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 چکیده:

که به شیوه ی اقدام پژوهی انجام گردید پژوهش حاضر 

مسأله ی اصلی پیدا نمودن راه هایی برای پرورش تفکرر 

اندیشه در دانش آموزان پایه پنجم ابتردایی و زیبایی 

بوده است. به نحوی که از طریق اجرای آن دانش آموزان 

بتوانند درست و زیبا فکر کنند و مهارت های تفکرر در 

 ورش یابد.پر               آنان 

این پژوهش در یکی از مدارس ابتدایی دخترانه استان 

به اجرا درآمرده اسرت کرره در آن  ..................

معلم کالس به همراه معاون پرورشری آموزشرهاه مجریران 

 طرح بوده اند.

بنابراین با همکاری و همفکری و با استفاده از روش 

حرل              های متنوع سعی گردید که این مسأله 

ه، عبرارت گردد. از جمله شیوه های به کار گرفتره شرد

 آموزش            بود از: ایجاد اتاق کار و اندیشه،

تک ُبعدی نبودن، اجرای زنگ رشد، آمروزش نررمش فکرری، 

ایجاد محیطی با نشراط در کرالس، تقویرت ویژگری هرایی 

، عالقه 3، پرورش هواس2، بیان مسأله1مانند استقالل فکری

و سایر مروارد پرا از  5و پرورش تفکر انتقادی 4رسبه د

اجرای طرح نتایج مفیدی بدست آمرد کره مری ترروان بره 

تقویرت قروه ی اسرتدالل، کسر   نمونره          عنوان

                مهرررارت هرررای اجتمررراعی و حرررا خودارزشرررمندی،

تقویت تفکر انتقادی و پذیرش ایده های دیهران و کسر  

اشراره             ا اندیشریدنمهارت های درست و زیب

نمود. این نتایج توسط گروه اعتبار گذار، طررح مببرت 

 ارزیابی شده و تأیید گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.Intellectual   

2.Formulation of problems   
3.Developnicnt of sensses   

4.Affection of subject matter   
5.Critical thinking   
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 مقدمه:

آدمی ساخته افکار خویش است. فردا همان خواهد شد » 

)موریرل                «که امروز می اندیشیده اسرت.

 (.1387حلت، متر لینگ به نقل از 

داریرم.  1درک و فهمی از ماهیت عمومی تفکرر اکبر ما

مرتن                اکنون که شما در حال خواندن این

هستند، این گونه فرض می شرود کره شرما درگیررر نروعی 

فعالیت ذهنی با فرآیند تفکر هستید. بنرابراین براور 

داریم که تفکر به طور عمومی فعالیتی ذهنی و هدفمنرد 

ون تالش زیاد انجام می شود است که به صورت طبیعی و بد

و از رویا پردازی های روزانه، فعالیت هرای انعکاسری 

فعالیت های تقلید گونره، ماننرد              ساده و

 تایپ کردن روی صفحه کلید مجزا است.

به طور کلی، تفکر به عنوان نوعی فعالیت ذهنی بشری 

توصیف می شود که از نظم باالیی برخوردار است و نروعی 

طق و ارتباط اساسی را به وجرود مری آورد و اجررای من

خوب آن مستلزم تالش هماهنگ شده، تمرین، سرعی و کوشرش 

 (.2001، 2است)آندولیا

(تفکر: جریانی است 1382به عقیده ی دکتر شریعتمداری)

که در آن فرد کوشش می کند مشکلی را که با آن روبررو 

قبلری شده است، مشخص سازد و با استفاده از تجربیرات 

، 4، کینرگ3خویش به حل آن اقدام کند. هم چنین، مورگان

               تفکر را این گونه تعریرف کررده انرد: 6، اسکوپلر5ویا

تفکر عبرارت اسرت از برازآرایی یرا تغییرر شرناختی »

              اطالعرررات بررره دسرررت آمرررده از محررریط نمادهرررای 

 (.1379ذخیره شده درحافظه ی دراز مدت )سیف، 

رش تفکر یکرری از اهرداف اساسری نظرام تعلریم و پرو

               کشرررور اسرررت و همررره ی م لفررره هرررای  7تربیرررت

نظام م لفه ها برنامره هرای درسری جایهراه ویرژه ای 

                                                 
Thinrig 1   

2Andolina   
3Morgan   

4Ring   
5Weisz   

6Schopler   
7Enucation   



 این فایل برای مشاهده است . 

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی 

 با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

3 

 

                   دارنرررد و در تغییرررر و نهررررش، شرررناخت و مهرررارت 

 دانش آموزان)ابعاد تفکر( نقش م ثری ایفا نمایند.

ی درسری، جایهراه خاصری دارد و تفکر در برنامه هرا

صاح  نظران این حوزه نظر خاصی به پرورش تفکر دارند. 

در بین برنامه های درسی آن هایی که به پرورش خرود و 

عقل و تقویت مهارت های ذهنی تأکید بیشتری دارند. با 

توجه به این که عقل بزرگتررین و عرالی تررین ابرزار 

لهرری اسررت کرره موهبررت ا                   انسرران و 

محصوالتش از جنا اندیشه و تفکر و خالقیت می باشد و از 

گرران تررین کراال در جوامرع فررا          آن جا که 

 صنعتی فردا تفکر و خالقیت خواهد بود.

بنابراین در نظام تعلیم و تربیت مرورد بری تروجهی 

قرار گیرد، توجه به سایر ُامور کارگشا و مفید نخواهد 

را به موقعیت مطلوب و مناس  نخواهرد بود و فراگیران 

                     رسررررراند. اگرررررر برنامررررره درسررررری برررررر

محور پرورش تفکر متحول شرود، اگرر معلمران توانرایی 

                   شررررناخت و مهررررارتی برررررای تقویررررت تفکررررر

دانش آموزان را بدست آورند، اگر فضای آموزشی امکران 

را فراهم نمایند و فعالیت و رفتارهای مبتنی بر تفکر 

اگر همه جای آموزش و پرورش منادی فکری و عملی پرورش 

تفکر شوند، می توان امیدوار بود که اوضراع تعلریم و 

 (.1383تربیت عوض خواهد شد)ملکی، 

تفکر و اندیشیدن یک واکنش مغزی نیسرت بلکره نروعی 

مهارت است مهارتی که نیاز به زمان و تمرین دارد ترا 

قینًا دانش آموز بردون بهرره گیرری از تقویت شود. و ی

توان فکری و قدرت تجزیه و تحلیل مسرالل نمری توانرد 

تولید دانش کند و مهارت های موردنیاز خود را در عصر 

 (.1383انفجار اطالعات کس  نماید)ملکی، 

تفکر، پایه ی ادارک و یادگیری را تشکیل می دهرد و 

نره هرای حل مشکالت زندگی، اجتمراعی و پیشررفت در زمی

علمی، ادبی، هنری، اخالقی و معنروی در سرایه تفکرر و 

لی)ع( در               تعقل صورت می گیرد.  حضررت ع

ال یسررتعان علرری الرردهر اال » ایررن برراره مرری فرمایررد:

یعنی تنها از طریق عقل است که می ترروان برر « بالعقل

زمانه پیروز شرد)دکتر شرریعتمداری، بره نقرل حبیبری 

 (.1387پور،

ژوهش حاضر با توجه به مسالل فوق، سرعی برر آن در پ

شد بر خالف اغل  معلمان که کتاب و محتوای آموزشری را 

هدف قرار می دهند و تمام هم و غم خود را صرف حفر  و 

مرری کننررد، هررر گونرره                 تکرررار مطالرر 
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فعالیت آموزشی سالم را قربانی حف  کردن حقایق علمری 

تغییر رویه ای به سمت آموزش               می کنند، 

                 روش های فکر کردن و خوب اندیشیدن بره سروی یرادگیری

انجام گیرد. تا جایی کره توانرایی هرای فکرری دانرش 

آموزان را بهبود بخشیده و بره سرهم خرود بره پررورش 

تفکر، این حلقه ی مفقود شده در تعلیم و تربیرت دسرت 

 یافت.

