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 مقدمه

 وحل مسأله  ها با رويكردمهارتبه منظور توسعه  1پژوهش در عمل )اقدام پژوهي(

گيرد و ها و شرايط واقعي و شغلي صورت ميمحيط ،در مراكز آموزشي روش علمياستفاده از 

هاي جديد و بهبود مستمر توسعة مهارت ،توان چارچوبي براي حل مسألهبه كمك آن مي

 فراهم آورد. اي حرفه

ساختن  هاي پژوهشي معلمان، فراهمبرنامه معلم پژوهنده با هدف ارج نهادن به فعاليت

اندركاران آموزش و تقويت خودباوري در بين دست و پژوهشو هاي گسترش تفكر زمينه

هشگاه پژو پژوهشكده تعليم و تربيت و پس از آن توسط از سوي 1375پرورش از سال تحصيلي 

ضل فو به  ها آغاز شدبا مشاركت فعال شوراي تحقيقات استان مطالعات آموزش و پرورش و

ن در اين هزار نفر از معلمان عزيز كشورما 300الهي تاكنون و در بيست دوره قبل، بيش از 

هاي آموزش ضمن اقداماتي از قبيل برگزاري دوره اند. از سوي ديگربرنامه مترقي شركت كرده

نامه نشر ويژه اي،هاي تأليفي و ترجمهكتابو انتشار مند، تدوين خدمت براي معلمان عالقه

هاي هاي علمي گوناگون در استانمعلم پژوهنده، هماهنگي و همكاري در برگزاري همايش

د استقبال هاي ترويجي انجام گرفته كه مورو فعاليت پژوهيتأليف راهنماي ويژه اقدامكشور، 

كه  دوجود داردن به وضعيت مطلوب فاصله تا رسي بديهي استگسترده فرهنگيان بوده است. 

 طلبد. اندركاران آموزش و پرورش را ميتالش و حمايت بيش از پيش مسئوالن و دست

 وبا مديريت  1396-97بيست و يكمين برنامه معلم پژوهنده در سال تحصيلي اجراي 

ها ستانش اادارات كل آموزش و پرور و با همكارينظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

 فرايند اجراي آن طبق برنامه انجام پذيرفت. صورت گرفت و

هاي تحقيق ها و رؤساي محترم گروههمكاري مسئولين محترم آموزش و پرورش استان

و گسترده  مشاركتموجب  ،معرفي برنامه در موردها و پژوهش شوراي تحقيقات استان

در   1396-97سال تحصيلي  در عزيزمان هزار نفر از معل 53فرهنگيان شد و حدود استقبال 

برتر توسط گزارش  134 ها،هاي ارسال شده به استانگزارش اين برنامه شركت كردند. از ميان

به دبيرخانه معلم پژوهنده ها و براساس سهميه تعيين شده ادارات كل آموزش و پرورش استان

ها براي ارزشيابي گزارش .رفتدر پژوهشگاه واصل شد كه مورد ارزشيابي كمي و كيفي قرار گ

نظر در حيطه تعليم و تربيت، اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه اساتيد صاحباز مشاركت 

. هر گزارش حداقل دو گيري شدبهرههاي آموزشي مطالعات آموزش و پرورش و اعضاي گروه

                                                           
1. Action research 
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استان  تفكيك به منتخبانبار و در صورت لزوم سه بار مورد ارزيابي قرار گرفت. فهرست 

با شركت در همايش بزرگداشت هفته پژوهش از آنان دعوت به عمل آمد تا  ومشخص شدند 

 مورد تقدير و تشويق مقام عالي وزارت آموزش و پرورش قرار گيرند.  -

شــامل بيســت و يك گزارش برتر پژوهش در عمل  شــودآنچه كه در اين اثر تقديم مي

و توســـعه هاي معلمان و فرهنگيان ارجمند ربهبا هدف تبادل تجكه باشـــد ميمعلمان عزيز 

سال اي فرهنگ پژوهش و بهبود عمل حرفه سبت هفته پژوهش  به زيور چاپ  1397و به منا

سازي پرسشگري تر شاهد نهادينههاي مناسبآراسته گرديده است. اميد است با ايجاد زمينه

عه آموزش پژآموزان و مداري در دانشو تقويت روحيه پژوهش ـــ ـــط توس وهش محور توس

 كشور باشيم.  فرهنگيان

ست از همه معلمان پژوهنده عزيز و دبيران پرتوان، مراتب امتنان و قدرداني خود  الزم ا

ـــه پژوهش محوري و پژوهش مروجرا ابراز دارم و توفيق روزافزون آنان را كه  گرايي در عرص

نين جا دارد از آموزش و پرورش اين كشــور هســتند از خداي متعال مســئلت نمايم. همچ

ـــگاه، هاي همكارانم در دبيرخانه معلم پژوهنده تالش ادارات كل آموزش و پرورش  پژوهش

ــتان ــاي گروه  ،هااس ــتانرؤس ــي و برنامههاي تحقيق و پژوهش اس ريزي ها، معاونين پژوهش

ستان شتهها كه در اجرا و مديريت برنامه ادارات كل آموزش و پروش ا ساتيد همكاري دا اند، ا

شتند ، رئيس و همكاران محترم گرانقدر كه در ارزيابي آثار معلمان پژوهنده مشاركت فعال دا

خلق( كه مديريت ارزشـيابي آثار برگزيده پژوهشـكده تعليم و تربيت )جناب آقاي دكترخوش

بيست و هاي خود، زمينه اجراي ها و فعاليتساير عزيزاني كه با حمايتو  را به عهده داشتند

همچنين از جناب آقاي دكتر   .ه برنامه معلم پژوهنده را فراهم كردند تشــكر كنمدور يكمين

ــركارخانم دكتر رحيمي ــينمظاهري، س ــركارخانم دكتر حس ــركارخانم پروانه نژاد، س پور، س

اين مجموعه نقش فعال  ويرايشســازي و خواه كه در آمادهشــادماني و آقاي منوچهر حقيقت

شته سركارخانم مهراندا صفحهگيز كردي اند و  سهم بهكه در تنظيم و  سزايي آرايي اين اثر 

 سپاسگزاري نمايم.داشتند 

 دكترفرهاد كريمي

 رئيس پژوهشگاه و قائم مقام

 ستاد بزرگداشت هفته پژوهش
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 اقدام پژوه: زهرا امامي 

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني مدرك تحصيلي: 

 مشاور دبستانسمت فعلي:  

 ابتدايي دوره تحصيلي: 

 پيش دبستان و دبستان غيردولتي دخترانه هوشمند جاويدان ناحيه دو شهر رشت محل پژوهش:  

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

 آموزان پايه چهارم دبستان غيردولتي جاويدان كاهش پرخاشگري دانش

 از طريق تقويت هوش هيجاني 
            

 آموزان پايه چهارم از طريق تقويت هوش هيجانيكاهش پرخاشگري در دانش :هدف پژوهش

  :پژوهشهاي پرسش 

توانم هوش هيجاني را در چگونه مي آموزانم را كاهش دهم؟توانم پرخاشگري دانشچگونه مي

 چگونهآموزانم تقويت كنم؟ توانم مهارت حل مسئله را در دانشآموزانم تقويت كنم؟ چگونه ميدانش

توانم خودكنترلي را در آموزانم تقويت كنم؟ چگونه ميتوانم خودآگاهي هيجاني را در دانشمي

آموزانم تقويت كنم؟ چگونه توانم مسئوليت پذيري را در دانشآموزانم تقويت كنم؟ چگونه ميدانش

 آموزانم تقويت كنم؟توانم ارتباط موثر بين فردي را در دانشمي

 

  :ت موجودوضعيتبيين مسئله در 

، همساالن خود آموزان به علت پرخاشگري و نداشتن ارتباط صحيح اجتماعي باتعدادي از دانش

يرد. لذا ضرورت دارد از طريق آموزش مديريت گميتوجهي از استعدادهاي آنان شكل نبخش قابل

، 2013، لينروت ، )ميزارتباطي سالم ياري كرد برقراريآنان را در ، آموزان پرخاشگرخشم به دانش

بيان مناسب ، (. هوش هيجاني نوعي پردازش اطالعات هيجاني است كه شامل ارزيابي صحيح89ص 

 گرچه (.1389)نقدي،  دشوميبهبود جريان زندگي منجر  به باشد وو تنظيم سازگارانه هيجان مي

و سالووي يكي از  كارسو، عوامل مختلفي در بروز پرخاشگري نقش دارند اما با توجه به نظر ماير

هاي هاي هوش هيجاني مديريت هيجانات خود و ديگران است و پرخاشگري نيز يكي از هيجانمؤلفه

عنوان مشاور در دبستان به 96 -97د. در سال تحصيلي شوميساز در مدارس محسوب منفي مشكل

پايه چهارم مواجه آموزان در همان اوايل سال تحصيلي با مشكل پرخاشگري دانش .مشغول به كار شدم

آموزان در . ناسازگاري دانشبود معلمين و كادر مدرسه را برانگيخته، شدم. اين مسئله نگراني مديريت
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براي  و تا با شدت بسيار زيادي نسبت به هم واكنش نشان دهندبود ساعت كالس درس موجب شده 

خشم  شدنميق ميلشان انجام كشند. زماني كه كاري بر طبهاي خود با صداي بلند فرياد اثبات حرف

خود را از طريق كوبيدن درب كالس يا پرت كردن اجسام بر روي زمين يا لگدزدن به ميز و صندلي 

هاي گروهي در انجام فعاليت، طلبي و نداشتن همدلي آموزان به علت برتريدانش .كردندميتخليه 

آموزان براي پيشرفت تحصيلي و ششدت ضعيف بوده و انسجام نداشتند. عدم وجود رغبت در دانبه

و وضعيت  بودشده توسط معلم كالس نظمي از ديگر موارد گزارشتأخير و بي، غيبت، يادگيري دروس

 نداشتهآموزان با يكديگر تعاون و همكاري . دانشداشتآموزان در سطح متوسط قرار تحصيلي دانش

. طبق گزارش معاونين دادندمين راحتي خشمگين شده و واكنش نشاو بر سر موضوعات كوچك به

 پرخاشگرآموزان . دانشداشتآموزان اين كالس وجود هاي تفريح جو نامناسبي بين دانشدر زنگ

گيري و تنها ماندن و اين موضوع باعث گوشه نبودند تأييدشانكه مورد  داشتندسعي در طرد افرادي 

چنين شرايطي كه رفتارهاي ذكرشده تكرار در  .بود هاي تفريح شدهآموزان در زنگبرخي از دانش

شناسي اقدام به آسيب ،آموزان را ازنظر سالمت رواني و تحصيلي دچار چالش كرده بودشد و دانشمي

 حلي كاربردي براي برطرف نمودن اين مسئله نمودم.و پيدا كردن راه

 

  :اطالعاتها و منابع گردآوري داده

مصاحبه ، تر و اطمينان از صحت مسئله از ابزار مشاهدهبيشمنظور دستيابي به اطالعات به

مطالعه منابع ، سياهه رفتار، پرسشنامه، والدين(، آموزاندانش، معاونين، مربي ورزش، معلم، )مديريت

و كتب معتبر و پيشينه تحقيق ساير محققين استفاده نمودم كه نتايج حاصل از تمامي موارد فوق 

، شد. از اين ميان به ترتيب روابط بين فرديباميآموزان هيجاني در دانش دليلي بر پايين بودن هوش

ازآن ساير ترين سطح هوش هيجاني قرارگرفته است و پسكنترل تكانه در پايين، خودآگاهي هيجاني

همدلي و مسئوليت پذيري قرارگرفته است كه نياز به تقويت در ، يعني توانايي حل مسئله هامؤلفه

فرياد زدن در صورت -1شده به ترتيب شامل ترين موارد پرخاشگري مشاهدهاردو بيشها وجود دآن

تهديد به  -4تهديد به قهر كردن  -3لگدزدن به ميز و صندلي و پرت كردن اشيا  -2عصباني شدن 

شد.همچنين بررسي نتايج  مربوط به وضعيت عملكرد باميباشد در آنان مي كتك زدن همساالن

آموزان  درصد از دانش 36چهارم  نشانگر آن است كه وضعيت درسي  پايهنفري  19تحصيلي جمعيت 

هاي معتبر آموزان به مطالعه كتابقبول قرار دارد. براي بررسي پرخاشگري دانشدر سطح كيفي قابل

 هاي موجود در اين زمينه پرداختم.و مقاالت علمي و پژوهش
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  :وتحليل اطالعاتتجزيه

. عدم آموزش 1د:شــومينظران اشــاره در ذيل به برخي از عوامل پرخاشــگري از ديدگاه صــاحب

شنا نكردن كودكان با حقوق ديگران )قائمي اجتماعيهاي مهارت سط والدين و آ ، 1384، صحيح تو

ها و تمايالت كودک به كمك پرخاشــگري كه درواقع نوعي تقويت . رســيدن به خواســته2 (.25ص 

. الگوپذيري ناصــحيح از دوســتاني كه خود 3(. 10ص ، 1389، اســماعيلي) دشــوميرفتار محســوب 

هاي الزم از طريق نظرســـنجي از (. پس از بررســـي40ص ، 1370، )بهشـــتي پرخاشـــگر هســـتند

آموزانم جســـتجو كردم كه به شـــرح زير زير را در پرخاشـــگري دانش آموزان و همكاران عللدانش

 باشد:مي

آموزان به انجام عدم آموزش دانش-2آموزان پرخاشگرپايين بودن هوش هيجاني در دانش-1

 عدم آگاهي والدين نسبت به نحوه برخورد با كودكان پرخاشگر-3هاي گروهي با اهداف واحد فعاليت

آموزان در شرايط متفاوت افزايش پرخاشگري و انباشه شدن پرخاشگري انشي هيجاني دعدم تخليه-4

آموزان به داليل كاهش ارتباطات كالمي بين والدين و دانش-5هاي رفتاريصورت آسيبو بروز آن به

مقايسه كردن كودكان با يكديگر توسط والدين و كمرنگ بودن -6هاي كاريمشغله جملهمنمختلف 

 محبت بدون قيد و شرط در روابط اعضاي خانواده

 

  :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه

حل مسئله و روابط بين ، خودآگاهي هيجاني، مسئوليت پذيري، تكانه كنترل، هاي همدليمؤلفه

ها براي تقويت هوش حلشده و راهني است كه با نظر اساتيد انتخابفردي پنج مؤلفه هوش هيجا

 هيجاني در اين پنج مؤلفه اجرا گرديده است.

هاي آموزشي در ساعت تقويت هوش هيجاني از طريق برگزاري دورهحل شماره يك: راه .1

مهارت ، خودكنترلي، خودآگاهي هيجاني)ي هوش هيجاني هابرنامه با توجه به موءلفهفوق

 ارتباط موءثر بين فردي(.، مسئوليت پذيري، كنترل تکانه، حل مسئله

يكي پس از مشورت با  :1-1فرايند اجراي آموزش مهارت خودآگاهي هيجاني.  1-1حل راه

تصميم گرفته شد محوريت تدريس هوش هيجاني در كالس چهارم آگاهي نسبت  از اساتيد روانشناس

افزايش تعامل بين فردي در نظر گرفته ، مديريت و كنترل احساسات، ها و احساسات خودبه خواسته

ترس و... بيان ، شادي، آموزان خواستم تا تعريف خودشان را از غم. مرحله اول فقط از دانش شود

در كالس تعامل داشته باشند و درمورد هوش هيجاني و ، نظر كنند ابراز احساساتشاندر مورد ، كنند

اي و به مدت يك ماه طول كشيد. دقيقه 45اي يك جلسه اين شيوه هفته .شناخت آن صحبت كردم

صورت عملي ابراز كنند براي در مرحله بعدي تكاليفي در نظر گرفتم تا هيجانات مختلف خود را به



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

12 

اي احساسات هرروز خود را يادداشت كنند و مقايسه كنند خواستم تا در دفترچه آموزاندانشمثال از 

 خوشحال و يا عصباني هستند.، ول هفته غمگينتا چقدر در ط

هاي هوش هيجاني مشاهده نمودم برخي از باگذشت چند جلسه از كالس: 1-1نظارت 

 آموزان كالس همچنان در شناخت احساسات خود با مشكل مواجه هستند.دانش

هاي دروني شده را نشان دهند. روند بازي به اين با اجراي بازي سعي كردم تا خشم :1-1تعديل 

از كسي ناراحت و عصباني هستيم با دست زدن آن را نشان  كهشكل بود كه بايد همه باهم هرچقدر 

تر شد يعني ميزان عصبانيت باالتر و هرچقدر صدا ضعيفدهيم و هرچقدر صداي دست زدن بلندتر مي

تر خود و دوست داشتن خود از آينه براي شناخت بيش تر شده است.ني ميزان عصبانيت كمشد يعمي

آوردند هركدام بايد با نگاه كردن به خود در آموزان آينه جيبي را ميهريك از دانش .استفاده كرديم

انه صورت داوطلبكردند و بهاي يادداشت ميكه نسبت به خودشان داشتند را در برگه احساسيآينه 

 نقاط ضعف و قوت و احساسي كه نسبت به آن داشتند در كالس مطرح كردند.

هاي هوش اين مرحله از آموزش: 2-1 آموزش مهارت خودكنترلي. فرايند اجراي 2-1حل راه

هايي براي اي برگزار شد. در اين مرحله تمريندقيقه 45اي يك جلسه ماه هفته 3هيجاني به مدت 

  تا بتوانند ميزان بروز هيجانات خود را كنترل كنند. تمگرفخودكنترلي در نظر 

ازپيش به او داد بيشآموزم رفتار صحيحي را انجام ميزماني كه دانش گام اول توجه كردن:

كردم كه توجه عبور ميرفت نسبت به آن رفتار بيگميرا به كار  اشتباهيكردم و اگر روش توجه مي

 توجه كردن(.)شدو تثبيت رفتار صحيح در او ميمرور باعث حذف رفتار اشتباه به

هاي رفتاري خود را ثبت اي ويژگيآموزانم بايد هر هفته در دفترچهدانش گام دوم پاداش دادن:

و كنترل نمودن عصبانيت يك ستاره به خود اضافه  هيجاناتكنترل  افزايشكردند و در صورت مي

رفتند )پاداش گميشدند و جايزه ها در كالس تشويق ميكردند و پايان هرماه با شمارش ستارهمي

 دادن(.

هاي كالمي و تحسين كردن روش ديگري براي تثبيت تشويق گام سوم تحسين كردن:

دند به تغييرات مثبتي دست يابند نزد مديريت آموزاني كه موفق شده بورفتارهاي صحيح بود. دانش

آموزان به دليل كسب مدرسه بردم و تحسينشان كردم يا در برنامه آغازين صبحگاهي در جمع دانش

استفاده بود ولي به هايشان تحسينشان كردم. اين مرحله از دوره آموزشي در طول سال قابلموفقيت

پس از اجراي مراحل قبلي به مدت دو ماه از اين سه  نآموزادانشدليل اهميت حفظ رفتار مثبت در 

  تر استفاده كردم.تكنيك بيش

شده در اين تكنيك براي هاي استفادهي تشويقپس از مدتي متوجه شدم كه شيوه: 2-1نظارت 

 د.كنميها ايجاد ناي در آنآموزان عادي شده و انگيزهدانش
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آموزان را گروهي ود تنوع دادم. برخي اوقات دانشهاي تشويقي خبنابراين به شيوه: 2-1تعديل 

ي ديگر شيوه كردم و اجازه داشتند براي مدتي به حيات مدرسه بروند و به كالس برگردند.تشويق مي

آموزان هاي آموزشي به انتخاب دانشها بود از انيميشنموردعالقه آن هايبرنامهتشويق استفاده از 

 كردم.ن پخش ميعنوان پاداش آن روز برايشابه

 آموزش مهارت حل مسئله.  3-1حل راه

هايي براي اجرايي شدن فرايند كنترل و مديريت خشم نياز به آموزش مهارت: 3-1فرايند اجراي 

اهميت دادن به ابراز نظر ديگران حتي اگر خالف نظر ، سالم گفتن، هاي برقراري ارتباطجمله روش از

عذرخواهي ، حسادت نكردن، قضاوت نكردن ديگران، كردن در شنيدن و بيان نظرات صبر، ما باشد

آموزانم هر هفته به مدت حل مسئله جان ديويي را به دانش علميروش  حل مسئله و... بود.، كردن

بايست آموزانم مييابي كنند. دانشها خواستم كه مسئلهله اول از آندر مرح .دقيقه آموزش دادم 45

شده كردند به دنبال علت به وجود آمدن مشكل مطرحها مطرح ميدر خصوص داستاني كه براي آن

مصاحبه در ، ها خواستم كه اطالعات الزم را با استفاده از ابزار مشاهدهدر مرحله دوم از آن .شتندگمي

سازي بايد به فرضيه، مرحله بعد به كمك تفكر خالقدر  آوري نمايند.شده جمعرابطه با مشكل مطرح

شد. در آخر با مشاهده صورت گروهي انجام ميپرداختند كه بهكار حل مشكل ميبراي يافتن راه

گونه روش صحيح  حل مسئله را پرداختند و اينگيري ميكارهاي احتمالي به نتيجهفرضيات و راه

 آموزش ديدند.

آموزان براي تقويت مهارت حل مسئله متوجه شدم كه بعضي از دانش: در حين اجرا 3-1نظارت 

 نياز به تمرينات كاربردي دارند.

از مدرس آموزش مهارت زندگي كه همكار تخصصي روانشناسي مدرسه بودند : 3-1 تعديل

برنامه آغاز خواستم كه با مشاركت همديگر آموزش مهارت زندگي را هرماه يك جلسه در ساعت فوق

تمام هاي نيمههاي جذابي را در اين راستا طراحي و اجرا كنيم بنابراين از داستانفعاليت كنند و

ها را خود با كمك روش حل مسئله كه شده در داستانآموزان مسائل مطرحاستفاده كرديم تا دانش

 كامل نمايند.، ديده بودند آموزش

 آموزش مهارت همدلي با استفاده از تکنيك چالش مهرباني و ايفاي نقش.  4-1حل راه

اي با عنوان چالش مهرباني براي ثبت برگهطرح چالش مهرباني: -: الف4-1فرايند اجراي 

آموزان كالس انجام هاي هر كالس تنظيم شد تا در هرماه مواردي كه توسط دانشها و همدليمهرباني

ي هاي پالستيكآوري دربجمع آموزانم:شده توسط دانشهاي انجامفعاليتازجمله  شد ثبت شود.مي

، ر براي معلولين كه با همكاري معاون پرورشي دبستان اجرا شدبطري براي بازيافت و ساخت ويلچ

تشكر و قدرداني از پدر و ، ساخت تابلوهاي قدرداني از زحمات كاركنان زحمتكش خدماتي دبستان

 هاي تشكر بود.ي كارتمادر با تهيه
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بعد از  نفري تقسيم كردم. 4نفري و يك گروه  5آموزان را به سه گروه دانشايفاي نقش: -ب

اي دقيقه 5ها خواستم كه به كمك يكديگر سناريوي همدالنه از آن توضيح رفتارهاي همدالنه و غير

 را در كالس اجرا نمايندهمدالنه  را طراحي كنيم تا در آن از طريق ايفاي نقش رفتار همدالنه و غير

آموزان براي ثبت رفتار همدالنه نياز به آموزش رسيد كه در بعضي از دانشبه نظر مي :4-1نظارت 

 تري وجود داشت.بيش

 2وپرورش ناحيه هايي كه آموزشتر در اين زمينه از انيميشنبراي آموزش بيش :4-1 تعديل

 بود استفاده كردم.رشت در اين زمينه در اختيار مدارس قرار داده 

 آموزش مهارت اجتماعي )ارتباط بين فردي مؤثر(.  5-1حل راه

آموزان نياز به فعاليت گروهي براي تقويت ارتباط بين فردي مؤثر در دانش: 5-1 فرايند اجراي

بنابراين با  آموزان جذابيت داشته باشد و خود داوطلبانه براي انجام آن اقدام كنند؛بود كه براي دانش

آموزان براي اجراي نمايش هاي نمايشي را انتخاب كرديم و دانشهمكاري معاون پرورشي مدرسه گروه

نمايشنامه با همكاري  رفتند تا به اجرا بپردازند.هاي ديگر ميبايست به اعضاي گروه خود به كالسمي

ند و باعث شده پرداختمعاون پرورشي تنظيم شد و گروه هر هفته در نمازخانه مدرسه به تمرين مي

 آموزان برقرار شود.بود تا ارتباط بين فردي بين دانش

ارتباط مؤثر دچار ضعف بودند در ابتدا وظايفي را كه آموزاني كه در برقراري دانش: 5-1 نظارت

خواستند خود تعاون و همكاري نداشتند و مي هايدادند و باهم گروهيشده بود انجام نميها دادهبه آن

 تنهايي به تمرين نقش بپردازند.صورت فردي كار كنند و بهبه

دو به تمرين آموزان خواستيم تا دوبهنمودن اين مشكل ابتدا از دانش برطرفبراي : 5-1 تعديل

 ها با تمام اعضاي گروه انجام شد.بپردازند و پس از مدت كوتاهي تمرين

 تقويت مسئوليت پذيري از طريق انتخاب هميار مشاور و انتظامات.  6-1 حلراه

ها تمايل جويي شد و آنبراي برطرف كردن بي نظمي چاره آموزانمدانشاز : 6-1فرايند اجراي 

ــئوليت انتظامات را به عهده بگيرند. ــتند كه خود بتوانند مس چنين طرح ديگري تحت عنوان هم داش

ــه ــاور در مدرس ــد. هميار مش ــبردانش اجرا ش ، احترام متقابل، آموزاني كه بتوانند ويژگي اخالقي ص

سب نمايند مي، رازداري صيلي را ك شرفت تح شكالت خود و پي توانند با دريافت كارت قابليت حل م

سه كمك كنند. شاور مدر شاور به م همكاران ، آموزان موردنظر از معلمانبراي انتخاب دانش هميار م

  د.شوميوزان نظرسنجي آماجرايي و دانش

آموزان موردنظر كه باهم صميمي بودند در طول اجرايي شدن طرح انتظامات دانش: 6-1نظارت 

 شدند.كردند و هماهنگ نميهمكاري نمي با انتظاماتي كه از قبل در مدرسه مسئوليت داشتند

هاي دور از آموزان موردنظر بايد در محوطهبراي برطرف نمودن اين مشكل دانش :6-1 تعديل

 ها داده شد.هاي متفاوتي به آنكردند و پستهم فعاليت مي
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  تقويت كنترل تکانه از طريق آموزش تکنيك دم و بازدم عميق شکمي. 7-1حل راه

صورت عمومي بار به نياول شد. تكنيك دم و بازدم به دو شيوه انجام آموزش :7-1فرايند اجراي 

حجم ، ها(با عمل دم )فروبردن هوا به داخل ريهآموزان توضيح داده شد در كالس اجرا شد به دانش

اكسيد كربن حاصل ها( ديبا عمل بازدم )بيرون دادن هوا از ريه يمكنميها اكسيژن زيادي را وارد ريه

تنفس شكمي صحيح  .دهيمها به بيرون انتقال ميريه هاي بدن را دوباره از طريقوساز سلولاز سوخت

شكم به حالت ، شكم شما به سمت بيرون هدايت شود و با عمل بازدم، دم عملبدين گونه است كه با 

درواقع با اين كار عضالت شكم و پرده ديافراگم باقدرت بيشتري هواي مرده داخل  .رددگميقبلي بر

ها وارد و درنتيجه با عمل دم حجم اكسيژن بيشتري به داخل ريه ندكنميها را به بيرون هدايت ريه

  .دشومي

براي اثرگذاري تكنيك تنفس شكمي نياز است كه اين شيوه به شكل صحيحي اجرا  :7-1نظارت 

آموزان در حال اجراي تنفس عميق هستند بعضي از دانش آموزاندانش كهكالس زماني  در شود.

 كردند.ي صحيح اجرا نميفرايند دم و بازدم را به شيوه

با مفهوم دم و بازدم عميق شكمي آشنا شوند از كليپي  آموزاندانش كهاينبراي  :7-1 ليتعد

 آن استفاده شد. براي آموزش صحيح

خودكنترلي و كنترل تکانه از طريق اجراي تکنيك ، تقويت خودآگاهي هيجاني 8-1حل راه

  سازي عضالني.آرام

اي كه آموزان خواستم تا در لحظهبراي اجراي اين روش در كالس از دانش 8-1فرايند اجراي 
يشان را ببندند و بدن خود را در شرايط هاچيزي به جز خودشان فكر نكنند چشمباهم هستيم به هيچ

شنوند گوش دهند و تا چند كالمي كه ميند و به صداي موسيقي آرام و بيآرام و راحتي قرار بده
ثانيه فقط آرام باشند نور محيط كالس را تنظيم كردم و با روشن نمودن شمع فضاي مطبوع و آرامي 

دهند كه عضالت بدنشان را در حالت آرام قرار ميآموزانم خواستم تا ضمن اينرا ايجاد كردم از دانش
بردم انجام دهند. دن جمالت من آن را براي هريك از عضالت و اعضاي بدن كه اسم ميپس از شني

 – كمر – تنفس و سينه – صورت اجزاي و سر – گردن – هاشانه –عضالت به ترتيب شامل: دست 
در  دشوميثانيه منبسط  30تا  20ثانيه منقبض و به مدت  5به مدت يك بهبه ترتيب يك پا – شكم

تمرين براي ، عمل را خوب حس كنيمدو يم كه تفاوت اين كنميحين انقباض و انبساط عضالت سعي 
دقيقه  5سپس در حالت آرام و با چشمان بسته به مدت  دشوميهر گروه عضالني دو تا سه بار تكرار 

و رفتيم كه هدف از آن تجسم كردن فضايي آرام گميبراي رفتن به سرزمين رؤياها در نظر 
آموزانم باهم در شرايط يكسان بدون هيچ خشم و نگراني به ي دانشداشتني بود كه همهدوست

 كردند.رؤياهايشان فكر مي
شده بود كه هاي آخر در نظر گرفتهسازي در ساعتزمان اجراي جلسات آرام :8-1نظارت 

آموز خود چنين اوليا گاهي كمي زودتر براي تحويل دانشآموزان بسيار خسته بودند و همدانش
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توانست صورت كامل از كالس استفاده كنند و اين موضوع ميتوانستند بهآموزان نميآمدند و دانشمي
 سازي شود.فيت اجراي جلسات آرامموجب كاهش كي

براي برطرف شدن اين مشكل از مديريت مدرسه و معلم كالس درخواست شد تا : 8-1تعديل 

ي هيجاني تري براي اجراي جلسات آرام سازي در نظر بگيرند چراكه قطعاً با تخليهزمان مناسب

تري برگزار اكيفيت مطلوبهاي بعدي كالس هم بآموزان زنگموقع و افزايش آرامش درون دانشبه

سازي به زنگ دوم تغيير پيدا كرد كه كيفيت تغيير زمان را در بنابراين ساعت جلسات آرام د؛شومي

 وضوح مشاهده نمودم.آموزانم بهها توسط دانشاجراي فعاليت

هاي آموزشي معلمان آموزشگاه در زمينه چگونگي حل شماره دو: برگزاري دورهراه .2

 آموزان.هيجاني دانشتقويت هوش 

ساعت  32هاي آموزشي به مدت از تمامي معلمين دعوت شد تا در كارگاه :2 فرايند اجراي

هاي عيني استفاده از مثال در اين كارگاه فرصت ابراز نظر و تبادل تجربيات داده شد. شركت نمايند.

توانند در كالس درس مي . معلميناي كاربردي مورداستفاده قرار بگيردها به شيوهحلشد تا راه

با تعامل محترمانه با كودكان  توانندچنين ميوزند همچگونگي اداره و كنترل هيجان را به كودكان بيام

 .الگوي مناسبي براي تقويت اين نوع رفتارها باشند، و مراقبت از آنان

هفته برگزار جلسه در  هاي آموزشي بالفاصله پس از ساعت پاياني مدرسه دوكارگاه :2نظارت 

 تر شده بود.ها كمشد. به دليل خستگي همكاران پويايي كالسمي

اي يك جلسه برگزار شد كه در افزايش هاي آموزشي هفتهبراي افزايش كيفيت دوره: 2 تعديل

 هاي آموزشي مؤثر واقع شد.وري دورهكيفيت و بهره

ويژه والدين( در رابطه با چگونگي )هاي آموزش خانواده سه: برگزاري كارگاه حل شمارهراه

 تقويت هوش هيجاني فرزندان. 

دعوت  شناسييكي از اساتيد روانهاي آموزش خانواده از كارگاه براي برگزاري :3فرايند اجراي 

، پيش از شروع جلسات آموزشي در نشستي شد و در جلسات مداوم به آموزش در اين زمينه پرداختند.

ايشان  .آموزان و والدين به استاد داده شدوجود در زمينه ارتباطي دانشگزارشي در مورد مشكالت م

پس از نظرسنجي  شده نظر خود را در مورد عنوان كارگاه اعالم نمودند.براساس اهميت موضوع مطرح

دو ساعت ، جلسه 10جلسات به مدت  هاي آموزشي ارسال شد.نامه حضور در كارگاهدعوت، از اوليا

 به والدين لوح تقدير ارائه شد.، پايان كارگاه توسط مديريت محترم دبستان و در برگزار شد؛

تعيين نمودن زماني كه اوليا بتوانند در تمام ، هاي آموزش خانوادهبراي برگزاري كارگاه: 3 نظارت

هاي آموزشي كاربردي بود و هر جلسه روند اجراي كارگاه جلسات آن حضورداشته باشند دشوار بود.

عدم حضور در تمام جلسات به منزله از دست  شد.هاي آموزشي اجرا ميها در كارگاهتستبرخي از 

 دادن بخشي از آموزش بود.
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هاي آموزشي را هاي پيشنهادي مديريت محترم و مدرس دورهدر اولين قدم زمان :3 تعديل

ي از جلسات غيبت ها براي اوليايي كه در برخپس از تعيين روز كارگاه توسط اوليا نظرسنجي كرديم.

هاي در نظر شد تا در زمان ديگري در مدرسه حضورداشته باشند و فعاليتداشتند درخواست مي

 شده را انجام دهند.گرفته

حل شماره چهار: برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي ويژه اوليا در زمينه هوش راه

 هيجاني فرزندان. 

ارتباط ، هاي هوش هيجاني )خودكنترليشده مؤلفههاي انجامپس از بررسي :4فرايند اجراي 

پيشنهاد ، هاآموزان توسط والدين آنهمدلي و حل مسئله( در دانش، مسئوليت پذيري، بين فردي مؤثر

عنوان او هيچها بهنفس در آنتر استعداد فرزندشان و رشد اعتمادبهشد تا براي شكوفايي هرچه بيش

تر تالش كند نياز به مقايسه كه او بيشسي مقايسه نكنند حتي با برادر يا خواهرش براي اينرا با ك

عنوان الگو در زندگي انتخاب توانند در مورد دوران كودكي خود بگويند كه فرد موفقي را بهنيست. مي

 كردند و هميشه سعي كردند به تالش ادامه دهند و نااميد نشوند. 

ها بود ري والدين با واحد مشاوره مسئله اساسي قبول واقعيت از سوي آنبراي همكا :4 نظارت

آموزان است. براي آموزان از عوامل پرخاشگري در دانشهاي هوش هيجاني در دانشكه در مؤلفه

آموزشان در منزل نياز به همكاري والدين با واحد مشاوره بود گاهي به دليل بررسي روند دانش

 كردند.ت مشاوره را كنسل ميهاي كاري جلسامشغله

آموزان و كمك به برطرف شدن براي پذيرش تقويت هوش هيجاني در دانش: 4 تعديل

هاي ارجاع شده بود كه شامل برگههايي از شروع سال تحصيلي انجامآموزان بررسيپرخاشگري دانش

آموزان الكترونيكي دانشهاي شده وموارد ثبت شده در پروندههاي انجامدريافت شده از معلمين و تست

موقع اقدامات الزم براي حضور به صورت گزارش به اوليا ارائه شد كه با پذيرش موضوع توسط والدينبه

 هاي الزم از سوي آنان انجام شد.در جلسات مشاوره و پيگيري

آموزان جهت بررسي ميزان هوش حل شماره پنج: برگزاري مشاوره فردي با دانش.راه5

 هاي سياهه رفتار. هيجاني بر اساس شاخص

آموزان برگزاري جلسات تر دانشبهترين فرصت براي شناخت هرچه بيش :5فرايند اجراي 

صت كافي را در اختيار هر روزهاي مدرسه سعي كردم تا فردر تمام مشاوره و معارفه با يكديگر بود.

آموزان بگذارم تا بتوانند فرصت ابراز نظر و تخليه هيجاني و صحبت پيرامون يك از دانش

در طول هفته ، هايشان را داشته باشند. به همين دليل عالوه بر جلسات مشاوره عموميخواسته

 روزهايي را براي جلسات مشاوره فردي در اتاق مشاوره در نظر گرفتم.

آموزانم مواجه شدم احساسات يكي از مشكالتي كه براي برقراري ارتباط مؤثر با دانش: 2ت نظار

 هاي خود نبودند.ها بود كه حاضر به ابراز عاليق و ويژگيشدت دروني شده برخي از آنبه
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آموزان خواستم كه هر تر از دانشريزي احساسات و برقراري ارتباط بيشبراي برون: 2 تعديل

وقتي  (....با كاردستي و، صحبت كردن، اي كه دوست دارد خود را معرفي كند )نوشتنشيوهكس به 

كردند براي تر صحبت ميآموزاني كه كمها داده شد دانشوگو به آنفرصتي براي انتخاب روش گفت

ها با آنو اين موفقيتي براي برقراري ارتباط اوليه  ابراز نظر از نوشتن و نقاشي كردن استفاده نمودند؛

 بود.

هاي هوش هيجاني حل شماره شش: استفاده از روش تشويق ژتوني جهت تثبيت شاخصراه

 آموزاندر دانش

آموزان ي تابلوي تشويقي در دانشاز معلم كالس درخواست شد تا با تهيه :6فرايند اجراي 

هاي تمام براي اين طرح تابلويي با عكس تري ايجاد كند.ي بيشنيازمند پيشرفت تحصيلي انگيزه

رفت گميآموز قرار اي مقابل اسم دانشآموزان كالس تهيه شد و براي هر پيشرفت درسي ستارهدانش

اي انتخاب كند كه متناسب با ها از كمد جوايز هديهآوري ستارهتوانست با جمعآموزي ميهر دانش

ي تشويقي براي برقراري روابط بين فردي و تعامل دوستانه چنين در تابلوهم شده او باشد.امتياز كسب

آموزان تعلق اي به دانشهاي اين بخش نيز جايزهدر صورت كسب ستاره نيز امتياز در نظر گرفته شد.

 امتيازي بود. 20امتيازي و  15، امتيازي 10، امتيازي 5شده از هداياي كمد جوايز تشكيل رفت.گمي

هاي از ستاره آموزان در كالسلم به دليل رفتارهاي نادرست دانشدر مواردي مع: 6نظارت 

ها آموزان نسبت به تابلوي ستارهمرور موجب شده بود تا برخي از دانشكردند كه بهتشويقشان كسر مي

 بي انگيزه شوند.

