و کنند می استفاده ها فرصت از آنها که است این در تفاوت تنها

 بودند موفق امکانات کمترین با که علمی های شخصیت از ادامه در. گیرند می یاد کالس همان در را مطالب

  .دهم افزایش را آموزان دانش آرزوهای سطح کردم سعی شیوه این با. کردم صحبت

 فرصت آنها به و کردم تقسیم همیار کوچک های گروه به را آموزان شدان -کوچک های گروه تشکیل. 2

 سواالت به بعد و کنند گفتگو و بحث هم با گروهی بصورت و بخوانند انفرادی صورت به را درس متن دادم

 مشارکت و کردند می دنبال جدیت با را خودشان فعالیت که هایی گروه برای البته. دهند پاسخ شده، مطرح

 .گرفتم می نظر در تند،جایزهداش خوبی

 در باشم داشته آموزان دانش با ای دوستانه ارتباط کردم سعی -آموزان دانش با مناسب ارتباط برقراری. 3

 از بزنم صدا را آنها کوچک نام با کردم سعی و کردم می احوالپرسی و سالم آنها با کالس به ورودم ابتدای
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 گیری تصمیم در را آموزان دانش. کردم پرهیز برد، می سوال زیر ار آنها شخصیت که هایی مجازات یا تنبیه

 پیشنهادهای و انتقادها و کنند بررسی و نقد کالس در را عملکردم که خواستم آنها از و دادم می مشارکت ها

 ارتباط بهبود راهکارهای از زمینه این در. کردم می لحاظ تدریس در را آنها نظرات و کنند بیان را خود

 .نمودم استفاده(  1994 رنبایهو)

 محیط از درس موضوعات برحسب که خواستم آموزان دانش از زمینه این در -آموزش رسانه تهیه. 5

 کالس به و تهیه گزارش آنها از و بررسی را مختلف های دوره به مربوط یتاریخ   بناهایی و آثار خود پیرامون

 آموزان دانش تا گرفتم نظر در نمره آنها کار این برای و دهبو دیواری روزنامه تهیه دیگر کار. دهند ارائه

 تشویق

 .دهند انجام جدیت با را کارشان شوند

 ماجرای نمونه برای.گفتم می کالس در را یتاریخ   های داستان خود ابتدا -یتاریخ   های داستان تهیه. 6

 نقش تاریخ   در که خان کمیرزاکوچ چون هایی شخصیت از و دادم توضیح را قاجار آقامحمدخان قتل

 انجام را کارها این توانند می آنها که کردم تشویق را آموزان دانش ادامه در و کردم می صحبت داشتند

 .دهند

 دادم انجام مدرسه مدیر همکاری با که اقداماتی از دیگر یکی -موزه از بازدید. 7

 بصورت بازدید این از خواستم آنها از البته. بود آموزان دانش همراه به نهاوند  شهرستان موزه از بازدید

 قرار تشویق مورد کردند تهیه گزارش بهترین که گروهی و دهند ارائه کالس به و کنند تهیه گزارش گروهی

 .گرفتند
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 اختیار در و نموده تهیه بودتاریخ   و  تاریخ   علم به مربوط که مشاغلی از فهرستی -مشاغل فهرست ارائه. 8

 حقوق سیاسی، مسائل باستانشناسی،کارشناس: از عبارتند مشاغل این جمله از. دادم رارق آموزان دانش

 .تاریخ   دبیری و مورخ سیاسی،

 پیش را خاصی های روش درس هر موضوعات به توجه با کردم سعی -تدریس نوین های شیوه از استفاده. 9

 متن خواستم آموزان دانش از. بود روهیگ تدریس کردم، انتخاب تدریس برای که ها روش این از یکی. بگیرم

 بیان کالس برای را جواب و کنند بحث من شده مطرح سئواالت مورد در گروهی بصورت و بخوانند را درس