 بیان مسأله:

مساللی چررون عردم تأمرل دانرش  دام پژوهیاقدر این 

آموزان در امور مختلف عدم توانرایی انجرام تحقیرق و 

درک مفاهیم انتزاعی و تفاوت در طرز تلقی، گرایش هرا 

و خواسته های دور از آموزش و انتظاراتش از یرادگیری 

 قابل مشاهده بود.

عدم توجه مناس  به نیروی تفکر در واقع مسأله اصلی 

دانش آمروزان برود.   ای صحیح از آن توسطو استفاده ه

به نحوی که این عدم توجه، باعث اخالل در یرادگیری آن 

پیردا                    ها نیز شده بود. بنابراین 

کردن راه کارهای پررورش تفکرر و زیبرایی اندیشره در 

 دانش آموزان مسأله ی موردنظر در این تحقیق بود.

 آماده سازی شرایط:

این که ضرروری برود بررای اجررای طررح  با توجه به

شرایط الزم فراهم شود، سعی گردید با اسرتفاده از روش 

 هایی در این خصوص، اقدام به عمل آید.

 نمونه ای از این اقدامات به شرح ذیل می باشد: 

  مصاحبه برا مردیر و معراون محتررم آموزشرهاه و

 استفاده از تجارب آنان.

 .مصاحبه با دانش آموزان 

 ی کتبی از دانش آموزان.نظرسنج 

  بهررره گیررری از کترراب و نشررریات)مطالعه منررابع

مکتوب از جمله کت  مختلف، مجالت پژوهشی و مجالت رشرد 

 و ...(.

  جسررتجو در سررایت اینترنررت و بررسرری فرریلم هررای

 آموزشی
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   هم چنین به علت امکان تغییرر شررایط موجرود و

کره  عدم سازگارِی برنامه ریزی یک ساله شرایط موجود،

عقل حکم می نمود هر دو هفته، یک بار جلسره ای جهرت 

برنامه ریزی در خصوص فعالیت های مربوط به اتاق کار 

و اندیشه با دانش آموزان و معاونرت محتررم پرورشری 

 برگزار گردد.

 بیان وضعیت موجود:

محیط اجرای پژوهش شرامل دانرش آمروزان کرالس پرنجم 

واقع در            ابتدایی در یکی از مدارس دخترانه

ُاستان خوزستان بود. در این کالس دانش آموزان عالقره ی 

خاص به مطالعه ی کتاب های درسی و غیر درسی نداشرتند 

و محیط خانه برای آن ها جذاب و دوست داشتنی تر برود 

زیرا بسیاری از خانه های آنان از نظرر فنراوری هرای 

 جدید نسبت به مدرسه پیشرفته تر بود.

آنان در خانه هایشان وسایل سرگرم کننده  به گفته ی

ای مانند کامپیوتر، پلی استیشتن و بازیهای ویردلویی 

وجود داشت. فضای کافی بررای تحررک و جنر  و جروش در 

خانه موجود بود. بنابراین محیط مدرسره، بررای آنران 

می رسرید  محیط خشک و بسته و عاری از انهیزه به نظر 

 ترجیح می دادند.  تا جایی که خانه را به مدرسه

طبق بررسی های به عمل آمده این اطمینان حاصرل شرد 

که آنان در یادگیری دروس خود کوتاهی نمی کنند. بلکه 

تنها در مقایسه با گذشته نسبت بره مدرسره و برنامره 

 های درسی بی عالقه تر شده بودند. 

برای احاطه بیشتر برر وضرعیت موجرود، بررسری هرای 

تحصیالت والدین دانش آموزان این  دیهری انجام شد. سطح

آموزشهاه اکبرًا دیپلم و باالتر بود. مشکالت خررانوادگی 

دانرش آمرروزان از                   چندانی نداشتند.

 نظر هوشی در حد نرمال بودند. 

بنابراین احتماالً عوامل مذکور نمری توانسرت ترأثیر 

منفی بر مسأله داشرته باشرد. از جهتری مرواردی نیرز 

ند نپذیرفتن انتقاد دیهرران، پاسرد دادن سرطحی و مان

                              قررررررررالبی برررررررره سرررررررر واالت معلررررررررم،

خمیازه های مکرر در کالس، عدم انهیزه ی کرافی  کشیدن 

یادگیری و یکنواخت بودن برنامه ی  -در فرآیند یاددهی

درسی آنان سهم عمده ای در ایجاد مسرأله داشررتند بره 

این موارد برا اسرتفاده ی ناصرحیح از  نحوی که همه ی

 قدرت تفکر دانش آموزان مرتبط به نظر رسید.
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 اهداف:

در کل، هردف اصرلی و نهرایی در ایرن طررح، تقویرت 

یادگیری مهرارت هرای تفکرر، درسرت اندیشریدن، زیبرا 

اندیشیدن و به چه اندیشیدن از طریق راه هرای متنروع 

آموزان به می باشد. به طوری که موج  عادت دادن دانش 

 فعالیت های علمی و عملی به شیوه ی صحیح شود.

 سایر اهداف:

پرورش خصایص انسانی که در نهایت به زیبایی اندیشه  -1

 بیانجامد.

پرورش حا خودارزشمندی، پذیرش انتقادی های موجه  -1-1

 و بهره ُبردن از عقاید و ایده های دیهران.

تقویت روحیه ی کار اجتمراعی و فرردی و تبردیل  -2-1

 قابت ها به رفاقت های صمیمانه.ر

ایجاد فرصت هایی برای رشد توانایی های فکری و  -3-1

ُامور                    هدایت خود در مسالل علمی و 

 زندگی.

پرورش عالقه و استعدادهای دانش آموزان و ایجاد  -4-1

 فضای با نشاط آموزشی.

 پرورش خالقیت در دانش آموزان. -5-1

 ن یادگیری دروس برای دانش آموزان.معنا دار شد -2

پرورش روحیه ی تحقیق و پژوهش و تأکید بر موقعیرت  -3

 های مسأله دار.

رسیدن دانش آموز به این باور که برای انجرام هرر  -4

 کاری باید هدف، برنامه و ابزار داشته باشد.
 

 بیان وضعیت مطلوب:

رسیدن به رشد و تفکر خالق و رشد عواطرف و احساسرات 

ش آموزان، تبدیل دانش آموزان به دانرش آفرینران، دان

فراهم نمودن فضای بحث و مناظره در کالس، آماده سرازی 

با حداقل امکانات الزم رفاهی در مدرسه جهرت دسرتیابی 

به محیطی امن، سازماندهی فعالیت های متنروع ورزشری، 

هنری، آموزشری و فرهنهری در محریط شراد و دلپرذیر و 

   انتقررادی و زیبررایی اندیشرره وپرررتالش، ایجرراد تفکررر 

کاهش اضطراب و بی عالقهی دانش آموزان، وضرعیت مطلروب 

 موردنظر به شمار می رفت.
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 جمع آوری اطالعات

مالک هایی که می توان براساس آن وجود مسأله را 

 دریافت نمود عبارتند از:

  تفکر منطقی را در فعالیت های یادگیری خرود بره

 کار نمی بردند.

 بود برنامه درس ی دانش آموزان سنتی و یک نواخت 

به نحوی که منجر به خمودگی و کسل برودن آنران شرده 

 بود.

 .به مطالعه و کتاب خوانی عالقه زیادی نداشتند 

 .انهیزه الزم را برای یادگیری نداشتند 

  به اراله گزارش کار از فعالیت های درسری رغبرت

 زیادی نداشتند.

 نرش آمروزان انتقادهای موجه را از سوی سرایر دا

نمی پذیرفتند. به بیان دیهر در برخرورد برا نظررات 

 دیهران غیر منعطف بودند.

  محیط خانه ی آن ها و مدرسه از نظر جاذبره هرای

 الزم برای برانهیختن تفکر اختالف داشت.