از معلم كالس درخواست شد تا از تابلوي تشويقي فقط براي تشويق و صرفاً در زمينه  :6تعديل 

به واحد مشاوره  زندآموز رفتار نامناسبي سر ميكه از دانشوزش درسي استفاده شود و درصورتيآم

 آموز استفاده كنند.هاي ديگري براي تغيير رفتار اشتباه دانشارجاع دهند يا از روش

 

 :هاارزيابي اقدام

مدير دفتر اقدام پژوهي  ،هاي تخصصي متعدد كه با حضور مدير محترم دبستانپس از نشست

مدير پژوهشكده استان و معلمين دبستان برگزار شد تصميم بر آن شد تا شرايط آموزشي ، استان

 15تا از بين ، هاي آموزشي مهيا شودآموزان با برگزاري دورهجهت تقويت هوش هيجاني در دانش

، كنترل تكانه، همدليهايي كه طبق نظر اساتيد انتخاب شدند شامل مؤلفه هوش هيجاني مؤلفه

دو با توجه به نظر  حل مسئله و روابط بين فردي تقويت گردد.، خودآگاهي هيجاني، پذيريمسئوليت

هاي نامناسب رفتاري هاي آموزشي و تغيير ويژگيكه روشآنجايي معلمان پژوهنده برتر كشور ازتن از 

گزار شد تا با اين روش هم آموزي متفاوت است جلسات مشاوره فردي و عمومي بردر هر دانش

، هاي بعدي مشاورحلآموزان به شناخت نسبي از واحد مشاوره دست يابند و هم در پذيرش راهدانش
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اي با حضور پذيرا باشند.با توجه به اهميت موضع تقويت هوش هيجاني و كنترل خشم در جلسه

هاي آموزشي هوش هيجاني دورهمعاونين و معلمين دبستان ساعات برگزاري ، مديريت محترم دبستان

آموزان و والدين در كنار آموزش به دانش آموزان در نظر گرفته شد.هاي زندگي براي دانشو مهارت

آموزان پرخاشگر و ارائه ها آگاهي سازي معلمين گرامي در خصوص نحوه برخورد و تعامل با دانشآن

ترين زمان اليي برخوردار بود چراكه بيشراهكارهاي آموزشي براي تقويت هوش هيجاني از اهميت با

باشد؛ بنابراين با ها ميآموزان در مدرسه در كالس درس در كنار دوستان و معلمين آنحضور دانش

جلسات آموزشي براي معلمين و همكاران اجرايي دبستان برگزار شد.پس از  معلمانهمكاري نماينده 

اجرا و دسترسي بودند را با ايي كه ازلحاظ عملياتي قابلهحلآن دسته از راه، هاحلنقد و بررسي راه

 انديشي انتخاب كردم.مشورت و هم

 

  گيرينتيجه

اي آموزانم است كه به ترتيب در پرخاشگري رابطهنتايج نشانگر كاهش ميزان پرخاشگري در دانش

مشاهده كاهش درصد  15پرخاشگري جسماني  و درصد 10پرخاشگري واكنشي كالمي ، درصد 5

د كه بهبود وضعيت كنميآموزان نيز تأييد شده توسط والدين دانشنتايج پرسشنامه تكميل د.شومي

هاي آمده در تمامي مؤلفهدستچنين طبق نتايج بههمپرخاشگري در مدرسه در منزل هم وجود داشته.

فردي افزايش  روابط بين، حل مسئله، خودآگاهي هيجاني، مسئوليت پذيري، كنترل تكانه، همدلي

ها به ترتيب حلآموزان پس از اجراي راهطبق نتايج وضعيت درسي دانش اي وجود داشت.مالحظه قابل

قبول و  درصد در وضعيت قابل 15، درصد در وضعيت خيلي خوب 36، درصد در وضعيت خوب 42

آموزانم تحصيلي دانشكه اين نشانگر پيشرفت  اند؛درصد در وضعيت نيازمند به تالش قرارگرفته 5

يريم كه گميآمده نتيجه دست. از اطالعات و شواهد بهباشدهاي اين پژوهش ميحلپس از اجراي راه

هاي تقويت هوش هيجاني با استفاده از روش تقويت هوش هيجاني در كاهش پرخاشگري مؤثر است.

و پرخاشگري  ها را افزايشاري آنتوان سازگها باالست ميآموزاني كه ميزان پرخاشگري در آندر دانش

 ها در تعامل با خانواده و اجتماع شد.ها را كاهش داد و درنهايت موجب افزايش كيفيت زندگي آنآن

هاي هاي هوش هيجاني ارتباط مستقيم با موقعيتدرواقع پژوهش حاضر نشانگر آن است كه مؤلفه

سازگاري با ، كنترل هيجان، همدلي، ديروابط بين فر، تحصيل، مختلف زندگي و موفقيت در مدرسه

آميز هاي سازش جويانه و مسالمتآموزان مهارتاجتماعي دارد. در اين پژوهش دانش–شرايط عاطفي 

سازي آرام، ي هيجان به شكل متعارفتخليه، احترام گذاشتن به احساسات خود و ديگران، با ديگران

رقراري ارتباط با ديگران از طريق شناخت افكار و رواني و مهارت همدلي كه درواقع همان توانايي ب

يرند. در اين پژوهش با آموزش هوش هيجاني و افزايش سازگاري عاطفي گمياحساسات است را ياد 

 مند شدند.تري بهرهواقع از مديريت هيجاني مناسب تر شد و درتوانايي كنترل خشم و عصبانيت بيش

خودآگاهي و مديريت هيجاني( چنين )كليدي هوش هيجانيهاي توان بر اساس مؤلفهواقع مي در
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مند هستند و درواقع درک عميقي تري بهرهتبيين كرد كه افراد باهوش هيجاني باال از خودآگاهي بيش

هدايت و كنترل وقايع ، هاي خوددارند و قادر به ارزيابينيازها و ذائقه، نقاط ضعف و قدرت، از هيجانات

ها نقش بارزي را در ايجاد بصيرت و بينش به خود و محيط پيرامون ن قابليتشان هستند كه ايزندگي

د كه شخص شوميبخشد مانع از آن پذيري فرد را به لحاظ عاطفي ارتقا ميد و قدرت سازشكنميايفا 

ها قرار گيرد. از سوي ديگر افراد باهوش هيجاني باال داراي مديريت هيجاني ي هيجاندر سيطره

پذيري رهايي هاي منفي نظير اضطراب و افسردگي و تحريكتوانند از هيجانند و بهتر ميمطلوبي هست

يابي به اهداف پژوهش و ايجاد ند. براي دستشوميتر دچار مشكل يابند و در فراز و نشيب زندگي كم

ين پژوهش آموزانم بسيار خوشحالم و خداوند منان را شاكرم و اميدوارم نتايج اتغييرات حاصله در دانش

 آموزان اين مرزوبوم مورداستفاده قرار بگيرد.در جهت كاهش پرخاشگري در دانش

 

  دهاپيشنها

با توجه به اهميت موضوع تقويت هوش هيجاني و كاهش پرخاشگري در سالمت رواني و موفقيت 

 ردد:گميآموزان پيشنهاد تحصيلي دانش

شناسايي مواردي كه سالمت  زيرا هرقدر ازپيش باشد.نقش مشاور در مدارس مقطع ابتدايي بيش

ها كه آسيباندازد زودتر اتفاق بيفتد پيشگيري و درمان هم پيش از آنروان كودكان را به خطر مي

هاي علمي و يرد و درنتيجه فرزندان ايران زمين براي پيشرفت در عرصهگميتر شوند صورت جدي

 تري قدم خواهند گذاشت.آموزشي در شرايط مطلوب

بار( در قالب طور متوسط هر دو ماه يكبه)در طول سال تحصيلي ، تخصصين حوزه سالمت روانم

وپرورش به مدارس ورود نمايند و از از طرف آموزش، هاي اجتماعيهاي پيشگيري از آسيبفعاليت

حل به مسئولين مدارس حتي در تا ضمن ارائه راه آموزان بپردازند.نزديك به بررسي مشكالت دانش

 هاي نوظهور ديگر نيز به پژوهش بپردازند.زمينه

 ردد.گميهاي زندگي الزاهوش هيجاني و مهارت آموزش، در برنامه هفتگي مقطع ابتدايي

تواند در مقاطع ديگر و حتي با جامعه آماري بيش از يك كالس توسط ميپژوهش حاضر 

 پژوهشگران انجام شود

احترام به احساسات خود و ، براي شناخت احساسات، هايي عمليهاي درسي فعاليتدر كتاب

 اتخاذ شود. دوست داشتن خود، ديگران
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 23  .............................. ديداري در افزايش درك و يادگيري پايدار عناصرچگونه توانستم با استفاده از 

 
 

 اقدام پژوه: فاطمه ثابتيان

 سمت فعلي: دبير

 گرايش حالت جامد -مدرك تحصيلي: فوق ليسانس فيزيك كاربردي

 محل پژوهش: دبيرستان شهيد زرين خواه

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

ديداري در افزايش درك و يادگيري  عناصرچگونه توانستم با استفاده از 

 ها وپايدار مفاهيم فيزيك و روش كدگذاري)رمزگرداني( درحفظ فرمول

سازي حل مسائل مربوط به مدارهاي تکنيك نام گذاري نقاط در آسان

 ي يازدهم كمك نمايم.آموزان پايهالکتريکي پيچيده به دانش

حفظ  هت يادگيري پايدار مفاهيم فيزيك وهدف اصلي ارائه و اجراي راهكارهايي جهدف پژوهش: 

 شد.باميي يازدهم آموزان پايهبه دانشفرمولها و حل مسائل مربوط به مدارهاي الكتريكي پيچيده 

  :ي پژوهشهاپرسش

 عناصري، چه انآموزدانشدر  هاو پايين بودن سطح به يادسپاري آن هابه دليل تعدد فرمول -1

 تر است؟ مناسب هافرمول درک و يادگيريراي ب

ل مربوط به مدارهاي الكتريكي پيچيده ياري ئبه فراگيران درحل مسا توانميبا چه تكنيكي  -2

  رساند؟

 

 :تبيين مسئله در وضعيت موجود

آموزان مشكل بوده و درس فيزيك از جمله دروسي است كه يادگيري آن براي بعضي از دانش

هاي مربوطه نيازمند مفاهيم آن و حفظ فرمول بهتربراي يادگيري آسان آن و همچنين درک 

هاي خاص هستيم. مساله اصلي اين تحقيق، شناسايي راهكارهايي براي ها و روشمندي از تكنيكبهره

-ها در حوزه مدارهاي الكترونيكي توسط دانشيادگيري هر چه بهتر مفاهيم فيزيك و حفظ فرمول
اي در فرايند ياددهي يادگيري، به افزايش ميزان يادگيري رسانهآموزان است. از آنجا كه استفاده از چند

ديداري،  عناصرگيري از توان با بهرهپژوه اين بود كه چگونه مي، تالش اقدامكندميآموزان كمك دانش

 آموزان در حوزه مدارهاي الكترونيكي را محقق ساخت. افزايش يادگيري دانش
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 هاگردآوري  و تحليل داده 

از ، ها جهت توصيف وضع موجودبه منظور گردآوري داده :(1توصيف وضع موجود )شواهد

 است.شده كيفي و كمّي استفاده هايشاخص

 هاي كيفي وضع موجودالف( شاخص

 انآموزدانشملموس و عيني نبودن بعضي از مفاهيم در ذهن  -1 

 هافرمولان به ضعف در به يادسپاري آموزدانشاظهار كردن برخي از  -2

  ل مربوط به مدارهائعدم توانايي بعضي از افراد كالس در حل مسا -3

   ان آموزدانشبرخي از  پايين بودن اعتماد به نفس و خودباوري و اميد به پيشرفت در -4

 موجود وضع كمّي هايشاخص( ب

توان از اعداد و ارقام نيز استفاده براي تبيين وضع موجود مي :مستقيم مشاهده روش از استفاده

-برگزار يهاآزمون نمرات ردد.گميهاي كمّي به شرح زير ارائه كرد كه در اين بخش در قالب شاخص
 شده است.  براي سه كالس ثبت جداگانه (1جدول ) در اول ماه سه در شده

 

  

                         ر سه ماه اول دتجربي  202كالس آموزاندانش فيزيك جدول فراواني نمرات -1ي  جدول شماره

 )قبل از اجراي راه حل( 96-97سال تحصيلي 
 جمع 18ـ  20 15ـ  18 12ـ  15 9ـ  12 6ـ  9 3ـ 6 0ـ  3 هادسته

 31 8 9 8 6 0 0 0 وضع موجود

                         ر سه ماه اول دتجربي  203كالس آموزاندانش فيزيك جدول فراواني نمرات -1ي  جدول شماره

 )قبل از اجراي راه حل( 96-97سال تحصيلي 

 15ـ  18 12ـ  15 9ـ  12 6ـ  9 3ـ 6 0ـ  3 هادسته
ـ  20

18 
 جمع

 32 13 11 7 1 0 0 0 وضع موجود

                         ر سه ماه اول دتجربي  204كالس آموزاندانش فيزيك جدول فراواني نمرات -1ي  جدول شماره

 )قبل از اجراي راه حل( 96-97سال تحصيلي 

 15ـ  18 12ـ  15 9ـ  12 6ـ  9 3ـ 6 0ـ  3 هادسته
ـ  20

18 
 جمع

 31 6 8 11 6 0 0 0 وضع موجود
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 :و اطالعات هامنابع گردآوري داده

ي هاي درک مفاهيم و حفظ فرمولان در زمينهآموزدانشنقاط ضعف ، طي ارزشيابي مستمر -1

 ل مربوط به مدارها مورد بررسي قرار گرفت.ئو حل مسا فيزيك

  ي تدريس فعالدرس به شيوه از ارائه آموزان بعددريافت بازخورد از دانش -2 

ي پاسخ گويي سؤاالت امتحاني نحوه، ي نمونه گيري شدههااجراي راه حل دركالس پس از -3

 بررسي قرار گرفت و در جداولي ثبت گرديد.خرداد ماه مورد 

 مقايسه بين درصد قبولي پايان ترم اول و دوم انجام گرفت. -4

 ان نمونه گيري شده ارزيابي شد.آموزدانشنظرات كل  -5

 

 :تجزيه و تحليل اطالعات

الت بررسي اورق امتحاني به اشكا و كتابمحتواهاي انتخابي از  از مكرر امتحان كالسيبا برگزاري 

كاهش اعتماد به نفس خود را ملموس  علل افت درسي وآموزان برخي از دانشان پي بردم. آموزدانش

 ل مربوط به مدارها بيان كردند.ئحل مسا قادرنبودن به حفظ فرمولها و، نبودن بعضي از مفاهيم كتاب

ديداري و انواع  عناصرو با بكارگيري  هاي آناستفاده از هوش چندگانه تصميم گرفتم با رواين از

 ي آنان كمك كنم .هاي تدريس به ثبت آموختههاروش

 

 ها:راههاي موقتي جديد و اجراي آن

 ه ي كنفرانس مطالب كاربردي كتابئان در اراآموزدانشاستفاده از هوش كالمي  -1

 ها براي درکآن ها به كمك هوش فردي فراگيران و آماده سازي ذهني درساخت دست سازه -2

 آموزانفضايي دانش و مفهوم شار مغناطيسي با استفاده از هوش مكاني

هوش درون  –)هوش طبيعت گرا بيان عوامل مؤثر در شار مغناطيسي ذكر مثال از طبيعت در -3

 فردي(

 رياضي( –هوش منطقي اي مناسب و توضيح شار مغناطيسي )هجمع بندي از مثال -4

تغيير شار)هوش  اثر جريان القايي در ن روش ايجادانجام آزمايش عملي براي نشان داد -5

 جسماني( –حركتي

موضوع درسي با استفاده ازهوش بصري  هاي جالب براي كمك به فهم بهترفيلمنمايش  -6

 آموزاندانش

كارهاي گروهي با استفاده از هوش ميان فردي به منظور همفكري  شركت دادن فراگيران در -7

 پاسخ بين اعضاي گروه و اختصاص دادن نمره به كارهاي عملي آنهاو تبادل نظر و پرسش و 
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 ساده و قابل دسترس در ابزار استفاده از نام گذاري نقاط و هاي كدگذاري واجراي تكنيك -8

نظرگرفتن هوش چندگانه و  ي افزايش كيفيت آموزش فيزيك با درهاروش ها:اجراي راه حلتدريس 

كم  ي بي استعداد وآموزدانشدار است. اين باور وجود داردكه هيچ تنوع برخور عاليق فراگيران از

 يادگيري فيزيك نيازمندآزمايشهاي عملي است. داراي هوشهاي چندگانه اند. هابلكه آن ،هوش نيست

فراگيران را  و دشوميشكوفا  و فراگيران بيدار حس پرسشگري در خالقيت و، انجام آزمايش انگيزه

ي جالب هافيلم وها نمايش انيميشن د.كنميمند عالقه و كنجكاو هاوقوع پديدهنسبت به بررسي علت 

، توجه به شرايط واقعي و موجود كه با يادگيري دارند. بايد ديد زيادي در تأثير و قدرت نفوذ

 است. يي امكان پذيرهافرايندتدريس فعال درچه قالب

 

 تجربي  2آموزش شار مغناطيسي از كتاب فيزيك  :طرح درس 

 :مكنميبراي شروع درس سؤاالت زير را مطرح  -ايجاد انگيزه جهت :بخش اول

 در جهان امروز چيست؟ انرژي مورد استفادهبيشترين  -1

 ند؟كنمييد براي توليد آن چه كنميفكر  -2 

 ند؟كنميانرژي الكتريكي مورد نياز را چگونه تأمين  ،در دوچرخه و ماشين -3

 آماده سازي ذهني براي درک مفهوم شار مغناطيسي :بخش دوم و سوم

 هوش فردي و هوش مكاني فضايي ( )ي كولر دريچه :1مثال 

هم مدل ساده اي از آن را روي كاغذ رسم خواميان آموزدانشدريچه كولر را نشان مي دهم و از 

هم با اضافه كردن چند مورد روشن بودن كولر را نشان دهند. بيشتر خوامي هااز آن كنند. سپس

هم افزايش خوامي هاان با كشيدن چند خط اين درخواست را انجام مي دهند. مجدداً از آنآموزدانش

 خروج باد را هم نمايش دهند. قاعدتاً خطوط بيشتري را مي كشند.

 هوش درون فردي (  –ر ) هوش طبيعت گرا ماجراي ماهيگيري با تو :2مثال  

شما را به ماهيگيري از رودخانه دعوت ، م. فرض كنيد دوستتانكنميابتدا اين مطلب را مطرح 

كافي است با يك تور ماهيگيري  ويدگميكرده است. شما تجربه ماهيگيري با قالب را نداريد. او به شما 

يي را كه توسط جريان پرتالطم آب رودخانه هارودخانه ماهيدر  با قراردادن تور در مسيرآب بايستيد و

، اين مدت ماهي بيشتري بگيريد براي اينكه در ند بگيريد. به اين پرسش پاسخ دهيد.شوميوارد تور 

 بزرگ باشد؟ چرا؟ الف(تورماهيگيري كوچك يا كداميك از شرايط زير براي ماهيگيري بهتراست؟ و

قاعدتاً پاسخ گروهها  -دهيم يا مايل؟  جريان قرار بر عمود را تور ج( د؟زيا محلي باسرعت آب كم يا ب(

. جريان آب باشد سطح بزرگ و محلي با سرعت آب زياد و سطح تور عمود بر ست كه توري باا اين

 ،دهيممي جريان آب قرار به اين ترتيب كه وقتي آبكش را عمود بر .آورمسپس آبكش برنج را مثال مي

 يريم. گميذرند نسبت به حالتي كه آبكش را موازي جريان آب گميي آبكش هاسوراخ بيشتر از آب

 رياضي ( –و توضيح شار مغناطيسي ) هوش منطقي  2و  1ي هاجمع بندي مثال :بخش چهارم
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جواب دادند:  هاآن از فراگيران سؤال كردم و، آن در پس ازتعريف شار مغناطيسي و عوامل مؤثر

شدت ميدان ، ويند و مساحت صفحهگميبوري از يك صفحه را شار مغناطيسي ي مغناطيسي عهاخط

و صفحه سه عاملي هستند كه در مقدار شار تأثير دارند. براي حفظ  ميداني بين مغناطيسي و زاويه

  :به اين ترتيب، فرمول شار مغناطيسي از روش رمزگرداني استفاده كردم
 

 

                                                                                                                                                                                   

       
 

                                                                د.  س ک  ا   ب   =  فيششوميخوانده  «باكس فيش »از راست به چپ 

 

فيلم مناسبي را نمايش داده و روي  آموزدانشازهوش بصري  استفادهموضوع با  براي فهم بهتر

 ه دادم.ئآن توضيحات الزم را ارا

 جسماني ( –) هوش حركتي  انجام آزمايش عملي :بخش پنجم

و   LED المپ، وديميميئدو عدد آهنرباي ن، در غير فلزي با استفاده از لوله پالستيكي شفاف با

، حركت آهنربا زير ساختم. باتكان دادن لوله و دستور مطابقي اوسيله ،چند متر سيم مسي الكي

شدت نور بيشتري مشاهده ، هر چه سرعت تكان دادن لوله بيشتر شود نور توليد شد.LED المپ در

د؟ و چرا شدت نور با حركت شديد دستمان افزايش شوميتوليد  چرا با حركت لوله نور :گرديد. پرسش

 مي يابد؟

آن  يقرار داده، در را به دهانهوديميمي را در لوله پالستيكي ئآهن رباي قوي ن دو :روش آزمايش

 پيچيم.ميسيم نازک مسي را دور لوله  يم. چند متركنميمحكم 

 LEDسرالمپ دوبه  تراشيم وهاي دو سرسيم را با چاقو ميعايق

يريم وآن گميبا انگشتانمان  طرف لوله را اكنون دو يم.كنميوصل 

متغير درپيچه جريان القايي در  مغناطيسيميدان  .دهيمميتكان  را

 د.شوميجريان المپ روشن  د و با عبوركنميپيچه توليد 

روشي كه در كالس اجرا كرده   از طريق فقؤيك تجربه آموزشي م

 است: ام به شرح زير

ي ال از درس قبل با توجه به متن كتاب و شيوهؤ( اعضاي هر گروه موظف هستند تعدادي س1

ي اعضا بايد پاسخ اين در دفتر خود بنويسند ) بدون جواب ( و همهو طراحي كرده ، ال معلمؤطرح س

ان وزآمدانشد و كل پرسش و پاسخ توسط كنميفقط نظارت در اين روش معلم  را بدانند. هاالؤس

 يرد.گميانجام 

 هم تا براي پاسخ دادن آماده شوند.خوامي( از اعضاي يك گروه 2

θ    AB    Φ SCO
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 را از يك گروه بپرسند.  يشانهااز سؤال الؤس چندهم كه خوامي( از گروه ديگري 3

 كار را  او اين. ال كننده استؤي فرد سعهده مقابل بر گروه   نادرستي پاسخ ( تعيين درستي يا 4

 ي خود انجام مي دهد و نبايد به كتابش مراجعه كند.هاآموخته اساس بر

 كليدي اهداف درس توسط گروه پرسشگر مطرح نشده ي اصلي وهالاؤاحساس كرديم س ( اگر5

 مين شود.أيي بپرسيم تا هدف ما نيز تهاالؤآموزان گروه پاسخ دهنده ساز دانش يمتوانميما نيز ، است

ي هاالؤگروههاي ديگر نيز به همين شيوه س يم تاكنمييم و صبر كنيمكار عجله ن البته براي اين

 خود را مطرح كنند.

 .رددگميثبت در دفتر كالس  5نمره اي از ده و به صورت ش( پرسشهاي مطرح شده ارزيابي 6

را مورد  هاآن بهترين گروه پاسخ دهنده را معرفي كرده و گر وگروه پرسش بهترين، درپايان (7

ورود معلم  قبل از، خواست كه به كمك معاون خود هاسرگروه از توانمي. گاهي دهيمميقرار تشويق

ها را همراه با معدل گروه به معلم تحويل ي هر يك از آنگروه خود بپرسند و نمرهاعضاي  به كالس از

  دهند.

 

 فوايد اين روش چيست ؟

 دهنده  يا پاسخ ندهست گريا پرسشخوانند زيرا درس را با دقت مي، هر جلسه هاتمام گروه -1

 از هر جلسه در، بپرسند درس آنها از نيز گروه دو و بپرسيم گروه ما در هر جلسه از دو اگر -2

  .ايمآورده بعمل ارزيابي گروه چهار

آموزان دانش و خوب درس بخوانند ندكنميتمام اعضاي گروه سعي ، گروه به علت ثبت معدل -3

رفع  را اشكاالت آنها ندكنميسعي  و خود دارند ترگروهضعيفاعضاي  توجه بيشتري به قوي

 (نمايند.)تقويت روحيه همكاري

                        .تشكيل خزانه سؤال در گروه -4

  :انآموزدانشي ساخته شده توسط هاتدريس قاعده دست راست با استفاده از ماكت 

  بر بار متحرک در ميدان مغناطيسي واردنيروي 

 ازطرفF نيروي، دشومي Bوارد ميدان مغناطيسي بطورعمودVذره ي باردار مثبتي با تندي وقتي

 د. شوميوارد  ذرهميدان به 

 

 

 

 

 

 برسيم حامل جريان درميدان نيروي واردB 
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 اين در، قرارگيرد Bعمود برميدان مغناطيسي Iاگربجاي ذره باردارمتحرک يك سيم حامل جريان

برهم عمود نباشند دو B و ميدان Iاگرجريان د.شوميبه سيم وارد  Fنيرويصورت ازطرف ميدان 

براي تعيين جهت  روي صفحه كاغذ واقع باشند. Bو I :(1د وجود داشته باشد. حالت )توانميحالت 

عمود  كه Bروي Iآن را طوري مي چرخانيم كه  و دهيممي قرارI چهار انگشت را درجهت ، Fنيروي

 B و I(: 2را نشان مي دهد. حالت) Fآنگاه انگشت شصت جهت منطبق شود. كف دست راست بر

 روي صفحه افقي  قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 تعيين جهت ميدان مغناطيسي حاصل از سيم راست حامل جريان 

ان آموزدانشبراي ، بصورت شكل روبرورا  هاشود. اين جهت شش جهت برقرار د درتوانميجريان 

 يم.               كنميروي تخته رسم 

براي تعيين جهت ميدان مغناطيسي حاصل از سيم حامل جريان از قاعده دست راست استفاده 

 د.شومي

( Bجهت ميدان ) ( و چهار انگشتIجريان )شصت جهت  انگشت، طبق اين قاعده تصاوير زير بر در 

 را نشان مي دهد. 

 

                                                   

 برون سو                                                      

                                       

 درون سو                                                

 

 

 

  

I 

B 

F 

F 

B 

I 

حالت  حالت

 غرب شرق

 پایین

 باال
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  تعيين جهت ميدان مغناطيسي حاصل از پيچه يا سيم حلقوي حامل جريان     

 ( راBانگشت جهت ميدان ) چهار ( وIانگشت شصت جهت جريان )، طبق قاعده دست راست بر باز

حلقه ، (1درشكل) گرفتن انگشتان نشان داده شده است. طرز قرار صفحه بعد تصاوير دهد. درنشان مي

است.پس ميدان مغناطيسي حاصل ازآن به سمت پايين  ساعتگرد آن پاد بطور افقي وجهت جريان در

حلقه روي صفحه ي رو بروي ديدگان ماست وجهت جريان درآن پاد ، (2خواهدبود.درشكل)

، (3شد.درنتيجه ميدان مغناطيسي حاصل ازآن به سمت جنوب يا برون سواست.درشكل)باميساعتگرد

ي عمود برصفحه ي مقابل ما قرار  دارد وجهت جريان در به طرف پايين  حلقه روي صفحه

 شد.درنتيجه ميدان مغناطيسي حاصل ازآن به سمت راست است.  بامي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

تعيين جهت ميدان مغناطيسي حاصل ازسيملوله حامل جريان 

ذاريم مانند اينكه آن را با دست گرفته ايم. چهار انگشت بايد گميدست راست را روي سيملوله 

 ميدان را نشان مي دهد.  جهتآنگاه انگشت شصت ، جهت جريان باشد در

 

 

 

 

 

 

 

  تكنيك نام گذاري نقاط  

محاسبه مقاومت معادل  براي، ازاين تكنيك بمنظور ساده كردن مدارهاي الكتريكي پيچيده

را نامگذاري  هاابتدا گره پردازيم:مثال مي 2 كنون به بيانا يم.كنمياستفاده  هامجموعه مقاومت

دهيم يم. به اينصورت كه به نقاطي كه روي سيم راست)با مقاومت ناچيز( قرار دارند نام مشابه ميكنمي
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 تا مقاومتي كه دو يم. دوكنميباحروف متفاوت نامگذاري ، نقاطي كه بين آنها مقاومت وجود دارد و

، بدون انشعاب اند و ک دارندو مقاومتهايي كه فقط يك نقطه ي مشتر موازيند، گره مشترک دارند

 اند.متوالي، يعني روي يك رشته و پشت سرهم قرارگرفته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه  صفحه  قبل اهمي اند. با تصوير در 12 : اين سؤال مدارجالبي دارد. تمام مقاومتها1مثال

    و Aه نقط اين مقاومتها به دو هركدام از سر يم كه دوكنميمشاهده ، به تكنيك نامگذاري نقاط

B .مقاومت با يكديگر موازيند. 4ر بنابراين ه متصلند 
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آنگاه بين دو سرآن مقاومت ، تكنيك نامگذاري دو سر يك مقاومت همنام شوند در : اگر2مثال

اهمي در مدار روبروحذف  5مقاومت ، ردد. ازاينروگميد و ازمجموعه حذف شومياتصال كوتاه برقرار 

 دارند.   bسرآن نام مشابه د. چون دو شومي

 روش كدينگ)كدگذاري(فرمولها                                                                                                                                                                                                                          

حافظه ي بلند مدت به راحتي در تا هامولفر د تاكنميروش كدگذاري )رمزگرداني(كمك 
به ي كه نيرويي  محاسبهبراي  F = qVB Sinلبراي حفظ فرمو مثالً .دنمانب  باقي انآموزدانش

د اين توانمييادآور  يك رمز، دشوميوارد  B درميدان مغناطيسي V  با سرعتqذره باردار متحرک
و سينا اشاره به سينوس  B بده اشاره به، qV شاره بها كيوي  “ كيوي بده سينا، فرهاد” عبارت باشد:

نيم كيلو اشاره به “عبارت است از: نيم كيلو سبزي واسه دو نفر رمزفرمول آلفا است.

 عبارت است از: شد. رمز فرمول باميواسه دو نفراشاره به، Cسبزي اشاره به، 

لنگه كفش رو ربود اشاره به، Rرامين اشاره به  «رامين لنگه كفش رو ربود و انداخت روي آريا»

كريم اپسيلون ، با سطل” عبارت است از:است. رمز فرمول انداخت رو آريا اشاره به

آب ريخت رو دوستش ، كريم اپسيلون اشاره به،  Cبا سطل اشاره به“آب ريخت رو دوستش 

ويدا ، اشاره بهعيدي  “عيدي ويدا” عبارت است از:رمز فرمول است.اشاره به

موي اشاره “موي ايزاک نيوتون لوله ايه”عبارت است از: شد. رمزفرمولبامي Vاشاره به

د به فراگيران اجازه توانمياست. معلم لوله ايه اشاره به، ايزاک نيوتون اشاره به، به

 گذاري كنند.رمز، را به كمك تصويرسازي ذهني خود هادهدكه فرمول
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سؤاالت امتحاني در خصوص طرح اجرا شده طراحي شده و مورد بررسي قرار  :ارزيابي اقدامها
 گرفتند.

 

 آموزان به سؤاالت پرسشنامه ارزيابي پاسخ دانش نتايج دولج
 در صد پاسخ گويي 96-97سال تحصيلي  در

در طي سال  درس فيزيكشما در  عملكرد تانبه نظر، عزيز آموزدانش -1 انآموزدانش
 است؟بودهچگونه ، كنونتا

48%/19 ام.اي داشتهپيشرفت قابل مالحظه، الف( نسبت به ابتداي سال تحصيلي  
36%/2 ام.پيشرفت كمي داشته، ب(نسبت به ابتداي سال تحصيلي  
 %3/4 .امگرفته تريپايين ينمره ، ج( نسبت به ابتداي سال تحصيلي
 %6/10 ام.نداشتههيچ پيشرفتي ، د( نسبت به ابتداي سال تحصيلي

 پاسخ دهيد. 2به پرسش ، اگر چنانچه پيشرفتي داشته ايد
 كم متوسط زياد ؟ندمؤثر بوده ا چقدردر پيشرفت شما  موارد زير -2

شمارادريادگيري درس ياري رسانيده ها، آياتدريس ماكت ودست سازهب ـ
 است؟

5/52% 5/42% 5% 

37%/5 يادگيري شما مؤثر بوده است؟ي مناسب درس در هاآيا نمايش فيلمـ   پ  75/%38  75/%23  
آياكوئيز گرفتن مكرر دبيرازمحتواي كتاب در يادگيري شما تأثير داشته ـ  ت

 است؟
75/%53  %35  25/%11  

32%/5 دررفع اشتباهاتتان مؤثربوده است؟، آياتصحيح اوراق امتحاني توسط شما ـث   75/%33  75/%33  
بهترشما از درس از ابزار مناسب  استفاده كرده آيامعلمتان براي درک ـ ج

 است؟
5/%62  25/%26  25/%11  

آياروش كدگذاري ونكته برداري دبيرازدرس درحل مسئله مؤثرواقع شده -چ
 است؟

75/%73  5/%17  75/%8  

52%/5 آيا انجام آزمايشها در جهت درک مفاهيم فيزيك تأثير مثبت داشته است؟ -ح  25/%46  75/%13  

آسان سازي حل مسائل به شما كمك  در تكنيكهاي معلمتان شما راآيا  -خ
 كرده است؟

5/%57  5/%42  5/%12  

42%/5 كوئيزهاي گروهي تاچه اندازه به پيشرفت درسي شما كمك كرده است؟-د  %45  75/%23  
23%/75 ي كالسي شركت داده شديد وازاين روش بهره برديد؟هاآيادرفعاليت -ذ  25/%56  %20  
66%/25 دبيرتان در هنگام پاسخ به سؤاالت درسي شما صبور بوده است؟آيا  -ر  25/%26  5/%7  
 است؟ايجاد كرده، فيزيكنسبت به درس  شما در نگرشچه تغييري   ـ 3

55% است.تر شده ي من به اين درس بيشالف( عالقه  
37%/5 است.ب( هيچ تغييري ايجاد نشده  

7%/5 ام.شدهعالقه ج( نسبت به اين درس بي  
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 هاي انتخابيحلاعتبار بخشي به راه

 ارائه شده است: ، همبسته tنتايج آزمون  چندجدول زيرجهت تحليل SPSSنرم افزاربه كمك 

شان مي دهندكه بين ميانگين نمرات افراد قبل وpaired- simple statistics جدول نتايج  ن

عد فاوت  از ب ناداربودن اين ت فاوت وجود دارد ولي جهت آزمون مع به بامياجراي راه حل ت ـــت  يس

مراجعه شود. اين جدول بيانگر ميزان ضريب همبستگي paired- simple correlations جدول 

ضريب  ست. بنابراين  بين نمرات فيزيك افراد قبل و بعد ازاجراي راه حل ) نمرات پاياني اول و دوم( ا

بين اين دو متغير از يك گروه در دو زمان متفاوت نســبتاً قوي و ســطح معناداري يعني  همبســتگي

sig  گروفو كولموويلك  -نتايج دوآزمون شـــاپيروطبق  (.) شـــدبامي 05/0كوچكتر از- 

ـــميرنوف جهت نرمال بودن داده ـــطح معناداري( هااس  از بيشـــتر متغيرها براي هركدام از ميزان)س

مقدار همبســتگي Model Summary جدول اســت. در05/0 از بيشــتر آزمونهاضــرايب  و 001/0

است. يعني ضريب همبستگي پيرسون بين  1 از براي سه كالس كوچكتر (R)پيرسون بين دو متغير

متغير وابســته  از ســت كه چه مقدارا اين نشــانگر  حد قوي اســت. دوم در نمرات پاياني اول و

 معناداري تغييرات متغير ستون آخر ANOVAجدول  در شود. ميتواند توسط متغير مستقل تبيين

ي خوبي پيش بيني كننده، اينكه مدل بكار رفته دهد. نتيجه آخرنشـان مي 05/0 از كمتر وابسـته را

ست. فيزيكبراي متغير نمرات  ضرايب در ا سيون  شتر Beta مدل رگر سها بي  و 05/0 از براي كال

(sig) بر متغير مســتقل)نمرات مســتمري دوم( نشــانگر ميزان باالي تأثيرو  باشــدمي01/0 از كمتر 

پايان ترم دوم افزايش يافته  درصــد قبولي كالســها در اســت و )نمرات فيزيك پاياني( متغير وابســته

ست. سؤاالت خرداد درصد و ارزيابي آنها، ليست نمرات، مستندات ا سخگويي به  موجود  DVDدر پا

 .هستند

 

 رفع مشکالت آموزش فيزيك پيشنهادهاي علمي جهت

ي مدارس به عنوان اصل مهم در اولويت قرار گيرد و متصديان آزمايشگاه هاتجهيز آزمايشگاه -1

ان هماهنگي و آموزدانشجهت ايجاد انگيزه و عالقه در  -2مند انتخاب شوند. از افراد خالق و عالقه

استفاده از  -3ي آن. هاو پيچيدگي هالي علم فيزيك بايد به تصوير كشيده شوند. نه فرموهازيبايي

ي مناسب تدريس باعث هاي جالب فيزيك و تهيه ماكتهاديداري نظير نمايش انيميشن و فيلم عناصر

يادگيري از ملزومات  –استفاده از تكنولوژي آموزشي در امر ياددهي  -4د. شوميافزايش يادگيري مؤثر 

 است. 

 

 

  

0.05P

2R
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 37  ..................................... گراييسازهگيري از رويکردهاي مبتني بر نظريات با بهرهچگونه توانستيم 

 
 

 

 

 جليلوند مجري اصلي: اميناقدام پژوه: 

 جعفريپژوهي: سليمهاقدامهمکار

 ارشد پژوهش هنرارشد آموزش رياضي/ كارشناسيكارشناسي :مدرك تحصيلي

 دبير فرهنگ و هنر /رياضي دبيرسمت فعلي: 
 اول متوسطة :دوره تحصيلي

 دبيرستان احسان -روستاي چنارعليا -شهرستان اسدآباد -استان همدان محل پژوهش:

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

 گرايي هساز گيري از رويکردهاي مبتني بر نظرياتچگونه توانستيم با بهره

 آموزانمان را عملکرد دانش، در علم روانشناسي

 در درس رياضي بهبود بخشيم.

 
آموزان و بهبود عملكرد ايشــان در درس رياضــي با كاهش ضــعف رياضــي دانش :هدف پژوهش

 .در علم روانشناسي گراييسازهگيري از رويكردهاي مبتني بر نظريات بهره

  :پژوهشهاي پرسش 

 رياضي چيست؟آموزانمان در درس علل ضعف و بي عالقگي دانش

 آموزانمان را در درس رياضي بهبود بخشيم؟توانيم عملكرد دانشچگونه مي

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

جانب امين جليلوند دبير رياضي دبيرستان احسان روستاي چنار اين طرح اقدام پژوهي توسط اين

با بيست سال سابقه و مدرک كارشناسي ارشد آموزش رياضي و  اسدآبادستان رعليا از توابع شه

همچنين ده بار حضور در برنامة معلم پژوهنده و همكاري خانم سليمه جعفري دبير فرهنگ و هنر 

ان آموزدانش در موردو  1396 – 97عليا در سال تحصيلي روزي كوثر روستاي چناردبيرستان شبانه

ستاي چنار عليا در دهستان چهاردولي شهرستان اسدآباد واقع شده و پاية هفتم انجام گرفته است. رو

روستاست كه فقط سه مدرسة پسرانه در  27مركز اين دهستان نيز هست. دهستان چهاردولي داراي 

 مقطع متوسطة اول در آن داير است و دبيرستان احسان يكي از اين مدارس است. 
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ساكن روستاي چنار عليا هستند و نيم ديگر از ان اين آموزشگاه آموزدانشحدوداً نيمي از 

ند. زبان مردم روستاي چنار كنميوآمد روستاهاي اطراف توسط سرويس روزانه به اين مدرسه رفت

 96-97ند. در سال تحصيلي كنميتركي است و اهالي روستاهاي اطراف به زبان كُردي صحبت ، عليا

يك كالس در پاية هفتم شامل  :رس به شرح ذيل بودكالس د 3آموز و دانش 55اين آموزشگاه داراي 

 13آموز و يك كالس در پاية نهم شامل دانش 19يك كالس در پاية هشتم شامل ، آموزدانش 23

 آموز.دانش

دومين سال متوالي است كه در اين آموزشگاه ، عنوان دبير رياضي اين آموزشگاهجانب بهاين

شده ان پاية هفتم اين آموزشگاه انجامآموزدانش بر رويژوهي باشم. اين اقدام پمشغول به خدمت مي

با اين ، ندشوميان پاية هفتم وقتي از دورة ابتدايي وارد محيط جديد دبيرستان آموزدانشاست. اكثر 

ند. اين مطلب در مورد كنميتغيير مقطع دچار چالش شده و معموالً در اكثر دروس خود افت پيدا 

هاي ها در كالسمطالعة ما كه از روستاهاي مختلف آمده بودند و بسياري از آنان مورد آموزدانش

 بيشتر مشهود بود.، كرده بودندچندپايه تحصيل

يك ارزشيابي ، انآموزدانشمنظور آشنايي بيشتر با وضعيت درسي در آغاز سال تحصيلي و به

ان حتي در آموزدانشنده بود. اغلب نتيجه ارزشيابي بسيار نااميدكن، آغازين از ايشان به عمل آوردم

اعداد اعشاري و ... مشكل اساسي ، كسر، گيرياندازه، مانند چهار عمل اصليمفاهيم پاية رياضي 

تنها از ضعف نه، انآموزدانشمتوجه شدم كه اكثر ، داشتند. پس از گذشت چند هفته از سال تحصيلي

انسته و هيچ تالشي براي خروج از اين وضعيت بلكه آن را امري عادي د، درسي خود ناراحت نيستند

كه اصالً اهميتي به انجام تكاليف نه در منزل و نه در كالس حتي در حضور دبير اي گونهبه، كردندنمي

توجه بودند. طي گفتگو با همكاران و ساكت و بي، ها نيزدادند و در هنگام انجام فعاليتهم نمي

ان آموزدانشدر ساير دروس هم همين گونه است و برخي از اين ان متوجه شدم كه وضعيت آموزدانش

ان مدرسه كمتر از ده نفر بوده و آموزدانشاند كه تعداد كل كردهدر دورة ابتدايي در مدارسي تحصيل

ها آموزش داده است. با اين اوصاف متوجه شدم كه امسال فقط يك مدير آموزگار يا سرباز معلم به آن

 حلي براي آن بيابم.برانگيزي روبرو هستم و بايد راهالشبا مسئلة مهم و چ

 

  :اطالعاتها و منابع گردآوري داده

 از منابع زير استفاده شد:، اين مسئلهبراي جمع آوري اطالعات جامع در مورد 

 آزمون-3مصاحبه                -2مشاهده         -1

ـــائلي كه در حين تدريس و انجام فعاليت مشاااهده: –الف  ـــي يكي از مس هاي تدريس رياض

شاهده مي سيار كمي از م سخ، انآموزدانشكردم اين بود كه تعداد ب گويي به براي حل تمرينات و پا

ــؤاالت ــگاه و خود داوطلب مي، س ــدند. بدين منظور با مدير آموزش ــحبت نمودم و آموزدانشش ان ص

ــدم كه اكثر اين  ــايد به هاي چندپايه گذراندهها دورة ابتدايي خود را در كالسبچهمتوجه ش اند و ش
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ــتفاده از روشمعلمان آن، همين دليل ــي و اس ــت كافي براي تفهيم كامل مطالب رياض هاي ها فرص

ان آموزدانشاند. از ديگر نكاتي كه از گفتگو با ها به رياضي را نداشتهمند نمودن آنمتنوع براي عالقه

شده بود كه به آن  شيابي در دورة ابتدايي باعث  صيفي بودن ارز ان آموزدانشپي بردم اين بود كه تو

سال  صي در آغاز  شخي شيابي ت شند. عالوه بر موارد فوق انجام ارز شيابي كمّي بيگانه با سبت به ارز ن

ها در نشان دهندة وجود مشكل جدي آن، انآموزدانشتوسط  83/7تحصيلي و كسب ميانگين نمرة 

 درس رياضي بود.