 از نفر چند از روش این در. بود(  21 نشر تاریخ   آموزش رشد ترموتوونین) نقش دیگرایفای روش. کنند

 و. کند بازی دیگران برای کالس در و انتخاب را نقش یک ابکت مطالب برحسب که خواستم آموزان دانش

 مطرح که سواالتی اگر و. بپردازند وبررسی نقد به پایان در موظفند هستند تماشاچی عنوان به که دیگران

 .دهند پاسخ شده

 رشد مجالت و ها کتاب از سیاسی تصاویر زمنیه این در -تدریس در آموزشی کمک وسایل از استفاده.  10

 تمرکز میزان و نمایم انگیزه ایجاد تا نموده استفاده آنها از تدریس موقع در و کردم تهیه تاریخ   آموزش

 ارائه کالس به و کرده تهیه را یتاریخ   مطالبی یا تصاویر خواستم آنها از همچنین. ببرم باال را آنها حواس

 .کنم استفاده آنها از تا دهند

 تغییر را خود سخنان و حرکات کردم سعی تدریس زمان در -تدریس نجریا در محرك دادن تغییر.  11

 می نشان تدریس به را خود عالقه و کردم می تدریس شوق و شور با چهره و صدا آهنگ، تغییر با همراه دهم

 گوش درس به عالقه با آموزان دانش طریق این از تا کردم می برقرار چشمی ارتباط آموزان دانش با و دادم

 .دهند
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 دانش اولیای که زمانی خواستم مدرسه معاون و مدیر از -مدرسه معاون و مدیر با مشاوره و راهنمایی.  12

 ضعف نقاط به بعد و کنند صحبت آموزانشان دانش قوت نقاط از ابتدا کنند می مراجعه مدرسه به آموزان

 اند، نداده انجام خوبی به را خود وظایف فرزندانشان چون کند می احساس والدین از برخی زیرا بپردازند، آنها

 .گرفت خواهند قرار سرزنش مورد آیند می مدرسه به وقتی و بود خواهند آنها شرمساری موجب

 مسئوالن و همکاران از دبیر یک عنوان به شما اوقات گاهی -آموزگاران  شورای جلسه در گزارش ارائه.  13

 شورای ی جلسه در اما. است دشوار ما برای گاه ندیگرا از تقاضاکردن حال هر در داریم کمک تقاضای

 گزارش دادم انجامتاریخ    درس به آموزان دانش کردن عالقمند برای که اقداماتی تا کردم سعی آموزگاران 

 و انتقادها و. بپردازم کارم بررسی و نقد به ای مالحظه گونه هیچ بدون که کردم درخواست همکاران از و داده

 مختلف های موقعیت در کردن تقاضا در موفقیت افزایش برای راستا این در. نمایند بیان را خود پیشنهادهای

 درخواست داردکه می عنوان خالصه طور به راهکار این. بود من برای مفیدی راهنمای(  1988)  مانتئی

 .باشیم عزیزان سازنده انتقادهای پذیرای کامل آمادگی با و دارید بیان دقیق و سریع و مستقیماً را خود

 در را خانواده نقش اهمیت داشتم والدین با که متعددی جلسات در -والدین با مشاوره و راهنمایی.  14

 وقتی که خواستم آنها از و کردم یادآوریتاریخ    درس بخصوص تحصیل به اموزان دانش کردن مند عالقه

 که بخواهند خود آموزان دانش از. کنند صرف فرزندانشان با درست ارتباط برقراری برای را بیشتری

 بدهند نظر اظهار فرصت آنها به منزل در کنند سعی. دهند شرح آنها برای راتاریخ    درس مختلف موضوعات

 ارتباط در من با همیشه. باشند داشته نظارت آنها کار بر. دهند شرکت ها گیری تصیم در و

 را آن و دهند نشان فرزندان به را خود عالقه کنند یسع. نکنند قطع کار خاطر به را ارتباط این و باشند