  محیط خانه را به مدرسه ترجیح مری دادنرد و بره

 محیط مدرسه عالقه چندانی نداشتند.

 ی های ویدیویی، کرامپیوتر رقبای زیاد مانند باز

 و ... برای معلم و مدرسه وجود داشت.

  دانش آموزان در خصوص مفاهیم یرادگیری، اسرتدالل

 های نادرست، ُمبهم و ساختهی داشتند.

 ضرورت انجام طرح:

نظام آموزشری سرنتی مرا در مردارس همرواره دانرش 

                         آمررررررروزان را تشرررررررویق مررررررری کنرررررررد.

مغز خود استفاده کنند. و برای تفکر  چپ از نیم کره 

تأسف است           بصری ارزش زیادی قالل نیست. جای

که وقتی انسان دو پا دارد چرا از او خواسته می شود 

کند. انسان برای حل مسالل « لی لی»که بر روی یک پا 

خود و همچنین لّذت بردن از تجربیات هنرری و عراطفی، 

دارد. به عالوه برای حفر   به قوه ی تخیل خود احتیاج

بقایای خود نیز نیازمند آن است کره منطقری بروده و 

مسرررالل خرررود را تجزیررره و تحلیرررل و سرررازماندهی 

 (.1384نماید)آندرو رایت به نقل از بلوچ، 
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با توجه به نظرات صراح  نظرران مبنری برر اهمیرت 

پرررورش تفکررر و درسررت اندیشرریدن و از آن جررایی کرره 

ر به فرردی قررار دارنرد مری معلمان در موقعیت منحص

کالس های                  توانند سازگاری الزم را در

درسی و برنامه ی درسی ایجاد کنند، بنرابراین بهترر 

است به جای تأسف خوردن، برنامره هرای درسری را بره 

کر در برنامره ی درسری  نحوی تغییر دهیم که نقرش تف

ن که چشم گیر شود و ضمن ای            دانش آموزان 

یادگیری معنادار شده، موّفقیت تحصیلی نیرز در آنران 

 حاصل گردد.

در پژوهش حاضر با توجه به بی میلی دانرش آمروزان 

برره درس و مدرسرره، عرردم تفکررر منطقرری، نارضررایتی و 

نهرانی از برنامه های درسی، رفترار ِکسرل آور و بری 

حوصله ی برخی از دانش آموزان و ِکشیدن خمیرازه هرای 

کالس، اجرای آن ضروری به نظر مری رسررید کره مّکرر در 

راه حلی مناس  برای رفع این مسالل اراله داده شود. 

به طوری که بتوان ضمن حل مسالل فوق به پرورش تفکرر 

 درست و زیبا اندیشیدن در دانش آموزان دست یافت.

 

 

 آنچه الزم است تغییر یابد:

ش در دنیای امروز هم معّلم و هم دانش آموز باید نق

فراگیر را ایفا نموده و تنها به یرادگیری در محریط 

بسته مدرسه اکتفا نکنند. در این حالت نقش ارزنده ی 

یررادگیری و نقررش او در عملکرررد  -معلررم در یرراددهی

فعالیت ها، نیازمند هم سرویی برا رویکردهرای جدیرد 

 است.

غیر فعال برودن فراگیرران، عرردم انهیرزه ی کرافی 

رنامه های درسری برا تفکرر آنان، هم خوانی نداشتن ب

دانش آموزان امروز و منحصر بودن تدریا به کالس درس، 

عواملی بود که در مسأله پژوهش مهم عمده ای داشرتند 

و باید به سمت بهبود تغییر می کردند. بنابراین الزم 

بود که با استفاده از درهم شکستن قال  هرای تردریا 

 -دهیسررنتی، درگیررری دانررش آمرروزان در فراینررد یرراد

یادگیری، استفاده از اتاق کرار و اندیشره، برنامره 

              ریرررزی در برخررری از فعالیرررت هرررا توسرررط خرررود

دانش آموزان، به کارگیری فنون تدریا مر ثر و مشرخص 

کردن ویژگی های برارز و مهرم هرر مفهروم موجرود در 
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برنامه ی درسی آنران بره پویرایی فرآینرد تعلریم و 

 تربیت افزوده شود.

 ق درمورد راه حل های اجرایی:تواف

طبق بررسی های مختلف در این مدت، گرام اول تهیره 

یک برنامه ی مدون بود که طی جلسه ای با حضور دانرش 

آموزان و مجریان طرح برنامره ریرزی بررای دو هفتره 

صورت می گرفت و عالوه بر این گروه اعتبارگرذار طررح 

تن از  که شامل مدیر، معاون، دو تن از همکاران و دو

 اولیاء محترم بودند که مشخص شدند.

افراد درگیر طرح و اعضرای گرروه اعتبارگرذار برا 

اجرای راه حل انتخابی موافق بودند و در اجرای برخی 

 از راه حل ها اعالم همکاری نمودند.

 

 تدوین برنامه ی اجرایی:

برای اجرای راه حل هایی که درباره آن توافرق بره 

وین گردید که جدول زیر نمونه عمل آمد، برنامه ای تد

 ای از آن می باشد:

پیش   یراهکارها نام درس

 بینی شده

زمان 

 تعیین شده

 مالحظات

 

بخوانیم 

 و بنیوسیم

اجتناب از طرح 

س االتی که تنها یک 

جواب معین دارند، 

دادن تکالیف کافی به 

دانش آموزان، برای 

تفکر، اعتماد آفرینی، 

خاطره نویسی داستان 

اختصاص موضوع نویسی، 

انشاء مانند چه کسی و 

چه روزی برای من مهم 

 است؟ تشویق

تشویق کالمی، 

استفاده از پیش 

بندجادویی، معرفی 

کتاب های مفید، اجرای 

برنامه ی کتاب دانش 

آموزی و بازی دستور 

زبان، استفاده از 

تلفیق درس های 

ساعات 

دروس 

بخوانیم و 

 بنویسیم

از این  برخی

راهکارها برای 

دروس دیهر 

استفاده خواهد 

 شد.



 این فایل برای مشاهده است . 

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی 

 با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

10 

 

گوناگون در یادگیری و 

… 
علوم 

 تجربی

بازی با پازل، بازی 

های نمایشی و سرگرمی 

های علمی، استفاده از 

روش مناظره، برگزاری 

جشنواره غذای سالم با 

همه دانش آموزان 

مدرسه، مدل سازی، تک 

بعدی نبودن، بخش 

کارتون جیمی نوترون، 

تهیه گزارش گروهی و 

اله در کالس، ساخت ار

 …فسیل و 

ساعات 

 علوم

دو هفته ای 

یک بار در 

اتاق کار و 

اندیشه به 

اختراع، 

 …آزمایش و 
 پرداخته شود.

طرح بقچه ی سوغات  جغرافی

کشورها و قاره و 

دانستنی های مهم 

آنان، شبیه سازی، 

ساخت مدل آتشفشان،رسم 

نقشه ها و ساخت بعضی 

 از وسایل کمک آموزشی

ساعات 

 افیجغر

ساخت مدل و 

وسایل کمک 

آموزشی در 

اتاق کار و 

 اندیشه

بازی با اعداد برای  ریاضی

آموزش جدول ضرب، ساده 

 کردن مسأله ها.

ساعات 

 ریاضی

 

 

 

 

ی پیش بینی راهکارها نام درس

 شده

زمان 

 تعیین شده

 مالحظات

 

هدیه های 

 آسمانی

مسابقه بزرگ نقاشی 

متناس  با میالد المه 

           بیان و اعیاد بزرگ،

داستان های حکمت آموز 

و ثبت نکته های 

اخالقی، نوشتن کتاب 

های مصور از ایده های 

 خود دانش آموزان

در زمان 

ایام مذهبی 

با توجه به 

تقویم و در 

ساعات هدیه 

 ها

 

در اتاق کار 

 و اندیشه

تارید و 

 مدنی 

استفاده از روش 

داستان گویی، مناظره 

روزنامه دیواری، ساخت 

مدل چادرنشین ها )ایل 

 بختیاری(

ساخت موکت  

چادرنشین ها 

در اتاق کار و 

 اندیشه
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اختصاص یک روز در  ُهنر 

ماه به زنگ رشد و 

ساخت کاردستی با 

استفاده از مجالت رشد، 

ساخت انواع کاله و 

جعبه های هدیه، کار 

با کاغذهای مچاله، 

کار تکمیلی زیباترش 

کن، ساخت تابلوهی 

 کاغذی.