صاحبه: -ب ضعيت به  م ساير دروس هم و شد كه در  شخص  صاحبه با ديگر همكاران م از م

ــي  ــعيت درس ــت و اكثر همكاران از وض ــي بودند. اين آموزدانشهمين منوال اس ان پاية هفتم ناراض

موضوع چندين بار در جلسة شوراي دبيران مطرح شد و مديريت مدرسه هم در جريان كامل مسئله 

اســتفاده از ، رار داشــت. قرار شــد كه براي خروج از اين وضــعيت از ابزارهاي مختلف مانند تشــويقق

رساني به دفتر مدرسه و والدين و ... استفاده كنيم. پس از گذشت چند اطالع، آموزشيوسايل كمك

كار گيري اين راهكارها تة ديگر و ب ـــاس مي، هف ـــي در بازهم من احس ـــوس كردم كه تغيير محس

 اين وضعيت تقريباً تا اواخر نوبت اول پابرجا بود.، د. با اين اوصافشوميان ايجاد نآموزدانش

كه بعداً بتوانم مقايسة درستي انجام منظور مشخص شدن وضعيت موجود و اينبه  آزمون: –ج 

ـــؤاالآموزدانشنمرات آزمون كتبي ، دهم ت اين ان در امتحانات پاياني نوبت اول را در نظر گرفتم. س

سط خودم و به تعداد  سؤاالت  14آزمون تو صفحه طرح گرديد. در اين آزمون از انواع  سؤال در دو 

صل از اين ، ايچهارگزينه، جاي خالي، غلط –صحيح  شد. نتايج حا ستفاده  شريحي ا جور كردني و ت

 اند:شدهارائه گرديده كه نمرات در پنج دسته تقسيم 1آزمون در جدول 
 آموزان در ارزشيابي پاياني نوبت اولدانش عملکرد .1جدول 

 دسته نمرات فراواني درصد فراواني
35/4 1  x 40 خيلي بد 

48/43 10  x 84 بد 

13/39 9  x 128 ضعيف 
69/8 2  x 1612 خوب 
35/4 1  x 2016 خيلي خوب 

ـــت كه نمرات در جدول باال فراواني به معناي تعداد دانش هاي آن ها بين كرانهآنآموزاني اس

سته مي ست كه با توجه به نمرهد صد فراواني به اين معنا شد و در سببا صد ، شدههاي ك چند در

باز از به معناي يك بازة نيم   x دسـته قرار دارند. با اين توضـيح كه عالمت   هران در آموزدانش

ــت. به ــت اس ــد 4آموزي مثال اگر نمرة دانشعنوانراس ــي اين عالمت، باش ها اين طبق تعريف رياض

ستة بد قرار دانش شيابي نوبت دانش 23يرد. مجموع نمرات اين گميآموز در د آموز پاية هفتم در ارز

 دهد.را به دست مي 95/11باشد كه ميانگين تقريبي مي 275اول برابر 
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  :وتحليل اطالعات تجزيه 

مصاحبه و اسناد و مدارک ، مشاهده، با مطالعهبراساس اطالعاتي كه ، آوري اطالعاتپس از جمع

ان به درس رياضي و كسب نمرات پايين را آموزدانشعالقگي علل ضعف و بي، موجود به دست آوردم

 تشخيص دادم: 1به صورت نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزان به درس رياضيعلل ضعف و بي عالقگي دانش .1نمودار 
 

صد ق، 1با توجه به اطالعات جدول ستمر و آموزدانشبولي در ساب نمرات م ان اين كالس با احت

در نوبت اول ، ان پاية هفتم مورد مطالعة ماآموزدانشدرصد  22، ديگربيان. بهاستدرصد  78، پاياني

 اند. در درس رياضي نمرة قبولي كسب نكرده

 

 :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه

تصميم گرفتم نهايت توانم را ، ان در درس رياضيآموزدانشبا توجه به شرايط موجود و وضعيت 

شاهده شكالت م ضعيت موجود بهدر رفع م كارگيرم. لذا به مطالعة كافي پرداخته و با شده و بهبود و

حل را انتخاب نمايم. اولين اقدام اين بود كه از امكانات بهترين راه، مدرسه و همكارانمشورت با مدير 

شترين بهر، موجود سي داده و در ، ه را ببرمبي سا شيابي خود تغييرات ا سپس در روش تدريس و ارز

شانه شاهدة ن شرفتصورت م شتر به كار خود ادامه دهم. براي اين منظور راه، هاي پي حل با توان بي

صلي را در انتخاب روش شتمل بر فعاليتا شتر م ست و البته با هاي فعال تدريس كه بي هاي گروهي ا

 انتخاب نمودم.مشورت همكاران 

هاي كار در گروه، هاي تدريس فعال و كار گروهي مانندتحقيقات نشان داده كه استفاده از روش

سئله، كوچك شافي، حل م شريك، روش يادگيري اكت ساعي و ... مييادگيري ت تواند زمينه را براي م

 ان فراهم سازد.آموزدانشهاي ها و مهارتتوسعة توانايي

دوم براي مدرسه تاپ دستبا تالش مدير آموزشگاه يك دستگاه ديتا پروژكتور و يك دستگاه لپ

هوشــمند نصــب نموديم. در نيمة دوم عنوان كالس نيمههاي خالي بهتهيه كرديم و در يكي از كالس
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اين  آموزشي رياضي را هم بههاي رياضي را در آنجا برگزار كرديم. تمام وسايل كمكسال تمام كالس

، گونيا، نقاله، كالس انتقال داديم و در يك كمد قديمي جاي داديم. وســائلي مانند احجام هندســي

ان آموزدانشپرگار و تابلوي شطرنجي. كالس ديتا كامالً شكل كالسِ موضوعيِ رياضي را گرفته بود و 

ـــحال بودند. بنده هم در حد توانم به تهيه و توليد انواع ـــي نرم از اين امر كامالً خوش افزارهاي رياض

 دادم.پرداخته و در كالس مورد استفاده قرار مي

ن، ترين كاراما مهم يادگيري بود. عموماً روش  –هاي ياددهي د آموزش و فعاليتتغيير در فرآي

هايي دادم و مســئلهآموزان توضــيح مينمايي از كار را براي دانش، صــورت بود كه در ابتداكارم بدين

طورمعمول در كردم كه بههاي كوچكي تقســيم ميكردم. كالس را به گروهي طرح ميبراي كار گروه

ـــو بودند. همة دانش ـــان ها در گروهآموزان را به بحث درباره ايدههر گروه چهار نفر عض هاي خودش

شاركت فعال در گروهآموزان ميكردم و از دانشدعوت مي ستم با م ساختن درک ، خوا شن  براي رو

رود فعاليت كنند. انتظار مي، حدس زدن و آزمايش آن، هاحل مســئله، اســتدالل كردن تفكر و، خود

هاي خود را تبادل كنند و به يكديگر در يادگيري كمك طور فعال ايدهان بهآموز، دانشدر اين شرايط

شويق ميكردم و آنها حركت ميكنند. معلم هم نقش فعالي دارد. بين گروه دم كرها را راهنمايي و ت

صورت لزوم شده ، نمودم. در هر گروهبرانگيزي مطرح ميهاي تأملپرسش، و در  وظايف اعضا تعيين 

 .مسائل را حل نمايندآموزان در تعامل با يكديگر بود. تمام تمركزم بر آن بود كه دانش

ست سئله ا سي كه يادگيري در آن بر پايه حل م كه تمام اطالعات آموزان قبل از ايندانش، كال

ــ ــخ دادن به آن دريافت كنندض ــئله را براي پاس ــئله روبه، روري و مرتبط با مس ــوميرو با مس ند. ش

شروع بهآموزان بهدانش سايي كنميكار صورت گروهي  شنا سئله را تعريف كنند و به  ند تا ماهيت م

سخ ضافي موردنياز و يافتن پا سهيلمنابع ا سب بپردازند. معلم نقش ت ، دكنميكننده را ايفا هاي منا

سعي ميكنميآموزان را راهنمايي و فرآيندهاي گروه را كنترل دانش صحبت كردن د.  صت  كردم فر

هاي خود و به شــكل آموزان در گروهكنم. در بعضــي جلســات دانش فراهمآموزان را براي همه دانش

ستند. به دانشدايره كنار هم مي ش ضوعي مين دادم تا ها اجازه ميدادم و چند دقيقه به آنآموزان مو

آموز به مدت مشخصي شد. هر دانشدهي كنند. سپس بحث آغاز ميافكار خود را پيرامون آن سازمان

شت تا در مورد ايده دقيقه( 3)براي مثال  صحبت كند و در اين مدت هيچ دانشزمان دا آموز هايش 

آموز فرصت بحث در هر دانش، بار صحبت كردندديگري اجازة صحبت نداشت. بعدازاين كه همه يك

هاي آموزان بايد به توســعه و بررســي ايدهگروه خود را داشــت. الزم به ذكر اســت در اين زمان دانش

 هاي جديد.نه معرفي ايده، اختندشده مي پردمطرح

آوري نظر پرداختيم. بحث همگاني به معناي جمعگاهي اوقات به بحث همگاني در كالس مي

ست. اين عمل به دانشهاي كوچك و ارائه آنهمة گروه د تا با كنميآموزان كمك ها به تمام كالس ا

ها را آن .آموزان آشنا شوندديگر دانشهاي ها و بدفهميهاي حل مسئله و با انواع فهميدنتنوع روش

ــعفِ هركدام از راهمورد تجزيه ــه نقاط قوت و ض ــدهوتحليل قرار دهند و با مقايس ــنهادش ، هاي پيش
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ـــتندبهترين راه را انتخاب كنند. بحث همگاني و كار در گروه  .هاي كوچك الزم و ملزوم يكديگر هس

ها با ديدن آموزان دارد. آنبر باورهاي دانش هاي كوچك و بحث همگاني تأثير عميقيكار در گروه

نيست « حساب دودوتاچهارتا»ند كه رياضي تنها شوميهاي مختلف براي حل يك مسئله متوجه راه

را زير  وجود آورده استشان بهكه آموزش سنتي نسبت به حل مسئله در ذهن را و آن تصور افراطي

 .بردسؤال مي

، فهم ،بندي بلوم يعني دانشتوان در تمام ســطوح طبقهرا ميهاي يادگيري مشــاركتي فعاليت

ارتباط بسيار قوي بين يادگيري ، طور خاصتركيب و ارزشيابي طراحي كرد. به ،وتحليلتجزيه كاربرد،

سعة مهارت شاركتي و تو شاركتي تفكرهاي م صلي يادگيري م كمك ، مرتبة باالتر وجود دارد. هدف ا

ســعي كردم از انواع ، محتواي علمي اســت. در تمام زمان نيم ســال دوم آموزان در يادگيريبه دانش

 آموزانم را در درس رياضي افزايش دهم.هاي فعال تدريس استفاده كنم و عالقه و توانايي دانشروش

زمان يك، آموزان باشد. در هر جلسة كالسيحل مسئله بخشي از كار روزانه دانش كردمسعي مي

سئله كوتاه را به بحث و حل صاص مي، صورت گروهيها بهم سئله بهاخت طور دادم. الزامي نبود كه م

ــود ــتي فراهم مي، كامل در اين زمان حل ش ــئلهكردم تا دانشاما فرص ــم كنندآموزان مس ، ها را هض

ها بپردازند. در هاي تازه و جديد به آنبا ايده، فكرشان را رها كنند و دفعة بعد، ها فكر كننددرباره آن

راحتي از ذهن كردم كه نتوانند آن را بهاي مواجه ميآموزان را با پرســش يا مســئلهدانش، ر جلســهه

 خود دور كنند.

رفتيم و با استناد به اطالعات شفاف دربارة فرآيند گميبه كار ، هاي مؤثر را در حل مسئلهراهبرد

، «ورفتهشسته»حل  راه يك جايكرديم. گاهي اوقات بهمي سازيمدلاين حل را ، حل همان مسئله

آموزان با چگونگي تفكر و دادم تا دانشآموزان نشـــان ميتمام مراحل انجام يك مســـئله را به دانش

 هاي من براي يافتن حل مسئله آشنا شوند.وجوي فعاليتجست

ـــئله  ـــميمي را كه براي حل مس ـــتيم و از گميبه بحث ، رفتيمگميهر تص ان آموزدانشذاش

ستم بگمي شتباه را خوا شخيصويند كه چگونه هر ا سئله ت اي را كه دادند و آن را برطرف كردند يا م

به حل نكرده بوديمتا حل مي، حال آن را  بل كالس  قا مايش كرديم و براي دانشدر م به ن آموزان 

دادم كه چگونه آموزان ياد ميبه دانش، بايد صــريح بود، ذاشــتم. در توضــيح فرآيند حل مســئلهگمي

ــئ ــخص كردن ، له را تبيين كنند. اين تبيينيك مس ــم نمودارهاي مفيد و چگونگي مش ــامل رس ش

صورت امكانجلوه ست. در  سئله ا سشمجموعه، هاي مفيد م كردم كه هاي مفيد را تهيه مياي از پر

ها را از آن، ها در كالسدر موقع بحث راجع به مسئله، وارطور نظامدر حين فرآيند تبيين مسئله و به

 آموزان بپرسم.شدان
مســئله را در كالس تمرين كنند. براي خواندن دادم تا تغيير صــورتآموزان فرصــت ميبه دانش

مسئله خواستم تا صورتها ميدادم و از بعضي از آنآموزان وقت بيشتري ميبه دانش، مسئلهصورت
ـــورت هام احتمالي در ص ـــپس هر اب يان كنند. س ـــئله را در  را به زبان خود ب  كالس به بحثمس
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ــتم. مثالگمي ــتفاده در كالس درس و تكليف منزل انتخاب ميذاش كردم كه هاي گوناگوني براي اس
هايي كه خوب رو شوند. در كنار مسئلهروبه، هاي واقعيدر موقعيت هاآنبا ، آموزانممكن است دانش

سئله، اندشدهتعريف ضيحات كافي تعريفكردم كه بد هايي را در كالس مطرح ميگاهي م شده يا تو
دنبال اطالعات بيشتري بگردند. ، هاي مستدلبراي تعيين فرض، آموزاننداشتند و الزم بود كه دانش

آموزان نمودم. چون دانشهاي متنوعي براي بحث در كالس يا تكليف منزل اســـتفاده مياز مســـئله
هاي ها و كاربرد مفاهيم در موقعيتنيازمند وقت كافي براي تمرين عملي در چگونگي تلفيق راهبرد

آموزان بتوانند از كردم تا دانشهايي را براي تمرين عملي در كالس ايجاد ميفرصــت، جديد هســتند
ــشگروهيبازخورد فوري بگيرند و با هم، من ــورت كنند و از هم ياد بگيرند. پرس هايي هاي خود مش

آموزان و تعميم دادن آن ها توســـط دانشحلمســـتلزم مرور راه، هاكردم كه پاســـخ به آنطرح مي
شد. براي مثالحلراه سئله، ها با صريح بين م سه  سئله حلمقاي ستهاي مرتبط با م وجو شده يا ج

اند. تنها يك مسئله براي تكليف براي عواملي كه بيشترين يا كمترين تأثير را در پاسخ مسئله داشته
ـــتم كه تمام فرآيند حل و جزييات آن را تا حد مي آموزاناما از دانش، كردممنزل انتخاب مي خواس

ها هاي آنها بدانند كه من نوشتهدادم تا آنبازخورد مكتوب مي، آموزانكنند. به دانش« ثبت»امكان 
صله مي شتهخوانم و آن را باحو شته هانو ستند. از اين گذ شتندانش، باارزش ه ، آموزان از طريق نو

شتباهات خود و عل صتي ميشوميها ل وقوع آنمتوجه ا ست خود را يابند تا راهبردند و فر هاي نادر
صحيح كنند. در موقع بررسي راه شتباهات آن، آموزانهاي مكتوب دانشحلت كردم و ها توجه ميبه ا

در كالس نيز ، هارا شناسايي كرده و ضمن نوشتن علت آن« بدفهمي»هاي تكرارپذير ناشي از اشتباه
 ذاشتم.گميبحث ها را به آن

ــــ چه بهدانش هايحلراهگذاري در نمره تنها بر پاســخ ، صــورت انفرادي و چه گروهيآموزان ـ
ـــحيح تأكيد نمي ـــده و چگونگي هاي انتخابازجمله راهبرد، بلكه براي تمام مراحل حل، كردمص ش

 دادم.اي اختصاص مينمره، ها نيزانتخاب آن
ضي ستمخواميها اغلب از گروه سئلة ريا شته و بر نتايج به، هنگام حل م ست آمده بازتاب دا د

م كه نوشـــتن كردميريزي اي برنامهگونهبه، ها را بنويســـند. در زمان انتخاب يا طراحي مســـئلهآن
كرد تا فكرهاي خود را آموزان كمك ميبخشي از هر مسئله طرح شده باشد. نه تنها نوشتن به دانش

ــجم كنند ــ، منس ــد كه هر دانشتن موجب ميبلكه نوش ــود ايدهش هاي اي براي بحثآموز متعهد ش
 توضيح دهد يا از آن دفاع كند.، كالسي

ستند دربارة اين كه چگونه كشيدن شكل در ارائة راه حل آنآموزان ميدانش، براي مثال ، هاتوان
ـــده ـــتفاده قرار، مفيد واقع ش با ديگر ، داده اند يا اين كه چگونه راهبرد حدس و آزمايش را مورد اس

ـــتان خود در گروه ـــحبت كنند و از نظرات آندوس ـــوند؛ و من از آنهاي ديگر ص ها ها نيز آگاه ش
شته ميخوامي سند. اين نو شد كه آنستم نتيجه كار را بنوي سيري با شامل م ست  ها را به نتيجه توان

هاي ست نقش مهمي در نوشتهتوانآموزان ميهاي نگارشي و كالمي دانشرسانده است. البته توانايي
 ها داشته باشد.آن
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سي( تعامل نوشتاري بين معلم و دانشدر نوشتن بازتابي )ژورنال ست و نوي آموزان حائز اهميت ا
 تواند در شرايط بهتري براي ارتقاي خود قرار بگيرد.مي، آموز با دريافت پاسخ از معلمدانش

 چنين بود:، داشتمان آموزدانشهاي انتظاراتي كه از نوشته
 خواستم احساس خود را بنويسند.آموزان مياز دانش -
 بنويسند. ،به اختصار درباره چيزي كه فهميدند -
 دانند.چه مشكلي دارند و دليل آن را چه مي -
 براي ادعاهاي خود دليل بياورند. -
 گرفتم:ر ميآموزان هم نكات زير را در نظشده از طرف خودم به دانشهاي ارائهالبته در بازتاب -
 دادم.هاي مثبت را موردتوجه قرار ميها، جنبهدر پاسخ به نوشته -
 كردم. آموزان را حفظ ميبراي جلب اعتماد، حريم خصوصي دانش -
 خواستم كه موارد مبهم رفع شود. با طرح سؤال، مي -
 نوشتم.پاسخ خودم را به زبان ساده، اما دقيق مي -
ها ترين زمان به همه نوشــتهكردم و در كوتاهرا اعالم ميآموزان هاي دانشزمان تحويل نوشــته -

 دادم.پاسخ مي
 

 ها:ارزيابي اقدام

ــيليتقريباً در تمام مدت ــال تحص به اجراي راهكارهاي جديد خود كه همان ، زمان نوبت دوم س
دقيقي كه بتوانيم ارزشـيابي پرداختم. براي اين، تدريس و كار گروهي بودهاي فعال اسـتفاده از روش

شيم و تأثير آن را به شته با ستي مورد ارزيابي قرار دهيماز عملكرد خود دا شواهد ، در شتمنياز به  . دا
هاي رياضــي به مصــاحبه و آزمون، هاي مختلف نظير مشــاهدهاين بار هم مانند شــواهد يك با روش

ــه .گردآوري اطالعات پرداختم ــاهداتم در كالس درس و محيط مدرس ــاس مش ان با آموز، دانشبراس
شــور و اشــتياق بيشــتري در فراگيري رياضــي پيداكرده ، هاي مختلفها و فعاليتاســتفاده از برنامه

داوطلبانه ، هاي حين تدريس و انجام تكاليف رياضــيشــده و در پرســش و پاســخبودند. بســيار فعال
ضي تغيير كرده بود و آموزدانشكردند. ديدگاه اغلب شركت مي سبت به درس ريا نفس اعتمادبهان ن

 يافته بود.ها افزايشآن
شده هاي به كار گرفتهان خواستم كه نظرشان را دربارة روشآموزدانشدر اواخر سال تحصيلي از 

ــايت ميآموزدانشبيان كنند. اغلب  ــيوة آموزش ابراز رض كردند كه در كردند و اذعان ميان از اين ش
نسبت به درس رياضي تغييرات مثبتي ايجادشده شان و حتي در ديدگاهشان شيوة يادگيري رياضي

ست. برخي  شيد و همين روش را ادامه دهيد. گميا شما با سال آيندة مان هم  فتند كه كاش معلم 
ـــي نخوابيم و چند روز گميان آموزدانشاي از عده ـــب امتحان رياض ـــت ش فتند كه ديگر الزم نيس
يك مرور كلي براي موفقيت در امتحانمان كافي است. برخي از ، درپي به خواندن رياضي بپردازيمپي

سترسآموزدانش شان نسبت به درس رياضي  ان هم از برطرف شدن ا فتند و احساس گميو اضطراب
 نمودند.خرسندي مي
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شريح راهكار خود براي همكاران ها و در فرصتحلدر طي اجراي راه هاي مناسب به توضيح و ت

صوص مدير مو علي سه ميالخ شان ميدر شيوة پرداختم و از اي شان را در مورد اين  ستم كه نظر خوا

شان سب ارزيابي كرده و ابراز مي، آموزش بيان نمايند. اي شيوه را منا كردند كه جديد و خالقانه اين 

باره كســب نمايند. من هم در اســت و برخي از همكاران تمايل داشــتند كه اطالعات بيشــتري دراين

پرداختم. مدير آموزشگاه ضي به توضيح روش خود و بيان بازخورد كارم در كالس ميهاي مقتفرصت

ــتري با اولياء  ــت انآموزدانشهم كه ارتباط بيش بازخوردهاي كار را هم از والدين و هم از خود ، داش

بهميان آموزدانش فت.  ياگر لب اول ـــيوة آموزدانشو  طوركلي اغ ها و اين ش كار ان از اجراي اين راه

ز تغييرات به وجود تبع آن مديريت آموزشـــگاه هم انمودند و بهيادگيري ابراز رضـــايت مي -ددهييا

 نمود.و در جلسات مختلف اين نكته را ابراز مي آمده راضي بود

ــة براي اين ــتكه بتوانم يك مقايس ــواهد »مانند ، آورمو منطقي به عمل درس اين بار هم  «1ش

ياني نوبت دوم را در نظر گرفتم. در نوبت دوم هم ان دآموزدانشنمرات آزمون كتبي  پا نات  ر امتحا

 –در اين آزمون هم از انواع سؤاالت صحيح ، سؤال طرح كردم 12سؤاالت را در دو صفحه و به تعداد 
ستفاده شد، ايچهارگزينه، جاي خالي، غلط شريحي ا سؤاالت تا حد  .جور كردني و ت سعي كردم كه 

عات  هد. بر اســـاس اطال يابي قرار د يادگيري را مورد ارز ـــطوح مختلف  كان مفهومي بوده و س ام

ــتبه ان آموزدانشو ميانگين نمرات اين  302ان در نوبت دوم برابر آموزدانشآمده مجموع نمرات دس

 است. 13/13تقريباً 

توان هاي اول و دوم را مين در ارزشيابي پاياني نوبتاآموزدانش عملكردآمده از دستاطالعات به

 ارائه نمود: 2صورت جدول به
 

 آموزان در ارزشيابي پاياني نوبت اول و دومعملکرد دانش .2جدول 

نوع 

 تغييرات
ميزان تغييرات 

 درصد فراواني

 1شواهد  2شواهد 
درصد  دسته نمرات

 فراواني
 فراواني درصد فراواني فراواني

 35/4- 0 0 35/4 1  x 40 خيلي بد 

 39/17- 09/26 6 48/43 10  x 84 بد 

 70/8+ 83/47 11 13/39 9  x 
128 ضعيف 

 70/8+ 39/17 4 69/8 2  x 
1612 خوب 

 34/4+ 69/8 2 35/4 1  x 
2016 

خيلي 

 خوب
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خیلی بد بد ضعیف خوب خیلی 
خوب

هد 1شوا 4/35 43/48 39/13 8/69 4/35
هد 2شوا 0 26/09 47/83 17/39 8/69

2و1مقایسة عملکرد دانش آموزان در شواهد: 4نمودار

1شواهد

2شواهد

 نمود:خالصه  4صورت نمودار توان بهاطالعات حاصل از اين مقايسه را مي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

حاكي از آن اســت كه ميانگين نمرات  «2و  1شــواهد »آمده از دســتوتحليل اطالعات بهتجزيه
ــواهد  95/11ان از آموزدانش ــواهد »در  13/13به ، 1ش نمره  18/1يافته و به ميزان  افزايش « 2ش

ست. همچنين  شته ا شد دا صد از  100ر ضي نمرة قبولي آموزدانشدر ان در نوبت دوم در درس ريا
ديگر در درصـــد قبولي عبارتدرصـــد بود. به 87كه در نوبت اول اين مقدار اند درحاليكســـب كرده

ايم. الزم به ذكر است كه ميانگين درصد رشد داشته 22ان پاية هفتم اين آموزشگاه آموزدانشرياضي 
شيابي پايانيآموزدانشصرف نمرات  شيابي پاياني ، نوبت دوم ان در ارز سبت به ميانگين نمرات ارز ن
شــده اســت. نمره رشــد داشــته كه خود مؤيد مفيد بودن راهكارهاي بكار گرفته 85/1نوبت دوم هم 

شيابي  شگاه، انآموزدانشعالوه بر نتايج مربوط به ارز ان و اولياي آموز، دانشابراز نظرهاي مدير آموز
 كاربرده شده مفيد و مثمر ثمر بوده است. و ابتكار به حاكي از آن است كه روش، هاآن

 

 گيري:نتيجه

ـــنتي جاري در نظام تفاوت عمده رويكردهاي مبتني بر نظريه ـــناختي با رويكردهاي س هاي ش

شي ست كه در ، آموز ست. توجه به اين نكته مهم ا شنهادها و راهكارهاي عملي در كالس درس ا پي

سي، هدفاي تمامي مفاهيم پايه، شرايط مطلوب شامل دانش، يادگيري، برنامه در هاي تدريس، كه 

بايد مطابق با رويكرد اتخاذشده باشد تا به نتيجه مورد  آموزان و ارزيابي است،نقش معلم، نقش دانش

ـــدانتظار نزديك ـــنتي )و البته غالب( بر نظام ليكن تقابل نظريه، تر باش هاي جديد با رويكردهاي س

شي موجب آم شود. كيفيت تدريس تابعي از دانش معلمد كه راه ميانهشوميوز چگونگي ، اي انتخاب 

ــتفاده از محتواي رياضــي ــتغال و درگير شــدن دانشتوجه معلم به دانش، اس آموزان در آموزان و اش

آموزان به ارتقاي دانش دانشارتقاي يادگيري رياضــي ، هاي رياضــي اســت. يعنياســتفاده از تكليف

 اند:شدهزير با در نظر گرفتن اين وابستگي ارائه ريسي معلمان بستگي دارد. پيشنهادهايتد
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سعه برگزاري دوره - ضي خود را تو ضوعي و دانش پداگوژيكي ريا هايي كه معلم بتواند دانش مو

ضي و علوم تربيتي، رياضيدهد. چنين كاري نيازمند همكاري معنادار بين گروه ها دانهاي ريا

 شگران رياضي است.و آموز

ــــدانش محتوايي - پداگوژيكي معلمان رياضــي نيازمند گســترش اســت. اين دانش، محتوا و  ـ

هايي از تدريس و فردي محتوا را با جنبهطور منحصــربهكند و بهپداگوژي را به هم متصــل مي

ـــي تلفيق مي ياض ندن يادگيري ر گذرا يا  با گرفتن  كه اين دانش  جه كرد  يد تو با ما  ند؛ ا ك

 آيد.آمده نميدستهاي رياضي كالسيك بهرسد

  هاي جديد ديده شود.سازي معلمان، الزم است تدريس رياضي از زاويههاي آمادهبراي دوره -

طور منطقي از معلم توان بهطور مســتمر ادامه يابد، زيرا نميالزم اســت كه آموزش معلمان، به -

تدريس به آن نياز دارد، در آغاز كار بداند. آموزش انتظار داشت كه تمام آنچه را كه از محتوا و 

سياري را براي يادگيري درباره چگونگي يادگيري رياضي كودكان فراهم مستمر، فرصت هاي ب

 كند.مي

شگاه - ضي به دان ضيآموزش معلمان ريا شود و ريا شگاه فرهنگيان( واگذار  هاي دانها )مانند دان

ــگران، آموزش معلمان  ــگاهي و آموزش ارزش  عنوان يك فعاليت متمايز، متفاوت و بارا بهدانش

 حساب آورند.ها بهدانمقايسه باتربيت دانشمندان، مهندسان و رياضيقابل
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 49  .................................. ؟ميبهبود بخش پايهچند  يمدارس را  در كالسها ياثربخشچگونه توانستيم 

 
 اقدام پژوه: فاروق خاكزاد 

 احمدي فاروق–زاناي محسن –ي جمال رز – يمحمود يمحمد خالد صوف :همکاران

 دانشگاه تهران –دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي  :مدرك تحصيلي

 راهبر آموزشي و تربيتيسمت فعلي: 

 ابتدايي :دوره تحصيلي

 استان آذربايجان غربي –مدارس چند پايه ابتدايي شهرستان پيرانشهر  :محل پژوهش

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

  پايهچند  يمدارس را  در كالسها ياثربخش ميچگونه توانست

 ؟ميبهبود بخش
 

 هيچند پا يكالسها دارايمدارس  ياثر بخشارتقاي  :هدف پژوهش

  :پژوهشي هاپرسش

شهر از ويژگي .1 ستان پيران شهر  مندبهرهي مدارس اثربخش هاتا چه اندازه مدارس چند پايه 

 هستند؟

مدارس اثربخش، ابعاد هفت گانه  يرتبه بندوضعيت مدارس شهرستان پيرانشهر بر اساس  .2

 ؟چگونه است مديرآموزگاران از نظر

ــهر تا چه اندازه بايد از ويژگيمدارس چند پايه  .3 ــتان پيرانش ــهرس ي مدارس اثربخش هاش

 باشند؟ مندبهره

ــهاي چند .4 ــي مدارس داراي كالس ــهرجهت ارتقاي اثربخش ــتان پيرانش ــهرس چه  پايه در ش

 ؟ در نظر گرفته شودسازوكارهايي بايد 
 

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

صلي و كل آموزش و پرورش عامل صادي دييا سعه اقت س، تو سيياجتماعي و  ست.  ا هر جامعه ا

كشورها از  نيآن است كه همه ا انگريب شرفتهيدر رشد و توسعه جوامع پ موثرعوامل  ليو تحل هيتجز

ان به ســـبب حســـاســـيت و آموزدانشاولياء  آموزش و پرورش كارآمد و اثربخش برخوردار بوده اند.

شدت تما ريآموزش و پرورش و تأث تيفيكاهميت  شان به  شت آتي فرزندان سرنو اند  افتهي ليآن بر 

همه (. 1371، )صــافيكه فرزندان خود را به دســت مدارســي بســپارند كه عملكرد اثربخشــي دارند

اگر مدارس اثربخش بتوانند  .ستنديي اثربخشي هستند اما همه آنان اثربخش نهامدارس داراي نشانه
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شي را به جامع يهاتيفعال جينتا ضه كنند مورد پذآموز ضا رشيه عر مردم واقع مي  تيو حما تيو ر

به  بخشيي اثرهامدارس اثربخش متناسب با شاخص ييبه شناسا ستيمنظور مي با نيبراي ا، شوند

 (. 1388، )طالقاني و عسكري ديالگوي قابل قبول اهتمام ورز كيمثابه 

، شندباميتعداد مدارس روستايي شهرستان پيرانشهر كه در حوزه ي راهبران آموزشي و تربيتي 

ــتايي  131 ــت. در اين تعداد مدارس روس ــه اس ــتقل 389مدرس ــي و ، معلم)مدير مس معاون آموزش

در جدول هستند.  آموزدانش 7583مديرآموزگار و معلم( مشغول انجام وظيفه و تدريس به ، پرورشي

 ك وضعيت اين مدارس ذكر شده است.شماره ي
 توصيف وضعيت كلي مدارس روستايي شهرستان پيرانشهر .1جدول 

 درصد ندارد درصد تعداد   شاخص  

 85 111 15 20 آبخوري

 90 118 10 13 آزمايشگاه 

 96 126 4 5 كتابخانه

 99 130 1 1 دفترمديرو معاون

 93 121 7 10 انبار اداري

 94 124 6 7 كاركنانسرويس بهداشتي 

 94 123 6 8 آبدارخانه

 94 123 6 8 موتورخانه

 93 122 7 9 پنجره دوجداره

 81 107 19 24 كانكس

 57 75 43 56 فاقد حصار 

 71 94 29 37 نياز به تعمير

 67 89 33 42 صعب العبور

 77 101 23 30 هوشمند 

 
ــماره  ــاهده  يكهمانطور كه در جدول ش ــوميمش ــتايي از نظر ش ــعيت كلي مدارس روس د وض

سبي قرار دارد و نيازمند توجه جدي  تجهيزاتيامكانات فيزيكي و  شرايط نامنا شد. بنابراين باميدر 
منظور بهبود مديريت و تسهيل امر نظارت  راساس برنامه ريزي صورت گرفته قرار بر اين شده كه بهب

داري و منابع مالي مدارس روســتايي و عشــايري و ا، ي آموزشــي و پرورشــيهاو راهنمايي بر فعاليت
يههامرزي داراي كالس پا ماي  افرادي توانمند، ي چند  ـــي و تربيتي ) راهن به عنوان راهبر آموزش

براي مناطق روســـتايي ي چند پايه ( هاي آموزشـــي و تربيتي مدارس روســـتايي و كالسهافعاليت
  .نمايند راهبري و نظارت، هدايت ار مدارس يادگيري و آموزش فرآيند تا اختصاص يابد
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ــيلي  ــال تحص ــهريور ماه س ــور ، پس از انتخاب راهبران  95-96در اواخر ش ــتي با حض ــس نش

سيم مدارس حوزه  صوص برنامه ريزي كار راهبري و چگونگي تق سان منطقه و راهبران در خ شنا كار

شش راهبران شدن مدارس تحت پو شخص  وجه به جمع بندي با ت، هر راهبر برگزار گرديد. پس از م

صيلي  سال تح سه ماهه اول  شده در  و همچنين تجارب راهبران و تجزيه و تحليل بازديدهاي انجام 

ستندسال قبل  سوت راهبري در حال خدمت ه سال هم در ك شي بين ، كه ام سه هم اندي يك جل

ستايي ضعيت آموزش مدارس رو صوص چگونگي و سئولين منطقه در خ  انجام و اجراي، راهبران و م

انگيزش معلمان و... برگزار گرديد. راهبران ، ارتباط بين اوليا و مدرســه، ي آموزشــي و تربيتيهاطرح

ضعيت موجود مدارس پرداختند صيف و شي از عملكرد خود و تو در جريان ، سال قبل به ارائه گزار

ـــه چالش كرده يي كه به اتفاق همكاران در جريان نظارت بر فرايند ياددهي يادگيري لمس هاجلس

ـــتانداردها به خوبي عمل  ـــد از جمله: اينكه مدارس در رابطه با مجموعه اي از اس بوديم مطرح ش

 براي مثال آنچه كه ممكن اســت معلمين به عنوان نتايج مهم مدرســه تلقي كنند شــايد باند كنمين

شدمطابقت  نظرات والدين شته با صيفي بين معلمان وح. ندا شيابي كيفي تو دت در اجراي نظام ارز

ي درســي مختلف هادر اجراي برنامه، بازخوردهاي توصــيفي كلي و مبهم هســتند، رويه وجود ندارد

نداردهماهنگي  يادگيري وجود  ند آموزش و  لدين در فراي ـــدن وا . معلمين از همكاري و درگير نش

يه د ندانشــــان گال هايفرز يار ند. معلمين در تعيين مع ـــت ندازهمطلوب براي  اش ي عملكرد گيرا

با توجه به مشكالت شناسايي شده چندين موضوع از قبيل نحوه تعامل ان مشكالتي دارند. موزآدانش

بهسازي نيروي انساني و ... در نظر شد ولي با جمع بندي مطالب مشاهده ، ارتباط با همكاران، با اوليا

ـــد كه همه اين عوامل جزو ويژگي ـــتندهاش براي اداره مطلوب مدارس در ، ي مدارس اثربخش هس

سپس براساس آن به تمهيد شرايط ، دنياي كنوني بايد در ابتدا به درک درستي از رسالت آنها رسيد

ســـتيم حول توانميپژوهي را و نيازمندهاي آن پرداخت. براي اين منظور يكي از محورهايي كه اقدام

و جلســات  يپس از همفكر، . از اين نظراثربخشااي مسااتمر در سااطس مدارس بودآن انجام دهيم 

ــتان به ا نيمتعدد و همچن ــتفاده از نظر دوس ــ جهينت نياس ــالتها يكيكه  ميديرس راهبران  ياز رس

يم با همفكري راهبران توانمياثربخشــي مســتمر مدارس اســت. اينكه چگونه  دربازنگري ، يآموزشــ

شي راه حل شي مدارس را افزايش بدهيم. در ابتدا بايد هاآموز شنهاد بدهيم و اثربخ با يي اثربخش پي

خط ، شرح وظايف مديرآموزگاران و آموزگاران را بدانيم، شرح وظايف خود به طور كامل آشنا باشيم

 سـهيكالس در طول سـال مقا ينسـب شـرفتيو با پ تعيين كنيم سـال يدر ابتدا هر كالسـي را هيپا

داشته اي مدون برنامه، وضعيت موجود مدارس را بدانيم و وضعيت مطلوب آن را ترسيم كنيم، نماييم

و استفاده از نظرات همه  رانهمكا يامر جز با كمك تمام نياما اباشيم و طبق آن برنامه پيش برويم. 