 تشویق را آنها دهند می انجام که خوبی کارهای. دارند نیاز آن به بسیار آموزان دانش چون نکنند، پنهان
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 اگر. باشند داشته توجه بیشتر کتاب به جوایز خرید در باشند داشته سعی و بخرند آنها برای جوایزی و کنند

 روش قسمت این در. کنند ارشاد و راهنمایی بلکه. نکنند یاتنبیه سرزنش را آنها سریع دندش اشتباه دچار

 .کردم استفاده(  1970 گوردن) والدین موثر آموزش

 ارزیابی بعد از اجرای طرح ) نقاط قوت (

 آمد بوجود آموزان دانش رفتار و نگرش در ذیل تغییرات ماه 4 از پس شده بیان های حل راه اعمال از پس

 .شد همکاران و والدین مثبت اظهارنظرهای و واکنش باعث که

 :باشد می ذیل شرح به تغییرات از بعضی

 با درس به و شدند می کالس وارد عالقه با و شده امیدوار خود تحصیل آینده به نسبت آموزان دانش. 1

 بررسی اً مجدد را آموزان دانش ی عالقه میزان کردم تهیه قبالً که ای پرسشنامه در. کردند می گوش دقت

 درصد % 55 و. شدند عالقمند معلم به نسبت % 88 وتاریخ    درس به آموزان دانش درصد % 44 که کردم

 .است مفید آنها برایتاریخ    درس کردند می احساس آموزان دانش

 آن ارائه طلبداو و دادند می انجام تمام جدیت با را گروهی کارهای و داشتند فعال مشارکت گروه در. 2

 .خواندند می دیگران برای

 با کار ادامه در بخوانند را درس متن که داشتند اکراه نفری دو همان و پیداکرد افزایش متن دنخوان توان. 3

 .خواندند می دیگران برای را درس متن عالقه

 دیوار روی بودند این خواستار و دادند می ارائه کالس به دیواری روزنامه بصورت تهیه را آموزشی رسانه. 4

 .شود نصب کالس
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 که خواستند می آنها از فرزندانشان که کردند عنوان داشتم، آموزان دانش والدین با که ای جلسه طی در. 5

 آنها در را درسی موضوعات به مربوط مطالب آنها تا بخرند تاریخ   ی پیرامون های کتاب روزنامه، آنها برای

 .کنند پیدا

 و دادند می توضیح آنها برای و شده تاریخ   درس به مند عالقه آموزانشان دانش که کردند عنوان والدین. 6

 .گفتند می آنها برای را تاریخ  مطالبی پیرامون 

 داشتند سعی کردم می مطرح که سئواالتی و کردند می شرکت ها بحث در فعاالنه تدریس، موقع در. 7

 .کردند نمی پشیمانی اظهار ها، پاسخ بودن غلط درصورت حتی دهند، پاسخ

 به بیشتر عالقه با آموزان دانش که کردند عنوان و کردند می آموزان دانش از رضایت ابزار هم همکاران. 8

 .کرد پیدا افزایش گذشته به نسبت آنها نمرات و دارند توجه درس

  یافت افزایش گذشته به نسبت تاریخ   درس نمرات. 9

 ها محدودیت و موانع

 .بود مشکل به اندازه استفاده کل دانش آموزان آموزشی کمک وسایل تهیه. 1

 و کنم استفاده بهتر و بیشتر امکانات از تا نداشتم کافی فرصت و کم بسیار تاریخ   درس تدریس زمان. 2

 .کنم آن درگیر بیشتر را آموزان دانش

 پیشنهادها

 از و داشته ومناسب درست ارتباط موزانآ دانش با مدرسه در تحصیلی سال ابتدای همان از شود سعی. 1

 .نکند عالقگی بی احساس معلم یا درس به نسبت آموزان دانش تا شود پرهیز تند های برخورد
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 تا بیایند جلسات به شود دعوت آنها از و شود برگزار خانواده آموزش جلساتدر مدارس برای خانواده ها .  2