اغل  فعالیت  هنرساعت 

ها در اتاق 

کار و اندیشه 

صورت خواهد 

 گرفت.

 

 

زمان تعیین 

 شده

تارید  راه کارهای پیشنهاد شده

 انجام فعالیت

هفته ی دوم 

 مهر

 مهر 15 نامه ای به حضرت علی بنویسید

هفته ی سوم 

 مهر

گرفتن هدایایی رای دانش آموزان به 

 مناسبت روز جهانی کودک

 مهر 16

هفته ی 

 ارم مهرچه

روز جهانی  برگزاری جشنواره ی غذای سالم

 غذا

هفته سوم 

 آبان

شرکت در راهپیمایی روز دانش آموز 

 با حضور و همراهی معلم و مربی

 آبان 13

هفته ی 

 چهارم آبان

تهیه ی هدیه ای از قلک خود دانش 

آموزان به مناسبت روز دختران و والدت 

  -حضرت معصومه

انشهاه بازدید از کتابخانه ی د

 رامین.

 آبان 21

 

 آبان 24

هفته ی اول 

 آذر ماه

مسابقه ی انشانویسی به مناسبت والدت 

 امام رضا

 آذر 1

هفته ی سوم 

 آذر 

  بازدید از دامپروری دانشهاه

هفته ی 

 چهارم آذر

انجام تحقیقات در اتاق کار و 

اندیشه و آماده نمودن پژوهش های 

  دانش آموزی به مناسبت هفته ی پژوهش

برپای نمایشهاه از تحقیقات دانش 

آموزان و تهیه ی تراکت های مختلف 

 بازدید از موزه دانشهاه

 آذر 29

 

 آذر 30

هفته ی سوم 

 دی

جلسه ی آموزش خانواده با موضوع 

تأثیر شیوه های فرزند پروری در 

 پرورش تفکر

 دی 20

هفته ی اول 

 بهمن

ساخت صورتک های نمایش نمادین و 

ها برای اجرای نمایش  آماده نمودن آن

 بهمن 11
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 دهه فجر

هفته ی دوم 

 بهمن

بازدید از کارخانه ی آبلیموسازی 

 شوشتر

 بازدید از کارخانه چرم سازی

 بهمن 8

 بهمن 16

هفته ی 

 چهارم بهمن

 بهمن  22شرکت در راهپیمایی 

 اجرای مسابقات ورزشی

 بهمن 22

 بهمن 25

هفته ی سوم 

 اسفند

رسه اجرای کاشت نهال در باغچه ی مد

نقاشی تکمیلی و         مسابقه ی 

نقاشی روی دیوار مدرسه به مناسبت 

 روز درختکاری

 اسفند 16

 اسفند 16

هفته ی 

 چهارم اسفند

 بازدید از آزمایشهاه دانشهاه رامین

برپایی سفره ی هفت سین و آشنایی با 

مفهوم سین های               هفت 

 سین

 اسفند 22

 اسفند 23

 اسفند 25

هفته ی سوم 

 فروردین 

 نقاشی با موضوع بهداشت جهانی 

 برپای جشن فناوری هسته ای

 فروردین  18

 فروردین  20

هفته ی 

چهارم 

 فروردین

 فروردین 22 بازدید از حوضچه های پرورش ماهی

هفته ی اول 

 اردیبهشت

ساله  1برپایی جشن تقدیر از عملکرد 

ی دانش آموزان و برپایی جشن فارغ 

لی و اهدا لوح یادبود به دانش التحصی

 آموزان

11 

 اردیبهشت

 

 اجرای اقدام بهینه:

شاید بتوان گفت قل  عملکرد معلم درمرورد یرادگیری 

خالق، شیوه هرای تردریا مناسر  اوسرت. تردریا هردایت 

هدفدار و دارای فرآیند یادگیری است که با اجتماع سه 

ی عنصر یاددهنده، یاددهی، یادگیرنده در فضرای آموزشر

 (.1381به جریان می افتد)حسینی، نقل از ملکی،

در این تحقیق نیز بی عالقهری دانرش آمروزان و عردم 

تسلط در درک مطالر  یرادگیری باعرث شرد. تغییرری در 

برنامه ی درسی ایجاد گردد.لذاطبق برنامره ای کره از 

قبل تهیه شرده برود راه حرل هرا بره مرحلره ی اجررا 

 درآمدند.

ه گیرری از آزمایشرهاه در از آن جا که امکران بهرر

مدرسه وجود نداشت لذا سعی گردید، اسرتفاده از اتراق 

کار و اندیشه در این برنامه گنجانده شرود. بره ایرن 

نحو که برخی از اوقات )معموالً پنجشنبه ها هر دو هفته 

یک بار کالس درس به اتاق کار و اندیشه تبدیل می شد.( 
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انجام آزمایش و به این صورت فعالیت هایی که نیاز به 

دقت کافی داشتند مانند مدل سازی و رسم نقشه، انجرام 

فعالیت های هنری مختلف، زنگ رشد و ساخت کارهای دستی 

 در این ُاتاق انجام می شد.

در خصوص باز خورد دانش آموزان درمورد اتاق کرار و 

            اندیشررره بایرررد گفرررت: واقعرررًا ایرررن گونررره آزاد

ی جال  بود، به ویژه این که در کار کردن برایشان خیل

            ایرررن اتررراق چیررردمان میزهرررا)فعلی دایرررره ای و

نیم دایره ای( طوری بود که دانش آموزان می توانستند 

به صورت گروهی بنشینند و کار مشترک انجام بدهند. از 

هم دیهر دانش و مهارت بیاموزند، با یکدیهر تعامرل و 

بهیرند و وظایف را بین مشورت کنند، دسته جمعی تصمیم 

خود تقسیم کنند. گاهی مواقع به تناسر  فعالیرت هرا، 

 کالس در ساعت کار و اندیشه با موکت فرش می شد.

در حقیقررت بررا بکررارگیری ایررن روش دانررش آمرروزان 

باموقعیت های تازه روبرو مری شردند و برا بکرارگیری 

یادگیری ضمن آن  -انرژی آنان در انجام فرآیند یاددهی

دگیری معنادار و تفکر انتقادی در آنان به وجود که یا

می آمد لحظات نشاط آور و محیطی دلپرذیر بررای دانرش 

 آموزان فراهم گردد. 

 سایر اقدامات اجرا شده به شرح زیر می باشد:

گفتهوی معلم و دانرش آمروز دربراره ی ارزش  -1

های زندگی با موضوعات عمرومی و خصوصری )ماننرد 

آمروزان ایرده هرای  چهونه شراد باشریم؟( دانرش

مختلفی در این زمینه اراله نمودنرد مربالً برخری 

مهمانی رفتن و مهمانی آمدن، برخی دیهرر گررفتن 

چک را موجر  شرادی  یک موفقیرت کو هدیه یا کس  

دانستند. بعضی از دانش آموزان نیز جشن تولرد و 

صاویر شراد در خانره و مدرسره را  استفاده از ت

هونه مشکالت را حرل عوامل شاد شدن بیان نمودند)چ

کنید( نیز از جمله مواردی بود که دربراره ی آن 

 موضوع انجام شد.