: با عنوان يشــد تا طرح اقدام پژوه نيبر ا ميشــد. لذا تصــميرو محقق نم شيآنان در موضــوعات پ

سبك ستيم با برنامه اي مدون و  شي مدارس را چگونه توان هاي در حوزههاي مديريتي نوين اثربخ

 .رديانجام پذ ،راهبري آموزشي و تربيتي خود بهبود بخشيم؟
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 پيشينه تحقيق 

صوص در يافته انجام مطالعات ثركا در شي اثر خ  صرفا، انآموزدانش رفتار زمينه در مدارس بخ

 در ما و پرورش آموزش هك نمود دقت بايد اما ،اند نموده تكيه تحصــيلي گيري اندازه يهامعيار به

صر تنها مدارس ست مختلف وملع آموزش و يادگيري به منح شها بايد اين مالک به بنابراين .ني ، نگر

سياري اجتماعي يهامهارتها، برنامه فوقها، خودپنداره  افزود را تربيتي امور به مربوط مسائل از و ب

سه اثربخش مدارس آيا هك شد متوجه تا صت مدارس ساير با در مقاي  براي را بهتر زندگي يهافر

شتر شايد جامعه و خانواده نقش مورد در اين البته .ندك مي ايجاد آموزدانش سه از بي شد مدر  اما با

سه هك نظر گرفت در را نكته اين بايد ست اي جامعه از جزئي و دوم خانه مدر شد آن در او هك ا  ر

ــان خاطر چنين بايدهم .ندكمي ــطوح در انآموزدانش كرد نش ــتان و راهنمائي س  دليل به دبيرس

ستگيمك سبت شانشدن واب ستان به تمايل و خانواده به ن سه ب در يعاجتما يهامحيط و دو  امقاي

شتري تاثير تر سال مك انآموزدانش شي از بي شته توانند مي مدارس اثربخ شند دا ضوعات . با  مو

 تحقيقات در طي آنها اثرپذيري ميزان بايد هك متفاوتند همديگر با اثرپذيري لحاظ از نيز مختلف

 .گردد مشخص

 

  :اطالعاتو  هامنابع گردآوري داده

 اطالعات موردنظر در اين مطالعه از سه بخش بدست آمده است:

 پيشينه نظري تحقيق:  -

اي اين تحقيق گردآوري ها، مقاالت و ساير منابع اطالعاتي، بخش نظري و پيشينهبا استفاده از كتاب

 شده است.

 پژوهاننظر اقدام  -

پايه بدست هاي چندبخش دوم اطالعات از طريق مصاحبه با راهبران آموزشي مدارس داراي كالس

  :آمده است كه خالصه آن در ادامه بيان شده است

اي ي اجرايي است به گونههاتالش براي اثربخشي وجه اشتراک اصلي همه برنامه .نظر فاروق خاكزاد

به آن پرداخته اند. سازمان با فشارهاي ، حوزه سازمان و مديريتكه اكثر تحقيقات انجام شده در 

هدفهاي متناقضي روبرو بوده است كه به ناچار بايد به  و با عوامل متعدد و محدود كننده و گوناگون

ي زماني متفاوتي را هااست چارچوب الزمهمچنين  دهد،به نحو مطلوب و متناسبي پاسخ  هاهمه آن

وامل داخلي و خارجي گسترده و غالباً متنوعي در ارتباط باشد. از اين رو پديده اثر در نظر آورد و با  ع

. در مدارس چند پايه نيز شوداي به خود مي گيرد و داراي ابعاد گوناگوني ميبخشي مفهوم گسترده

 ان وآموزدانششرايط زندگي اوليا و ها، جو روستا، با توجه به عوامل مختلفي از قبيل بعد مسافت

مسئوليت بيشتر مدير آموزگاران و عدم نظارت ، همچنين انتظارات همكاران از كالسهاي چند پايه
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كافي در همه ابعاد بر مدارس چند پايه وضعيت اثر بخشي اين مدارس افت محسوسي داشته است و 

وز رههمكاراني كه سالهاي طوالني در اين گونه مدارس خدمت داشته اند از نظر وضعيت بهسازي و ب

رساني خود و ساير شاخصهاي يك معلم موفق در مقايسه با همكاران شاغل در مدارس مستقل و با 

ي مدوني براي فعال كردن هالذا اگر برنامه .ي قرار دارندترپاييني هاي در رتبهآموزدانشجمعيت زياد 

آن را حمايت  مدارس چند پايه تدوين گردد و اجراي مطمئن داشته و سيستم ارزشيابي استانداردي

 مندبهرهان كالسهاي چند پايه از منافع آن آموزدانشتعداد زيادي از جامعه معلمان و به تبع آن  ،كند

 خواهند شد.

اين مدتي كه مدارس روستايي و چند پايه به علتهاي گوناگون در . نظر محمد خالد صوفي محمودي

دوري مسير تعدادي از روستاها و ، موزشيدر امور آ هااز قبيل عدم تخصص مديران و معاونين مجتمع

راهنمايي و از نظارت و كمك  ،همچنين توجه بيش از حد به امور بروكراسي و دوري از عمل گرايي

به  توانمياند كارايي مدارس تا حد زيادي پايين آمده است. از مهمترين شواهد اين مدعا دور مانده

م گرايش نيروي با سابقه به مدارس چند پايه به عد، مواردي از قبيل افت محسوس كيفيت آموزشي

عدم همكاري اوليا با مدارس و همچنين فضاي سست و بي روح و ، علت مشكالت و حواشي فراوان

ي بعمل آمده در هابدون تنوع در بسياري از مدارس چند پايه روستايي اشاره كرد. طي بررسي

هنگي بين مسئوالن مدارس چند پايه و بازديدهاي سال جاري موارد بسيار زيادي از عدم هما

 .ان و حتي اهالي روستا به چشم مي خوردآموزدانش

سن ايزان سازمان ديگري. نظر مح شيدن به اهداف خود را در  ،آموزش و پرورش مانند هر  تحقق بخ

د. كنمياولويت قرار مي دهد و اين موضــوع زمينه بررســي و مطالعه اثربخشــي مدرســه را فراهم 

عناي كيفيت را در بطن خود دارد. رسيدن به اثربخشي در هر سازماني بستگي به ديدگاه اثربخشي م

ست از درجه يا ميزاني كه  سازماني عبارت ا شي  شي دارد. اثربخ سبت به اثربخ سازمان ن مديريت آن 

به ماموريت  توانميي مدارس اثربخش هاد. از ويژگيشوميسازمان به اهداف موردنظر خود نزديك 

سه شفاف مدر شن و  شانآموزدانشانتظارات زياد علمي معلمان از ، رو تعامل زياد بين معلمان و ، ان

احســاس كارايي و تعهد ، ي مرتب و منظمهاكالس، مديريت و رهبري اثربخش مدارس، انآموزدانش

ي آموزشي هانسازمابرخي محيط سالم و مثبت مدرسه اشاره كرد. ، خدمات آموزشي مداوم، معلمان

ــتند ــتفاده بهينه از منابع بالقوه كاركنان خود ناتوان هس ــالتي از قبيل پايين  ،در اس درنتيجه با معض

د كاهش توانميند كه پيامد آن شوميعزت نفس و رضايت شغلي كاركنان مواجه ، بودن سطح روحيه

سازمان ستا  شد. در اين را سازماني با شي فردي و  ردهاي متنوعي را براي رفع ند راهبتوانمي هااثربخ

اين معضالت و افزايش اثربخشي فردي و سازماني انجام دهند. متداول ترين راه براي اصالح وضعيت 

ضعيت مطلوب سيدن به و سبك ،موجود و ر يي مدون هاي اثربخش مديريت و اجراي برنامههاكاربرد 

 است.
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، آموزشي امكانات و منابع، انآموزدانش تعداد مانند جهاتي از كه مدارسي مشاهده. نظر فاروق احمدي

 و يادگيري زمينة در اما، دارند مشترک فراواني وجوه ... و انآموزدانش اقتصادي -وضعيت اجتماعي

برقراري ارتباط مطلوب با اولياي ، انگيزش و توانايي معلمان، انآموزدانشتحصيلي  پيشرفت

به  را ما ؛همديگر دارند با زيادي تفاوت تعيين شدهي هاان و دست يابي به اهداف و برنامهآموزدانش

 ازجمله كرد بيان توان مي را داليل زيادي ؟باشد تواندمي چه امر اين دليل كه بردمي فرو اين فكر

 يهاويژگي قوي و آموزشي اهبريرمديريت و ، متعهد و متخصص انساني به نيروي توانمي آنها

اثربخشي كل ، زمينه اين در مؤثر عوامل از يكي كرد. اما ياددهي اشاره و يادگيري فرايندهاي، فراگيران

 اجتماعي نظام تعامل يك، آموزشي سازمان يك عنوان به مدرسه و عوامل موثر در آن است. مدرسه

 طريق روابط از كه متقابل واكنش و كنش در انساني از افراد مركب و يافته سازمان كل يك است؛

و چگونگي برقراري ارتباط با افراد  هادرک اين ويژگي. اند يافته پيوند يكديگر با، پيچيده و ارگانيك

 د.كنميبسيار كمك ، اين مجموعه ما را در رسيدن به هدف كلي كه همان اثربخش كردن مدرسه است

  آموزگارانمديرگردآوري اطالعات از  -

آموزگاران بود. اين از مديرها بخش سوم اطالعات موردنظر از طريق پرسشنامه و گردآوري داده

است كه در بين مدير  مؤلفه 90و عد بُ 7شامل  است كه (1388)مهديانبرگرفته از تحقيق  پرسشنامه

الي كه شامل ؤس 90اين پرسشنامه  ي راهبري آموزشي توزيع شد.هاآموزگاران مدارس چند پايه حوزه

همچنين  و ي مختلف هابين گروه براي مقايسه نظرات پاسخگويان دو بخش اطالعات دموگرافيك

االتي بود كه نظرات پاسخ گويان را در مورد تعيين وضعيت مدارس در دو حالت وضعيت مطلوب ؤس

 هابراي تعيين ميزان پايايي پرسشنامه .كردميدرجه اي ليكرت مشخص  5و وضعيت موجود با مقياس 

پرسشنامه در بين جامعه آماري توزيع  35ين صورت كه ابتدا ه ااستفاده شد ب كرونباخاز ضريب آلفاي 

در اين . محاسبه گرديد هاو پس از جمع آوري با استفاده از اين فرمول ميزان همساني دروني مؤلفه

 76/0 كرونباخآلفاي  انآموزگارنفر از گروه مدير 30پرسشنامه همبستگي دروني محاسبه شده شامل 

. روايي ه استاجرا و روايي و پايايي آن مشخص شد( 1388اين ابراز توسط مهديان) محاسبه گرديد.

 محاسبه شده بود. 86/0 كرونباخاين ابزار با مقداري تفاوت نسبت به تحقيق حاضر با آلفاي 

مدارس  ايمولفه 90پرســشــنامه بعد از بررســي نظرات همكاران شــركت كننده در پژوهش 

ـــط مهديان ) ـــده 1388اثربخش كه توس  ي راهبريهاآموزگاران حوزه در بين مدير بود( طراحي ش

ـــرح جدول زير مورد تجزيه و    spssافزار نرم از طريق هاي آن، دادهو پس از تكميل توزيع به ش

 تحليل قرار گرفت. 

 

 

  :وتحليل اطالعاتتجزيه
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 حسب جنسيت نشان مي دهد.نمونه آماري را برتوزيع فراواني  2الف( جنسيت: جدول 

 به تفکيك جنسيت در بين مدير آموزگاران توزيع فراواني نمونه. 2جدول

  جنسيت فراواني درصد

 ريمد مرد 44 89
 زن 5 11 آموزگاران

 اند.آقايان تشكيل داده ،ها راآمده است بيشتر مخاطبان پرسشنامه 2همانطور كه در جدول          
 

 توزيع فراواني نمونه به تفکيك تحصيالت . 3جدول 

  تحصيالت فراواني درصد 
  فوق ديپلم 4 9

 ليسانس 37 75 مدير آموزگاران

 فوق ليسانس و باالتر 8 16

نفر  4مدير آموزگار شـــركت كننده در پژوهش  49نشـــان مي دهدكه از بين   3نتايج جدول   

 بودند. و باالتر سانسينفر فوق ل 8و  سانسينفر ل 37، پلميفوق د

 سؤال اصلي پژوهش:

ي مدارس اثربخش هاشهرستان پيرانشهر تا چه اندازه از ويژگي يپايهمدارس چند -1

 برخوردار هستند؟
 

 شهاي مدارس اثربخدر مورد ابعاد و مولفه آموزگاران وضعيت موجود مدارس از نظر مدير 4جدول

 ميانگين 
انحراف 

 استاندارد
 مقدار تي

درجه 

 آزادي

معني 

 داري

تفاوت 

 ميانگين

مدير 

 آموزگاران
259 62.1 38/4- 48 000/0 85/28- 

 

ــاس اطالعات موجود و داده ــت آمده و مقياس هابراس درجه اي ليكرت و نمره گذاري  5ي بدس

سؤال  90و همچنين در نظر گرفتن  5 تا 1هريك از آنها از  سط عددي هر  شنامه كه متو سؤال پرس

نظري در نظر گرفته شده است  ميانگينبه عنوان  288عدد  هادر كل پرسشنامه، يردگميرا در نظر 

ــع موجود ــت آوردن وض ــع موجود ، ي مدارس اثربخشهابا توجه به مؤلفه، و براي بدس ميانگين وض

شنامه شاهده  هاپرس شد و همانطوركه م سه  ضع موجودشوميرا با ميانگين نظري مقاي ، د ميانگين و
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شان دهنده اين مطلب باميوكمتر از ميانگين نظري  259 ضع شد كه اين ن ست كه اين مديران  و ا

 .اندكردهاز متوسط ارزيابي  ترپايين هامدارس داراي كالسهاي چند پايه  را بر مبناي اين مؤلفه

 

مدارس  بندي ابعاد هفت گانهرتبههاي چندپايه پيرانشهر از نظر مدارس داراي كالس -2

 اثربخش، از نظر مديرآموزگاران از چه وضعيتي برخوردارند؟ 
 هاي چندپايه پيرانشهر  از نظر رتبه بندي ابعاد هفت گانه وضعيت مدارس داراي كالس 5جدول 

 

 ابعاد مدارس اثربخش
رتبه وضع  نيانگيم

 مدير آموزگارانموجود 

 6 هاي مدارس اثربخش ساختار و استراتژي -1

 2 مشاركت و همكاري اثربخش اوليا  -2

طراحي برنامه درسي هاي آموزش و روش -3

 اثربخش 
1 

 3 خشبسياست گذاري و ارزشيابي آموزشي اثر -4

 4 مديريت و رهبري آموزشي اثربخش  -5

 5 هاي اجرايي اثر بخش روش -6

 7 جو آموزشي اثربخش  -7

 
ستفاده از آزمون فريدمن ميانگين رتبه، به منظور تعيين رتبه بندي ابعاد هفت گانه نظرات  هابا ا

سطح معناداري  شد. با توجه به  سبه  شد رتبه بندي مزبور بامي 01/0كه كمتر از آلفاي  000/0محا

طراحي برنامه هاي آموزشــي روشد باالترين رتبه در شــوميكه مشــاهده  طورمعنادار اســت. همان 

ــي  ــد و باميدرس ــت. بدين معني كه ترپايينش ــي اس ين رتبه مربوط به بعد هفتم يعني جو آموزش

ي آموزشي و طراحي برنامه درسي اثربخش را در مدارس هاروش، بيش از ساير ابعاد شوندگانپرسش

ساير ابعاد در  شي اثربخش كمتر از  شان جو آموز شاهده نموده اند و به نظر اي شهر م ستان پيران شهر

 مدارس چند پايه شهرستان پيرانشهر ديده شده است.

 

 :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه
ــان داد آزمودني ــط معيارها و ويژگيها، نتايج نش ــع مدارس را از متوس  ترپاييني مدارس اثربخش هاوض

شان داد در بين ابعاد هفت گانهكنميارزيابي  ست آمده ن سوم يعني روش، ند. هم چنين نتايج به د ي هابعد 

عني جو آموزشـــي اثربخش ين ميانگين و بعد هفتم يترپايينآموزش وطراحي برنامه درســـي اثربخش داراي 

معلوم كرد اختالف نظر مدير آموزگاران با  tباالتر از ســاير ابعاد برآورد شــده اســت. محاســبه شــاخص آماري 

درصــد اطمينان معني دار اســت. همان طور كه نتايج نشــان داده اســت وضــع موجود  95ميانگين نظري با 
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ي مورد تحقيق در ســطح هابا توجه به مؤلفه -علي رغم نقاط قوتي كه داشــته - مدارس از نظر نمونه آماري

ـــتان  -قلمرو مكاني پژوهش ، ي قرار دارند. بدين معني كه در نظام آموزش چندپايهترپايين ـــهرس يعني ش

ــهر ــد ناكارايي هاويژگي -پيرانش ــت. به نظر مي رس ــده اس ي مدارس اثربخش به طور جامع و كامل اجرا نش

به طور  هاناشــي از خالء مجموعه عوامل و عناصــري اســت كه بخشــي از آن، تعليم و تربيت موجوددســتگاه 

ي اقدام پژوهان در صــدد بهبود و هاطبيعي در مدل مدارس اثربخش معرفي شــده اســت. لذا با توجه به يافته

همه ابعاد ارائه طريق ارتقاء و تقويت نظام آموزشــي و پذيرش و اجراي چارچوب و مدلي بودند كه بتواند براي 

 نموده و راهكارهاي مناسب را عرضه نمايد و نيز در يك روند زماني مشخص ضمانت اجرايي پيدا كند.

 مولفه مدارس اثربخش اقدامات انجام شده توسط راهبران ارائه شده است.  7در اين بخش بر اساس 

 هاي مدارس اثربخش. ساختار و استراتژي1

 كرد سازمان يادگيرنده در مدارساول: ترويج روي راه حل

 )با تاكيد بر مشاركت و نقادي همكاران( هاي مورد انتظارشناسايي نيازها و هدفراه حل دوم: 

  راه حل سوم: ترويج مدرسه يادگيري در مدارس اثربخش
 . مشاركت و همکاري اثربخش اوليا2

مربيان و جلسات شوراي معلمان با انجمن اولياء و ، : برگزاري جلسات آموزش خانوادهراه حل اول
 حضور معتمدين روستا

 راه حل دوم: تحول در فضاي فيزيكي مدرسه
 راه حل سوم: آگاه كردن مردم از تمام جوانب مشاركت 

 هاي آموزش و طراحي برنامه درسي اثربخش. روش3
 بازآموزي معلمان حوزه راهبريراه حل اول: 
 با مشاركت مديرآموزگاران اثربخش يبرنامه درس كي يطراح  راه حل دوم:

دعوت از همكاران موفق بازنشسته در  ت موفق ديگر همكاران واستفاده از تجربياراه حل سوم: 
  جلسات

 بخش. ارزشيابي آموزشي اثر4
 ارزيابي عملكرد معلمان با روش ويديو ديتاءراه حل اول: 
 ارزشيابي مستمر فعاليتهاي انجام شده  راه حل دوم:

 استفاده از راهبرد تدريس انعكاسي راه حل سوم: 
 . مديريت و رهبري آموزشي اثربخش5

 نظارت راهبران آموزشي بر فرايند تدريس معلمان ضمن مشاهده كالس درسراه حل اول: 

 رهبري آموزشي توسط راهبران آموزشي  راه حل دوم:  
 ثر بخش دارس ااستفاده از مديران بازيگر در مراه حل سوم: 

 رايي اثربخشجهاي ا. روش6
 ي داخلي جهت توانمندسازي معلمانهارساني اجتماعي و پيامهاگيري از شبكهبهرهراه حل اول: 
 حضور راهبران به عنوان مدرسين كارگاهاي آموزشي در مدارس راه حل دوم: 
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 . جو آموزشي اثربخش7
ي تدريس و ارزشيابي كيفي هاروش، برگزاري كارگاه آموزشي تحليل و بررسي كتب درسيراه حل: 

 توصيفي براي معلمان

 اجراي سبك مديريت رابطه مدار راه حل دوم: 

 رضايت  ايجاد يك فرهنگ تفكر گروهي نه راحتي وراه حل سوم: 

 

 :هاارزيابي اقدام

ــده در فرآيند اجرا ارائه  6در جدول  ــاهده ش ــورت گرفته و تغييرات مش ارزيابي كلي اقدامات ص

 از ديدگاه همكاران و بررسي سواالت ارائه شده است. هادادهسپس اعتبار بخشي ، شده است
 

 : ارزيابي كلي اقدامات صورت گرفته و تغييرات مشاهده شده در فرآيند اجرا6جدول 

 تغييرات در فرآيند اجرا عنوان  ابعاد

 
ساختار و 

مدارس  يهاياستراتژ
 اثربخش

 گام اول
ترويج رويكرد سازمان 
 يادگيرنده در مدارس

هاي پژوهيگير تعداد اقدامافزايش چشم -
 گرفته در بين همكارانانجام

 حضور پر رنگ در طرح درس پژوهي -

 گام دوم
هاي شناسايي نيازها و هدف

)مشاركت و نقادي مورد انتظار
 همكاران(

-ايجاد چارچوب منظم جهت محروميت
 زدايي و تهيه اقالم مورد نياز مدارس

 گام سوم
در  يريادگيمدرسه  جيترو

 اثربخش مدارس 

 روند رو به رشد تشريك مساعي همكاران 

 يمشاركت و همكار
 اياثربخش اول

 برگزاري جلسات با اهالي روستا گام اول

 كالسهاي آموزش خانواده  -
 تعامل با مسئوالن روستا  -

 گام دوم
تحول در فضاي فيزيكي 

 مدرسه

موجود در روستا هاي كاري جذب پتانسيل
 جهت ارتقاي وضعيت فيزيكي مدرسه

 گام سوم
آگاه كردن مردم از تمام جوانب 

 مشاركت

 از كار موفق معلمان و شگاهينما ييبرپا -
 آموزاندانش

از  يالگو بردار از مدارس موفق و ديبازد -
 آنها  

 نماز جمعه مراسمدر  حضور -
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 تغييرات در فرآيند اجرا عنوان  ابعاد

آموزش و  يهاروش
 يبرنامه درس يطراح

 اثربخش
 
 
 
 
 
 

 رتبه بندي  همكاران در چهار سطح بازآموزي معلمان حوزه راهبري گام اول

 گام دوم
 يبرنامه درس كي يطراح

 اثربخش

ـــئول آموزش  ناس مس ـــ كارش دعوت از 
 ي(درسيزيربرنامهي دكترا) منطقه ييابتدا

و  نيتــدو يچگونكو برگزاري كــارگــاه 
ـــ كي يطراح مه درس نا به  يبر اثربخش 

شركت  ياتيصورت عمل شاركت افراد  با م
 كننده

 گام سوم
استفاده از تجربيا ت موفق 

 همكاران بازنشسته در جلسات
تبادل تجربيات ديگر همكاران براي موارد 

 چالش برانگيز

ارزشيابي آموزشي اثر 
 بخش

 گام اول
ارزيابي عملكرد معلمان با روش 

 ويديو ديتاء
استفاده از ويديوهاي ضبط شده از كالس 

 ارائه بازخوردو 

 گام دوم
ارزشيابي مستمر فعاليتهاي 

 انجام شده

گرفتن بازخورد از آموزش گيرنده و آموزش 
 دهنده 

 در بلندمدت آموزاندانشبررسي عملكرد   
هاي آموزشي با توجه كردن برنامهجهت دار

 به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف 

 گام سوم
استفاده از راهبرد تدريس 

 انعكاسي

 تدريس راهبران و ارزيابي از طرف معلم 

 يو رهبر تيريمد
 اثربخش يآموزش

 گام اول
نظارت راهبران آموزشي بر 

فرايند تدريس معلمان ضمن 
 مشاهده كالس درس

ارزيابي بر اساس سطح مهارت، تخصص و 
 سابقه كاري

 گام دوم
رهبري آموزشي توسط راهبران 

 آموزشي
براي سبك رهبري توزيعي و مشاركتي 

 مديريت مدارس

 مديران بازيگر گام سوم
اين مديران هم نقش مديريتي و هم نقش 

 مشاركتي داشتند 

 يياجرا يهاروش
 اثربخش

 هاي اجتماعيشبكه گام اول
-هاي اجتماعي و پيامبهره گيري از شبكه

هاي داخلي جهت توانمندسازي رسان
 معلمان

 توسعه حرفه اي گام دوم
عنوان مدرسين حضور راهبران به 

 هاي آموزشي در مدارسهكارگا

 اثربخش يجو آموزش

 تخصص در استفاده از ابزارها گام اول
برگزاري كارگاه آموزشي تحليل و بررسي 

هاي تدريس و ارزشيابي كتب درسي، روش
 كيفي توصيفي براي معلمان

 گام دوم
-اجراي سبك مديريت رابطه

 مدار

شامل تمام ي همكارانه هامدلاستفاده از 
كنند قدرت هايي است كه تأكيد مينظريه

و تصميم گيري بايد در ميان بعضي يا تمام 
 اعضاي سازمان به اشتراک گذاشته شود
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 تغييرات در فرآيند اجرا عنوان  ابعاد

 گام سوم
ايجاد يك فرهنگ تفكر گروهي 

 نه راحتي و رضايت

، انيجشنواره جابر بن حمشاركت در 
-درس و شهياند جلوه گاه اثر وهمايش 

-يفرهنگ درون كيو...به صورت  يپژوه
 شده

    ها:اعتبار بخشي داده 

اثر عمل اجرا شده محقق به حداقل دو ماه يا بيشتر زمان  در پژوهشهاي خط پايه براي مشاهده

نياز دارد تا بتواند با اطمينان بيشـــتري در مورد نتيجه كار و تبيين و تعميم نتايج  ســـخن به ميان 

ي انجام شده در اواخر آذر ماه در صدد برآمديم تا هااطالعات قبلي و مشاهده آورد. ما هم با توجه به

ـــنامه ـــش ـــت مجددا پرس ي مدارس اثربخش را در بين همكاران توزيع كرده و به در اوايل ارديبهش

ــعيت مطلوب بپردازيم.جمع ــنامه آوري اطالعات از بعد وض ــش ي مذكو در بين مدير هابنابراين پرس

ميانگين نظرات مدير   7جدول ســـواالت بودند توزيع شـــد.  پاســـخگويآبان ماه آموزگاراني كه در 

شد ضعيت مطلوب )آنچه بايد با صوص و به عبارتي درجه اهميت اين بعد از نظر ، آموزگاران را در خ

كارگاههاي توجيهي و جلســـات منظم ماهانه ، ي آزمودني( بعد از اجراي راهكارهاي مديريتيهاگروه

 كالسهاي چند پايه در مدارس شهرستان پيرانشهر نشان مي دهد.در خصوص اثربخشي 

 
 در خصوص بررسي وضعيت مطلوب آموزگاراننظرات مدير  .7جدول 

 ميانگين 
انحراف 

 استاندارد
 مقدار تي

درجه 

 آزادي
 معني داري

تفاوت 

 ميانگين

مدير 

 آموزگاران
406 34 4/33 58 000/0 8/121 

شان مي دهد كه   7نتايج جدول  سط ن سيار باالتر از حد متو ضع مطلوب را ب مدير آموزگاران و

ـــبت به ميانگين  8/121و اختالف   409برابر  ميانگينيبا  هابه عبارتي آزمودني بيان كرده اند. نس

شده بود 288نظري آزمون كه عدد  سط ، در نظر گرفته  ضع مطلوب را با اختالف زيادي از حد متو و

از متوسط ارزيابي  ترپايينكه با ميانگين  ميانگين در مقايسه با وضعيت موجوداين  باالتر دانسته اند.

 اختالف معني داري دارد.، شده بود

 

 :اعتبار بخشي همکاران و مسئوالن مدرسه

نفر از راهبران آموزشي و  4ي توسط ليانجام گرفته در طول سال تحص يهاتيبا توجه به فعال   

صورت گرفته بودتربيتي و اقداماتي كه در طي  سط آنان  صيلي تو شتيدر ارد سال تح  يماه ط به

 سيو رئ راهبران آموزشــي و تربيتي، اداره نيبا حضــور مســئول اداره آموزش و پرورشدر  يجلســه ا
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ـــتا انيو مرب ايانجمن اول ـــش حوزه راهبر يچند روس و نمايندگان مدير آموزگاران ،  يتحت پوش

ــ يپژوهان مجراقدام ــد. در مورد نقاط قوت و  حققت زانيو م يطرح به بررس اهداف طرح پرداخته ش

 ييدر فضـــا يحوزه راهبر رانيو مد نيبعمل آمد. مســـئول يطرح بحث و بررســـ يضـــعف در اجرا

ـــم ـــركت كننده در اجرا هياز كل ،رد هم آمدهگمييص  انيبعمل آمد. در پا ريطرح تقد يهمكاران ش

 ياز كارها يروســتا ضــمن تشــكر و قدردان ياهالبه عنوان رابط امور مدرســه و  ايانجمن اول ندهينما

ستا شده در را صهاي مدارس و همچنين ارتقاي يانجام  شاخ  همكاران گاهيجا بهبود كمي و كيفي 

يك ســال تحصــيلي  تكرار شــده و محدود به زين يآت يروشــها در ســالها نيدرخواســت نمودند كه ا

همچنين كارشناس مسئول آموزش ابتدايي نيز  نشود . ي خاصياهبرر يهاحوزه مشخص و همچنين

از محققان طرح درخواســت داشــتند براي ســال تحصــيلي آينده برنامه اي را براي اجراي اين طرح 

 موفق در مدارس سطح شهر پيرانشهر و همچنين مدارس مستقل روستايي تدارک بينند. 

 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه

ضعيت هفتي پژوهش در ابعاد هانظر به يافته گانه مدارس اثربخش و نيز در نظر گرفتن ارزيابي و

 د كه:شومييادآور  ،ابعاداين  موجود مدارس در خصوص هريك از
ســازمان  كرديرو جيترواز راهكارهاي  مدارس اثربخش يهاياســتراتژســاختار و جهت ارتقاي 

سايي، در مدارس رندهيادگي سه  جيتروو  هاي مورد انتظارنيازها و هدف شنا در مدارس   يريادگيمدر
 استفاده گردد.  اثربخش

سات با اهال يبرگزارد به شوميپيشنهاد  ءاياثربخش اول يمشاركت و همكارجهت افزايش   يجل
به اي اهتمام ويژه كردن مردم از تمام جوانب مشاركت آگاهو  مدرسه يكيزيف يدر فضا تحول، روستا

 .مل آيدع

ـــ يآموزش و طراح يهاروشبراي بهبود  معلمان  يبازآموزدر گام اول  اثربخش يبرنامه درس
ــ كي يطراحي و در ادامه حوزه راهبر ــتفادهو  اثربخش يبرنامه درس ت موفق همكاران  اياز تجرب اس

 در اولويت قرار گيرد.  بازنشسته در جلسات
شيابي آموزشي اثر بخش يكي از مولفه سيار مهم ارز شاخص باميهاي ب شد كه جهت بهبود اين 

 يتهايمستمر فعال يابيارزش تاءيد ويديعملكرد معلمان با روش و يابيارزد از روشهاي شوميپيشنهاد 
 ي استفاده شود. انعكاس سياز راهبرد تدر استفادهو   انجام شده

بر  ينظارت راهبران آموزشاستفاده از سه گام  اثربخش يآموزش يو رهبر تيريمدجهت افزايش 
و   يتوســط راهبران آموزشــ يآموزشــ يرهبر، معلمان ضــمن مشــاهده كالس درس سيتدر نديفرا
 مي نمايد. ضروري گريباز رانيمد

ي اجتماعي و توســـعه حرفه اي هااســـتفاده از شـــبكه اثربخش يياجرا يهاروشجهت ارتقاي 
 ردد.گميمعلمان پيشنهاد 
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 تيريسبك مد ياجرا، در استفاده از ابزارها يتخصصنيز توسط راهكارهاي  اثربخش يجو آموزش
بهبود مي يابد لذا به كليه مسئوالن  ،تيرضا و ينه راحت يفرهنگ تفكر گروه كي جادياو  مداررابطه

 ردد سه گام فوق را رعايت نمايند. گميمدارس پيشنهاد 
مدارس براي بهينه كردن آموزش و باال بردن راندمان كاري معلمان در د مديران شوميپيشنهاد 

سال صي از  صل زماني خا سطح  ،فوا سب با  سي كرده و متنا شي مدارس خود را برر ضعيت اثربخ و
شده برنامه سه ترتيب دهند و يا مشوقهاكسب  يي هاي جبراني براي معلمان و دست اندركاران مدر

 يرند. را براي شرايط مناسب در نظر گ
  :منابع

فصلنامه ران، يمدارس در ا رانيمد نيو تأم تيترب(. ضرورت جذب، 1371صافي، احمد ) .1

 ، تهران.3اول، شماره  آموزش و پرورش، سال تيريمد

تعارض و  تيريراهبردهاي مد نيرابطه ب(. 1388طالقاني، محمد، عسگري، محمدهادي ) .2

. ماهنامه معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان تنكابن دگاهياثربخشي مدارس از د

 .60-67ص  ،25مهندسي مديريت، ش 

هاي مدارس اثربخش و ارائه مدلي براي لفهؤتبيين ابعاد و م(. 1388مهديان، محمد جعفر. ) .3

 -. )پايان نامه دكتري(، دانشگاه علوم و تحقيقات، واحد تهرانبهبود اثربخشي در مدارس كشور

 پونك.
 



 63  ............. براي انجام پژوهش كالسي آموزانم راچگونه توانستم با استفاده از روش )تعحد( انگيزه دانش

 
 

 اقدام پژوه: رويا رافع شيخي 

 مدرك تحصيلي: فوق ليسانس ژنتيك

فعلي: آموزگارسمت   

 دوره تحصيلي: سوم ابتدايي

 محل پژوهش: دبستان غيردولتي دخترانه رشد ناحيه يك ساري
1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي   

 

 آموزانم را د( انگيزه دانشحه توانستم با استفاده از روش )تعچگون

 براي انجام پژوهش كالسي افزايش دهم؟
 

 پژوهش:  هايهدف

 آموزان كالسم در انجام دادن پژوهش و تحقيقدانش يانگيزهافزايش  -

 آموزانايجاد يادگيري پايدار در دانش -

 هاي درسيمطالب ناملموس و تئوري كتاب كردنقابل فهم  -

 آموزان در فرآيند يادگيريدرگير ساختن همه دانش -

 بهبود مهارت مشاهده و توجه به جزئيات -

 هاي باالترع آوري اطالعات در پايهتحقيقات و جم آموزان براي انجامآمادگي دانش -

 

 هاي پژوهش:پرسش

ان براي انجام فعاليتهاي پژوهشي آموزدانشتوانم سبب ايجاد رغبت و انگيزه در چگونه مي -1

 و تحقيقي بشوم؟

ي مشاركتي كه باعث گسترش تحقيق و پژوهش در هاتوانم در تدريسم از شيوهچگونه مي -2

 كنم؟ان مي شود استفاده آموزدانشبين 

ان كدام يك تاثير آموزدانشي انجام پژوهش در هاي موثر در افزايش انگيزهاز بين شاخص -3

 بيشتري دارد؟
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 ن مسئله در وضعيت موجود:يتبي

 جانبه همه توسعه و پيشرفت به نيل براي عوامل تريناساسي از يكي پژوهش كنونتا ديرباز از 

 از يكي جهان سطح در پرورش و آموزش هايسازمان، هدف با اين متناسب .است بوده كشورها

 آموزش با يعميق پيوند پژوهش اند.قرار داده نوآور و پژوهشگر نسل تربيت را خود اصلي هايآرمان

 را يادگيري  -ياددهي فرايند تعميق و پويايي، آموزشي روش ترينمهم عنوان به و داشته پرورش و

 .(1391، )ساكي دارد دنبال به
به عنوان آموزگار  در سال جاريسال است كه درمقطع ابتدايي فعاليت دارم و  5اينجانب به مدت 

مشغول به كار  آموزدانش 24دبستان غيردولتي هوشمند رشد با  كشوريكالس شهيد در ، پايه سوم

دفتر ، سايت، كالس آموزشي 9، ي مجهز به سيستم هوشمندطبقه دواختمان مدرسه از س .امشده

فضاي باز و سرويس بهداشتي تشكيل ، نمازخانه، اتاق بهداشت، آبدارخانه، مديريت و دفتر معلمان

 شده است.

ان كالسم تمايلي به انجام تحقيقات و تكاليف آموزدانشمتوجه شدم  1396اواخر مهر ماه سال 

با توجه به اينكه  .از تحقيق و جمع آوري اطالعات نداشتند درستيپژوهشي ندارند. در واقع درک 

 ارج ،را كشور توسعه و رشد براي الزم شرايط از يكي، تربيت و تعليم متخصصان اخير هايسال طي

 تغيير، كه توسعه ششم برنامه با توجه به دانسته اند؛ درسي برنامه در پژوهش محور عناصر به نهادن

 مصوبات درهمچنين  و گرفته قرار مدنظر پژوهش محوري به حافظه گرايي از آموزشي نظام رويكرد

 به پژوهنده آموزدانش رويكرد با متناسب درسي برنامه به توجه لزوم، پرورش و آموزش عالي شوراي

( تصميم گرفتم 1390، قمصري مهماندوست و صمدي) است در نظر گرفته شده اساسي هدفي عنوان

فاده از راه كارهاي با استانم آموزش دهم و آموزدانشامر پژوهش و تحقيق را به صورت جدي به 

ي از اين رو موضوع عدم وجود انگيزهها را جهت انجام تحقيقات افزايش دهم. ي آنمتعدد، انگيزه

هاي باالتر و همچنين با معاونين آموزانم را با همكاران هم پايه و پايهبراي پژوهش در دانش كافي

آموزي در يكي از پيشكسوتان عرصه علممچنين آموزشي مدرسه و مدرسين دانشگاه فرهنگيان و ه

با توجه به بيان مساله با افراد مذكور متوجه شدم مشكلي كه من به دنبال حل آن  ميان گذاشتم.