 .باشند مدرسه برای خوبی کار کمک آموزان دانش کردن مند عالقه و امرآموزش در

 ابتدا کند سعی آیند می مدرسه به آموزان دانش والدین که زمانی شود می توصیه مدرسه متولیان به. 3

 ها خانواده از بسیاری چون نمایند مطرح را آنها داشتند مشکلی اگر بعد بگویند، را آموزان دانش قوت نقاط

 مدرسه در و شده لغزش دچار فرزندانشان کار خاطر به و دکنن می فکر شوند دعوت مدرسه به وقتی

 .شد خواهند سرافکنده

 کنند سعی مدیران .دهند نمی نشان ای عالقه ها درس برخی به نسبت آن آموازن دانش که مدارسی در. 4

 .ندساز مند عالقه درس آن به را آموزان دانش آن درست کردن هزینه با و بگیرند نظر در ای جداگانه بودجه

 هایی درس به آموزان دانش تا شود گنجانیده تفریحی و علمی اردوهای حتما مدرسه آموزشی برنامه در. 5

 برقرار تری دوستانه و تر نزدیک ارتباط تا بروند اردو به مربوط دبیر همان همراه به دهند نمی نشان عالقه که

 .شوند مند عالقه آن معلم و درس ان به آموزان دانش و شود

 آن یه توجه وبا کنند توجه اموزان دانش های نیاز و توان به کنند سعی معلمان ها درس تدریس در. 6

 عالقه درس آن به به آن فهم وبا بفهمد را مطالب توانند می که کند احساس آموزان دانش تا کنند تدریس

 .شوند مند

 در هایی نامه فصل یا اهنامهم دیگران نظارت و همکاری با که شود می پیشنهاد مدرسه متولیان به. 7

 .دهند انتشار آموزان دانش توسط مدرسه
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 کالس های دربحث آموزان دانش ی همه از و شود استفاده آموزشی کمک وسایل از حتما تدریس در. 9

 .شود استفاده

 .شود داده هم جوایزی برگزیده افراد به و شود برگزار تحصیلی سال طول در مدرسه در علمی مسابقات.  10

 درس به آموزان دانش عالقگی بی در نوجوانی ی دوره تغییرات تأثیر ی زمینه در تحقیقاتی شود سعی. 11

 .گیرد انجام تاریخ  
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 درس به نآموزا ی دانش عالقه افزایش ی زمینه در اینجانب تحقیقی کار از بخشی حاضر ی پرسشنامه

 به دادن جواب که است آوری یاد به الزم. پاسخ دهید زیر سئواالت به صادقانه است خواهشمند. است تاریخ  

 .نیست نام نوشتن به نیاز همچنین و شما ندارد ی نمره در تأثیری سواالت این

 ) ( مادر) ( پدر: شما والدین شغل 1-

 ) ( مادر) ( پدر: والدین تحصیالت 2-

 بله  خیر دارید؟ عالقه تاریخ   درس به آیا 3

 بله  خیر دارید؟ عالقه تاریخ   معلم به آیا 4

 بله  خیر  دارد؟ ای فایده شما زندگی آینده برای تاریخ   درس شما نظر به 5

 .کنید بندی رتبه آنها فایده لحاظ از را زیر های درس 6-

 جتماعیمطالعات ا-ریاضی–اندیشه اسالمی -ریاضی–فیزیک -شیمی

 است؟ چگونه شما تاریخ   کتاب حجم کالس زمان به توجه با 7-

 کم  زیاد  مناسب 

 باشد؟ چگونه شما تاریخ   کتاب محتوای دارید دوست 8-

 صورت همین به  داستانی  تصاویر با همراه داستانی 

 کنند؟ می مشورت شما با کارها انجام در منزل در شما والدین آیا 9-
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