ساخت تابلوهرای کاغرذی، انرواع جعبره هرای  -2

هدیه، کاله های تزلینی، کار با کاغذهای مچاله ی 

رنهی و کار با تکه های روزنامره و پارچره هرای 

اضافی، ساخت مجسمه های مقوایی در ساعت هنرر در 

 اندیشه. اتاق کار و

«: زیباترش کن» کار تکمیلی نقاشی با عنوان  -3

روی تخته            ابتدا دو برگه ی خیلی بزرگ
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نص  کرده و معلم فقط چند خط روی برگره هرا مری 

دانش آمروزان              کشد. سپا هر کدام از

با اضافه کردن ایده هرای خرود نقاشری را رفتره 

رفته تکمیل می نمودند و در آخر یک نقاشی جالر  

با ایده ی همه ی بّچه هرا ارالره مری شرد. و در 

پایان ماه این نقاشی ها را به عنوان کار گروهی 

 کالس، در معرض دید سایر پایه ها قرار می دادند.

خمیرر، بررای  فندوق بازی و ساخت فسریل برا -4

تدریا ساختمان درونی زمین و آشرنایی برا هسررته 

مدل  داخلی و هسته ی خارجی و گوشته با شریوه ی 

 سازی.
 

 نحوه ی اجرا:

برای شروع کار از بچه ها می خواهیم مقرداری خمیرر 

قرمز بردارند و با کف دست آن ها را بره صرورت فنردق 

درآورند. سپا دو برابر دفعره ی قبرل، خمیرر نرارنجی 

د کننرد. سرپا بردارند و پا از کروی کردن، آن را گرو

خمیر قرمز را به صورتی در آن قرار دهند کره دور ترا 

 دور خمیر را دربربهیرد.

حررال بایررد چهررار برابررر دفعرره ی قبررل، خمیررر زرد 

         بردارنررد و آن را برره همرران صررورت شررکل دهنررد و 

ه گوی قبلی را داخلش قرار دهند. حال مقداری خمیر قهو

مری پیچنرد.           ای را به صورت الیره ای دور آن

کره ی حاصل را با کارد به دو نیم می کنند تا نتیجره 

دانش آمروزان پرا              را ببینند. شور و شوق

از مشاهده ی آن چه ساخته اند، بسیار دیدنی است. پرا 

دانش آموزان به                      از پایان کار، 

کتاب را مطالعه می کنند و درمرورد آن چره صورت فردی 

یاد گرفته اند، در گروه به تبادل نظر مری پردازنرد. 

آن گاه نماینده ی هر گروه همراه با مدل سراخته شرده 

 می آید و گزارش خود را اراله           به جلوی کالس

 می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

هسته ی 

 داخلی

هسته ی 

 خارجی

 گوشته

 پوسته
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بت نکته بیان داستان های حکمت آموز از هر گروه و ث

ی اخالقی در دفتر اخالق هر دو هفته یک بار نوبرت یکری 

از گروه ها بود که یرک داسرتان پنردآموز کره نتیجره 

اخالقی داشته باشد به کالس بیاورد. برخی از اوقات نیز 

معلم این کرار را انجرام مری داد بره عنروان نمونره 

داستان زیر یکی از این داسرتان هاسرت کره گروهری از 

 آن را اراله نمودند. دانش آموزان

یک روز، مردی احساس کرد، شرنوایی همسررش کرم شرده 

نمری               است. مبل سرابق حررف هرای او را 

شنود و احتماالً به سمعک نیاز دارد. موضوع را با پزشک 

قبرل »دکتر گفت:         خانوادگی شان درمیان گذاشت.

، او از هر چیز بهتر است بدون آن که خودش متوجه شرود

 را امتحان کنی.

متررری، چیررزی از او  15ابترردا، در فاصررله ی حرردود  

بپرس. اگر نشنید، کمی نزدیک ترر بررو و از فاصرله ی 

متری، همین کار را تکرار کن. اگرر براز هرم  10حدود 

 1مترری و در نهایرت از  5مترری و بعرد  7نشنید، از 
متری با او حرف بزن. فاصرله ای را کره توانسرت حررف 

 «ا بشنود، یادداشت کن و به من اطالع بده.هایت ر

غروب آن روز، مرد در اتاق پرذیرایی نشسرته برود و 

همسرررش در آشررپزخانه مشررغول آشررپزی بررود. بررا خررود 

 «فرصت خوبی است که شنوایی اش را امتحان کنم.»گفت:

خانم، شام »بنابراین با صدایی نه چندان بلند گفت: 

 «چی داریم؟

ه کمرری نزدیرک ترر رفرت و وقتی پاسخی نشنید، آهسرت

 «خانم، شام چی داریم؟»تکرار کرد:

باز هم جوابی نشنید. بنرابراین نزدیرک ترر رفرت و 

س الش را تکرار کرد. هر چه نزدیک تر می رفت، بیش تر 

نهران همسرش می شد تا این که درست پشرت سررش تکررار 

 «خانم، شام چی داریم؟» کرد:

برا مری »گفت:زن با ناراحتی به سمت شوهرش برگشت و 

کنی یا نه؟! این دفعه ی پنجم است که مری گرویم مررغ 

 «گذاشته ام!

نتیجه ی اخالقی: وقتی با مشکلی روبه رو شدیم، بهتر 

است درباره ی ریشه ی آن کمی بیش تر فکر کنیم.)یوسرف 

 (.1387زاده، 
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یررادگیری در سررفر و گررردش علمی)بازدیررد از  -6

انشررهاه آزمایشررهاه، مرروزه، کتابخانرره و دامپررروری د

کشاورزی و منابع طبیعی رامین، بازدید از حوضچه هرای 

پرورش ماهی، بازدید از کارخانه ی آبلیموسازی شوشتر، 

بازدید از کانون پررورش فکرری مالثرانی و بازدیرد از 

 کارخانه چرم سازی(.

اعتماد آفرینری در دانرش آمروزان)تعلیم و   -7

 تربیت را نباید به ساعت درس کالس محدود کررد.( برا

دادن شماره ی موبایل و منزل خود به دانرش آمروزان 

اجازه داده شد کره بره راحتری در صرورت نیراز برا 

خود را  ارتباط برقرار کننرد و مشرکالت و نیازهرای 

 برطرف نمایند.
)به عنروان مبررال یکری از دانرش آمروزان هنهرام 

امتحان دچار اضطراب شدید می شد که با راهنمررایی 

ایشان کم کم ایرن مشرکل  و صحبت های الزم با مادر

رفع گردید تا جایی که باالخره در امتحران آینرده 

 سازان رتبه ی اول منطقه را کس  نمود(.

 آموزش تک بعدی نبودن: -8
در این روش سعی گردید تا برخی نکات الزم در زمینره 

به دانرش  ی حل مسالل و به شیوه های مختلف فکر کردن 

آنران دریابنرد آموزان آموزش داده شود. به طریقی که 

بلکه می تروان فقط به یک جنبه ی مسأله توجه نداشتند 

مسأله را از جنبه های یا ابعاد مختلرف مرورد بررسری 

حل نمود. اگر دانش آمروزان بررای   قرار داد و آن را

حل مسالل یا باز پا دادن مطالر  ت روری از شریوه ای 

خاص استفاده می کردند، آن ها را تشرویق مری کرردیم. 

گر روش آن ها کمی عجی ، طوالنی و یا سخت ترر از حتی ا

روش ما به نظر می رسید. زیرا دانش آموزی که خالقیت و 

ابتکارش را از دست بدهد در درس و زندگی، نیرز فرردی 

موفقی نخواهد بود. اجرای این روش موجر  مری شرد کره 

جرقه های نوآوری و خالقیت و ابتکار در دانرش آمروزان 

 ایجاد شود.