 ترپاييني هاان از پايهآموزدانشهستم ديگر معلمان نيز با آن روبه رو هستند. آنها بيان كردند كه 

وجود آيند و به همين دليل عدم ي باالتر ميهابه پايه بدون هيچ آگاهي و اطالعي از تحقيق و پژوهش

د. مدرسين دانشگاه نيز با اشاره شومي مشاهدهي باالتر نيز هاانجام پژوهش در پايهانگيزه الزم در 

 ان را امري مهم تلقي كردند.  آموزدانشافزايش انگيزه پژوهش در در به اهميت موضوع 
متعددي بر افزايش  متغيرهايميداني متوجه شدم  هايپژوهشپس از مطالعه مباني نظري و 

پرسشنامه، هابندي شاخصموثر است. از اين رو به منظور الويتدر انجام پژوهش  آموزاندانشانگيزه 
نظر نفر از افراد متخصص و صاحب 20ها تدوين نمودم و در اختيار اي براي مقايسه زوجي شاخص

بنا به  ها با يكديگرها و زيرشاخصشاخصزوجي مقايسه ه ين پرسشنامهدف اصلي اقراردادم. در كل 
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 .بود نظرآنها مورد  خرأت ها داراي اهميت هستند اما تقدم و. تمامي اين شاخصبود افرادتخصصي  نظر
 موردنظر موضوع نظران درمتخصصين و صاحب گيري گروهي توسط نوعي تصميم كارواقع اين در
 پس از ثير گذاشت.أگيري تيند تصميمآكل فر روي بر افراد متخصص تصميمهرگونه بطوريكه ، بود

نتايج ، نظرانصاحب متخصصين وو مقايسات زوجي صورت گرفته توسط  وري نظرات شخصيآجمع
 مهمترين در نتيجه شد و تحليل (Expert Choiceسپرت چويس )كا كامپيوتريافزار توسط نرم

شناسايي و  بودتحقيق اين كه هدف  آموزاني پژوهش دانشيزهگانافزايش بر  هاي مؤثرشاخص
از  جهت تكميل پرسشنامه عالوه بر افراد مذكور  در كالس خود به كار گيرم.تا  شدند بندياولويت

 مشاوره گرفتم.تعدادي آموزگاران و دبيران استان البرز نيز 

 ها و اطالعات:منابع گردآوري داده
آوري اطالعات از در دو مرحله صورت گرفت. مرحله اول جمعگردآوري اطالعات در اين بخش 

 هاي مختلف و مرحله دوم طراحي پرسشنامه بسته پاسخ بر مبناي اطالعات به دست آمده بود.روش
 مرحله اول:

 هاي زير استفاده كردم.از روش اطالعات اوليهبراي گردآوري 

 آوري اطالعات هاي جمعنمودار روش . 1نمودار 

انم نتايج آموزدانشبررسي تكاليف پژوهشي و تحقيقي محول شده به گردآوري اطالعات و پس از 

 آموزانم به اين گونه تكاليف بود به دست آمد.عالقه و توجه دانش عدمزير كه حاكي از 
 آموزان كالس شهيد كشوري پايه سوم دبستان رشد در انجام پژوهشي كالسيعملکرد دانش.  1جدول

 عدم مشاركت در پژوهش در پژوهشمشاركت  مقياس

 17 7 فراواني

 %80 %29 درصد

 مرحله دوم )تهيه پرسشنامه بسته پاسخ(:
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آوري اطالعات در مرحله اول از طريق مشاهده و بررسي اسناد و مدارک مرتبط با پس از جمع

ان را آموزدانشموثر در افزايش انگيزه  زيرشاخص 22اصلي و شاخص 8، موضوع پژوهش و مصاحبه

اي طراحي پرسشنامه، هاها و زير شاخصدوم جهت الويت بندي شاخص مرحلهمشخص نمودم و در 

كردم و در اختيار آموزگاران و صاحبنظران در شهرستان ساري و شهرستان كرج قرار دادم و نتايج 

 تحليل( Expert Choiceسپرت چويس )كبه وسيله نرم افزار كامپيوتري ا هاحاصل از پرسشنامه

 شد.

 آموزاني پژوهش در دانش. مدل سازي با استفاده از فرايند سلسله مراتبي جهت افزايش انگيزه2نمودار 
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 ها نسبت به هدف بررسينمونه پرسشنامه مقايسه شاخص . 2جدول
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         عوامل محيطي

عوامل مربوط به 

 معلم
        

عوامل مديريتي 

 مدرسه
        

-حذف محدوديت
 هاي موضوعي

        

نوع مشاركت در 

 پژوهش
        

به منابع دسترسي 

 پژوهش
        

         تحسين و تشويق

نحوه ارائه پژوهش 

 آموزانتوسط دانش
        

 

 تجزيه و تحليل اطالعات:

هاي سطح اول( نسبت به هدف مورد هاي اصلي )شاخصمقايسه شاخص جهت بررسي پرسشنامه

، انآموزدانشهاي تأثيرگذار بر انگيزه پژوهش ها و زيرشاخصارزش وزني هر يك از شاخص، بررسي

 Expertبا استفاده از نرم افزار ، باشدنظران مرتبط ميگيري گروهي صاحبكه حاصل تصميم
Choice ارائه شده است.  4و  3 نمودارهاييا پراكنشي و توصيفي محاسبه شده و در  توزيعيروش به

است.  06/0و نرخ ناسازگاري كلي معادل  1/0تر از هاي مقايسه زوجي كمنرخ ناسازگاري همه ماتريس

نتايج از ثبات و سازگاري خوبي برخوردار ، بنابراين مطابق نظر پروفسور ساتي ابداع كننده اين روش

 د.نباشمي
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 اصلي هايشاخص براي ايمقايسه هايماتريس هندسي نمودار ميانگين . 3مودار ن

 مطالعه )سطس اول( هدف به نسبت 

 آموزان هاي موثر در افزايش انگيزه دانششاخص زير وزني نهايي ارزش نمودار نتيجة .4نمودار 

 در انجام پژوهش با بکارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي
 

، هاشاخص ها و زيربندي شاخصها و الويت پرسشنامه تحليلپس از بررسي نتايج حاصل از 

ان داشت به ترتيب اهميت مشخص شدند. طبق آموزدانشعواملي كه تاثير بيشتري در افزايش انگيزه 

آموز ها و تعامل مثبت معلم با دانشمهارت، هاتوانايي، هاعوامل مربوط به معلم شامل: نگرش ،نتايج
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ها در كمترين گذاريتخصيص منابع و هدف ،بيشترين تاثير و عوامل مديريتي شامل: سبك مديريت

ها انتخاب شد و بر مبناي آنها بهترين راه درجه از اهميت قرار گرفتند. ده مورد از موثرترين شاخص

 ها مورد ارزيابي قرار گرفت.حل

دسترسي به افراد مطلع و ، نگرش معلم، تحسين و تشويق، آموزاندانشتعامل مثبت معلم با 

، اجراي تئاتر، مشاركت گروهي، مهارت معلم، توانايي معلم، محدوديت موضوعيحذف ، متخصص

 .دسترسي به اينترنت

 

 ها:هاي موقتي جديد و اجراي آنراه

ها حلراه بندي طبقه و كردن بندي دسته، كردن فهرست از هاي انجام گرفته و بعدپس از بررسي

 از نفر ده ها ازحلشد و پيش از اجرا جهت اعتبار يابي راه فهرستهاي قابل اجرا حلبهترين راه

 .كنند بيان را خود نظرات پيشنهادي يهاحل راه مطالعه با خواستم صاحبنظران و همكاران

 
 هاي پيشنهاديحل. راه3جدول 

 اعتباريابي فراواني                                                  
 راه كارها   

 زياد زيادبسيار 
متوس

 ط
 كم

ر هاي فعال تدريس و به كار بردن خالقيت داستفاده از روش
)مهارت و توانايي معلم و تعامل مثبت ها تدريس و ارزشيابي

 آموزان(با دانش
9 1   

آموزان جهت ساخت وسايل كمك همكاري با دانش
 ماكت و مدل، آموزشي

 مهارت و توانايي معلم(، )مشاركت گروهي 
10    

 ها   آموزان در فرآيند يادگيري و انجام آزمايشدخالت دانش
 )نگرش و مهارت معلم(  

8 2   

و  رقابل درک و ملموس كردن مطالب درسي با كمك ابزا
 وسايل          

 )توانايي و مهارت معلم( 
9 1   

 استفاده از فضاهاي مختلف براي تدريس                                     
 )مهارت و توانايي معلم(

7 1 2  

 استفاده از طرح تشويقي خاص در كالس                                      
 )تحسين و تشويق(

10    

 آموزان                             هاي دانشبرگزاري نمايشگاه از دست ساخته
 )تحسين و تشويق( 

8 1 1  

در كالس و پاسخگويي درخواست از متخصصان براي حضور 
 آموزان )دسترسي به افراد مطلع و آگاه(به سواالت دانش

9 1   
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 اعتباريابي راوانيف                                                  
 راه كارها   

 زياد زيادبسيار 
متوس

 ط
 كم

 فراهم كردن فرصتي براي مطالعات خارج از درس                      
   2 8 دسترسي به منابع پژوهش(، )نگرش معلم

آموزان در نمايشگاه كتاب و كانون پرورش حضور فعال دانش
 فكري           

  دسترسي به منابع پژوهش(، )نگرش معلم
7 3   

 انجام كارهاي گروهي بيشتر در كالس                                         
 )مشاركت گروهي(

9 1   

 هاي درسي و غير درسي مناسب                                اجراي نمايش
 )اجراي تئاتر(

8  2  

 هاي مختلف                          مناسبتبرگزاري مسابقات پژوهشي در 
 مهارت و توانايي معلم(، )نگرش 

8 1 1  

 آموزان ايجاد كتابخانه كالسي با مشاركت دانش
 )دسترسي به منابع پژوهش( 

10    

 استفاده از تكاليف پژوهش محور 
 )نگرش و مهارت و توانايي معلم(

9 1   

ها و كالسي و صحبتهاي اهميت و ارزش دادن به بحث
 آموزان نظرات دانش

 )نگرش معلم(
6 4   

 استفاده از موضوعات جامع و كلي جهت انجام پژوهش                   
 )حذف محدوديت موضوعي(

6 3 1  

 

ها ارزشيابيدر كردم و  استفاده مساله حل خصوص به فعال يهاروش از تدريسم در -1

 خالقيت به كار بردم
به مبحث را آموزانم دانش ،هاي تدريس فعال و خالقيت در تدريس و ارزشيابيبردن روشبا به كار 

تمايل بيشتري به انجام فعاليت و پژوهش در حيطه موضوع  و بدين ترتيب كردممورد تدريس جذب 

انم آموزدانشهمچنين اين امر باعث افزايش ارتباط و تعامل مثبت بين من و  .دادندنشان  ،تدريس شده

آموزان استفاده از خالقيت در ارزشيابي باعث كاهش استرس و نگراني در دانش ،شد. تجربه ثابت كرد

و موضوع درس و مباحث پژوهشي مربوط  پرداختهد و در نتيجه با خيالي آسوده به يادگيري شومي

 د.شوميبه آن برايشان جالب و جذاب 
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 مختلف ماكت و مدل در مباحث، وسايل كمك آموزشي ساخت -2

ان براي ساخت مدل و وسايل كمك آموزشي و ماكت نياز داشتند كه مطالب درسي را آموزدانش
در  ،شدنددر رابطه با موضوع جهت كسب اطالعات بيشتر مي تحقيقمرور كنند و گاها مجبور به 

بودن حتي بعضا به جالب و جذاب  .شدنتيجه يادگيري عميقي در رابطه با موضوع براي آنها حاصل مي
از آنجايي  كردند.اي خاص و شيرين ياد ميتحقيق خود اشاره و از كار پژوهشي خود به عنوان تجربه

با ميل و رغبت تكليف  ان جذابيت داردآموزدانشكه ساخت وسايل مختلف و مدل و ماكت براي 
 دهند. محول شده را انجام مي

 آموزانم كمك گرفتم.ها از دانشدر فرآيند يادگيري و انجام آزمايش-3
تغيير  فعال يادگيري حالت به ،سنتي روش به يادگيري يعني انفعالي حالت از يادگيري را  فرايند

را در توليد مفهوم درس شركت دادم. احساس استقالل و تجربه  آموزانمدانشدادم. به اين ترتيب 
با انجام تحقيق و  بعديسات كردند در جلسعي مي  .كردن مستقيم مطالب برايشان بسيار شيرين بود

 مطالب بيشتري پيرامون درس و موضوعات آزمايش شده به كالس ارائه دهند.  ،پژوهش

آموزانم قابل درك و ملموس براي دانشتا جايي كه امکان دارد، سااعي كردم مطالبي را  -4
  كنم

در نتيجه تمايلي آموزانم جذابيت نداشت برخي از مطالب درسي به علت انتزاعي بودن براي دانش
نداشتند. از اين رو سعي كردم با آوردن وسايل  را نسبت به انجام تكاليف تحقيقاتي محول شده به آنها

هاي آموزشي مطالب و مفاهيم را برايشان قابل و مواد مورد نياز به كالس و يا پخش انيميشن و فيلم
جهت انجام تكاليف تحقيقاتي  قابل درک و ملموس شدن مطالب باعث روند صعودي كالس. لمس كنم

 شد.

 از فضاهاي مختلفي در امر تدريس استفاده كردم -5
سعي كردم از فضاها و ، به منظور تقويت مهارت مشاهده كه يكي از عوامل موثر در پژوهش است

آموزانم در يادگيري استفاده كنم. اين امر عالوه بر افزايش انگيزه دانش تدريسهاي متفاوتي براي مكان
با مسائل و مطالب جديد روحيه جستجوگري و پرسشگري را نيز در آنها تقويت  شدنبه دليل مواجه 

 كرد.

ساخته -6 ست  شويقي هاي دانشاز د شگاه برگزار كردم و در كالس طرح ت آموزانم نماي

 خاص نصب كردم
يقي در كالس استفاده كردم انم و ايجاد انگيزه مثبت در آنها از طرح تشوآموزدانشجهت تشويق 
آموزانم دادم. براي اينكه به يك امتياز به دانش مناسببه ازاي هر تحقيق صحيح و به اين صورت كه 

هايشان در ارزش است نمايشگاهي از دست ساختهها و كارهايشان با آنها نشان دهم كه دست ساخته
نين افزايش انگيزه بيشتر در آنها احساس خشنودي و هم چ ،باعث خرسندي كهمدرسه برگزار كردم 

 شد.
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سي دعوت كردم تا  -7 سي و غير در ضيس برخي از مباحث در از تعدادي متخصص براي تو
 .در كالسم حضور يابند

كردم قبل از دادن تكليف پژوهشي امكان دسترسي به افراد مطلع و آگاه را براي  سعيبا اين كار 
 تر باشند.تر و موفقآنها فراهم كنم تا در جمع آوري اطالعات راحت

انم را براي آموزدانشبراي مطالعه آزاد در كالسم اختصاص دهم و  زماني را سعي كردم -8

 .ورش فکري تشويق كردمحضور فعال در نمايشگاه كتاب مدرسه وكانون پر
هاي صحيح مطالعه و نهادينه كردن فرهنگ كتابخواني زماني آموزانم با روشبراي آشنايي دانش

آموزانم روبه رو اندک اندک با استقبال دانش .امر اختصاص دادم اينهر چند كوتاه در كالس به را 
انم را به حضور فعال و آموزدانش ،رديدگمي. از آنجايي كه در مدرسه نمايشگاه كتاب برگزار مشد

هاي را از كتاب مفيدي دادم مطالباها به آنها اجازه ميها تشويق كردم و گپررنگ در اين نمايشگاه
آموزانم خواستم در اردويي كه كانون پرورشي ي دانشخود در كالس بيان كنند. از همه خوانده شده

 شدههاي بيشتري آشنا با كتاب توانستندمي اين ترتيب. به شوندفعاالنه حاضر  تدارک ديده بودفكري 
 .دهندافزايش  فرد را هاي ي مطالب و دانستهو دايره

 .هاي گروهي را در كالسم افزايش دادمفعاليت -9
ي آنها را براي ان در گروه بسيار جالب و تحسين برانگيز بود و نه تنها انگيزهآموزدانشمشاركت 

كالسي افزايش داد بلكه در مواردي منجر به پيشرفت تحصيلي  هايپژوهشانجام تكاليف تحقيقاتي و 
 آموزانم شد.دانش

 آموزانم اجراي تئاتر را در الويت قرار دادم.جهت ارائه پژوهش توسط دانش -10
انتخاب اجراي نمايش ، آموزان هم مفرح و هم جذاب استاز آنجايي كه نمايش و تئاتر براي دانش

آموزانم مواجه شد. هاي ارائه تحقيق و پژوهش با استقبال زيادي از سوي دانشبه عنوان يكي از روش
 ها هرچقدر هم كه ساده بودند اما باز هم جالب و قابل تامل بودند.نمايش

 هاي مختلف مسابقات پژوهشي برگزار كردم.مناسبتدر  -11
بروشورهايي هاي مختلف در طي سال تحصيلي از جمله در هفته پژوهش و دهه فجر در مناسبت

تهيه كردم و به وسيله آن مسابقات پژوهشي در سطح مدرسه اي برگزار كردم. به برگزيدگان مسابقه 
شد و اين امر نيز انگيزه سه جوايزي اهدا  سوي مدر هاي خارج از آموزانم را براي پژوهشي دانشاز 

 كتاب درسي افزايش داد.

 ها تهيه كردم.ناسب از انواع كتاباي مكتابخانه، آموزانم در كالسبا مشاركت دانش -12
ــد و همين امر وجود كتابخانه در كالس درس باعث افزايش عالقه دانش آموزانم به كتابخواني ش

شاياني كرد. بهبه افزايش انگيزه ضوعات گونهي آنها در انجام پژوهش كمك  شدن با مو اي كه مواجه 
تاب جذاب در ك يد و  به جمع ،هاجد ها را  ـــآوري آن عات بيش ـــوع مورد نظر اطال تر پيرامون موض

 داشت.ميوا
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محور با موضوعات جامع و كلي به جاي تکاليف تکراري و نوشتاري از تکاليف پژوهش -13

 استفاده كردم.
صرفا جمع از سي كه امكان پژوهش و تحقيق و يا  شتهر مبحث در به ، آوري اطالعات وجود دا

ـــتفاده  ـــتفاده كردم تا عنوان تكليف اس ـــوعات جامع و كلي اس ـــهولت كار از موض كردم. جهت س

ـــندآوري اطالعات جمع درآموزانم دانش ـــته باش ـــيع محدوديت كمتري داش تري از و محدوده وس

 ب بيشتري داشته باشند.اقدرت انتخ در اختيار داشته تااطالعات را 

آموزانم بيش از پيش ها و نظرات دانشصااحبت ،هاي كالساايسااعي كردم به بحث -14

 اهميت بدهم.    
، در يك محيط آزاد و دوستانه سبب انتقال اطالعات و اظهار نظرصحبت  ،بحث به اينكهبا توجه 

تقويت قدرت بيان و افزايش اعتماد به  ،تثبيت يادگيري، برطرف شدن اشتباهات و خطاهاي احتمالي

آموزانم بيشتر ارزش قائل شوم و امكان هاي دانشها و صحبتسعي كردم براي بحث، دشومي نفس

آموزانم را براي صحبت آزادانه و بيان نظرهايشان را بيش از گذشته فراهم كنم. اين امر انگيزه دانش

ها و پژوهشها و نتايج حاصل از يافتهاند و همچنين ارائه بيان نظرات و اطالعاتي كه كسب كرده

 افزايش داد.را تحقيقاتشان 

 
 ها:امارزيابي اقد

 از آمده وجود به تغييرات شناسايي و شده انجام اقدامات نتايج بررسي هدف با مرحله اين در
 .نمودم استفاده يابزارهاي و هاروش

 
 هاي گردآوري اطالعات نمودار روش -4شکل 

 

در زماني  وشد رو ميروبهآموزان دانشهاي كالسي با استقبال پژوهش، هاحلپس از اجراي راه

آموزانم پيشرفت بسيار دادند. نحوه ارائه دانشاز زمان مقرر شده نتايج را به من تحويل مي زودتر
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به  مسلط . كامالًدادندمطالب خود را ارائه ميپاورپوينت  با استفاده ازو اكثر آنها  كرده بودچشمگيري 

 بودند. هاي خود نيزكالسمطالب بودند و حتي پاسخگوي سواالت پيش آمده در ذهن هم

آموزانم حاكي از آن بود كه در جمع آوري اطالعات هاي انجام شده توسط دانشبررسي پژوهش

، مطالعه كتاب پرسش از افراد آگاه، مانند مشاهدهو از فنون مختلفي  اندنكردهصرفا به اينترنت اكتفا 

  .انداستفاده كرده و ... 
 

 رشد در انجام پژوهشي كالسيان كالس سوم دبستان آموزدانشعملکرد . 4جدول

 عدم مشاركت در پژوهش مشاركت در پژوهش مقياس

 0 24 فراواني

 %0 %100 درصد

گروه اول معاونين آموزشي مدرسه كه در تمامي  دو گروه متفاوت براي مصاحبه انتخاب شدند.

 كالسم بودند.آموزان مراحل كار حضور داشتند و به صورت مستقيم ناظر بودند و گروه دوم دانش

 

 مصاحبه با معاونين آموزشي مدرسه

پويايي و آموزان دانشكه  مشخص شدطي مصاحبه اي كه با معاونين آموزشي مدرسه داشتم 

نتايج مثبتي در پي اقدام پژوهي داشتند. و آنها تأييد كردند كه در كالس بيشتري تحرک و نشاط 

 كردند: نيز خاطر نشان مطالب زير را  معاونين .داشته است
 محيط و تدريس يشــيوه، رادرخود بايد تغييراتي خالقيت و يادگيري ســطح باالبردن براي 

 )تدريس نوين يهاشيوه اهميت و نقش)به وجودآورد تدريس

 يادگيري عميق رادرفضاي آنها، انآموزدانش با همكاري درس دركالس و ماكت مدل ساخت 

 قرارخواهدداد.

  ـــازندگي آموزان اكثراً منجر در دانش وهش و تحقيقعالقه به پژايجاد در به نوعي ابتكار و س

 د.شومي آموزاندانش

 آموزان كالسممصاحبه با دانش

هاي كالسي و اقدامات آموزانم نسبت به پژوهشآنچه در ذهن دانش ارزيابيدر نهايت به منظور 

 هاي آنها مشهود بود:صحبتها انجام دادم كه موارد زير در اي با آنانجام شده شكل گرفته مصاحبه

 به بود و آمده بوجود پژوهش به نسبت آنان نگرش در زيادي بسيار تغييرات كه شد مشخص 

 .پي برده بودند كاركردهاي پژوهش و اهميت

 داشتند خوشايندي احساس شده در كالس و مشاركت در آن مطرح هايبحث در شركت از. 
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  ــي در كالس آموزانم از اينكه با مطالعه دانشكليه ــطح كتاب درس قبلي و اطالعاتي فراتر از س

 احساس رضايت و خرسندي داشتند. ،يافتندحضور مي

  ضي بودند و معتقد بودند كه اين امر عالوه بر تقويت سيار را از تغيير مكان آموزش و تدريس ب

 .است مهارت مشاهده، تمركز و دقت آنها را نيز افزايش داده

 هاي كالسي را عاملي بر افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي خود آموزانم پژوهششكليه دان

 دانستند.مي

 

 گيري:نتيجه

آنها  انگيزهآموزان در افزايش هاي يك معلم و تعامل مثبت او با دانشمهارت و توانايي، نوع نگرش

 در انجام پژوهش و تحقيق نقش بسيار موثري دارد.

فراهم آوردن و قابل  ،هاي موضوعيحذف محدوديت، موقعاستفاده از تحسين و تشويق بجا و به 

آموزان نقش بسزايي دارد. با توجه به تاثير پژوهش نيز در افزايش انگيزه دانش منابعدسترس كردن 

دسترسي به منابع ، حذف محدوديت، عوامل مربوط به معلم، بيشتر چهار عامل تحسين و تشويق

 است.ها برگرفته از حروف ابتداي هر كدام از اين عاملكه گذاشته شد د( ، نام روش )تعحپژوهش

 تند از:راين پژوهش عبا حاصل نتايج ديگر

 شده انآموزدانش تا دشومي باعث مدل و ماكت ساخت عملي  صورت به را مطالب آموخته 

ــورت خودجوش به دنبال جمع انجام ــورت كمبود اطالعات به ص آوري اطالعات دهند و در ص

 .دشومي يادگيري در بخشيدن عمق باعث عامل اين كه بيشتر بروند

 يادگيرندگان در آفرينندگي سطح بردن باال براي، مناسب آموزشي فنون و هاروش از استفاده 

 .موثرند بسيار كودكان خالق استعداد در پرورش

 كرد محدود خاص يهاموقعيت به نبايد را انآموزدانش يادگيري تجارب. 

 شويق مورد بايد را انآموزدانش تخيلي و بديع كارهاي منجر  سازندگي نوعي به تا داد قرار ت

 .شود

 ــت از  يكي چون، قرارداد يادگيرندگان اختيار در يادگيري و آموزي خود براي بايد را ييهافرص

شتن ،آفريننده افراد يهاويژگي ستقالل دا سائل براي حل راه كردن پيدا در توانايي و راي ا  م

 .است آموزي خود راه از و اكتشافي و مساله حل به طريق

 شد ايگونه به بايد آزمايش و فعاليت  از اي عده نه، شوند كار درگير انآموزدانش يهمه كه با

 .آنان

 ـــيا عيني و محســـوس ديدن با انآموزدانش  بدن در هالمس و ديدن ســـتون مهره: مانند اش

، انواع ريشه گياهان، نگهداري موادروش ، پوشش پرندگان، پشتالک الک، هاانسان و حيوانات

 .ندكنمي يادگيري كسب فرايند در ايمالحظه قابل پيشرفت
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 ايجاد باعث خود معلم توســـط آن تائيد و انآموزدانش توســـط هاگيري نتيجه و مفاهيم بيان 

ــتر پيرامون  فرايند ادامه انگيزش براي ــب اطالعات بيش تدريس و عالقه به پژوهش جهت كس

 .دشومي موضوع

 ستفاده شي نوين يهافناوري از ا شي تكنولوژي و آموز  عالوه پرژكتور ويدئو و رايانه: مانند آموز

 .بخشد مي بهبود را يادگيري و انگيزه پژوهش، بر جذابيت

 

 :ي پژوهشهامبتني بر يافته پيشنهادهاي

تحصيلي پيشنهادهاي زير ارائه  جهت گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در مقاطع مختلف

  د:وشمي

 به معلمان: پيشنهادهايي

  و فعاليتهاي عملي گزارش نويسي از طريقآموزان توانائيهاي دانشپرورش استعدادها و  -1

هاي آموزشي و تربيتي خود قرار دهند يعني آموزان را محور فعاليتمعلمان سعي كنند كه دانش -2

  آموز محور باشد نه معلم محوردانش هاي درسكالس

هايي كه با تحقيق و ت مهارتيي مناسب در تدريس براي تقوهاو زمينه فراهم آوردن فضا -3

جمع آوري اقالم علمي و نمايش ، نمايش، پژوهش سرو كار دارند مانند: ارائه يك آزمايش

، محاسبه، مصاحبه، هايي مانند: مشاهدهتقويت مهارت ي علميهاو دست ساخته هادستگاه

   …و، اجرا، تصميم گيري

 آموزانش احساس همكاري متقابل در ميان دانشرشد و پرور -4

هاي يكديگر استفاده نمايند كه اين راهبرد باعث تا از نظرات و برداشت آموزانبندي دانشگروه  -5

 .گرددهاي يكديگر ميمبادله و گوش دادن به نتايج انديشه، تقويت تمرين صحبت

 تو اطالعان به منظور تكرار حقايق آموزاانجام كار دسته جمعي دانش -6

 . آموزان در هنگام سخنراني و صحبت معلمتقويت نوشتن و يادداشت برداشتن دانش -7

آنها  يو از همه قرار دهدآموزان دانش در اختيارتدريس شده  از مواردسؤال  ايمجموعهمعلم  -8

آموزان ي دانشاين امر به منظور درگير نمودن همه .بخواهد كه به صورت كتبي جواب بدهند

همچنين  .است و از طرفي ديگر نوشتن ميوه تفكر است رين و تسلط به محتواي درسيدر تم

 .شودآموزان ميدر دانش پژوهش و مكتوب كردن مطالباين راهبرد باعث تقويت فرهنگ 

 . آموزان و تحريك تفكر آنان شودطرح سؤاالت انگيزشي به نحوي كه موجب توجه دانش  -9

 . آموزان بيان كنندهاي خود را براي ساير دانشيافتهآموزان خواسته شود تا ز دانشا  -10

 .آموزان كه چگونه با يك مسئله بايد بارز و متفكرانه مواجه شدآموزش دانش -11

تحقيق در خصوص موضوعات  گيچگون ،مشاركت فكريمواردي چون:  تاآموزان كمك به دانش  -12

 بياموزند. با فكر باز  رامسائل و موضوعات  مورد مناقشه و حل
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 د. آموزان به طور داوطلبانه خواسته شود تا در خصوص مطالب درسي كنفرانس دهناز دانش -13

 . كه شاگردان هر لحظه منتظر سؤال كردن معلم باشند صورت گيرد آموزش به نحوي -14

، آموزان را مثل ماشين آتش نشاني كه هر لحظه آماده مأموريت هستندمعلم بايستي دانش -15

 .دكنن آماده سؤال و جواب داد

هاي مطالعه و پژوهش به عنوان يك ساعت درسي در برنامه قرار دادن ساعتي تحت عنوان روش -16

  آموزاندرسي دانش

روش تحقيق و همچنين ساير دروس به خصوص تدريس  استفاده كردن از افراد متخصص براي -17

  علوم

 به مديران مدارس: پيشنهادهايي

پايي كارگاههاي آموزشي در اين زمينه با و بر روشهاي تدريس پژوهش محورآشنايي معلمان با  1-

 مجرب و متخصص افراد استفاده از

به استفاده كنند يعني كالس خود را  نيز هاي پژوهش را خودمعلمان كه روش به آموزش دادن-2

آموزان خود و هم اينكه بتوانند در امر پژوهش راهنماي دانش اداره كنندپژوهش محور صورت 

 باشند

 وخارج داخل پژوهشي و علمي جديد يهايافته به آموزاندانش دستيابي امكان ودننم فراهم-3

 اينترنت طريق از خودشان در سطح كشور

 آموزاندانش نياز مورد اطالعاتي بانك ايجاد-4

 آموزيدانش يهاپژوهش انجام براي وكتابخانه هاوآزمايشگاه هاتجهيزكارگاه-5

 پژوهشي و و علمي موسسات و نهادها ساير با آموزدانش پژوهشگران ارتباط برقراري زمينه ايجاد-6

 آموزشي

 مدرسه در آموزيدانش پژوهشي و علمي يهاانجمن تشكيل-7

 بالندگي و رشد براي انگيزه ايجاد و مدرسه در معلمان يهانوآوري و پژوهش يهاتجربه اشاعه-8

 آموزانمعلمان و دانش كليه استفاده براي معلمان مفيد يهاتجربه مستندسازي-9

 آنان. يبالقوه استعدادهاي شكوفايي و رشد به كمك و معلمان در خودباوري تقويت-10
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 بتول رضايي اقدام پژوه:

 كارشناس پرستاريمدرك تحصيلي: 

 مراقب سالمتسمت فعلي: 

 اول و دوم( هابتدايي )دوردوره تحصيلي: 

 و دبستان پسرانه شهداي  دبستان دخترانه شاهد شهيد سلطاني محل پژوهش:

 ناحيه يك(-شهرستان كرج-)استان البرز اسالم آباد

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

  ؛ ترويج سبك تغذيه سالمآموزاناي دانشاصالح رفتار ناسالم تغذيه

 
 آموزان با سبك تغذيه سالم ساختن دانشآشنا: هدف كلي

 جزئياهداف 

ميل نمودن ميان وعده سالم  منزل و در ي مفيدصرف صبحانهآموزان بهمند كردن دانشعالقه .1

 رفع مشكالت گوارشي آنها  در مدرسه و

مشاركت آگاهانه و فعال  با سبك تغذيه سالم و آموزاندانش آشنايي كليه اعضاي خانواده .2

 وعده سالم غذايي جهت فرزندانشان.تهيه ميان والدين در

 

 وضعيت موجود: تبيين مسئله در 

ابالغ مربي بهداشت به مدت سه روز در دبستان شاهد و دو  96-97اقدام پژوه در سال تحصيلي 

متعددي  ها موارداز همان روز ابتدا يعني جشن شكوفه .دريافت كرده است روز در شهداي اسالم آباد را

صرف صبحانه عدم تمايل به، اغلب والدين نيز درد با حضور والدين به وي مراجعه نمودند و مشكلاز دل

توجه به شاغل بودن اكثر والدين و تعداد  با، درد و حالت تهوع صبحگاهي فرزندشان بودو دل

عالقگي اقدام پژوه متوجه اين امر شد كه دليل اين مشكالت گوارشي از سر بي، خانواده فرزندانكم

اطالعي از سبك زندگي نظر اوليا نيست بلكه علت عمده بياهميت بودن تغذيه فرزندان در والدين و بي

صبحانه  در هاي حاكم بر فرهنگ جامعه ازجمله مصرف پنيرروزمرگي سالم در اثر عمل نمودن به

 باشد.مي

 اين ها باباروپرورش در سمت مراقب سالمت در آموزش 90از سال  ،اقدام پژوه در طول خدمت

 :است كهرو بودهصرف صبحانه روبهعدم تمايل فرزندان بهل داليها در مورد سؤال خانواده

 د؟كنميرا به سمت صرف صبحانه تحريك ن فرزند خودآيا خانواده ذائقه و ميل  .1
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آموز ايجادشده كه  باوجود صبحانه شايد مشكل از سمت كودک است و علتي ثانوي در دانش .2

 ؟كم استبه مصرف صبحانه آموز ميل و رغبت دانش، مفيد و دلخواه

. مواد غذايي آماده آورد؟مياي به مدرسه وعده چه نوع ميان .كودكي كه صبحانه نخورده است .3

 د يا خير؟شومي مصرفخوبي آيا اين ميان وعده در مدرسه به ؟مثل كيك و شير يا لقمه خانگي

جمعي است  هوالدين خود عادت به صرف صبحانه در منزل دارند ياخير؟صرف صبحانه دست .4

 د؟شوميصبحانه انتخاب  براي؟چه نوع مواد غذايي ياخير

  :پژوهشي هاپرسش

 سؤال اصلي

 چيست؟آموزان دانشاصالح الگوي تغذيه ترين راهکارهاي و كاربرديترين مناسب

 سؤال فرعي

 چيست؟ آموزدانش براي خوب صبحانه وعده يك هايويژگي -

 بگيرند؟ نظر در كودكانشان براي هاييوعده ميان چه بايد والدين -

آموزان كالس اول، از اهميت صرف صبحانه و كيفيت آن براي فرزندان خود آيا والدين دانش -

 اطالع كافي دارند؟

اي مناسب در منزل و آموزان از اهميت صبحانه، الگوي تغذيهافزايش اطالع والدين و دانش -

ز عدم مصرف صبحانه اي ناشي اجمعي، به چه ميزان در رفع مشكالت تغذيهبرنامه صبحانه دسته

 كند؟در خانه و مدرسه كمك مي

 

 :اطالعاتو  هامنابع گردآوري داده

مشاهده مستقيم و  هاي زير استفاده كرد:معلم پژوهنده جهت گردآوري اطالعات از روش

با  صحبت، اي و دعوت از اولياي ايشانآموزان داراي مشكل تغذيهبا دانش صحبت، غيرمستقيم

با معاونين محترم آموزشي  صحبت، آموز در كالسآموزگاران در رابطه با خصوصيات رفتاري دانش

اطالعات اسناد )ي بررس، و مدير مدرسه و استفاده از تجارب و نظرات مفيد آنان در اين زمينه مدرسه

و  مجالت، تآمده در مقاالعملمطالعه نتايج تحقيقات به، (آموزانمربوط به پرونده سالمت دانش

 هاي اينترنتي در اين زمينه.سايت
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  :وتحليل اطالعاتتجزيه
، پژوهنده روش تجزيه و تحليل  اطالعات به روش كيفي و از نوع مصاحبه و مشاهده بوده است و

دار در محيطي امن و دوستانه آموز مشكلابتدا با خود دانش، پس از گرد آوري اطالعات از منابع فوق
به داشتن سالمتي  آموز رادانش ليتما، و پس از بررسي و رفع مشكل جسمي وي برقرار نمودارتباط 

ي مربوط هاپاسخ و شادابي و اثرات صرف صبحانه سالم بررسي كرد و چكيده سواالت مطرح شده ذيل و
 رامورد بررسي و تحليل قرارداد:

 قبلآموز آيا دانش آموز چيست؟مصرفي در منزل؟ لقمه ميان وعده مصرفي دانش صبحانه نوع .1
 و خواب ساعت ميل به مصرف عسل دارد يا نه؟ ايآ است يا نه؟ زدهاز صرف صبحانه مسواک 

آموز با سرويس مدرسه يا به همراه والدين مسير دانش آموز چه زماني است؟بيداري دانش
 دارد؟ خاصيانواده جهت صرف صبحانه برنامه خآيا  د؟كنميمدرسه را طي 

درد ي دلگاهباعث كاهش اشتها و ، ميليبي، اشتهاييآموزان: بيمشكل جسمي و بيماري دانش .2
 .استيكي از عالئم بيماري 

دنياي مجازي باعث خواب  باميتماشاي ديروقت تلويزيون و سرگر، آموز: مهمانيدير خوابيدن دانش .3
 شودمي آموزانناكافي دانش

 مصرف شام نامناسب با اصول تغذيه: مصرف شام سنگين همراه با نوشيدن نوشابه و دوغ .4
: هر فرد پس از بيداري از خواب شب پس از بيداري از خواب آموز به مسواکعدم التزام دانش .5

هوازي فعال در طي شب دردهان و دندان را هاي بيالزم است ابتدا مسواک بزند تا ميكروب
 درد و تهوع شود.باعث دل نبلعد كه

، سري علل جزئي بود ازبود زيرا برخي  اهميت هاياين مورد از علل وضعيت مالي نامناسب خانواده: .6
 فرزندشان درمدرسه دچار مشكل تغذيه اي نبود.، ي محروم كه باحسن تدبير والدينهاخانواده

مواليد تجربه و آگاهي والدين جوان از اصول فرزندي و تعداد كم ضعف اطالع و آگاهي خانواده: به علت تك .7
 باشد.تغذيه بسيار كم مي

همچون ارثي ماندگار از اي اطالعات و عادات تغذيهاي غلط در خانواده: رايج بودن الگوي تغذيه .8
صورت آگاهانه فرد نسبت به اصالح و د مگر اينكه به علتي بهشومينسلي به نسل ديگر منتقل 

 اقدام نمايد.يا تكميل اين عادات 
 آموز از جديدالورود بودن در مدرسهاسترس و اضطراب دانش .9

و عدم وجود زمان كافي و مناسب براي صرف صبحانه در مدرسه آموز با سرويس تردد دانش .10
 منزل

آموز در صرف صبحانه و يا تهيه ميان وعده و لقمه سالم عدم التزام والدين به همراهي دانش .11
 براي مصرف در مدرسه

 بيرون از منزل  دروالدين هر دو ال اشتغ .12
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 هال دادهينمودار تجزيه و تحل
 

  :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنکارراه

د و ميزان اطالعات ناقدام پژوه دريافت كه بايد خانواده محور كار شو آموزش سبك زندگي سالم: .1

ســالمت دســت كاري اســت به آموز كه ذينفع اين مجموعهوالدين در ابتدا افزايش يابد تا دانش

سالم جهت اوليابايد يابد. لذا  سبك زندگي  ضوع  شي با مو سات مدون آموز ان و آموز، دانشجل

 همكاران به تفكيك برگزار نمود.

ـــنهادي هفتگي ميان وعده .2 يي: به علت اهتمام پژوهنده بر ترک پنير در غذا توزيع برنامه پيش

وعده صــبحانه )حتي با مصــرف گردو( و عدم اطالع اوليا از موارد جايگزين و مفيد در اين وعده 

ــتيغذايي مهم ــنهادي تهيه و بين كليه اوليا ، فهرس ان وهمكاران آموز، دانشاز مواد غذايي پيش

 پايه اول ابتدايي توزيع گرديد. 