االت بحث برانهیز و اجتناب از س االتی طرح س  -9

که تنهرا یرک جرواب معرین دارند)ماننرد اگرر روزی 

نامرلی شوید چه اتفاقی می افتد، روزی را که خیلری 

شاد هستید چه رنهی می توانید نشران دهیرد و سرایر 

س االت دیهر که اغل  سعی می شد در هنهام تدریا درس 

 جدید برای ایجاد انهیزه مطرح شوند.(

اعات انشاء به عنوان کلید زیبا اندیشریدن و س -10

دادن موضرروعات انشررایی خررالق در ایررن اسررت)نمونه ی 
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موضوعات انشاء عبارت بودند از: اگر در زمان حضررت 

علی)ع( بودم...، مسجد خوب مسجدی است که ...، وقتی 

                                  صرررردای اذان برررره گوشررررم مرررری رسررررد...، 

رت علی)ع( یا امام رضا)ع( بنویسرید، نامه ای به حض

تمرین تجربه و حادثه ی مهم زندگی خود را بنویسید، 

موضوع چه کسی و چه روزی برای من مهم است؟ در ایرن 

زمینه هر کا یک روز را مهم دانسرته برود یکری روز 

معلررم، یکرری روز پرسررتار، یکرری روز کررارگر و ...، 

ینه نیرز بهترین هدیه معلم به شما چیست؟ در این زم

یکی از دانش آموزان نوشته بود دوست دارم معلم یرک 

بار به خانه ی ما بیاید و برا مرا نهرار بخرورد و 

)... 

اجرای زنگ رشد)ساخت کاردستی از روی مجالت رشد  -11

دانش آموز. این کار به صورت گروهی در اتاق کرار و 

اندیشه انجام می گرفت و اغل  فرصت می شد گروه هرا 

رشد به اتمام برسرانند فقرط در دو  کار را در ساعت

 مورد که ادامه ی کار را در خانه تکمیل نمودند.

دفتر دانش آموزی)معلم در ابتدای سرال دفترری  -12

دانش آموزان به               تهیه نموده که همه ی

نوبت آن را به خانه می بردند و هر کدام می توانست 

  در چهار یا پنج صرفحه ی آن و حتری بیشرتر، مطالر

جال  و خواندنی را که در کتابهای گوناگون خوانرده 

بود یا از فکر و ذهن خودشان استفاده می کردند جمع 

آوری کرده و بصورت مکتروب در ایرن دفترر ثبررت مری 

کردند. از این طریق امانرت داری را نیرز یراد مری 

گرفتند، چرا که دفتر بایرد تمیرز و مرتر  و سرالم 

 معّلم نهه داری شود. بماند این دفتر به یادگار نزد

تهیه گزارش های گروهی با موضوعات دلخواه اّما  -13

به روز و اراله ی آن به نوبت در ساعات اضافه سایر 

دروس )مانند اراله ی گزارش از فعالیت های گروه در 

اتاق کار و اندیشه، گزارش از دنیای آبی دریررا کره 

در خصوص پرعمرترین، سریعترین و کوچک تررین، برزرگ 

 ن ماهی ها و ...(تری

استفاده از شیوه ی شبیه سازی در جغرافی)یکری  -14

پنجم کره یرادگیری آن  از موضوعات درس جغرافی کالس 

کروچ » اغل  برای دانش آمروزان دشروار اسرت، بحرث 

اسرت. دانرش آمروزان « عشایر در تابستان و زمسرتان

معموالً قادر به تمرایز دو واژه ی یریالق و قشرالق از 

و به ناچار به حف  طوطی وار مطالر   یکدیهر نیستند

 می پردازند.
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پا از شناسایی موضوع به دانش آموزان گفته شرد:  

وقتی سرما می خوریم و از شدت سرما دندان هایمان 

« َیی»به هم می خورد و موقع حرف زدن، چند بار بخشِ 

مرررررری                         را تکرررررررار 

اگر کسی موقع  کنیم!)ییالق       سردسیر(. در عوض

تابستان به قشالق برود، از شدت گرمرا غرش خواهرد 

 گرم سیر(.    کرد!   )قشالق   

پا از بررسی برگه هرای امتحران جغرافری متوجره    

شدیم، تمام دانش آموزان به س ال مربوط به ایرن بحرث 

 پاسد صحیح داده اند.

اختصرراص محلرری در مدرسرره برره عنرروان منطقرره  -15

رد آموزشهاه در راهرروی مدرسره سکوت)ترجیحًا جلوی بُ 

محلی به این امر اختصاص داده می شد.( که اگر دانش 

آموزان در حال بازی و سرر و صردا بره ایرن منطقره 

نزدیک می شدند می بایست سرکوت اختیرار کررده و در 

این محل با آرامش به کار خود مری پرداختنرد. ایرن 

امر باعث می شد که دانش آموزان حواسشان را بیشرتر 

جمع کرده و حتی مطال  نص  دشره در ُبررد را بیشرتر 

مورد توجه قرار دهند. اغل ، سرکوت، انسران را بره 

 آرامش و فعالیت اندیشیدن وا می دارد.

استفاده از روش مناظره در درس تارید)این روش  -16

 شامل: چهار مرحله ی جداگانه دارد، 

 طرح موضوع؛ -1

 ایجاد چالش؛ -2

 بحث و اراله ی نظر؛ -3

 اعالم نتایج؛( ارزشیابی و -4

پیش بند جرادویی)در تردریا کتراب بخروانیم و  -17

بنویسیم و نیز آموزش قرآن و ریاضی و یا حتی تدریا 

سایر دروس، از یک پیش بند آشپزی به عنروان وسریله 

ای سبک و قابرل حمرل اسرتفاده مری شرد. در جریران 

آموزش، در کالس قدم زده و تصاویر و مفاهیم آموزشری 

ایم از جی  های پیش بند خرارج  را که از قبل نوشته

 می کنیم.
اگر تعداد جی  های پیش بند بیشتر باشرد تعررداد  

تصویرها و کارت های آموزشی نیز بیشتر خواهد شرد 

و در برقرار کردن ارتباط با دانش آمروزان موفرق 

 تر خواهیم بود.

 ساده گویی و حوصله در تدریا از سوی معلم. -18
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هرای دانرش  نوشتن روزنامه دیواری توسط گرروه -19

 آموزی

با حضور  86برگزاری جشن هفت سین در اواخر سال  -20

کلیه ی دانش آموزان مدرسه همچنرین جشرنواره غرذای 

 (.86سالم در روز غذا)فروردین 

 ای تقویت بصریآموزش نرمش فکری بر -21

مشاهده ی اشیا با چشِم ذهن؛ به این صرورت )  -1

 2که دانش آموزان چهار شرکل متفراوت را در مردت 
خوب نهاه می کردند و سعی کنند شکل هرا را دقیقه 

به خاطر بسپارند. بعد تصاویر را کنار گذاشرته و 

تالش کنند آن هررا را برر روی ورقره کاغرذ ترسریم 

 کنند؛

هن خرود: سرعی  -2 مشاهده اعمال و حرکرات در ذ

جام کنند آنچره داده            را در آن روز ان

اند مجسم کننرد و همره کارهرای گذشرته را مرررور 

 ند؛ کن

شنیدن، بوییدن، چشیدن و لما کرردن ذهنری:   -3

بوهررا را           طعررم یررک بسررتنی را بچسررید، 

 استشمام کنند؛ 

تعریف مشکل: شکلی را به دانش آموزان نشران  -4

داده که ترکیبی از دو موجود است و از آنران مری 

 خواهیم شکل اصلی را از میان دو شکل ببینند.(

ست ساخته هرای برگزاری نمایشهاه از کارها و د -22

کالسی و سایر کالس ها و به معررض نمرایش گذاشرتن در 

 پایان هر ماه.

؛ جیمری شخصریت 3تا  1پخش کارتون جیمی نوترون  -23

مردام در حرال                موردنظر این کرارتون

اختراع، ابتکار، بحث و مناظره با دوستانش در خصوص 

مسالل علمی و البته این کار با تخیل نیرز آمیختره 

 ده است.ش

چیدمان کالس به صورتی انجام شد که موج  واکرنش  -24

)به شیوی دایرره                        متقابل شود.

 ای، نیم دایره و فعلی شکل(.

ساده کردن مس له های ریاضی.)برای این کرار دو  -25

 راه به دانش آموزان پیشنهاد شد:

عددهای مس له را به صرورتی یررک رقمری یرا دو  -1

ار با اعداد کوچک تر خیلی راحرت ترر رقمی درآورند. ک

از کار با اعداد پنج یا شش رقمی می باشد. وقتی دانش 

آموزان با اعداد یک رقمی و دو رقمی به راه حل مس له 
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پی می بردند، می توانستند با اعدادی که در مسر له ی 

 اصلی آمده بود هم، آن را حل کنند.

و مس له را به زبان ساده و کاربردی بررای خرود  -2

برازی و نمرایش و بره  دیهران توضیح دهند. در واقرع،

اعداد در رقمی مسر له را بررای سرایر دانرش آمروزان 

تعریف می نمودند. در کالس درس، در عمل مشاهده شد کره 

حل  با اراله ی این راهکارها، کم کم ترس از شناخت و 

 مس له در میان دانش آموزان کاهش یافت.(

م و بنویسیم)بعد از بازی واژه ها در درس بخوانی -26

کارت های             نص  تصویر درخت بر روی دیوار، 

کلمات ستاره دار درس به تعداد مساوی در اختیرار هرر 

واژه های درس را  کارت های معنی  گروه قرار داده بعد

به صورت درهم و پشت و رو، روی میز جلویشان قرار مری 

فکری و هم دانش آموزان با هم                دادند. 

مری  یاری میان کارت هرا بره دنبرال معنری واژه هرا 

گردند. پا هر یک از دو کرارت مربروط بره هرم را روی 

 شاخه ی درخت می آومیزند.(

انجام اقداماتی برای تفکرر انتقادی)خالصره هرای  -27

              داسرررتان، یرررک فصرررل  -کوتررراه از یرررک فررریلم

هرر جلسره ی  کتاب و ... استفاده از سکوت برای تعمق،

درس با یک مس له یا مجادلره خراطره نویسری، داسرتان 

کلمه انتخابی و یا با موضروع آزاد، بره  10نویسی با 

 این صورت که با آن ده کلمه داستان بنویسید(.

آموزش صفات زیبا و بررسی اثر گذاری آن هرا برر  -28

در ازای رفترار درون دانش آموز و تشویق دانش آموزان 

ا اخالقی. در جدول زیر چند صرفت زیبرا و خوب آموزشی ی

 اثرگذاری آن ها بر درون را مرور می کنیم:

نتیجه در روحیه و حال  صفت یا حالت درونی

 انسان

 ایجاد آرامش قناعت

 اطمینان، ثبات، آرامش توکل

 شادی و رضایت شکر

 احترام، اعتماد و آرامش امانت

اطمینان خاطر و رضایت  صداقت

 درونی
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صوص این صفات و اثر گذاری آن ها در اتاق کار و در خ

 اندیشه بحث و تبادل نظر شد:

محاصره دانش آموزان با محرک های انهیزشری:)  -29

در مدرسه بره طرور مکررر و فرراوان از محررک هرای 

تأییدی، پوستر و تابلوهای که موفقیت دانش آمروزان 

را نشان می دهد، عبارات و بیانراتی کره در تأییرد 

 فعالیت تحصیلی باشد، استفاده می گردید.(تکالیف و 

تقدیر از سعی و تالش دانرش آمروزان و تشرویق  -30

کالمی: )برای ایجاد انهیزه، تالش های دانرش آمروزان 

به صورت کالمی مورد تمجید و تشویق قرار مری گرفرت. 

زیرا تشویق کالمی معلم بهتر از نوع پاداش مالی یرا 

 امتیاز است.

وزی در زنگ بخروانیم روش ساده برای تلفیق) ر -31

ده دقیقه فرصت           کالس پنجم، به دانش آموزان

داده شد تا داستانی از خود بنویسید. بعد از اتمام 

داسرتان شدن زمان، از یکری از آن هرا خواسرته شرد 

دلخواه خود را برای دیهر دوستانش بخواند و همزمان 

از دانش آموز دیهری تقاضا نموده برای داستانی کره 

 شنود، در پای تابلو نقاشی بکشد.  می
بّچه ها چنان شور و هیجانی برای   در تمام طول کالس،

نشان دادند که هری    خواندن و نقاشی کشیدن از خود

کدام متوجه گذر زمان و خوردن زنگ تفریح نشدند. با 

بخوانیم و بنویسیم این تجربه زنگ انشا را در دروس 

ل کررده و ایرن به زنگ پر نشاط و پرر هیجران تبردی

 تجربه تلفیقی از درس های هنر و انشا بود(.

بررازی ریاضرری)دانش آمرروزان را برره دو گررروه  -32

تقسیم و هر یک از اعضا را با شماره های یکسانی که 

مرتبط با حاصل ضرب اعداد موجود در جدول ضررب برود 

مربالً دو نفرر از دو              نام گذاری شدند. 

و دو نفرر را برا شرماره  64را با شماره های گروه 

به همین ترتی            و بقیه ی اعضا نیز 49های 

مشخص می شدند. گروه ها را در کالس یا حیاط مدرسره، 

دو صف جدا از هم مشخص               در دو بخش یا 

نموده و به دانش آموزان گفته می شرد وقتری شرماره 

دتر مربوط به هر دانش آموز اعالم می شود. اگر او زو

               از جای خرود بلنرد شرود)یا در صرف جلروتر بیایرد(

برنده است. شماره ها با حاصل ضرب اعداد جدول ضررب 

مرربالً            و برره صررورت زوجرری معرفرری شرردند.

 )هفت شش تا(. 7×6)پنج شش تا(، 5×6
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بازی دستور زبان)دانش آمروزان را در چهرار  -33

کررده و از آن گروه اسم، صفت، فعل و قید ساماندهی 

ها خواسته شد به صورت تصادفی در حیاط مدرسه در یک 

ردیف بایستد. جمالتی را برا صرردای بلنرد خوانرده و 

را مشخص نموده و آن گراه یکری درون آن ها، کلماتی 

از کلمه ها را تعیین و از دانش آموزان خواسته مری 

شد اگر کلمه مربوط به گروهی است کره آن هرا را در 

رند، پنج قدم جلو بیایند. این کار برا آن عضویت دا

مجالت و کلمات دیهری نیز ادامه می یافت و ضمن ایرن 

که حرکات ورزشی)حرکات عادی یا پرش( انجام می شرد. 

نقش های کلمه را در            از لحاظ دستوری نیز

 جمله مرور می کردند.

بازی با پازل)با انجرام ایرن برازی قردرت  -34

        یررل پررازل تقویررتتفکررر بّچرره هررا برررای تکم

 می شود(.
 

بقچه ی سوغات: )در درس جغرافی پایه پنجم،  -35

دانش آموزان با کشورهای همسایه آشنا می شوند. امرا 

فه هرای به علت این که در معررض  کشرورها وجرود م ل

د مهمترین رود، محصوالت، پایتخت موج  مری مختلف مانن

                   شررد تررا دانررش آمرروزان دچررار اشررتباه شرروند.

لذا، به منظور عمیق تر شدن یادگیری این مفاهیم طرح 

بقچه ی سوغات اجرا شد. به این ترتی  کره در هنهرام 

تدریا یکی از کشورهای همسایه، تمرام نکرات مهرم آن 

درس از جمله نام رود، پایتخت، محصول، صنایع مهرم و 

زبان و ... روی تکه های مقوایی نوشته مری شررد و در 

رچه ای قرار می گرفت و نام کشرور همسرایه بقچه ی پا

روی آن نص  می شد. هر برار، یکری از دانرش آمروزان 

اجرای این طرح را به عهده می گرفت. ابتدا، از دانش 

موردنظر  آموزان س ال می نمود و سپا در بقچه جرواب 

 را جستجو می نمود تا جواب صحیح را دریابند.
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 نقاط قو ت (ارزیابی بعد از اجرای طرح)

حین اجرای روش های متنروع پررورش تفکرر و نیرز در 

پایان طرح، با استفاده از روش های گوناگون از جملره 

موارد ذیل نسبت به جمع آوری داده ها درباره ی نتایج 

 بدست آمده اقدام به عمل آمد.