ره صبحانه سالم: به صورت هر دو هفته يك بار جشنواره مذكور در سطح كالس ي جشنوابرگزار  .3

، )انواع آش تغذيه گرم مانند، در بســياري از موارد با مشــاركت نمايندگان كالس برگزار گرديد و
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سي سه  و، كيك خانگي، الويه خانگي، عد ان همان آموزدانشبه تعداد كل  فالفل خانگي( سمبو

شد و ب شده با معاونينكالس تهيه مي  سالم  در كالس و، ا هماهنگي از قبل انجام  زنگ تغذيه 

اقدام پژوه در كالس جهت بيان فوايد تغذيه اي  ،توزيع مي نمودند و در صورت وجود وقت كافي

گزارش آن به صورت مصور در گروه نمايندگان كالسي ، غير اين صورت در آن حضور مي يافت و

 .شدارائه ميبه ايشان 

انتخاب نمايندگان كالس پايه اول عمومًا  باالتر: اخالق از پايهسفيران سالمت آگاه و خوش بانتخا .4

ها بخصوص جهت نظارت و تشويق كالس اولي داراي خصوصيات مذكور بوده و نقش بسيار مهمي

ي از روش تشويق و آموزش همساالن ايفا مندبهرهان و آموزدانشدر حيطه پاسخ به سؤاالت 

 . نموده اند

ترين عوامل مرتبط در عمده، موضوع مرتبط بااقدام پژوه با تأكيد بر مطالعه سوابق نظري و علمي  .5

برگزاري جلسات  ،بندي علل مربوطبا دسته .آموزان و مراجعين را بررسي و مشخص نموددانش

با  پيشنهاد نمود.مؤثر را  هايحلهمكاري و مداخله دادن والدين در مجموعه فوق راه ،مشاهده

آموز و مادر اي و مراجعه دانشهفتهتهيه پرسش نامه و گرفتن بازخورد پس از دادن مهلت يك

 .مورد توجه قرار گرفتحال و پيشرفت مؤثر روند سالمت را جهت گرفتن شرح

در طي مشاوره دادن  هاترک دائم نان و پنير و گردو از منوي صبحانه خانواده جهت نهادينه كردن .6

در  هاجالبي به خانواده يهاپژوهنده توصيه ،ان و تجربه عملي اين حالتآموزدانش به اولياي اين

  :ارائه نمود زمينه ترک مصرف نان و پنير
 

 وعده پيشنهادي جهت صبحانه ويا ميان وعده مدرسه انيمجدول 
غذايي دبستان شاهد شهيد برنامه پيشنهادي ميان وعده

 سلطاني

 ايام هفته

 شنبه سيب-خرما شير و-مربا(عسل )لقمه نان و كره 

 شنبهيك نارنگي-شير-زميني پخته)پوره سيب زميني(لقمه نان و سيب

 دوشنبه پرتقال-شير وعسل -مرغتخم لقمه نان و

 شنبهسه هويج-شير-حلواشكري لقمه نان و

 چهارشنبه شيره انگور و شير -خشكبار-كيك يا كلوچه

 
از نوع خانگي  يا كتلت و.... حلوا و، فالفل، انواع كوكو صبحانه:ساير اقالم پيشنهادي جهت  تذكر:

 شد.بامي
 

  :هاارزيابي اقدام
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میزان مصرف لقمه میان وعده سالم  توسط 
دانش آموزان در مدرسه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

عنوان جامعه آماري اقدام پژوه محسوب به كه  ،اول دچار مشكل گوارشي يپايهان آموزدانش
با مشكل گوارشي  آنهاميزان مراجعات  ،بعد از اجراي طرح مذكور و هاياجراي راه حل با، شدندمي

ان پايه اول در برنامه لقمه سالم آموزدانششادابي فضاي كالس و مشاركت . در حد نزديك به صفر بود
بسيار ، آموزگاران مربوطه وحتي مديران و معاونين، در زنگ تفريح به پژوهنده هابا نشان دادن لقمه

مواد غذايي ناسالم خيلي كم شده و ميزان گزارشات موارد منفي سفيران سالمت از نظر ، زياد بود
، يا مديريت در تماسهاي اولياي محترم با همكار پژوهنده  و .متقابال ميزان موارد مثبت افزايش يافت

در جلسات آموزگاران درصد رضايتمندي از تغيير عادات تغذيه اي به ميزان در خور توجهي  معاونين و
، داشتند ر جلسات ابتداي سال پيشنهاد احداث بوفه رااوليايي كه د و، آميز مي رسيدپيامهاي تشكر

افزايش اشتياق فرزندانشان جهت صرف ميوه و لقمه جهت نبودن بوفه را نقطه قوت براي مدرسه در 
 خانگي عنوان نمودند.

فعال و  پس از اصالح تغذيه بصورت مشتاقانه و، ان دچار مشكل گوارشيآموزدانشبسياري از 
 ند.دادميفعاليت درخور توجهي از خود نشان  يران سالمت پيوسته وآگاهانه  به گروه سف

 آموزاندانش اين اغلب. دارند بيشتري انرژي و تمركز، خورندمي كامل صبحانه كه آموزانيدانش
 مهم و اصلي غذايوعده يك صبحانه. ندكنمي كسبهم بهتري نمرات و دارند خوبي يادگيري قدرت
 .دشومي محسوب ساالنبزرگ حتي و آموزاندانش براي

اشتياق بيشتري در فضاي  ز وتمرك ،با اجراي اين طرح در مدرسه گروه هدف از ميزان يادگيري
 .بودند و آموزگاران آنها نيز اين امر را تأييد نمودندآموزشي كالس برخوردار شده 

 و، طي سال فعال در جلسات سبك زندگي سالم در بسياري از والدين نيز با شركت مشتاقانه و
اشتياق خود را به فراگيري بيشتر وميزان رضايتمندي وتشكر خود را از معلم  بعدي،پيگيري جلسات 

عضويت در شوراي  انجمن اوليا مربيان  ابراز داشته وجهت مشاركت با واحد بهداشت مدرسه و پژوهنده
 نيز رغبت زيادي نشان دادند.

 

 نتيجه گيري:

نتايج همكاران به فراگيري و كاربردي نمودن  و انآموزء، دانشاشتياق اوليا ،راي طرحپس از اج

 .الگوي تغذيه بسيار افزايش يافت اصالحجهت  طرح )جدول تغذيه و... (
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 پيشنهادات مورد نظر اقدام پژوه:

 توانمند سازي مراقبين سالمت مدارس:-الف

ان از آموزدانشاحاطه به موارد مورد سوال خانواده و  مربيان بهداشت و مطالعهافزايش ميزان -1

 تغذيه سالمآشنايي با سبك  منابع معتبر علمي و

تاكيد بر مصرف صبحانه در منزل  كاربردي نمودن موارد آموخته شده در برنامه روزمره خود و-2

 وعده سالم در مدرسه آوردن ميان و

 ان پايه اول: آموزدانشتوانمند سازي -ب

جايگزين نمودن مصرف پنير و گردو در وعده -2 برخورداري از خواب مناسب و كافي شبانه-1

صورت همصرف يك قاشق مرباخوري عسل قبل از خواب شبانه و ب-3 صبحانهعصرانه يا شام به جاي 

مصرف حد اقل سه لقمه صبحانه -5 روز صبح)قبل از صرف صبحانه( انجام مسواک ناشتا هر-4 ناشتا

مشاركت -7 روزانه در مدرسه يا حتي يك عدد سيب يك واحد ميوه فصل ومصرف حداقل  -6در منزل 

 مربي ،والدين هايتوجه به توصيه-8 ي خانگي خودهادر برنامه صبحانه سالم كالسي و مصرف لقمه

 بهداشت و آموزگاران

 سازي والدين گروه هدف: توانمندي-ج

شروع اصالح سبك  در منزل و گيري از نقش الگويي والدينبهره اكيد بر نظارت جدي وت-1 

 فرزندانشان. برايالگوي عملي  بودناز خودشان جهت موثرتر تغذيه 

پرسش  برايدادن فرصت الزم  برگزاري جلسات آموزش سبك زندگي سالم جهت كليه اوليا و-2

 (همساالنو پاسخ بصورت كارگاهي)آموزش 

كه با مشكل  يآموزانبرگزاري جلسات آموزشي مدون و منظم و شناسايي ويژه و مورديابي دانش-3

 نمايند.)شناسايي توسط آموزگاران(بهداشت مراجعه نمي واحدولي به  ،اندفوق مواجه

0

20

40

60

80

100

میزان مراجعه دانش آموزان  به واحد بهداشت به 
علت مش�ت گوارشی 

میزان ��� گوارشی 
دانش آموزان قبل از 

اجرای طرح

میزان ��� گوارشی 
دانش آموزان بعد از 

اجرای طرح



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

86 

دار در شيفت صبح با آموزان مشكلوضعيت دانش از اطالع افزايش تعامل مدرسه و خانواده با-4

 خصوصي جهت بررسي و رفع مشكل موجود. مشاوره حضوري ونامه و يا جلسه تارسال دعو

هاي مطلع آموزان و خانوادهسازي تغذيه مفيد و مناسب صرف صبحانه با معرفي دانشفرهنگ-5

 آموزانو آگاه در جلسات آموزشي والدين و در كالس آموزشي دانش

ان گروه هدفي آموز، دانشسفيران سالمت فعال جمله:از ي بالقوه مدارس هااستفاده از ظرفيت-6 

يادگيري بهتري دست يافته اند وتشويق آنان در جمع  به سالمتي و رشد و تغذيه كه با تغيير سبك

 اوليا

 مدرسه: توانمندي مدير، همکاران و معاونين-د

 برگزاري جلسات ان با همراهي مراقبين سالمت درآموزدانش حمايت از مجموعه اوليا و-1

 .همراهان آموزدانشو  هاتهيه جوايز مناسب و تهيه كارت تشويق گروهي جهت كالس-2

اصالح عادات غذايي  و آموزانهاي دانشاصالح برنامه غذايي خانوادهسازي و مديريت زمينه -3

 اقالم پيشنهادي( يبحانه همكاران و جايگزينرسه)حذف پنير و گردو در صدر مد

  آموزان كالس.لقمه خانگي خودشان در جمع دانشمشاركت آموزگاران و صرف -4
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 زهرا رنجبر جمال آبادي :هاقدام پژو

 كارشناس آموزش ابتداييمدرك تحصيلي: 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي: 

 دبستان شاهد جواداالئمه)ع( -كرج  4ناحيه  –استان البرز  محل پژوهش:

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

 يي براي كمك به پيشرفت تحصيلي هاکارراه

 ع (  -)ك ديرآموز آموزدانش
 

 :هدف پژوهش
 آموز پايه اول ابتداييدير آموزدانشمناسب و مفيد براي پيشرفت تحصيلي  راهكارهايارائه 

 

  :پژوهش پرسش 

 مك كنم؟ كع( -)کديرآموز آموزدانشبه پيشرفت تحصيلي  توانمميچگونه 

  

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

دير  آموزدانشپژوهش من در كالس اول و در مورد ارائه راهكارهايي براي پيشرفت تحصيلي يك 

شدم كه در سخن  آموزدانششد كه اينجانب از همان هفته دوم مهر ماه متوجه اين باميآموز پايه اول 

و  هاگي اينجانب و حتي در شناخت رنهاو جواب دادن به پرسش هاگفتن و نوشتن زير نويس نگاره

 د پيش برود .توانميان ديگر نآموزدانشمفاهيم رياضي دچار مشكل است و همزمان با 

 

  :اطالعاتها و منابع گردآوري داده

 اسناد و منابع تخصصي -  

 آموزرفتار دانش  - 

 و بويژه مادرآموز والدين دانشنظرات و ديدگاه  -       
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 :وتحليل اطالعاتتجزيه

  شواهد نوع اولتجزيه و تحليل  
پرداختم تا با كمك آن امكان ارائه راه  هاپس از جمع آوري اطالعات به تجزيه و تحليل داده     

از روش ، فراهم گردد. به منظور ريشه يابي و كشف عوامل موثر در مسئله مناسبو اقدامات  هاحل
و  هاع ( كمي دير آموز بود كه پيش زمينه-) ک آموزدانشتجزيه و تحليل مفاهيم استفاده نمودم. 

ان ديگر شود و انگيزه ي كمي هم در يادگيري آموزدانشعالئم آن باعث شده بود كه انگشت نماي 
ي مكرر او در امر يادگيري و انجام تكاليف در كتاب كار هارفت. شكستكم از بين ميكمكه داشت 

باعث شده بود كه وي اعتماد به نفس خود را از دست داده فارسي و رياضي و ارزشيابي امال و رياضي 
كم اصال راغب و كمماند ان عقب ميآموزدانشاي كه موقع انجام تكاليف يا امال هميشه از بقيه به گونه

 را ياد آنهاحتي در مورد مطالبي كه  رفت.از انجام تكاليف طفره ميبه نوشتن و انجام تكاليف نبود و 
شد كه هم مشهود بود و باعث مي شالبته اضطراب مادر .متوانميفت بلد نيستم يا نگميگرفته بود 

حتي با كتك زدن فشار زيادي به فرزندش بياورد و اين ترس و اضطراب را به فرزندش انتقال داده بود 
 . 

يازهاي       ـــخگويي به ن ـــي براي پاس ان ديرآموز آموزدانشعدم كارآمدي و كفايت آموزش كالس
تايج و عواقبي تواندمي ـــتگي زودرس  :كه عبارتند از وردآرا به وجود  ن لذت نبردن از كالس و خس

، و از بين رفتن اعتماد به نفس هاشــكوفا نشــدن و ســركوب اســتعدادهاي آن، ان دير آموزآموزدانش
ـــگري ـــي، گرايش پيدا كردن به رفتارهاي نامطلوب مانند پرخاش اهميت  و هاآزار و اذيت هم كالس

 ي بد.هاحتي عادت به گرفتن نمره دادن به درس و امتحان ون
 

 تجزيه و تحليل شواهد نوع دوم 
به وجود آمده به طوري  آموزدانشكه تغييرات خوبي در  دريافتمنوع اول و دوم  شواهداز مقايسه      

داشته  پيشرفت خوبينيز حل مسائل رياضي  در وكه در خواندن و نوشتن تسلط كافي به دست آورده 
مصاحبه معلوم شد كه  هاي حاصل از دادهبرد. از مقايسه لذت مي درسي است و از انجام تكاليف

اولياي او از  نيز ،توانسته است به توانايي خود پي ببرد و در زمينه شكوفايي آن گام بردارد آموزدانش
 وضعيت فرزندشان اظهار خوشحالي دارند.

به علت  ويكه  معلوم شد ،اطالعاتي كه در پايان طرح به دست آوردمبعد از ارزيابي و جمع بندي      
ي اضافه تر از كالس دارد كه بعد از انجام راه كارها توانست هادير آموز بودن نياز به آموزش و مراقبت

 به پايه باالتر ارتقا پيدا كند و اين طرح به داليل زير موفق بوده است: 
 هامعلم و هم كالسي برقراري ارتباط بيشتر و بهتر با -1
 آموزدانشانجام دادن تكاليف اضافه و كارهاي خارج از كالس توسط اين  -2
 اش از مدرسه و كالسو خانواده آموزدانشرضايت مندي اين  -3
لذت بردن از كالس و  ي كالسي وهاتوانايي انجام فعاليت باال رفتن اعتماد به نفس و -4

 يادگيري 
 باال رفتن احساس مسئوليت -5
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 :هاموقتي جديد و اجراي آن هايراه

 و تشويق او  آموزدانشي ارتباط صميمانه با ربرقرا -1

 تكرار در آموزش مطالب درسي به طور مداوم  -2
 المسه و بويايي، شنوايي، به كار بردن تعاليم عيني و استفاده از حواس مختلف بينايي -3
 براي تمام كردن كارها آموزدانشدادن وقت و زمان بيشتر به  -4
 و توجه به او  يكالس در تمام فعاليتهاي آموزدانشزير نظر گرفتن  -5
 .مهم است آموزدانشچيزهايي كه براي  مرتبط كردن آن باكاربرد فوري آموزش و  -6
گفتن و نوشتن ، برچسب، دادن جايزه و پاداش براي اندكي تالش مثل دادن كارت تالش -7

 دادن مسئوليت ، ي مثبتهاجمله
  .شدميانگيزش بيشتر كه معموال با دادن اسباب بازي حاصل  -8
 خواندن  در ي خواندني و تكرارهاتاكيد بر فعاليت -9

ان ديگر بتواند به خوبي بخواند تا آموزدانشزماني كه جلوي  به تاخير انداختن خواندن تا -10

  .قرار نگيرد مورد تمسخر
 استفاده از سيستم هوشمند در خواندن  -11
 امش و ضبط صداي وي و گوش دادن صداي خودش خواندن با آر -12
 استفاده از خط كش  -13
هاي كوتاه كه در منزل تمرين كند و براي باال رفتن اعتماد به نفس وي در كالس دادن متن -14

  .بخواند
 گفتن امال و آموزش رياضي انفرادي در صورت نياز    -15

شروع به مطالعه كردم كه چگونه پي برده و   آموزدانشاز اواسط آبان كه به طور كامل به مشكل 

ســـعي كردم كه مطالب مورد تدريس در يك جلســـه را به  ،را انجام دهم هاو تدريس هابايد فعاليت

فاصله و تمرين بيشتر انجام دهم و  با ميي كوچكتر تقسم كنم و آن مطالب را تكه تكه و كهاقسمت

نيم ساعت زودتر در مدرسه  ،روع كالسقبل از ش هاصبح. هم چنين مطالب قبل را بيشتر مرور كنم

و تمرين  تكرار هماهنگ كرده بودم كه او را آورده تا مطالب قبلي را آموزدانشحضور داشتم و با ولي 

شد. براي  شته با شتري دا يك دفتر تهيه كرده و با  آموزدانشكرده تا براي تدريس جديد آمادگي بي

ـــوص غير از تكاليفي كه براي ، تاريخ انجام آن رفتم به گميان عادي در نظر آموزدانشتكاليف مخص

پرسيدم و آورد از او ميوي داده تا در منزل با خواندن و نوشتن انجام داده و وقتي فرداي آن روز مي

را روي آن نوشـته و به صـورت بازي و  هايي را درسـت كرده و نشـانههاكارت م.كردميرا تشـويق  او

شانهتق شيابي آموزدانش م.كردميرا تمرين و تكرار  هاويت حافظه ديداري ن  هادر انجام تكاليف و ارز

ي هارسيد براي همين به او وقت بيشتري داده و خودم زنگان نميآموزدانشپاي بقيه به كند بود و 

م. براي دادميق قرار مورد تشوياو را و  تفريح در كالس مانده تا او با سعي و تالش كارش را تمام كند
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. كردمميآموزش قرآن و هم خواني از سيستم هوشمند براي تقويت حس شنوايي و بينايي استفاده 

ـــب و كارت تالش و هاجايزه آموزدانشبا همكاري ولي  ي كوچكي تهيه كرده بودم همراه با برچس

 براي ي كالميهاتشويق همچنين از دادم.ميهم مورد تشويق قرار را ي اندک وي هاستاره كه تالش

ان آموزدانش. براي رفع خســـتگي و نوشـــتن با مداد از در وي اســـتفاده كردم ايجاد انگيزه بيشـــتر

شانهخوامي صي به  هاستم كلمات و ن سند و توجه خا در انجام اين  آموزدانشو اعداد را در هوا بنوي

. براي به دست آوردن اعتماد به نفس و دور شدن ترس داشتمفعاليت داشتم و مرتب تشويق كالمي 

ماند از وي به ان ديگر جا ميآموزدانشوقتي مي ديدم در امال يا ارزشــيابي رياضــي از  آموزدانشاز 

 . آوردمبه عمل ميصورت انفرادي در زنگ تفريح ارزشيابي 

مشاوره انجام  آموزدانشبا كمك خانم احمدي مشاور مدرسه هر دو الي سه هفته يك بار با مادر 

يم تا استرس و اضطراب و ترس از وي دور شود و اين ترس و استرس را به فرزندش منتقل دادمي

و از او خواستيم كه در منزل با او تمرين و تكرار داشته باشد. در بعضي از روزها با استفاده از  نكند

چنين با شن نرم هم .شدو تكرار ميتخته وايت برد كوچك و ماژيك كلمات و مفاهيم رياضي تمرين 

ي ورزش مطالب درسي تمرين و تكرار هاي هنر يا در زنگهام در زنگكردميو خمير بازي سعي 

يي فكر هاستم كه به چيزخواميع( -)ک آموزدانش و مخصوصاً هاشود. بعد از تدريس هر نشانه از بچه

كنند كه صداي آن نشانه در آن به كار رفته باشد و آن را نقاشي كرده و رنگ كنند و نام آن را با صدا 

ع( از او انتظار داشته باشم و او -)ک آموزدانشم كه در حد فهم كردميكشي زير آن بنويسند. سعي 

 يرم . را مورد سرزنش قرار ندهم و براي هر پيشرفت تشويقي براي وي در نظر بگ
ع( و ارزشيابي رياضي -ک) آموزدانشآوري اطالعات و بررسي تكاليف بعد از اجراي طرح و جمع

بر آن شدم كه اشكاالت را بر طرف كنم. در ابتدا سعي كردم كه استرس  آموزدانشو امال و روان خواني 
مادر وي نگران بود  دور كنم اما بعد از گذشت دو هفته هم چنان آموزدانشو ترس را از مادر و خود 

ي زيادي هاان ديگر تفاوت دارد كه بعد از صحبتآموزدانشست بپذيرد كه فرزندش با خواميو اصال ن
تقويت شد و بعد از  آموزدانشكه با وي داشتم اين مطلب را قبول كرد تا اين كه اعتماد به نفس در 

 آموزدانشقابل لمس بود و  آموزنشدام كم كم پيشرفت دادميي جديد كه در كالس انجام هاراه حل
و احساس ايمني خوبي داشت و ترس و اضطراب نداشت و موقع  كردميخيلي خود را به من نزديك 

پرسيد درست است يا غلط؟ و روي ميز من بود و مي انجام تكاليف كتاب كار فارسي و رياضي دائماً
 خانم درست نوشتم؟  پرسيدو مي دادمينوشت نشان اي كه ميدر امال هر كلمه

براي اعتبار بخشي به اجراي راه حل و گرفتن نتيجه از معاون مدرسه و مادر وي دعوت كردم تا 
نيز در اين راستا همراهي  مدير مدرسه. را ببينند آموزدانشي هادر كالس حضور داشته باشند و فعاليت

 داشتند. 
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 :هاارزيابي اقدام

 خود ارزيابي 

كارهايي كه براي حل يا كاهش مسئله اجرا كرده بودم كه آيا راه انديشيدمبا خود ، در پايان طرح

 موفق و تاثيرگذار بوده است. نتايج اين ارزيابي در جدول زير آمده است.
 . خود ارزيابي 2جدول شماره 

 ميزان دستيابي به هدف نام معلم پژوهنده: زهرا رنجبر

 كم بسيار كم اهداف
متوس

 ط
 زياد

خيلي 

 زياد

مه  نا يت بر فا گذاري و ك تاثير ـــلي: افزايش  هدف اص

يازهاي  به ن ـــخگويي  پاس ـــي براي   آموزدانشآموزش

 ديرآموز پايه اول ابتدايي

    
 

به  مك  دير آموز براي  آموزدانشهدف جزئي اول: ك

 يادگيري و لذت بردن از كالس
     

و كشـف ، هدف جزئي دوم: كمك به پرورش اسـتعداد

 او و باال بردن اعتماد به نفس در اوي هاتوانايي
     

ـــوم: هارت هدف جزئي س قاء م ماعي هاارت ي اجت

      و هدايت او به سمت كارهاي گروهي آموزدانش

 
 ارزيابي توسط گروه ارزياب 

كه در  آموزدانشي اين هابا در نظر گرفتن تائيديه مدير و مشاور مدرسه و نمونه كارها و فعاليت

از بين رفته است  آموزدانشند كه تقريبا اين مساله و مشكل در شتگروه اذعان دا اينشد باميپيوست 

 و تغيير خوبي صورت گرفته است .

 
 . مشخصات گروه مشاور و ارزياب3جدول شماره 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي
 محل خدمت سمت رشته مدرک تحصيلي

 شاهد جواداالئمه) ع ( مدير ادبيات عرب فوق ليسانس آقاي علي كوچكي 1

 شاهد جواداالئمه) ع ( مشاور مشاوره فوق ليسانس خانم احمدي 2

 

 ج. ارزيابي توسط مراجعين
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و معاون و مشاور مدرسه نيز اثربخشي اقدامات صورت گرفته و تغييرات  مدير ،آموزدانشولي 

 را به شكل شفاهي و نيز مكتوب تاييد نمودند.  آموزدانشمثبت ايجاد شده در 

 گيري:نتيجه

 الف. نتايج اقدام پژوهي
، مصاحبه، ي مختلف جمع آوري اطالعات مانند مشاهدههادر اين اقدام پژوهي با استفاده از روش

ع( به علت دير آموزي خفيف و عدم -)ک آموزدانشمطالعه موارد خاص به بررسي اختالالت يادگيري 

ي مختلف و هاتمركز و دقت و توجه پرداخته شد. بعد از جمع آوري اطالعات و اجراي طرح و تمرين

آموزش انفرادي و تكرار و تمرين مطالب آموخته شده قبلي و تشويق مناسب براي هر پيشرفت و دادن 

ايجاد شد به طوري كه  آموزدانشحظه اي در پيشرفت قابل مال آموزدانشتكاليف جداگانه به اين 

رابطه بسيار صميمانه اي با اينجانب پيدا كرده و ترس و اضطراب از او دور شده بود و به راحتي سواالت 

و اعتماد به نفسش باال رفته بود و همكاري خوبي در كالس موقع تدريس و  كردميخود را مطرح 

 ي كه در درس امال و رياضي رتبه ي خوب را كسب كرده بود. به طور دادمياز خود نشان  هافعاليت

ان را آموزدانشي آينده در همان اوايل سال اين گونه از هاانشاءاهلل سعي بر آن دارم كه در سال

ارائه بدهم تا اين  هاي منسجم تر به آنهابيشتر و بهتر با برنامه ريزي كارهايشناسايي كرده و راه

از استرس  هاي آنهاخوردگي و بي عالقگي به درس و مدرسه نشوند و خانوادهان دچار سرآموزدانش

 رنج نبرند.

تغيير   ها و بررسي نتايج متوجه رسيدن به نتيجه وبعد از اجراي راهكارهاي جديد و انجام فعاليت

 ع( شدم از جمله: -)کآموزدانشدر  

 ي فارسي هاشناخت نشانه -1

 شناخت تركيب صامت و مصوت  -2
 يي بخش و صدا كشي كلمات توانا -3
 توانايي نوشتن كلمات  -4
 درک مفاهيم رياضي از ساده به مشكل  -5
 اش و خانواده آموزدانشاحساس رضايت  -6
 و يادگيري  هاافزايش عالقه به انجام فعاليت -7
    باال رفتن اعتماد به نفس و مشاركت در كارگروهي -8

 

  ب. پيشنهادها

  :دير آموز آموزدانشي پيشنهاد به خانواده
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دير آموز را اطالع رســاني كنيم تا به شــناخت بيشــتري در مورد  آموزدانشي هاخانواده -1

 شرايط فرزندشان و كمك به ايشان برسند. 
 دير آموز در منزل به صورت جبراني كار شود.  آموزدانشالزاما با  -2
 ن خاصي نباشد. دير آموز بايستي استمرار داشته باشد و منحصر به زما آموزدانشكار با  -3
ـــت آموزدانش -4 ـــكس ـــيلي دهاعليرغم ش بايد مورد تحقير و يش در امور تحص ر خانواده ن

 احترامي قرار گيرد. بي
 ي اجتماعي نيازمند است. هاي آموزشي به كسب مهارتهاكودک عالوه بر مهارت -5
 خانواده به صورت حضوري يا مكاتبه اي با معلم مدرسه در ارتباط مستمر باشد.  -6

 :)آموزگاران(پيشنهاد به همکاران
سنجش معرفي كنآموزدانش -1 شرايط را براي  سنجش آموزدانشد ) نان واجد  اني كه بدون 

 .اند(ثبت نام شده
صورت پذيرش دانش -2 شد و بالندگي در  شي را براي ر ستر آموز ضا و ب آموز آموزش پذير، ف

  .علمي و عملي داشته باشدآموز آموزش ديده، پيشرفت د تا دانشمهيا سازن آموزدانش
  .به زبان ساده آموزش داده شود -3
 .تمرين و تكرار زياد الزم است -4
 عدم ارفاق نمره جهت كسب قبولي -5
دير آموز در صــورت گذراندن مراتب علمي آموزشــي  آموزدانشتدابيري اتخاذ شــود كه  -6

 مربوطه به كالس باالتر برود.
ي خود را شناسايي هارسند كه نقطه ضعفبه سني ميان دير آموز آموزدانشكه  داشتبايد در نظر 

  .دهندكرده و پوشش مي
 پيشنهاد به مسئوالن:

 دير آموز آموزدانشاطالع رساني به مديران و معلمان در مورد شناخت  -1
 ان دير آموزآموزدانشاطالع رساني در مورد آموزش به  -2
 موزان ديرآآموزدانشاطالع رساني در مورد برقراري ارتباط با  -3
 ي آموزشي و باز آموزي براي موارد باالهابرپايي دوره -4
 ان ديرآموز توسط فرد يا افرادي خارج از مدرسه آموزدانشنظارت و سنجش يادگيري  -5
 جلوگيري از ارفاق نمره و قبولي  -6
 ديرآموز به آموزشگاه استثنايي به عنوان عقب مانده تحصيلي  آموزدانشجلوگيري از ارجاع  -7
ــفند ماه مراجعه آموزدانشگيري پي -8 ــتان و يا اس ــي در تابس ــص ــت تخص اني كه براي تس

  .ندكنمين
  .ندكنميان آموزش پذير كه به آموزشگاه استثنايي مراجعه نآموزدانشگيري پي -9

  .را پي گيري و بررسي كنند 9تا  4اقدام به تشكيل ستاد و يا گروهي كه موارد  -10
 ل از معلمين عادي و استثنايي ي علمي و آموزشي متشكهابرگزاري نشست -11
 به عنوان مثال آموزش در تابستان، وسعت بخشيدن به دامنه آموزش كودكان ديرآموز  -12
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 . هاي دانهصابرين، كتاب
پژوهش در عمل. با نظارت اداره كل آموزش و پرورش استان  .(1391شيرود، اسماعيل)ياري .8

 البرز، كرج: شاري.
 



 95  ........................................ خوانيرويکرد آموزش پژوهش محور، فرهنگ كتابچگونه توانستيم با 

 
 اقدام پژوه: فاطمه رهبري

 اقدام پژوه همکار: محبوبه حسيني شريفي

 آموزش ابتدايي كارشناسي علوم تربيتي، گرايشمدرك تحصيلي: 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي: 

 شهيد گشتاسبي ياستان مازندران، شهرستان آمل، دبستان پسرانه محل پژوهش:

  1396-97پژوهش: سال تحصيلي  تاريخ
 

 خواني را چگونه توانستيم با رويکرد آموزش پژوهش محور، فرهنگ كتاب

 آموزان ترويج دهيم؟در دانش
 

  :هدف پژوهش

  آموزان با به كارگيري رويكرد پژوهش محورخواني در دانشترويج فرهنگ كتاب -

 

  :پژوهشي هاپرسش

نه مي - فاده از رويكرد آموزش پژوهش توانيمچگو ـــت تاببا اس نگ ك خواني را در محور فره

 آموزان ترويج دهيم؟دانش

نه - خا تاب جاد ك يا اي نگ آ طات در ترويج فره با عات و ارت ناوري اطال ـــي مبتني بر ف ي كالس

 آموزان نقش دارد؟خواني در دانشكتاب

ئه - يا ارا نهآ خا تاب مات ك خد ـــي در ترويج ي  نه كالس خا تاب تاباي در ك نگ ك خواني در فره

 آموزان نقش دارد؟دانش

تعيين ، ارزشــيابي، هاي آموزشــيرســانه، هاي تدريسمحور )گامآيا طراحي آموزشــي پژوهش -

 آموزان نقش دارد؟تكاليف و...( در ترويج فرهنگ كتابخواني در دانش

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

سال تحصيلي ، فرهنگيان در رشته علوم تربيتي ي دانشگاهآموختهدانش، اينجانب فاطمه رهبري

تاسبي در شهرستان ي شهيد گشي پنجم دبستان پسرانهآموزگار پايه، در اولين سال خدمتم، 97-96

 آموز داشت.دانش 36بودم. اين كالس ، آمل

ـــاير دروسهاي خواندن در زبانبا توجه به اهميت مهارت ـــنجش ، آموزي و يادگيري س براي س

هارت نداري هايم يابي ،خوا ـــ جه ارزش ياس در جام دادم و در مق غازين ان بت نمودم. اكثر آ ندي ث ب
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سطح  خواندنآموزان در روخواني )دانش صريح متن از  روان و رعايت لحن( و مراحل درک اطالعات 

ـــتنباطدرک مطلب در حد خيلي ـــيدن به اس ـــير ، خوب و خوب قرار دارند. اما در رس تلفيق و تفس

ــتاطالعات متن الز ــند. با اين وجود، م اس ــته باش ــتري داش ــت بيش آموزان به اغلب دانش، ممارس

اكثراً بازگو ، وگوها آموزان در گفتدانش رغبت زيادي نداشــتند.، هاي مربوط به خواندن فعالفعاليت

ــتانيتاكنون كتاب كه كردند ــي)داس مذهبي و ...( زيادي مطالعه نكردند. تعداد ، علمي، هاي غيردرس

ــد مهرماه را مطالعه كرده بودند.  از طرفي آموزان مجلهدانش محدودي از هاي متنوع در واژهاز ي رش

 كنند. سخن گفتن استفاده نمي

در اين دبستان در حد مورد انتظار پويا و فعال ، به عنوان قلب مدرسه، ي آموزشگاهيكتابخانه

 شد.اي ارائه نميخدمات كتابخانه، نبود. به صورت منظم و منسجم

 اهدافبراساس ان رواج دارد. آموزدانشخواني در تعداد محدودي از متوجه شدم فرهنگ كتاب    

تجزيه ، آموزان را در استداللدر عنصر تعقل بايد دانش، ابتدايي دوره و تربيتي درسي برنامه تفصيلي

مطالعه و ، ن پژوهشاركامهمترين توانمند سازيم. با توجه به اين كه يكي از  پژوهش، و تحليل

 پي جويي اين مسئله ضرورت داشته است.، است. در واقع وانيكتابخ

شهر مطرح كردم. زيرا ايشان به نهادينه ساختن ي شهرستان قائممسئله را با آموزگار با تجربه

دهند و  اقدامات مؤثري در اين راستا اجرا نمودند. آموزان اهميت ميخواني در دانشفرهنگ كتاب

ان كالسم آموزدانشخواني در سازي فرهنگ كتابريزي در راستاي نهادينهبا برنامه تصميم گرفتيم

معاونين و آموزگار سال گذشته به دست ، ي اين مسئله با مديرگام برداريم. سپس اطالعاتي درباره

  آوردم.

 

  :اطالعاتها و منابع گردآوري داده

عوامل احتمالي كه موجب ، مطرح كرديماز ميان عوامل كلي نهادينه نشدن فرهنگ مطالعه كه 

ان و گفت آموزدانشرا طبقه بندي و شناسايي كرديم. بر اساس مشاهدات  بودبروز مسئله در كالسم 

خواني در عوامل احتمالي رواج نداشتن فرهنگ كتاب ،مصاحبه با مدير و معاونين و هاو گو با آن

شواهد اوليه را جهت ، تشخيص اقدام پژوهيي مشخص كرديم. در چرخهرا آموزان اين كالس دانش

 شده است.جمع آوري كرديم كه در نمودار زير خالصه ، تشخيص قطعي مسئله
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  :تحليل اطالعات و تجزيه

ي چهارم حاكي از بي انگيزگي به معاونين و آموزگار پايه، هاي حاصل از مصاحبه مديريافته

ي آموزشگاهي ان كالس است. فعال نبودن كتابخانهآموزدانشدر  خواني و ميزان اندک مطالعهكتاب

-مصاحبه، ساخت. طبق مشاهداتي كالسي نيز اين مسئله را دشوارتر ميدرمدرسه و نداشتن كتابخانه
در تابستان يك يا دو جلد  %61هايي كه  تكميل نمودند آموزان و پرسشنامههاي انجام شده با دانش

 3ان كتاب غير درسي خواندند. تنها آموزدانش %25ند . در مهرماه نيز كتاب غير درسي مطالعه كرد

ي ي شهرک محل زندگي خود عضو هستند. با توجه به تأثير ميزان مطالعهها در كتابخانهنفر از بچه

اي توسط حضار تكميل پرسشنامه ،ي ديدار با اوليادر جلسه، خواني فرزنداناوليا بر فرهنگ كتاب

ساعت در هفته  2نيز كمتر از  %45خوانند . يا در هفته منابع چاپي و غير چاپي نمياول %33گشت.

 دهد.ها را نشان ميرواج نداشتن فرهنگ كتاب خواني در خانواده، مطالعه دارند. اين آمار
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شواهد اوليه از منابع متنوع و متعدد عوامل مؤثر بر ترويج نداشتن و بندي اطالعات پس از جمع   

 :ان كالس در نمودار زير گنجانده شدآموزدانشخواني كتابفرهنگ 

 

 آموزان كالسخواني دانشعوامل مؤثر بر رواج نداشتن فرهنگ كتاب . 1نمودار

 

 :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنحل راه

ي با استفاده از مطالعه، ي مورد نظراوليه پيرامون عوامل ايجاد مسئله پس از گردآوري اطالعات

هايي دست يافتيم كه بر اساس منبع به راه حل، مصاحبه از همكاران و صاحب نظران ،كتب و مقاالت

 دسته بندي كرديم:  به شرح زير دريافت

 هاي برگرفته از كتب و مقاالت                                              راه حل

 (3/14راهكار، و پرورش )سند تحول بنيادين آموزشي كالسيخانهراه اندازي كتاب -

 )همان(ليت خواندن مشاركتي و گروه خوانياجراي فعا -

 (36: 1396، طرح اماني كتاب در كتاب خانه كالسي )شجاعي اجراي -

 (1391، خواني)باقريي كتاببرگزاري مسابقه -

 قصه گويي و داستان خواني معلم در كالس)همان( -

 (45: 1385، تدريس پژوهش محور)نشاط و حري -
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 هاي برگرفته از تجارب همکاران و اساتيدراه حل

 ي در زنگ هنرآموزدانشساخت كتاب داستان  -

 ي نوشته شدههابرگزاري نمايشگاه كتاب از كتاب -

 شاهنامه خواني -

 ان كتاب خوانآموزدانشتشويق  -

 انآموزدانشهاي خواندن و مطالعه به آموزش روش -

 هاي پيشنهادي راه حل 

 انآموزدانشاي به كمك خانهكالسي و فهرست نويسي كتابي خانهراه اندازي كتاب -

  libraryو يا  bank  bookو طرح اماني در نرم افزار  هاوارد كردن مشخصات كتاب -

 هاي امانت گرفته از كتابخانه و مجموعه سازي خالصههاخالصه نويسي از كتاب -

ها)ذكر مشخصات كتاب و منابع استفاده ي ارجاع دهي در تكاليف و فعاليتآموزش شيوه -

 شده( 

 تدريس معكوس و پيش خواني برخي دروس -

 خانه عمومي شهربازديد از كتاب -

 هاي درس فارسيبرگزاري نشست نقد كتاب بر اساس آموخته -

 هاي خوانده شدهاجراي نمايش از داستان -

ارزشيابي دروس ي كالسي در خانههاي كتابخواني و فعاليتاستفاده از مصاديق كتاب -

 مختلف

 

 :هاارزيابي اقدام

هاي حلسند تحول بنيادين يكي از معتبرترين مراجعي است كه در ابتدا با استناد به آن راه  

ساخت ، طراحي» در فصل ششم به 2/17و 3/18 ،3/14اجرا شده را اعتبار بخشي نموديم. راهكارهاي

آموزان و محتواي الكترونيكي متناسب با نياز دانشتوليد و به كارگيري ، و تجهيز مناسب كتابخانه

 باميايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمي عمو؛ مدارس

 .اشاره دارند «هاي نوين و در قالب شبكه ملي اطالعات و ارتباطاتاستفاده از فناوري

عالوه بر اين طي مصاحبه با چند نفر از صاحب نظران تعليم و تربيت استان مازندران و همكاران    

 را اولويت بندي كرديم. پيشنهاديهاي حلراه، دبستان

طور خواني بهآموزان به كتابي دانشانگيزه، هاحلهاي اجراي راهپژوهي و گامي تغيير اقدامدر چرخه  

-. ميزان مطالعهكردخواني پيشرفت هاي كتابآموزان در فعاليتيافت. مشاركت دانشچشمگيري ارتقا 
ي رفتار ها از طريق مشاهدهحلپس از اجراي راه 2يافت. شواهدآموزان نيز به تدريج افزايشي دانش
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د و مصاحبه با همكاران و مراجعه به اسنا، اوليا و همكاران، آموزانپرسشنامه از دانش، آموزاندانش

 گردآوري گرديد.  «2شواهد » مدارک
پذيري باال اطالعات را در با مسئوليت، آموزان كتابدارپويا و  فعال شد. دانش ،ي كالسيخانهكتاب

شدند. در هايشان زمان تحويل كتاب را يادآور ميهاي مخصوص ثبت نموده و به هم كالسيفرم

كردند. استقبال هاي كتابخانه را مرتب و تميز ميديدم قفسهها كوشا بودند و چندين بار بنگهداري كتا

روزه يك  4آموزان در فواصل آموزان از طرح اماني به قدري افزايش يافت كه در بهمن ماه دانشدانش

 زمان يك هفته بود. ،درصورتي كه در آغاز طرح اماني، رفتندگمي امانتجلد كتاب 

مراجعه ، د. جمع آوري اطالعاتشوميهاي پژوهش محور ديده آموزان فعاليتكار دانشدر پوشه

ها )آدرس آموزان مشخصات منابع فعاليتبه كتاب و ارجاع دهي مقدماتي را انجام دادند. نيمي از دانش

-دانشي همهكردند. هايشان يادداشت ميسايت اينترنتي و اطالعات كتاب شناسي( را در پايان نوشته
 خواندند.علمي و مذهبي را در خانه مي، نيز در طول ماه سه يا چهار جلد كتاب داستاني آموزان

سه جويا ، آموزان اين كالسدانش شد را از دفتر مدر ست و ند شوميزمان توزيع مجله ر درخوا

افزايش  متوجههمكاران دبســـتان نيز   زديد داشـــته باشـــند.با ميي عموخانهكردند مجددا از كتاب

 .شدندخواني ان به كتابآموزدانشرغبت 

هاي شفاهي با والدين و دوستان اكتفا هايشان به مصاحبهان در يافتن پاسخ پرسشآموزدانش

اطالعات كتاب شناسي  كردند.هاي اينترنتي مراجعه ميروزنامه و سايت، مجالت، ند و به كتابردكمين

 نوشتند.و مشخصات سايت را نيز در پايان فعاليت مي

 

    گيري و پيشنهادها:نتيجه

تفكر ، هاي حل مسئلهشامل مؤلفه كه محوررويكرد آموزش پژوهش ها با توجه بهراه حل   

باشد؛ تشريك مساعي و همكاري ميو اي ارتباط ميان رشته، ارتباط محتوا با تجربه فراگير، انتقادي

-مشاركت حداكثري دانش، اولياان و آموزدانشهاي مطالعه و خواندن به . آموزش روششدطراحي 
نمايش خالق از متون كتاب فارسي و .... در اين راستا موجب رواج پيدا كردن  ، هاآموزي در فعاليت

 فرهنگ كتاب خواني گرديد. 

)تاريخ تحويل و  ي كالسي و طرح امانيخانههاي كتابآموزان مشخصات كتاببا مشاركت دانش

با وجود اين كه سيستم رايانه و   وارد شد. library...( در نرم افزار و . آموزدانشنام ، دريافت كتاب

كرديم. كاربرد از نرم افزار استفاده مي در كالس سوم و دفتر مدرسه ،پروژكتور كالس سالم نبود ويدئو

-خانه شد. از طرفي جذابيت رسانهنرم افزار موجب سهولت در جست و جوي اطالعات مورد نياز كتاب
تعامل ، ي كار با نرم افزاران را افزايش داد و بستر تجربهآموزدانشرغبت ، آموزشي در اين طرحهاي 

 اي بهبود بخشيد. خانهها را با خدمات كتابآن
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اي با مشاركت خانه تا روزهاي پاياني سال تحصيلي اغلب خدمات كتابخانهاز ابتداي افتتاح كتاب

، تعيين مقررات و قوانين، د؛ كه عبارتند از: تعيين مكان كتابخانهان ارائه و يا شبيه سازي شآموزدانش

صدور كارت ، هابندي كتابفهرست بندي و رده، ثبت مشخصات كتاب، خانه به كتابتجهيز كتاب

، نشست نقد و بررسي كتاب، دعوت از كارشناسان، برگزاري نمايشگاه كتاب، معرفي كتاب، عضويت

 تميزكردن كتابخانه و ... . 

، ي رشدهايي مانند خوانش مجلهطراحي واحدهاي يادگيري پژوهش محور مانند تعيين فعاليت

هايي از دانش زباني درس استخراج نمونه، ساخت كتاب داستان، خالصه نويسي از كتاب مطالعه شده

خواني در اين خواندن مشاركتي و شاهنامه خواني در رواج يافتن فرهنگ كتاب، فارسي در مجله رشد

 اقدام پژوهي نقش قابل توجهي داشته است.

، جو عاطفي نامتعادل در خانواده، وضعيت نامناسب اقتصادي، ي والدينباال نبودن ميزان مطالعه

ي مدرسه و خانهفعال نبودن كتاب، آموزان اهل مطالعهتشويق نشدن دانش، سطح تحصيالت والدين

ـــت. آن چه در آغاز طرح آموزاخواني دانش.... در غني نبودن فرهنگ كتاب ن اين كالس تأثير گذاش

در نظر ، ايخانهي خدمات كتابي ارائهها در تصــميمات ويژهمشــورت با بچه، مورد توجه قرار گرفت

شتن ويژگي شناختي دانشدا شان، آموزانهاي روان ساخت ، احترام به اظهار نظرات صت براي  ايجاد فر

آموزان شد تا حدي كه داوطلبانه به ي دانشموجب افزايش انگيزه ،كتاب داستان و هديه دادن كتاب

بخشـــي از اوقات فراغت خود را در خانه با و  شـــدهي كالســـي مشـــغول خانهي خدمات كتابارائه

 ذراندند.گميي كتاب مطالعه
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 هاي آموزش پژوهش محورمتناسب با مؤلفه اقدامات انجام شده. 2نمودار 

 

 د:شوميپيشنهاد 

ي اقدام پژوهي را در قالب مجموعه هاها طرحمعاونت پژوهش ادارات آموزش و پرورش استان -

 همكاران قرار گيرد.ي مقاالت چاپ نمايند تا مورد استفاده
خواني را به طور كتابمسابقات فرهنگي و هنري ادارات آموزش و پرورش  ،ي پژوهشهاواحد -

 مستمر برگزار كنند.

آموزش روش  -

 خواندن انتقادي

برگزاري  -

 نشست نقد كتاب

طرح سؤال از  -

كتاب خوانده 

 شده  

هامؤلفه هامؤلفه 

مطالعه براي  -

طرح جابربن 

 حيان
خواندن براي  -

-انجام فعاليت

هاي كتاب علوم 

و مطالعات 

 اجتماعي
برگزاري  -

 مسابقه

 كتابخواني  

آموزش  -

روش خواندن 

 انتقادي

برگزاري  -

نشست نقد 

 كتاب

طرح سؤال  -

از كتاب 

 خوانده شده  

افتتاح كتاب  -

ي كالسيخانه  

خواندن  -

 مشاركتي

اجراي  -

نمايش از متن 

 خوانده شده

بازديد  -

جمعي از 

كتابخانه 

 عمومي

ساخت  -

 كتاب داستان

پيش خواني  -

درس مطالعات 

 اجتماعي

  

 

فهرست  -

-بندي كتاب

هاي كتابخانه 

 كالسي
خوانش  -

مجله رشد 

آموزدانش  
خالصه  -

نويسي از 

آزمون  -كتاب 

عملكردي 

رياضي مرتبط 

 با كتابخانه
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طرح معرفي  و مسابقات كتاب خواني، مديران مدارس و معاونين در برگزاري نمايشگاه كتاب -

 كتاب همت گمارند.

 خواني اهميت دهند.  يس به كتابمعلمان در مراحل مختلف طراحي آموزشي و تدر -

 هاي آموزش پژوهش محور را در تدريس و تعيين تكاليف مورد توجه قرار دهند.معلمان مؤلفه -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي عمومي شهرخانهبازديد از كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 آموزي رشد دانشخوانش مجله                                                    ي كالسي     خانهافتتاح كتاب 
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 105  ................................... ( ...همکاري و  اعتماد، تبيين سرمايه اجتماعي )ارزشها،چگونه توانستيم با 

 

 
 

 

 

 سيدعلي خوارزمي        حسين سربلوكي آراني  و همکاران ماشااله مشکيني، اقدام پژوه:

 كارشناسي ارشد حديث و علوم قرآني، كارشناسي ارشد رياضي  كارشناسي ارشد مديريت دولتي ، مدرك تحصيلي : 

 كارشناس سنجش سمت فعلي: 

 مديريت آموزش و پرورشدوره تحصيلي : 

 مديريت آموزش و پرورش كاشانمحل پژوهش :

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

 همکاري و ....( چگونه توانستيم با تبيين سرمايه اجتماعي ) ارزش ها،اعتماد،

 روابط بين همکاران اجرايي مدارس شهرستان كاشان را بهبود ببخشيم؟
 

شهرستان  مدارس ييهمكاران اجرا يندر بهبود روابط ب ياجتماع يهسرما يينتب ينحوه يبررس : هدف پژوهش

 كاشان 

 اهداف فرعي :

 چگونگي ايجاد زبان مشترک براي تركيب اطالعات همكاران .1

 رشد احساس هويت جمعي در بين همكاران با تقويت خودشناسي و اعتماد نفس  .2

 تعيين نقش اعتماد بين همكاران در رشد ارتباطات سازماني  .3

 بررسي نقش ابعاد سرمايه اجتماعي در تعامالت اجتماعي بين همكاران  .4

 : پژوهشپرسش هاي 

 راه هاي تبيين سرمايه اجتماعي در بين همكاران اجرايي مدارس كاشان كدامند؟ .1

ــرمايه اجتماعي )همكاري وارزش .2 ــناختي س در بهبود روابط بين همكاران اجرايي مدارس ها(  نقش ابعاد ش

 كاشان چيست؟

متقابل، اعتماد و تعهد( در بهبود روابط بين همكاران اجرايي  اي ســـرمايه اجتماعي )فهمنقش ابعاد رابطه .3

 مدارس كاشان چيست؟

ــبكه .4 ــرمايه اجتماعي )ش ــاختاري س  ها و روابط( در بهبود روابط بين همكاران اجرايي مدارس نقش ابعاد س

 كاشان چيست؟

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 
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جزو يكي از بزرگترين مناطق  نيروي انسانيشهرستان كاشان از نظر آماري، پراكندگي مدارس و 

شود. در اين منطقه به علت وسعت، پراكندگي، تنوع مدارس، تنوع و آمار استان اصفهان محسوب مي

هرساله به جرگه كادر اجرايي مدارس باعث شده بود كه و ورود نيروهاي جديد  نيروي انسانيباالي 

به علت عدم شناخت كاركنان از يكديگر، ارتباطات بين كاركنان در حد ضعيف و يا به صورت رسمي 

ها باشد. پيامد منفي در نتيجه اين ارتباطات ضعيف بين كاركنان باعث شده بود كه در قالب بخشنامه

سواالت همكاران و رفع مشكالت به واحد سنجش و ارزشيابي فشار و حجم كار در پاسخگويي به 

تحصيلي منتقل شود. محدوديت زمان و خطوط ارتباطي و ترافيك تماس ها جهت رفع مشكالت 

همكاران باعث شده بود كه همكاران مدت ها جهت برقراري ارتباط ، پرسيدن سواالت و رفع مشكالت 

 مورد در مديران نظري دانش ه مراجعه نمايند. ضعفمعطل شده يا اينكه شخصا جهت پرسش به ادار

 اجرايي همكاران هايمهارت و نظري دانش سرمايه اجتماعي، ضعف از گيري بهره ضرورت و اهميت

 در همكارانه، مشاركت هايحلافراد، راه بين اجتماعي هاي ارتباطي، تعاملشيوه از استفاده زمينه در

اعتماد به ديگران تا حدودي مشهود بود كه داليل آن را  و همكاري به تمايل اجتماعي، هايشبكه

 اعتماد ر، ضعف درانجام كا ييكنواختمركز، استفاده كم از پتانسيل همكاران،  از بودن توان در دورمي

 متقابل برشمرد. 

سرمايه اجتماعي  .گذاري و اندازه گيري آن مشكل استنامشهود است و ارزش اجتماعي سرمايه

آنچه  (.57، 1388)بيدختي، نظري،  كنديادگيرنده نزديك ميو ها را به سازمان دانش محور انسازم

را تئوري هاي رشد و توسعه نتوانستند براي تفاوت كشورهاي در حال توسعه با شرايط يكسان بيان 

اين هاي انسجام، شبكه روابط، اعتماد و مشاركت توانست كنند، سرمايه اجتماعي بر مبناي چارچوب

 امور راس در را خودكنترلي و اجبار جانشين را رضايت اجتماعي حلقه مفقوده را آشكار كند. سرمايه

 (.34 ،1384 علوي،)دهدمي قرار

ها و عناصر سازمان اجتماعي مثل اعتماد، از نظر پاتنام سرمايه اجتماعي عبارت است از ويژگي

جامعه از طريق فراهم كردن زمينه اعمال هماهنگ هنجارها و شبكه هايي كه قادرند به ارتقاء كاركرد 

 قرار استفاده مورد اجتماعي سرمايه عملياتي تعريف در تواندمي كه عناصري (.2003باشند)فيلد،

 :از عبارتند گيرند،

 جزء افراد جمعي هايكنش و دارد بستگي افراد بين اجتماعي تعامل به اجتماعي سرمايه .1

 .است آن ناپذير جدايي

 محوريت مفهوم اين در طرفه دو منابع به دستيابي براي تالش و همكارانه هايحل راه براي جستجو .2

 .دارد اساسي

  .دارد وجود تعاريف اكثر در افراد بين اعتماد و همكاري به تمايل اجتماعي، هاي شبكه در مشاركت .3

سرمايه اجتماعي يك ظرفيت يا هنجار غيررسمي است كه همكاري ميان افراد و نهادهاي يك جامعه را ارتقاء 
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ي اجتماعي براي رسيدن به اهداف خود عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و امكانات، به عواملي بخشد. هر شبكهمي

ز نياز دارد تا گروه را به سمت دستيابي به هدف همانند اعتماد، تعهد، روابط، همكاري، مسئوليت پذيري و ... ني

 مبتني بر ارزش ها و معيارهاي موجود در جامعه هدايت كند. 

بعد  -2بعد ساختاري  -1گيرند:ميسه بعد را براي سرمايه اجتماعي در نظر ( 25، 1398)وشالگناهاپيت و 

 مورد استفاده قرار گرفته است. وشالگناهاپيت و در اين اقدام پژوهي مدل  . يبعد شناخت -3و ارتباطي 

ي همكاران و مصــاحبه باكارشــناســان، آوري اطالعات حاصــل از پرســشــنامه ويژهاقدام پژوهان پس از جمع

ها پرداخته و دريافتند كه عوامل مؤثر در ايجاد مديران، معاونان، به بررســـي و تجزيه و تحليل و تفســـير پاســـخ

 زير بوده است: ارتباطات ضعيف بين همكاران به شرح

 هاي قوي روابط مبتني بر اعتماد و همكاري در بين همكاران صف و ستادنبود شبكه -1

 اهميت الزم ندادن به سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش -2

جمعي  مشاركت هاي سرمايه اجتماعي جهت حضور در كارهايشبكه در همكاران مشخص نبودن جايگاه -3

 سازمان

 همكاران بين در پاسخگويي و تعهد پذيري، كم رنگ بودن مسئوليت -4

همكاران كه مانع انتقال  مياندر  ضعيف بين گروهي پيوندهاي وجوداز گروه،  درک مشترک كم بودن  -5

 دانش بين آنان مي شود

 قابليت و ساختن آنها، به علت ضعف انگيزش هماهنگ عوض به همديگر از سازماني هاي سازي گروه جدا -6

 تبادل دانش اطالعاتي بين همكاران 
 شكست در بين همكاران  پذيرش انتقاد و تحمل ضعيف بودن روحيه -7
 يادگرفته شده اطالعات و دانش همكاران در تسهيم مشخص نبودن نقش -8

در تحقيق حاضر كه از نوع پژوهش در عمل بوده است، در پي آن بوديم تا با استفاده از ابزارهاي معتبر علمي 

هاي مورد نياز براي هاي الزم با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد مسأله و دستيابي به راه حلآوري دادهبه جمع

 به اجراي آنها بپردازيم. حل آن پرداخته، تا پس از انتخاب و اعتباربخشي مناسب، 

 

 :  اطالعاتمنابع گردآوري داده ها و 

كارشناسان  مختلف، از مراجعات در و شد نظيمت سؤال چند مفيدتر، اطالعات كسب منظوربهمصاحبه: 

نقش اعتماد در رشد ارتباطات سازماني، جلوگيري از  هاي هر سه مقطع، مديران و معاونان اجرايي، در موردآموزش

 فرسودگي شغلي، راه هاي استفاده از دانش پنهان سوال شد.

هاي قوي بر اساس روابط مبتني بر اعتماد و همكاري شكل چند نمونه از پاسخ همكاران چنين بود: شبكه

گيرد؛ اعتماد چراغ راه پيشرفت در كارهاست؛ تشكيل گروه قابل دسترسي از افراد، در انتقال دانش موثر است؛ مي
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هاي اجتماعي كند؛ ايجاد گروهگروه در فضاي مجازي در تسهيم دانش و انتقال تجربيات كمك زيادي ميايجاد يك 

 .كندتر ميدسترسي به همكاران را جهت تبادل اطالعات آسان

ميزان تمايل شركت  ي دسترسي به ديگران،الگوي ارتباط همكاران با يكديگر، نحوه مانند باز)واگرا(: پرسش

ها بدين صورت بود: درگذشته از سرمايه اجتماعي به عنوان يك هاي گروهي با همكاران. برخي از پاسخدر فعاليت

استفاده نشده بود. تمايل حضور در گروه مديريت  به طور صحيحعنصر تعاملي در افزايش دانش و تبادل تجربه ها 

 اطالعات و تجربيات خود را به ديگران منتقل كنم. دارمشده را داريم. در صورت لزوم تمايل 

 طرّاحي ينامهپرسش. است هاداده آوريجمع هايراه ترينمطمئن و ترينآسان از يكي نامهپرسش پرسشنامه:

 ( بود كه1385لي و مشبكي) قليچبرگرفته از ديدگاه ناهاپيت و گوشال و تحقيقات  پژوهياقدام اين به مربوط يشده

 بايست به سواالت آن پاسخ دهند.مي دهندگانپاسخ

پس از جمع آوري اطالعات و جمع بندي آن ها، و اطالعاتي كه از بحث و تبادل نظر در ستاد امتحانات : 

مجالت و مقاالت به دست آورديم ، مجددا در جلسه همكاران مجرب و مشاور كه در اداره حضورداشتند، مورد 

 قرارداديم و به جمع بندي زير رسيديم: بررسي و تجزيه و تحليل

 هاي جديدهاي اجرايي و امتحانات با جديت بيشتر مخصوصا ورودينامهآموزش همكاران در زمينه آيين .1

بازديد از مدارس به صورت مستمر و منظم و تبادل اطالعات و تجربيات بين كارشناسان، نماينده مديران  .2

 و كارگروه ارزيابي.

 تكريم همكاران و ارتقاي جايگاه معاونين اجرايي در بين مديران مدارس.تالش در جهت  .3

 پاسخگويي همكاران اجرايي به انتظارات واحد سنجش و ارزشيابي.  .4

هاي مديريت در بخش هاي نياسر و قمصر و هاي تشكيل شده در نمايندگيانتقال تجربيات در گروه .5

 جوشقان قالي با پيگيري مسئولين نمايندگي.

 عملكرد.  ارزيابي فرم در اد لحاظ كردن  كار آفريني همكارانپيشنه .6

 جلسه در كار گروهي اساس بر اقدام هايو فراهم كردن زمينه  هاگيري تصميم در شفافيت .7

 رسمي 

هاي ارتباطي، راه افزايش چگونگي مورد در هاي آموزشيمحترم و سرگروه همكاران از تن چند با: مطالعه 

 هايافزايش توانايي سرمايه اجتماعي و افزايش كاشان، جهت مدارس اجرايي دانش در بين همكارانانتقال و تسهيم 

 كتاب يمطالعه و تهيه از زمينه بود.پس اين هايي در كتاب كه نتيجه آن منجر به معرفي نموديم مشورت آنها در

 مند شديم.ها از آنها بهرهحلو در ارايه راه  نموده يادداشت را بود مناسب نظرمان به كه نكاتي ها،

 موجود وضع خصهاي كمي شا ب:

 ارائه زيرشرح  به قسمت اين در كه شد استفاده ي پرسشنامهنتايج استخراج شده از موجود وضع تعيين براي
 :گرددمي
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 اجتماعي رابطه اي: سرمايه

 شان تعامالت سابقه خاطر به افراد با يكديگر كه است شخصي روابط نوعي اجتماعي سرمايه ايرابطه عنصر
لي و  تعهد )قليچ فهم متقابل، اعتماد، از: عبارتند سرمايه اجتماعي از بعد اين هاي جنبه مهم ترين .كنند مي برقرار

در  جهت شركتميزان تمايل اعضاء  مشترک است. هايديدگاهو  در برگيرنده هدفها (. اين بعد1385مشبكي، 

 باشد. ميان اعضاء مي تركادهنده ميزان فرهنگ مشهاي گروهي سازمان نشانفعاليت
 ابعاد سرمايه اجتماعي رابطه اي .1جدول 

 ياجتماع هيسرما اجتماعي رابطه اي سرمايه تعهد فهم متقابل اعتماد 

 3.155 3.1527 3.087 3.211 3.305 ميانگين

 
 

 
 سرمايه اجتماعيبعد رابطه اي متغيرهاي مقايسه  . 1نمودار 

 

 ساختاري: اجتماعي سرمايه

 دانش( )مثل منابع به دسترسي امكان اي روابط شبكه كه است اين اجتماعي سرمايه تئوري اصلي پيشنهاد
شبكي،  سازند)قليچ مي فراهم را صي پيوندهاي بين افراد و يا  (.1385لي و م شخ ساختاري به پيكربندي غير بعد 

 كاري، مطلوب وجود سيستم و ، سازمان مناسبپيوند شبكهروابط، واحدهاي اجتماعي اشاره دارد. اين بعد شامل 
 مختلف است. در امور افراد مناسب انتخاب كاري و هاي روهتشكيل گ

 
 ابعاد سرمايه اجتماعي ساختاري . 2جدول 

 شبکه روابط 
سازمان 

 مناسب
اجتماعي  سرمايه

 ساختاري
 هيسرما

 ياجتماع

 3.1555 3.2855 3.2875 3.2374 3.3333 ميانگين

  

 

 

2/93
3/13/23/33/4

اعتماد فهم متقابل تعهد سرمایه 
اجتماعی 
رابطه ای
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 مقايسه متغيرهاي بعد ساختاري سرمايه اجتماعي. 2نمودار 
 :شناختياجتماعي  سرمايه

شاره شناختي عنصر  مشترک معاني هاي و سيستم و تفسيرها تعبيرها مظاهر، كننده فراهم كه دارد منابعي به ا
ست. ها گروه ميان در شنامه(124: 1389 يني،)چگ ا س شان داد . نتايج پر  قرار اگر دهندمي همكاران ترجيحها ن

ست به يكديگر كمك كنند سمي دريچه كار از اين ، ا شترکو ارزش دروني ميل طبق آن، نه قانوني و ر  هاي م
سان دوستانه هاي خصلت روي از با ديگران همكاري به مايل افراد است ممكن گيرد. هرچند صورت و فرهنگ  ان

 سازماني مشترک باشند.
 ابعاد سرمايه اجتماعي رابطه اي . 1جدول 

 همکاري ارزش ها 
 سرمايه بعد شناختي

 اجتماعي
 اجتماعي سرمايه

 3.1555 3.0282 3.1338 2.9225 ميانگين
 

 
 اجتماعي سرمايه شناختي بعد متغيرهاي مقايسه . 3 نمودار

 :  وتحليل اطالعاتتجزيه

 امتحانات، مطالعه، ستاد در نظر تبادل و بحث پرسشنامه، بازپاسخ، مانند مصاحبه، پرسش هاييروش از استفاده با

شاهده و سنجي م ضع با رابطه در هاداده آوريجمع به همكاران، از نظر سيله به و پرداخته، موجود و  يافته ها اين و

 :است هاداده تحليل و تجزيه حاصل زير نتايج. برديم پي موجود يمسأله آمدن وجود به داليل و علل به

2/8
2/9

3
3/1
3/2

ها ارزش  همکاری بعد شناختي 
سرمایه اجتماعی
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  هاي رتبه حسب بر اجتماعي سرمايه يرهايمتغ ارزش زانيم نييتع . 4 جدول
 فريدمن( طرح)آزمون انجام از قبل ميانگين

 
 اهرتبه

 ميانگين رتبه متغير رديف  

 4.82 روابط 1

 4.51 شبكه 2

 4.13 فهم متقابل 3

 3.96 اعتماد 4

 3.94 همكاري 5

 3.58 تعهد 6

 3.07 ارزش ها 7

 
شنامهپس از جمع س ستفاده از آوري پر سي آنها با ا هاي آماري براي كه يكي از آزمون آزمون فريدمنها و برر

سه ستفاده كرديم. همانطوري چند متغير از نظر ميانگين رتبه ها ميمقاي شد، ا شاهده جدول در كه با  شودمي م
شبكهر صورت به ارزش زانيم نييتع سرمايه اجتماعي به ترتيب يرهايمتغ متقابل، اعتماد، همكاري،  فهم ها،وابط 

ست آمدند. باالترينتعهد و ارزش ست مولفه به مربوط پايين ترين رتبه روابط  و به مربوط رتبه ها به د  .ارزش ها ا
شترين روابط  داراي شاخص كه معنا اين به ارزش ها داده  شاخص به اهميت كمترين مقابل در و بوده اهميت بي

شده است. نتايج به دست آمده باعث شد كه ما بيشتر روي تقويت روابط، با ايجاد اعتماد و همكاري بيشتر در بين 
شنامههمكاران بپردازيم.  س شان داد كه همكاران ترجيحنتايج پر از  به همكاران خود كمك كنند، اما دهندمي ها ن

شخص اين نتايج شد. در سازماني ساز و كارهاي بر مبتني كاراين كه دهندمي ترجيح شد آنها م  عوامل ميان با

و حاكي از تفاوت سليقه ها و ارزش  بوده تر ضعيف عوامل از بقيهها ارزش سازمان،  در اجتماعي سرمايه به مربوط
 بايستي جهت نزديك تر شدن ارزش ها و دست يافتن  به فرهنگ سازماني مشترک و هاي متفاوت همكاران دارد

 تالش نمود.
كه در آنها فهم متقابل، تعهد و اعتماد  ييهاسازماندر بررسي پاسخ پرسش باز )واگرا( به اين نتيجه رسيديم  

از خود در جهت اســتثمار  تيرا صــرف حراســت و حما يزمان اندك ،در ســطح باالتري قرار دارد، افراد در تعامالت
ــدن م ــورت  ترياعتماد باال با و تبادل اطالعات ندينماينش ــتريزمان  گيرد و افرادميص را جهت فكر كردن،  بيش

 در اختيار دارند. ينيكارآفر تينوآوري و در نها ت،يخالق
 حياتي امري هاســازمان همة در ها گروه و افراد بين از مصــاحبه با همكاران به اين نتيجه رســيديم ارتباطات

صلي جوهر و است ست افراد از ايمجموعه ارتباطات، وجود بدون سازمان يك شود.مي محسوب اجتماعي نظام ا  ا
صريح اط كار بر روي تبادل .دهندمي را انجام مجزايي وظايف كه ضمني و   قدماتمهمكاران، العات و انتقال دانش 

 را پديد مي آورد.نوآوري در سازمان  وخالقيت در افراد  ، رشدهاي جديدشكوفايي ايده

 



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

112 

 : هااجراي آنهاي موقتي جديد و حل راه

شد و تقويت هنجارهاي همکارانه .1 ست در  تحمل و انتقادپذيري روحيه پرورش: در اين زمينه به ر شك

نمونه اي از آن در تصميم گيري انتخاب معاون اجرايي نمونه بود كه با مشورت و مشاوره  .همكاران پرداختيم

از ســرگروه ها قرار شــد كه كارشــناســان ســنجش كانديداها را انتخاب و همكاران راي بدهند و معاون نمونه 

منتقدين را قانع ي صدر، همكاران توانستند انتخاب شود كه با انتقاد بعضي روبرو شد و با پاسخگويي و سعه

 كنند و با سالمت از مسئله عبور كنيم.

جام .2 هاي ان عاليت با آموزش  ف ناوري از گيريبهره امروزه :ICTمرتبط  طات و اطالعات ف با  عنوان به ارت

صر مهمترين ست گرفته قرار تاكيد مورد ديگران دانش در شدن سهيم جهاني، جامعة با تعامل عن  اين در. ا

به اين منظور  اسـت، برخوردار مهمي بسـيار جايگاه از آموزش يعني دانش، توليد و توسـعه اصـلي ركن ميان

 براي همكاران آموزش نرم افزار هاي مختلف و ويندوز در نظر گرفتيم. 

در طول سال نوشتن برنامه مدون بازديد از مدارس و همکاري با واحد ارزيابي عملکرد در بازديد ها:  .3

تحصيلي با هماهنگي واحد ارزيابي عملكرد در روزهاي سه شنبه هر هفته براي بازديد و مراجعه حضوري به 

شي مي سرك شيوه عملكرد آنها تعدادي از مدارس  شناكرديم و از نزديك با  صورت وجود مي آ شديم و در 

ستيم كه در صدد رفع آنها برآيند و فضاي كار خوارويي به همكاران تذكر داده و از آنها ميها، با گشادهكاستي

 تبديل به يك فضاي تبادل دانش و تجربيات شود.

شي :  .4 شتر و بهينه تجربيات و دانشتهيه مطالب كمك آموز ساخت براي انتقال بي ضمني به تهيه و  هاي 

هاي اجرايي و آموزشي در قالب پاور پوينت، بروشور هاي نصب برنامه، آيين نامههاي آموزشي در زمينهبرنامه

ـــاو جزوه آموزشـــي براي مديران و معاونين اجرايي پرداختيم. همچنين اقدام به  ل خريد پنل پيامكي و ارس

هاي مختلف و اطالع رساني ها در زمينه كارهاي مهم و ضروري  به همكاران در طول سال پيامك به مناسبت

 تحصيلي نموديم.  

شاركت افزايش ميزان .5 شکالت همکاران ديگر:  م سخگويي به م با توجه به هنجارهاي همکاران در پا

يش اعتماد و تســهيل در همكاري بين اعضــاي ي آن افزاي متقابل از ديدگاه پاتنام كه مهمترين فايدهمعامله

گروه است، به تشكيل گروه فيزيكي و مجازي، جلسات حضوري براي همكاران و عضويت آنها، شنيدن نظرات 

و مشكالت در انجام كارهاي محوله، پرداختيم. در اين راستا جهت مشاركت بيشتر همكاران در انتقال تجربه 

سن سان  شنا سهيم دانش كار سعي ميو دانش، ت سخ ندهيم و همكاران را به جش  سواالت پا كرديم ابتدا به 

 شد. چالش كشيده و در آخر جمع بندي كنيم كه خود باعث تعميق در يادگيري مي

سانه بهره گيري از نقش .6 شي هاي ر  در يادگيرندگان اندازه هر يادگيري: ااا ياددهي فرآيند در آموز

ــند، آورده دســت به را آن به نزديك يا بيشــتري اول دســت تجارب خود زندگي طول  موفقيت با و بهتر باش

شتري ستفاده از نرم افزارهايي همچون . دهند افزايش را خود ادراكات تا بود خواهند قادر بي  anyآموزش با ا
desk   هاي شــد كه همكاران با اســتفاده از راهنماييو كنترل عملكرد همكاران با رايانه از راه دور، باعث مي
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يا متني، به انجام مراحل برنامه و رفع مشكل ايجاد شده بپردازند و اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنند  تلفني

 شد.كه اين امر موجب احساس خرسندي و لذت مي

در اين مرحله براي تشويق و ترغيب همكاران براي انجام  :صدور بخشنامه ها با ذكر ماده ي آيين نامه اي .7

سنج شنامهامورات مختلف در حوزه  صدور بخ ها به ذكر جزئيات مراحل انجام كار پرداخته و در موارد ش در 

شنايي و عملكرد بهتر ميمهم به بيان ماده آيين نامه ضوع، جهت آ پرداختيم. با انجام اين رويه در كنار اي مو

 و توجه هاآموزش و افزايش دانش همكاران به دنبال جلب اعتماد و رفع ديدگاه تحكمي در صــدور بخشــنامه

ـــازمان و در نهايت بوديم كه اين  پرورش و آموزش در تيمي كار به ويژه موجب ايده پروري و نوآوري در س

 .شد پذيري ،تعهد و پاسخگويي در بين همكارانرشد مسئوليت

ستاي ارتقاي منزلت و تعامالت بيشتر همكاران، براي تعيين سرگروه براي هر سه مقطع تحصيلي:  .8 در را

هاي معاونين اجرايي را انجام داديم و براي هاي درسي انتخابات سرگروههت ارتباط بيشتر با گروهاولين بار ج

هر مقطع دو سرگروه انتخاب كرديم. انتخاب سرگروه به عنوان يك پل ارتباطي باعث شد كه حجم زيادي از 

اطالعات بين همكاران هاي غيررسمي تبادل كارهاي با واسطه از واحد سنجش كاسته شود و با تشكيل گروه

 با سرعت بيشتري صورت گيرد.

شاده روي و صدر سعه بردن باال .9 سخگويي جهت گ صدر در  همکاران: به پا سعه ي  جهت باال بردن 

 پاسخگويي به همكاران راه هاي زير را انتخاب نموديم:

شكل برخورد از هاي خالف انتظار آماده كرده و براي بدترين فضاي ذهني خود را براي شنيدن حرف -1

 طرف همكاران آماده بوديم.

 كرديم.براي برخورد با رفتارهاي خالف انتظار ديگران جمالت مثبت و سكوت را به خود تلقين مي– 2

هاي عجوالنه و تنبيهي براي همكاران خودداري  و آرامش خود را در گفتار با آنها گيرياز تصـــميم – 3

 كرديم.حفظ مي

 كرديم.و پيشنهادات همكاران تالش ميدر پذيرفتن سخنان – 4

سهيل ارتباطات :  .10 ضاي مجازي در ت ستفاده از ف براي  وبالگدر فضـاي مجازي گروهي را ايجاد و از  ا

 آموزش موضوعات مختلف به همكاران استفاده كرديم. 

سات توجيهي در زمان .11 شکيل جل شي: ت به هاي مختلف و آموزش آيين نامه هاي اجرايي و آموز

هاي اجرايي و آموزشــي، منظور در جلســات حضــوري و غيرحضــوري با تهيه بروشــورهايي از آيين نامهاين 

 نصب ويندوز و ترفندهاي سيستمي به توضيح و تشريح مطالب پرداختيم.

 

 ها :ارزيابي اقدام

 اجرايي، و همكاران عملكردي مديران هايفعاليت مشاهده ها،اشتدياد بررسي با 96-97تحصيلي  سال اواخر در
نظرسنجي  نامه پرسش االت سو همكاران به پاسخ مديران و بررسي مصاحبه، سواالت همكاران به پاسخ بنديجمع
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 بررسي نظر معاون آموزشي، چنين هم، همكاران اجرايي و مديران از تن بازخورد چند بررسي طرح، اجراي از پس
سان اداره، نماينده مديران، از تن چند شنا سال، نتايج بررسي بازخورد و مدارس هايفعاليت مورد در كار  در پايان 

 گردد: مي ارائه زير شرح به كمي و كيفي هايرشد شاخص قالب در حاصله

 مطلوب وضع كيفي هايشاخص الف.

 كنيم:خود بيان مي ادعاي اثبات جهت را هاييمطلوب مالک وضع تعيين براي
 كارشناسانرويي گشاده و خوب اخالق از همكاران رضايتي انتقادپذيري در همكاران و افزايش روحيه .1

 .سنجش

استقبال همكاران از جشنواره تجربيات برتر و كسب رتبه برتر استاني و راهيابي به مرحله كشوري نسبت به  .2
 سال گذشته 

پيام ارتباطي، دانشي و  500هاي مجازي و تبادل بيش از درصدي همكاران در گروه 95عضويت بيش از  .3
 اي بين همكاران هتجرب

تكنولوژي و توانايي همكاران براي انجام امور  از استفاده زمينه در همكاران هايمهارت و نظري دانش تقويت .4
 مربوط به حوزه سنجش 

ارتقاي جايگاه معاونين اجرايي در بين مسئولين اداره و مدارس، انتخاب يك نفر به عنوان نمونه استاني و  .5
 رشد صد درصدي صدور تقديرنامه 

سرگروه به عنوان يك پل ارتباطي كه باعث تشكيل گروه هاي غيررسمي تبادل اطالعات بين  6انتخاب  .6
 همكاران با سرعت بيشتر شد.

و رفع ديدگاه تحكمي همكاران  ايي آيين نامهبخشنامه ها با ذكر مادهدرصد( 80حداكثري)بيش از صدور .7
 هادر صدور بخشنامه

و كنترل عملكرد همكاران با    any deskدرصدي آموزش و رفع مشكل با استفاده از نرم افزار  50انجام  .8
 رايانه از راه دور 

به  هاي مجازي و تمايلمشكالت همكاران ديگر در گروهدرصدي همكاران در پاسخگويي به 70مشاركت .9
 وظايف محوله متعهدانه انجام

ها براي همكاران از طريق پنل پيامك خريداري هاي مختلف و اطالع رسانينوبت پيامك به مناسبت 34ارسال  .10
 شده

درصدي امور مربوط به سنجش پيش از موقع مقرر به علت اطالع داشتن و حل مشكالت پيش  99انجام  .11
 هاي عضو آمده در گروه

هاي الزم در طول فرايند مدرسه حمايتي و آموزش 30بازديد و ارزيابي از وضعيت امور دفتري و سيستمي .12
 بازديد

رشد مسئوليت پذيري ،تعهد و پاسخگويي و كاهش يت و در نها بين همكارانپروري و نوآوري در ايدهتقويت  .13
 معني دار خطاهاي همكاران 
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 مطلوب وضع كمي خصهاي شا ب:
 گردد:ها ي كمي به شرح زير ارائه ميبراي تعيين وضع مطلوب از اعداد و ارقام نيز استفاده شد كه در قالب شاخص

 : جدول رشد شاخص ها بعد از انجام طرح 5جدول 

 

ارسال 

 پيامك

انجام پيش از 

موعد امور 

مربوط به 

 سنجش

 مشاركت

همكاران در 

پاسخگويي به 

 مشكالت

حجم آموزش و رفع 

مشكل با استفاده از نرم 

 افزار
any desk 

صدور 

ها با بخشنامه

ي آيين ذكر ماده

 اينامه

صدور 

 تقديرنامه

ارسال پيام در 

 گروه ها

34 

 نوبت
 درصد 50 درصد 70 درصد 99

 80بيش از 

 درصد

 85حدود 

 درصد

 500بيش از 

 پيام

 

 

 
 . مقايسه ي متغيرهاي)خرده مقياس هاي( سرمايه هاي اجتماعي بر اساس نتايج پرسشنامه4نمودار 

 

 ارزشيابي تاثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن
پس از انجام اقدام پژوهي و به منظور تكميل كار، نتايج حاصـــله را در اختيار همكاران خود جهت تجزيه و 

 حاصل شد:تحليل و نقد قرار داديم و نتايج زير را 

نتايج بازخورد از طريق پرسشنامه از همكاران و گروه نقاد همراه و مشاورين ما، پس از انجام اقدام پژوهي  -1

 ابعاد مختلف سرمايهنشان داد كه 

اجتماعي در بين همكاران بيشــتر از ابتداي طرح شــده و باعث شــده اســت كه تبادل اطالعات بين همكاران 

هاي مورد نياز، دسترسي هاي ارتباطي با همكاران، دستيابي به فرمبيشتر صورت گيرد و با تفكر بيشتر در مورد راه

2/6
2/7
2/8
2/9

3
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5

د 
ما

عت
ا

ل
قاب

مت
م 

فه

هد
تع

ط
واب

ر

كه
شب

ها
ش 

رز
ا

ي
كار

هم

ماي
سر

ي 
ه ا

بط
 را

عد
ب

ه 
…

ماي
سر

ي 
تار

اخ
 س

عد
ب

ه 
…

ماي
سر

ي 
خت

شنا
د 

بع
ه 

…

ي
ماع

جت
ه ا

ماي
سر
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و گوشــال  تي( ، ناهاپ1987) لريم قاتيتحق جيحاصــله با نتا جينتابه اطالعات و تشــكيل پرونده صــورت گيرد. 