  مشاهده تغییر رفتار دانش آموزان و مقایسره ی

 آن با قبل از اجرای طرح.

  ی دیدگاه دانش آموزان درمرورد مدرسره مقایسه

 قبل و بعد از اجرای طرح.

 .مصاحبه با خود دانش آموزان 

  نظر سنجی کتبی از اولیاء دانش آموزان درمورد

 اجرای طرح.

  ارزیررابی اولیررا از فرزنرردان خررود از طریررق

تغییراتی که در اثر اجرای طرح در آن ها مشاهده می 

 کردند.

 :بهینه تحلیل شواهد و تأثیر اقدام

پا از بررسی های بره عمرل آمررده، ترأثیر اقرردامات 

انجام شده در حل مسأله ی موجود دریافرت گردیرد. بره 

نحوی که می توان گفت: برا مقایسره ی وضرعیت قبلری و 

 وضعیت به وجود آمده ی فعلی، نتایج زیر بدست آمد:

کسرر  مهررارت درسررت اندیشرریدن توسررط دانررش  -1

 آموزان.

 جنبه ها. تقویت حا کنجکاوی در همه -2

حل مسالل از طریق برنامه ریزی مشترک معلرم  -3

 و دانش آموزان.

 دست یابی به تعامل پویای علمی و عاطفی  -4

لف درک و فهرم  -5 دست یرابی بره روش هرای مخت

 مطال .

 تمایز قالل شدن بین حقایق و عقاید. -6

ایجاد اعتماد به نفا و عزت نفا باال، پختهی  -7

 اجتماعی، پایداری.

انش آموزان در پیشرفت کار تقویت و پشتکار د -8

 و تحصیل آنان.

تقویت قوه استدالل، مهارت اجتماعی، روحیه ی  -9

 همیاری.
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ایجاد یادگیری در حد تسلط و تقویت روحیره  -10

 ی انتقادی.

پرورش حا خود ارزشرمندی، پرذیرش انتقرادی  -11

 موجه.

کاهش اضطراب و بی عالقهری دانررش آمروزان و  -12

 ان.مورد توجه قرار گرفتن مدرسه از سوی آن

 کس  مهارت های زندگی -13
 

 

 

 

 

 

 گرد هم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان:

برای این که نتایج بدست آمده از پژوهش توسط گرروه 

اعتبار گذار تأیید شروند در مراحرل مختلرف سرعی شرد 

جلساتی با عنراوین جلسرات اعتبارگرذاری مرحلره ای و 

لره پایانی برگزار گردد. در جلسه ی اعتبار گذاری مرح

ای، اعضای گروه نظرات خرود را اعرالم نمروده و برخری 

پیشنهادات آن ها در مراحل بعدی اقدامات به مرحلره ی 

اجرا درآمد. پا از پایان اجرای تمام اقدامات، جلسره 

ی اعتبار گذاری پایانی برگرزار شرد. طری ایرن جلسره 

 اسناد الزم در اختیار اعضای گروه گذاشته شد.

 ران و همکاران:ارزیابی طرح توسط ناظ

از برگزاری جلسرات اعتبرار گرذاری، تأییرد نهرایی 

            نتررایج کسرر  شررد. برره ایررن نحررو کرره اعضرراء گررروه 

اعتبار گذار براساس اسناد و توضریحاتی کره در جلسره 

                    ارالررره شرررد، نترررایج طررررح را تأییرررد کررررده و

نرش اظهار نمودند که باز خورد طرح در پرورش تفکررر دا

آموزان و در پیشرفت تحصیلی آنان قابل مشراهده بروده 

 است.

 نقاط ضعف :

 کمبود زمان

 نتیجه گیری:

به طور کلی نتیجه گرفته می شود کره مری تروان برا 

استفاده از راهکارهرای خراص در جهرت پررورش تفکرر و 
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زیبایی اندیشه ی دانش آموزان اقدام نمود. بره نحروی 

معتقرد برود تفکرر و  ( کره1383که مطابق با نظر ملکی)

اندیشیدن، نوعی مهارت است و نیاز به زمران و تمررین 

دارد تررا تقویررت شررود، در پررژوهش حاضررر نیررز اجرررای 

اقدامات گوناگون و تمرین های ویژه گام های م ثری در 

 زمینه ی پرورش تفکر برداشته شد.

از جمله نتایج چشمهیری که می توان در اجرای پژوهش 

ز: کسر  مهرارت درسرت اندیشریدن، نام برد، عبارتند ا

تقویررت حررا کنجکرراوی دانررش آمرروزان و تقویررت قرروه ی 

استدالل، مهارت اجتماعی و روحیه ی همیراری آنران بره 

نحوی که اعتماد به نفرا و پشررتکار دانرش آمرروزان در 

 پیشرفت تحصیلی نیز تقویت شد.

 

 پیشنهادات

براساس یافته های تحقیرق، پیشرنهادهای زیرر بررای 

 ی برنامه ریزان درسی اراله می شود:استفاده 

پرورش تفکر به عنوان یک هدف اساسی تربیتری  -1

در نظام برنامه ریزی درسی ایران مرورد توجره ی 

 جدی قرار گیرد.

مناس  ترین روش آموزش بررای تقویرت مهرارت  -2

تفکر انتقادی شیوه ی کارگراهی اسرت. بنرابراین 

 بهتر است آموزش معلمان با این شیوه اجرا گردد.

مدیران مدارس در پررورش تفکرر نقرش اساسری  -3

 دارند. پیشنهاد می شود:
اوالً: در انتخاب مدیران مدارس بره توانرایی فکرر و 

دارا بودن روحیه ی ابتکار و نروآوری بره عنروان یرک 

 معیار توجه شود.

ثانیًا: از طریق برگزاری دوره های آموزشی حضرروری و 

ا پررورش غیر حضوری، مهارت ها و نهرش هرای مررتبط برر

 تفکر در آنان تقویت شود.

ثالبًا: با ارزیابی و نظارت بر عملکررد مردیران در 

طول خدمت، رفتار و عملکرد آنرران در خصروص توجره بره 

حمایت از نروآوری، ابتکرار و تفکرر دانرش آمروزان و 

 معلمان مورد بررسی قرار گیرد.

فضای فیزیکی و تجهیزات موجود در مدرسره از  -4

تفکر است ضروری است سازمان نوسازی عوامل م ثر تقویت 

و تجهیز مدارس، فضای متناس  با برنامه ی درسی تفکرر 

 انتقادی را طراحی کند.



 این فایل برای مشاهده است . 

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی 

 با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

26 

 

خانواده یکی از نهادهای تربیتی بسیار م ثر  -5

در پرورش تفکر است. الزم است از طریق انجمن اولیرا و 

مربیان، اولیای دانش آموزان در خصوص روش های پرورشی 

ببینند. این آمروزش مری توانرد از طریرق تفکر آموزش 

تألیف کت  مناس ، برگزاری جلسات بحث و گفتهو، تولید 

 فیلم های آموزشی مناس  و ... صورت گیرد.

وسایل ارتباط جمعی مخصوصًا صردا و سریما در  -6

ذهن و درون کودکان و نوجوانان تأثیر فوق العاده بره 

ی تواند جا می گذارد. یقینًا برنامه های صدا و سیما م

از طریق تولید و پخش برنامره هرای مر ثر بره تقویرت 

ایفرای نقرش   روحیه ی تفکر و زیبای اندیشه در افراد

)فریده هاشمیان نژاد، بره                       کند

 (1383نقل از ملکی، 
و در آخر امید است در آمروزش و پررورش و در سرایر 

دانرش                  عرصه های فرهنهی برای تشرویق

آموزان به تفکر کوشش نمود تا دانش آموزان طعم شیرین 

تفکر را چشیده و بیاموزند که تفکر از همه ی سررگرمی 

ها باالتر است و آنان را به این موضوع آگاه نمود کره 

 تفکر نه تنها وحشت آور نیست، بلکه لّذت بخش است.
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