 .دارد ي( همخوان 1389( و محرم زاده و همكاران )1387پور ) ي( ، قل1998)

به راه  يريتمد باالي يلتما پرسشنامه پس از انجام طرح نشان از رشد و ي درشاخص همكار يرشد باال -2

 با اذعان همكاران نتايج نشــان از رشــد روحيه دارد.همكاران  كارشــناســان ســنجش به كمكو همكارانه   يهاحل

ـــاركت و همكاريريت، مد ينكاركنان ا ياندر م يميو ت يگروه با همكاران و بين همكاران در امور مختلف  يمش

 .باشديم

سرمايه – 3 ساختاري  شد آن پس از انجام طرح باال بودن ميانگين بعد  سبت به ابعاد ديگر و ر ي اجتماعي ن

 يبترك يكديگربا  يفانجام وظا يمنابعشــان را برا يگرها و ديدها اطالعات، يريتمد ينكاركنان ادهد كه نشــان مي

ـــات همد كاركنانكنند.يم  يكار يهايمها و تگروه يكاركردها يابر گذارند و مديريتياحترام م يگربه احســـاس

اطالعات و نظرات خود  يريگ يممعموال هنگام تصم رند ودا يرابطه خوب يكديگرقائل است.كاركنان با  ياديارزش ز

همچنين در  كنند.يمدانش و تجربه،  يمو تقســـ يمتســـه يگرو داوطلبانه با همد يلم ياز روو مبادله  يكديگررا با 

شكل  شهنگام بروز م سالم با  يدمف يايوهبه  كنند بطور منطقي يكديگر را و تالش مي كنند يبحث و گفتگو م يكديگرو 

 . قانع نمايند

 گردد، پذيرانعطاف و باز جوي جو سازماني بين همكاران ما و كارشناسان دايره سنجش، كه كرديم تالش - 4

سنجي و بازخورد  يكديگر به متقابل اعتماد و احترام بر مبتني جوي، چنين افراد در رابطه كه ايبه گونه شد. نظر با

صاحبهاز همكاران در طول فرايند،  شاور ما پس از انجام اقدام پژوه ،م سش از همكاران و گروه نقاد همراه و م  يپر

 از ايجاد چنين جوي رضايت دارند. نشان داد كه

سعه  -5 شد همكاري نيروها در انجام امور  تو شي به امر فناوري اطالعات باعث ر و انتقال تجربيات،كيفيت بخ

هاي آموزشــي در بلند مدت،  روز آمد آموزش، دســترســي آســان به منابع اطالعاتي و انتقال دانش، كاهش هزينه

هاي واحد نمودن و بازآموزي همكاران و افزايش مهارت شغل و دانش آنان، ايجاد انگيزه و تالش و نوآوري در برنامه

 سنجش شد.

سعه -6 سبت به تواناييسعه با تو سان، از پيش داوري ن شنا صدر كار هاي همكاران جلوگيري و برخورد ي 

 تر از قبل شد.كارشناسان سنجش صميمي

سرگروه -7 شنهاد  سي گروه بنديبه پي ساس يي اجرا ينمعاون هاي در شد و بر ا كميته بهبود مديران انجام 

   ح معاونين اجرايي برنامه ريزي شد.مقدمات گروه بندي و جلسات مشابه كميته بهبود در سط
 

 گيري:نتيجه

بازخوردها پس از انجام اقدام پژوهي نشان داد كه سطح اعتماد همكاران افزايش يافته و باعث شده تبادل 

اطالعات بين همكاران بيشتر صورت گيرد و با تفكر بيشتر روي مسائل متمركز شوند و خالقيت و نوآوري آنها نيز 

 يكديگر به متقابل اعتماد و احترام بر افراد مبتني رابطه كه اي بگونه شد پذير انعطاف و جو كاري بازتقويت گردد. 

  .كرد را فراهم اجتماعي سرمايه بيشتر رفتارهاي چه بروز هر زمينه كه بود
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ــرما ــاختاري س ــاختارها و فرآ ياجتماع هيبعد س ــخگو رينظ ،يتيريمد ندهاييدر رابطه با س و  رانيمد ييپاس

شفاف شان،  صم تيرهبران بر مبناي عملكرد صم زانيم ري،يگميدر ت ساس كارگروه رييگميت تنظيم  يو اقدام بر ا

شد. كارهاي محوله به همكاران در اسرع وقت و بعضاً پيش از موعد مقرر در بخشنامه ها انجام مي شد. اعالم نتايج 

هاي پايان دوره پيش از اعالم نتايج هدايت اهينامهبه موقع و ســـريع همكاران در پايان دوره، چاپ و تحويل گو

سامانه سال به موقع اطالعات به  صيلي، ار شبكهتح شكال موارد احتمالي از طريق  هاي داخلي و هاي مربوطه، رفع ا

شكيل گروه سمي بين همكاران، ت شرفت ارتباطات غير ر سنجش، پي سي  شنا سايت كار هاي مجازي و مراجعه به 

هاي بين واحدي ناشــي از بعد ســاختاري ســرمايه اجتماعي، از ديگر ژه هاي كاري از طريق شــبكهانجام امور و پرو

ــرح زير  ــرمايه اجتماعي بش ــت آمده بود. در پايان اقدام پژوهي جدول تعيين ميزان ارزش متغيرهاي س نتايج بدس

 تغيير نمود.
  ميانگين هاي رتبه حسب بر اجتماعي سرمايه يرهايمتغ ارزش زانيم نييتع جدول .6 جدول

 فريدمن( )آزمون طرح انجام از بعد

 اهرتبه

 ميانگين رتبه متغير رديف  

 4.61 ارزش ها 1

 4.32 همكاري 2

 4.12 روابط 3

 3.98 اعتماد 4

 3.82 شبكه 5

 3.58 فهم متقابل 6

 3.58 تعهد 7

 

به  مربوط ارزش نمود. باالترين سرمايه اجتماعي تغيير يرهايارزش متغ زانيم طبق اطالعات جدول، ترتيب

كه به  دادند همكاران با انجام طرح اقدام پژوهي ترجيح تعهد است. متغير به مربوط ارزش كمترين ها وارزش متغير

هاي انسان دوستانه و ارزش هاي دروني، خصلت ميل مطابق غيررسمي دريچه از همكاران خود كمك كنند، آنهم

 مشترک. 

همكاران  يحو صر يكه بر روي تبادل اطالعات و انتقال دانش ضمن يريبا تاثي شناختي اجتماع يهسرماافزايش 

اعتماد  ايجاد .شدنوآوري در سازمان  در افراد و به نوبه خود باعث يتخالق و يدهاي جديدها يي، موجب شكوفادارد

تبادل  خود يبه نوبه وندهايپ نيو ا تري بين همكاران شديقو يوندهايباعث پ رانيكارشناسان و مد نيب دربيشتر 

ايجاد جو صميمي، دوستانه و منسجم و مشوق در مديريت باعث  تعارض دهيسازش با پد .كرد لياطالعات را تسه

 كه شودمي منفي دريافت بازخورد مانع سازماني همكاران شد. از آنجا كه ضعف ارتباطاتهمكاري بين مديريت و 

 زمان اصالحي در هايفعاليت است، رشد سرمايه اجتماعي باعث شد مؤثر سازماني توسعه و تغييرات از ممانعت در
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  بهبود يافت. گيريتصميم شرايطي كيفيت چنين و در گيرند انجام مناسب
 با ارتباط و تعامل فرصــت اجتماعي، واحد يك اعضــاي كه يابندمي توســعه بيشـتر زماني مشـترک، هاينگرش

ــله با كمتر كردن. كنند پيدا را يكديگر ــجام يكديگر بين همكاران روابط با با هاتماس ارتباطات و زماني يفاص  انس

 تر شد. همكاران به يكديگر نزديك هايديدگاه گرفت و شكل بيشتري

 

 
 پرسشنامه( اجتماعي)بررسي سرمايه ابعاد هايمتغيير يمقايسه . 5 نمودار

 

  هاپيشنهاد

 مشترک  زبان ايجاد -1
 مشترک  تجربيات ايجاد شبكه -2
رويكرد افراد حضــور در  اين پرورش: با و آموزش در تيمي كار به ويژه توجه و ســازي شــبكه آموزش -3

صل در گروه شترک را به عنوان يك ا سيدن به اهداف م ها و انجام كار تيمي و با هم بودن و تالش براي ر

ضور درگروه سرمايه افزايي در فعاليتها با ايجاد همسرلوحه امور زندگي قرار دهند و با ح ها و ارتباطات، 

 را تقويت كنند.اجتماعي در جامعه 

2/8
3

3/2
3/4

ه بعد رابط
ای 

سرمایه 
اجتماعی 

بعد 
ساختاری 
سرمایه 
اجتماعی 

بعد 
شناختي 
سرمایه 
اجتماعی

سرمایه 
اجتماعی

قبل از انجام طرح

2بعد از انجام طرح
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 اعظم شمس اقدام پژوه:

 كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسيمدرك تحصيلي: 

 دبيرسمت فعلي: 

 متوسطه دومدوره تحصيلي: 

 دبيرستان دخترانه استعدادهاي درخشان فرزانگان گچساران محل پژوهش:

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

 ان پاايه دهم آموزدانشارتباط كالمي  يهامهارتوانستم چگونه ت

 ؟ي مشاركتي تقويت كنمهابا اجراي فعاليترا 
 

 ان پايه دهم آموزدانشتقويت مهارت ارتباطي  :هدف پژوهش

  :پژوهشي هاپرسش

 انم چيست؟آموزدانشعلل ضعف مهارت ارتباطي  -1

كرده تا انگيزه كافي براي  برقراري ارتباط انم را متوجه اهميت مهارتآموزدانشچگونه  -2

 تقويت آن را در آنها بوجود بياورم؟

م انآموزدانشبهترين و كارآمدترين روش براي مرتفع كردن ضعف مهارت ارتباطي  -3

 ؟كنم مهارت هاي ارتباطي آنان را تقويت توانم چيست و چگونه مي

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

. هستم دبيرستان دخترانه فرزانگان شهرستان گچساران مشغول به تدريسدر  1393از سال 

، ي دهم و يازدهم به عهده من است. در اين مدرسههازبان انگليسي كالس درس امسال تدريس

نند و در طول سال تحصيلي دو بار در خواميساعت زبان خارجه  4ان در طول هفته آموزدانش

نمره  12ند. آزمون كتبي كنميشركت   و شفاهي( ي كتبيها)آزموندرس  اينهاي پايان ترم آزمون

و آزمون  را به خود اختصاص مي دهد  درک مطلب و مهارت نوشتاري، واژگان  و ي گرامرهااز بخش

آزمون گفتاري از  شد. بامي و شنيداري نمره اي مهارت گفتاري 4شفاهي اين درس شامل دو آزمون 

 و ايفاي نقش. ، مصاحبه، گويي د: تكشوميسه قسمت تشكيل 
تاري و آزمون مهارت گف، پيش از برگزاري امتحانات كتبي پاياني نوبت اول، 1396اواخر آذر 

ي گذشته هاطبق روال سال، انآموزدانشديماه پس از ارزشيابي كتبي  و در شنيداري پاياني برگزار شد
ان آموزدانشفعلي  فتم كه سطح توانش زبانيبه تجزيه و تحليل نتايج آزمون نوبت اول پرداختم و دريا

با اهداف آموزشي اين واحد درسي بطور كامل تطابق ندارد. در حاليكه هدف اين واحد درسي توانمند 
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نتايج آزمون شفاهي مشخص كرد كه بيشتر . ان در استفاده زبان انگليسي استآموزدانشساختن 
با اين اميد   صميم گرفتم يك اقدام پژوهي انجام دهملذا ت ان به اين هدف دست نيافته اند.آموزدانش

 .مرتفع گردانم مطلوب مشكل موجود را به نحويكه بتوانم 
 

  :اطالعاتو  هامنابع گردآوري داده
ـــئله  ـــخيص مس ـــيلي نوبتدر پايان بعد از تش ـــال تحص جهت گردآوري اطالعات از ، اول س

 ي كيفي و كمي استفاده كردم.هاشاخص
در اولين جلسه و ياس صفر تا چهار دسته بندي كردم گفتاري نوبت اول آنها را در مقنتايج آزمون 

در اختيارشان قرار ي آزمون كتبي هابرگه ،نوبت دوم تحصيلي كه در هفته اول بهمن ماه برگزار شد
ز يي كه در آزمون مهارت شنيداري و گفتاري كسب كرده بودند را به آنها اعالم كردم. اهانمره و دادم

سپس  شوم وعلت را از خود آنها جويا سعي كردم و  پايين بودن نمرات آزمون گفتاري آنها گفتم
ي غير ق مصاحبهيان از طرآموزدانشلذا با تكيه بر اظهارات خود  ، راهــكارهاي ممكن را بكار گيرم

براي  ي كتاب درسيهامطالب و فعاليت بردم كهپياين موضوع رسمي يعني گفتگوي دوستانه به 
استفاده زمان و فرصت آنها براي بيان كردند كه  دانش آموزانمهمچنين  آماده سازي آنها جوابگو نيست.

متوجه شدم كه  هاي بيشترو سوال گفتگوبا  .صحيح و معنادار از زبان در كالس درس بسيار كم است
ا از دست داده اند و در نتيجه انگيزه الزم براي يادگيري زبان ر، آنها دردوره متوسطه اول بنا به داليلي

 ي زبان به شكل معلم مدار بوده و كالسهاتاكنون نقش فعالي در كالس زبان نداشته اند و سابقا كالس
ي تحصيلي آزمون مهارت گفتاري هاو در پايان نوبت بصورت متكلم الوحده بودن معلم اداره مي شده

 برگزار نمي شده است. ،به اين شكل
انم در جهت توسعه آموزدانشپس از اين جلسه اطمينان حاصل كردم كه به منظور كمك به 

بر آن شدم تا با گردآوري هايم ايجاد كنم. يستي تغييراتي در كالسبامي كال-ي ارتباطيهامهارت
ب ان نقاط ضعف آنها را شناسايي و جهت تقويت آنها راهكارهاي مناسآموزدانشو با كمك خود  هاداده
 ،ان خواستم تا هر كدامشان به طور جداگانه طي يك گزارشآموزدانشكنم. بنابراين از  جستجورا 

حل براي  دهند. به آنها گفتم داليلي كه ذكر مي كنند،داليل عدم موفقيت خود را به من اطالع 
دريافت پس از  كنند. مطرحبه دقت  راداليل  خود از آنها خواستم كه در گزارش و هستند مهممشكل 

ي گزارش عدم موفقيت در آزمون مهارت گفتاري نوبت اول و مطالعه آنها تصميم گرفتم تا هابرگه
 مورد و بر اساس فراواني آنها دسته بندي كنم. 8مشكالت گزارش شده را جهت فهم بهتر در 

به براي دستيابي به راه حل اين مشكل ابتدا در جلسه گردهمايي دبيران شهرستان با همكارانم 
آموزانشان در آزمون مهارت گفتاري سؤال كردم. گفتگو پرداختم و از آنها درباره نحوه عملكرد دانش
آموزان آنها هم در اين مهارت ضعيف كردند دانشنكته جالب براي من اين بود كه اكثر آنها اظهار مي

دم. پاسخ اول مربوط هستند. وقتي راهكارهاي آنان براي حل اين مشكل را جويا شدم به دو پاسخ رسي
كردند. آنها معتقد بودند كه اين آزمون به همكاراني بود كه در مدارس عادي يا هنرستان تدريس مي
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 آموزان خود ندارند و همينتوقع زيادي از دانش و سخت است آموزان اينگونه مدارس بسياربراي دانش
برايشان قابل قبول  ،متن را بيان كنند اي از آني متون درس روخواني كرده و خالصهكه بتوانند از رو

دريافت  ،است. پاسخ دوم را از چند همكار كه مانند خودم در مدارس خاص مشغول به تدريس بودند
توانند به صورت آموزان ميها، اين تكليف را هم دانشكردم. نظر آنها اين بود كه مانند ساير فعاليت

 آموزان موفق انجام دهند.فكري دانش و هم در كالس تحت نظارت معلم و با كمك گروهي و
 

  :تحليل اطالعات و تجزيه
هاي گزارش و بررسي نتايج آزمون نوبت اول و برگهمطالعه  كه از طرق مختلف مثل ياطالعاتبا 

 به نتايج مهمي دست يافتم.كردم،  يجمع آور ،و گفتگو با همكارانم دانش آموزان داليل عدم موفقيت
گرامر و واژگان دچار مشكل هستند  آموزان من در بخشمن نشان داد بيشتر دانش هاي كمي بهداده

دليل پايين  گويي ومكالمه درباره موضوعات خواسته شده بهو همچنين صحبت كردن بصورت تك
. با مراجعه مشكل داشتنددر بكارگيري لحن و آهنگ كالم و  برايشان دشوار استبودن اطالعات زباني 

آموزان متوجه شدم آزمون مهارت گفتاري نوبت اول دانشزارش داليل عدم موفقيت در ي گهابه برگه
و  بوده استآموزش كافي در خصوص گرامر و واژگان  عدم دريافت اين مشكالت به دليل كه بيشتر

. و حاال سؤالي بودند همچنين مهارت تحقيق در اينترنت و جستجوي مطالب مورد نظر را كسب نكرده
هن داشتم اين بود كه بهترين و كارآمدترين روش براي مرتفع كردن اين مشكالت كدام كه من در ذ

 است؟
زبان ندارند از آموزان من در كالس فرصت كافي براي استفاده كه دانش هاي كيفي پيدا بوداز داده

تاكنون همچنين دانش زباني آنها محدود به مطالب كتاب درسي است و ديگر اينكه بعضي از آنها  و
اند. بنابراين براي تغيير شرايط موجود بايد اقدامي انجام ي زباني را نياموختههاروش تقويت مهارت

 ؟برآيمتوانستم از پس اين مهم دادم. اما چگونه ميمي
اينكه چه  .هاي آنها برايم جاي تأمل و تحقيق داشتگفتگو با همكارانم در باره اين مسئله و پاسخ

آموزانم در تقويت اين مهارت كمك كنم، دغدغه تا بتوانم به همه دانش بگيرمش اقدامي را در پي
ه سراغ تحقيقات و منابع موجود در اين زمينه بروم اي شد تا بانگيزهذهنيم شده بود. همه اين سؤاالت 

ممكن را براي حل اين مشكل  هايراه حلو كارآمدترين  مسؤاالت را برايها بهترين پاسختا وسعي كنم 
 پيدا كنم.
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 :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه
آموزان و همكارانم و همچنين مطالعه پيشينه تحقيق به تجزيه و تحليل پس از مصاحبه با دانش

 آنها پرداخته و به راهكارهاي زير دست يافتم:
 گروهيكار  -3واژگان  و گرامر مستقيم آموزش  -2ايجاد انگيزه  -1

اقدامات زير را به كار گرفتم: تعريف اهداف، ايجاد محيطي امن  ،آموزانانگيزه در دانش براي ايجاد
ت، پيشنهاد جايزه و پاداش، تخصيص مسئوليت،  انجام رقابت مثب ، ايجادو  عاري از تهديد

كالس درس و چيدمان با  فناوريتشويق و تقدير، توجه به عاليق، ادغام ، كار بصورت گروهي
 اي.هبه صورت داير

هاي و واژگان به صورت مستقيم انواع مختلفي از استراتژي گرامرجهت آموزش خالقانه تدريس 
گيري درباره مواد آموزشي، آموزان در فرآيند تصميمآموزشي را به كار بستم. مانند شركت دادن دانش

گرامر  بصورت تحقيق و  ،ده، تدريس سرگرم كننقوت و ضعف و بهترين روش يادگيري بررسي نقاط
 هاي جديد.هاي گروهي، ايجاد فرصت تمرين مطالب جديد در موقعيتپژوهش، اجراي فعاليت

گونه عمل كردم:  چيدمان كالس به راحت ترين جهت اجراي موفق كارگروهي در كالس بدين
قسيم كار هاي چالشي، تشكل، انتخاب سرگروه، وضع مقررات و اصول كار گروهي، ارائه فعاليت

آموزان، توضيح دستورالعمل ها و عالئق  فردي دانشها، مهارتمنصفانه، توجه به سطح دانش، تفاوت
حل و فصل اختالف نظرهاي پيش آمده بين و  هافعاليت بطور واضح،  نظارت مستقيم بر كار گروه

 .هااعضاء گروه
 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه
ان و گرامر و اجراي استفاده از روش آموزش مستقيم واژگبا  96-97من در طول سال تحصيلي 

هاي آموزانم براي انجام اين فعاليتعالوه بر اينكه توانستم در دانش هايي به شيوه مشاركتيفعاليت
و از آنها هاي مختلف آنها را شناسايي تر شده، تواناييكمفيد انگيزه ايجاد كنم، توانستم به آنها نزدي

ت موجود استفاده كرده و تالش نمودم فراگيري اين مهارت مهم و تا حدي دشوار را براي تغيير وضعي
 را شاداب و با نشاط تر كنم.  مو فضاي كالس نمايمبراي آنها تسهيل 

كنم جهت مرتفع ساختن مشكالت ه زبان خارجه انگليسي پيشنهاد ميلذا به همكارانم در گرو
شان، ن پس از شناخت نقاط ضعفهاي كالمي آنايت مهارتآزمون گفتاري زبان و تقوآموزان در دانش

هاي ياددهي و يادگيري مشاركتي تاكيد زشي جذاب، طراحي و اجراي فعاليتبر استفاده از مواد آمو
 و از تاثير مثبت تشويق و شاداب سازي جو كالس غافل نشوند. نمايند
رنت ساير دبيران از رايانه، اينتگيري كنم به منظور بهرههمچنين به مديران مدارس توصيه مي 

افزاري و افزاري و نرممکانات سختا هاي درس، عالوه بر فراهم ساختنامكانات فناوري در كالس
اينترنت در محيط مدرسه جهت آموزش مهارت كار با رايانه و تحقيق در ، امکان اتصال آنها به اينترنت

  و اينترنت برگزار كنند.هاي آموزش كار با رايانه آموزان كالسبراي دانش
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 نام و نام خانوادگي اقدام پژوه: مرضيه شهبازي

 تحصيلي: كارشناسي روانشناسي و آموزش كودكان استثناييمدرك 

 سمت فعلي: آموزگار

 دوره تحصيلي: ابتدايي

 ، ايالمهالگمحل پژوهش: آموزشگاه استثنايي 

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

و  يكردن هدفمند را با روش كنترل محرك يچيچگونه توانستم مهارت ق

 اول آموزش دهم هيپا يتوان ذهنآموز كمبه دانش يساز رهيزنج
 

 اهداف پژوهش:

  ي ريز دستهاچهيماهي استفاده از ابزار و تقويت هامهارترشد راههاي 

 ان آموزدانشبه  هدفمند مهارت قيچي كردن و ارائه راهكارهايي براي افزايش آموزش صحيح

 سازياز طريق كنترل محركي و زنجيره

 

 ي پژوهش:هاپرسش

  وجود دارد؟ ي ريز دستهاچهيماهي استفاده از ابزار و تقويت هامهارترشد چه راههاي براي 

 ان را از طريق كنترل محركي و آموزدانشبه  هدفمند مهارت قيچي كردنتوان چگونه مي

 سازي افزايش داد؟زنجيره

 

 تبيين مسئله در وضعيت موجود:
ساز و كارهاي خاص خود را طلب ميآموزان با نيازهاي آموزش و يادگيري دانش نمايد. در ويژه، 

آموزشــي بســيار الزم و ضــروري اســت. از طرفي بحث يادگيري نيز اســتفاده از ابزار و وســايل كمك
ست براي بعضي از دانش سايل ممكن ا ستفاده از اين و شد، چرا كه ا آموزان با نيازهاي ويژه مشكل با

حركتي نيز از توانايي خوبي برخودار نيستند. لذا الزم است در  هايگروهي از اين افراد از نظر فعاليت
ي بررس مورددر در همين راستا، ي خان رزايمپژوهشي كه نويد اين خصوص تدابيري خاص انديشيد. 

ـــت بر روي  ديرآموز انجام داده  انآموزدانشي يادگيري هامهارتتأثير آموزش حركات ظريف دس
ـــت ـــخصي ذهني هاتيفعالي حركتي ظريف در هاتيفعالنقش ، اس ـــدهمش براي  توانديمكه  ش

 ي قرار بگيرد.بخشتواني هاتياولوان ديرآموز جز آموزدانش
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 بوده ذهني مشغول تدريس توانكميي كه در پايه آمادگي و اول كودكان هاسالدر  پژوهاقدام

 خصوصاً  دارند مشكلي حركتي ظريف هامهارتان در آموزدانشمتوجه شد كه بيشتر  است

الوه بر دست ع ، بايدزيرا كودک براي كنش بر اشيا .دشومياز ابزار استفاده  هاآنيي كه در هامهارت

 نمايد. استفاده مثل قيچي از يك ابزار هم 

يز از ن هستمكه من در آن مشغول به تدريس  گلهانفره دبستان استثنايي دخترانه  پنجكالس  

ن هدفمند كردقيچي خصوصاًكردن ان اين كالس در مهارت قيچيآموزدانشده و نبو مستثنااين قاعده 

رت )استفاده از . با توجه به مطالعاتي كه در اين زمينه انجام دادم تصميم گرفتم اين مهادارند مشكل

به نام  آموزانمدانشهدفمند( را با روش كنترل محركي و زنجيره سازي به يكي از  صورتبهقيچي 

 آموزش دهم.نسرين 

مفاهيم ، نوشتن، است در تكاليف مربوط به خواندن 2ذهني توانكمو هم  1او كه هم فلج مغزي

و  4ظريف ي حركتيهامهارتدر  اما دكنميخوب عمل  3ي حركتي درشتهامهارترياضي و 

كردن هدفمند مشكل دارد و رفتارهاي پرخاشگرانه از خود بروز ي استفاده از ابزار مثل قيچيهامهارت

ي احساسات پرخاشگرانه است و هيتخلچون استفاده از قيچي و بريدن راه بسيار خوبي براي ، دهديم

تصميم گرفتم مهارت قيچي  ني؛ بنابرادكنمياحساس سكون و آرامش  ،كودک پس از كار با قيچي

 محركي و زنجيره سازي به او آموزش دهم.كردن هدفمند را با روش كنترل 

 

 :هادادهمنابع گردآوري اطالعات و 

 شواهد نظري:

 ادبيات نظري: -1

 ي استفاده از ابزار:هامهارترشد 
ي دستي است زيرا كودک بايد براي كنش هامهارتاز ساير  تردهيچيپي استفاده از ابزار هامهارت 

ي ابزار براي خيلي از ريكارگبهبر اشيا عالوه بر دست از يك ابزار هم استفاده نمايد. رشد مهارت 
تكاليف مدرسه و كاري ضروري است. هماهنگي حركتي ، تفريح، بازي، ي بهداشت فرديهاتيفعال

، كردننخ، كه در انجام تكاليفي نظير نوشتني ريز دست هاچهيماهبه رشد و تكامل  ماًيمستقظريف 
همه  زيآمتيموفق. انجام استمربوط ، دشومي كاربردهبهو قيچي كردن  هاچيپو  هامهرهسوار كردن 

. قيچي كردن دشوميمثبت و موفقيت تحصيلي  خود پندارهاين تكاليف دستي موجب رشد يك 

                                                           
1. Cerebral Palsy 
2. Mental Retardation 
3. Gross 
4. Fine 
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لذا به  .زياد دارد استفادهدر زندگي روزمره ي حركتي ظريف سطح باالتر است كه هامهارت ازجمله
شست و مياني و حركات ، انگشت سبابه ژهيو)بههماهنگي و تسلط كامل بر حركات انگشتان دست 

حفظ وضعيت ، هماهنگي و استحكام در حركات ناحيه مچ دست، (متقابل اين انگشتان با يكديگر
دارد. اين مهارت همچنين هماهنگي  نياز دست دوثبات ناحيه شانه و آرنج و عملكرد هماهنگ ، بازوها

 .طلبديمي خوببهرا  1چشم و دست

 
 روش كنترل محركي و زنجيره سازي:

ز قبل آموزش رفتارهايي است كه ا، انآموزدانشي ايجاد رفتارهاي مطلوب تازه در هاروشهدف 
 زنجيره سازي است. هاروشموجود نيستند يكي از اين  آنهارفتار  در خزانه

گاهي آكردن الزم است مفهوم كنترل محركي توضيح داده شود زيرا پيش از معرفي روش زنجيره
محركي  اگر رفتاري در حضور از اين مفهوم براي آشنايي كامل با روش زنجيره كردن ضروري است.

رک . اين محرک كه محابدييماحتمال انجام آن رفتار در حضور آن محرک افزايش  ،شود تقويت
، انجامديمكه حضور آن به ايجاد رفتار  دكنميمحرک پيشايند عمل  صورتبه دشوميوانده تميزي خ

ي ساده اجزا زنجيره سازي روش در در چنين حالتي گويند كه رفتار زير كنترل محرک درآمده است.
. به رفتار دشومييك رفتار پيچيده ظاهر  هاآنو از تركيب  ندشوميهم قرار داده  به دنبالرفتاري 

مجموعه  ي رفتاري و بهرهيزنجي هاحلقه، ديآيم به دسترفتار پيچيده  هاآني كه از پيوند اساده
ي رفتار لقهحزنجيره رفتاري گويند. در زنجيره سازي تنها آخرين  هاحلقهرفتار حاصل از پيوند اين 

 (221: 1392، گستري) .دشوميتقويت 
 

 :2تقويت متناوب )سهمي(
 ي درست تقويتهاپاسخبلكه برخي از  دشوميني درست تقويت هاپاسخدر تقويت متناوب همه 

 توانديمون . اين برنامه تقويت در برابر خاموشي بسيار مقاوم است و چدشومينو بعضي ديگر تقويت 
 پاسخ با نرخ بااليي را ايجاد كند به همين دليل اثر بيشتري دارد.

ن برنامه در اي، استفاده كردم نوع است كه من از برنامه نسبي متغير برنامه تقويت سهمي چند 
ولي  دشوميپاسخ درست پس از تعدادي تقويت ، كه اثرگذارترين نوع برنامه تقويت متناوب است

، خدامرادي، درخشان نژاد) .دشوميكه چندمين رفتار درستش تقويت  داندينم( جودرمانكيس )
1393: 131) 

 شواهد تجربي:

 ميكرديممواقعي كه با قيچي كار ، ي حركتي ظريف و هنرهامهارتنسرين در ساعات درسي 

شود. او در بقيه  عالقهيبكه نسبت به اين ساعات درسي  شديممشكل داشت و اين مسئله باعث 

                                                           
1. Hand-eye co-ordination 
2. PRE 
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 آموزدانش نيترزرنگساعات درسي عملكرد خوبي دارد و بهتر است بگويم كه در بقيه ساعات درسي 

 ست.كالس ا

مشكل حركتي جدي در دستانش ندارد اما  نكهيا بااما در مهارت قيچي كردن مشكل دارد و  

كردن هدفمند كاغذ را از روي خط قيچي كند. اين مسئله مرا بر آن داشت تا مهارت قيچي تواندينم

آورده . يكي از نمونه كارهاي نسرين در زير كاركنمرا با روش كنترل محركي و زنجيره سازي با او 

 شده است.

 
 اطالعات: ليوتحلهيتجز 

در ايجاد مسئله شناسايي  مؤثرعوامل  نيترمهمدر اين روش ، از روش ترسيم مفاهيم استفاده كردم

 نمودار آن آورده شده است. ي مناسبي براي انجام مداخله پيدا كنم.هاحلراهشد تا 
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 :هاآني موقتي جديد و اجراي هاراه

قيچي ) نينسربا استفاده از مطالعاتي كه خودم در اين زمينه داشتم توانايي قيچي كردن هدفمند 

، هدف اصلي در نظر گرفته شد. نقطه شروع آموزش عنوانبه( شدهمشخصكردن از روي خطوط 

ي ريز دست هاچهيماهي مهارت قيچي كردن در نظر گرفته شد. در كنار اين هدف تقويت ازهاينشيپ

 كاردرمانگرهدف فرعي در نظر گرفته شدند. در ابتدا با كمك  عنوانبهي حركتي ظريف هامهارتو 

ي حركتي ظريف نسرين كار شد و راهكارها و تمرينات مختلف توسط ايشان هامهارتآموزشگاه روي 

ي حركتي ظريف هامهارتاز مشاركت همكاران در تقويت عضالت دست و  نكهيا از پس. ارائه شد

خرد بعد با  .ي مهارت قيچي كردن به او شروع شدازهاينشيپبرنامه با آموزش  نسرين استفاده شد

شيوه استفاده  ،هاآنرفتار پيچيده قيچي كردن به اجزاي ساده رفتاري و در مرحله بعد با تركيب  كردن

با روش كنترل محركي و  هدفيبملي از قيچي آموزش داده شد. پس از يادگيري قيچي كردن ع

خالصه گزارشي از جلسات  طوربهادامه  در تقويت نسبي متغير قيچي كردن هدفمند با نسرين كار شد.

 آورده شده است.

ضعف هماهنگي بين 

 چشم و دست

 كمبود توجه و دقت

اهميت ندادن والدين 

به يادگيري اين 

 مهارت

ضعف هماهنگي حركتي 

 ي ظريفهاچهيماه

عدم آموزش 

ي قيچي ازهاينشيپ

 كردن

ي وهيشعدم آموزش 

 صحيح گرفتن قيچي

عدم توانايي در 

قيچيكردن 

 هدفمند
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 ي مهارت قيچي كردنازهاينشيپ 

 تمرين حركت اسلحه بازي -

 و مياني به شكل عالمت پيروزي حركت دادن انگشتان سبابه -

قرار دادن كاغذ بين انگشتان سبابه و مياني دست غالب او و كشيدن كاغذ توسط دست  -

 ديگر

 انجام دادن حركات متقابل شست با چهار انگشت ديگر -

 چكانقطرهبرداشتن آب از يك ظرف با  -

 )استفاده عملي از قيچي )از روش زنجيره سازي استفاده شد 

قرار دادن انگشت شست در فضاي انگشتي بااليي قيچي و انگشت سبابه و مياني در فضاي  -

 انگشتي پاييني 

 قيچي باز و بسته كردن -

 بريدن خميربازي گرد با قيچي -

 ي با قيچيالولهبريدن خميربازي  -

 بريدن خميربازي پهن با قيچي -

 بريدن كاغذ با قيچي بدون هدف -

 محركي و تقويت نسبي متغير استفاده شد( قيچي كردن هدفمند )از روش كنترل 

 برش كاغذ از روي خط مستقيم -

 برش كاغذ از روي خط منحني -

 برش كاغذ از روي خط شكسته -

 برش شكل هندسي مثلث روي مقوا -

 برش شكل هندسي مربع روي مقوا -

 برش شكل هندسي دايره روي مقوا -

 برش تصاوير مختلف روي كاغذ -

 

 :هااقدامارزيابي 

ي حركتي ظريف و هنر )مواقعي هامهارتدر ساعات درسي  نينسر، جلسات آموزشيپس از اتمام 

فعاليت خود را انجام و همكاري بيشتري دارد و  نفس به اعتمادو  عالقه با( شديمكه با قيچي كار 

 .دكنميحتي پس از اتمام كار خود به دوستانش نيز كمك 

ي شد با توجه آورجمعرا و نتايج برنامه مداخله ي چگونگي اجدربارهاطالعات الزم  نكهيا از پس 

در آموزش مهارت  هاروشتصميم به استفاده از اين ، اظهارشدهبه نظرها و انتقادها و پيشنهادهاي 

 ان در پايه آمادگي و اول اتخاذ گرديد.آموزدانشو هدفمند( براي ساير  هدفيبكردن )قيچي
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ي هامهارتبنابراين تصميم گرفته شد برخي ، بودند هاروششواهد نشانگر مؤثر بودن مداخالت و  

 هاروشي استفاده از ابزار و ... نيز با اين هامهارت، ي حركتيهامهارت، ي خودياريهاحوزهديگر در 

 آموزش داده شوند.

دو نمونه از كارهاي نسرين در زير آورده شده است كه گواه بر بهبود چشمگير قيچي كردن 

 هدفمند اوست.

 

 

 

 

 

 
 
 
 ي و پيشنهادها:ريگجهينت

كنترل محركي و ، ي زنجيره سازيهاوهيشنشان داد كه انجام مداخالت به  شدهانجامي هايبررس

 ي زير را كسب كند:هايتوانمندبرنامه تقويت نسبي متغير باعث شد تا نسرين بتواند 
 شد. مندعالقهبه فعاليت قيچي كردن  

 خطوط قيچي كند. توانست كاغذ را هدفمند و از روي 

 باال رفت. نفسش به اعتمادآشنا شد و  شيهايتوانمندبا  

 ي استفاده از ابزار در او تقويت شد.هامهارتي حركتي ظريف و هامهارت 
 توانيمكنترل محركي و برنامه تقويت نسبي متغير ، سازيي زنجيرههاوهيشدر صورت تداوم برنامه به  

حركتي و استفاده از ، ي خودياريهاحوزهي هامهارتسطوح رفتاري )ي بيشتري در هاشرفتيپشاهد 

 ابزار( بود.
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 131  .......................... مهارت حل مسأله را با استفاده از روشهاي نوين پژوهش و فناوريتوانستم چگونه 

 
 

 

 

 

محسني، وحيده صالح، حسن پژوه: اسماعيل شيخاقدام جمشيدي

 كارشناسي ارشد روانشناسي عموميمدرك تحصيلي: 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي: 

 شيراز 3آموزش و پرورش ناحيه  محل پژوهش:
 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

  آموزماندانش رفتار باناشي از سوء   آسيبچگونه توانستيم 

 را كاهش دهيم؟
 

 آموزآسيب ناشي از سوء رفتار با دانشكاهش  پژوهش:كلي هدف 
 : پژوهش اهداف فرعي

 آموز آزارديدهكاهش اضطراب دانش -

 آموز آزارديدهكاهش وسواس دانش -

 آموز آزارديدهافزايش اعتماد به نفس دانش -

 هاي زندگي به كودک آزارديدهآموزش مهارت -

 تعامل والد ـ كودکافزايش  -

 افزايش دانش و آگاهي والدين در سطح اجتماع -

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

مادري آشفته و پريشان به من مراجعه  ،ي شاهچراغي آخر مهرماه بود كه در مركز مشاورههفته

سوء ترديد از علت ناراحتي وي را جويا شدم. مادر با ترس و ، نمود. پس از ايجاد آرامش اوليه در مادر

قرار گرفته و طبق  آزاراي مورد ساله 17فرزندش صحبت كرد كه چندين بار توسط نوجوان  رفتار با

، افت تحصيلي، هاي شبانهكابوس، آموز دچار اضطرابپس از اين رويداد دانش، هاي مادرصحبت

شدم. اين مورد مواجه مياحساس گناه و انزوا شده بود. اين اولين باري نبود كه با ، ترس، پرخاشگري

متوجه اختالل يادگيري او نيز ، اضطراب شديد كودک كاماًل مشهود بود. عالوه بر اين پس از بررسي
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بخشي اختالالت تر به مركز آموزشي و توانشدم. بنابراين از مادر خواستم براي بررسي بيشتر و دقيق

نان آشفته و پريشان به مركز ما مراجعه مادر و كودک همچ 7/8/96يادگيري مراجعه كنند. در تاريخ 

كه به كالس ايشان بردم و براي اين، در اين حوزه يكي از مشاورانها را با توجه به فعاليت نمودند. آن

را از علت مراجعه و حضورشان آگاه ساختم.  مشاور مركز، در يادداشتي به زبان انگليسي، متوجه نشوند

ي باليني جامع با والدين اجراي يك مصاحبه، آموزيرش هر دانشقدم اول پذ، ي مركزمطابق برنامه

دهد و شامل جزئيات متعدد از هاي وسيعي از مسائل كودک را مورد بررسي قرار ميباشد كه جنبهمي

ي پزشكي و روانپزشكي تاريخچه، ي جنيني به بعدمراحل رشد از دوره، جمله علل مراجعه به مركز

ـ اجتماعي خانواده، دگيي خانواتاريخچه، كودک وضعيت تحصيلي و تعامالت اجتماعي ، عملكرد رواني 

فرمودند كه مادر كامالً مستأصل و آشفته بوده و كل ماجرا را با اضطراب  مشاور مركزباشد. كودک مي

سال گذشته با توجه به چندين مراجعي كه با شكايت ، و گريه برايشان تعريف كرده است. به ياد آورديم

گرفتيم و در اين كارشناس مسؤول حراست ناحيه قرار مالقاتي با ، به مركز مراجعه كرده بودند همشاب

با ديدي ، رغم تصور مارابطه با ايشان صحبت كرديم. برخوردشان برايمان بسيار جالب بود و علي

پژوهي بنويسيم بنابراين تصميم گرفتيم در اين رابطه اقدامالنه و پژوهشي به مسأله نگريستند. مسؤو

 هاي زيادي انجام داديم.فعاليتو 

 

 اطالعات: ها و منابع گردآوري داده

 مصاحبه با مادر
اي با مادر انجام شد. در خالل مصاحبه متوجه شديم كه خانواده داراي مصاحبه 7/8/96در تاريخ 

سال سن دارد و فرزند اول خانواده است. روند  8 مورد نظر ماآموز باشد كه دانشميديگر دو فرزند 
رشد در بعد جسماني و شناختي كاماًل طبيعي بوده و مشكلي ديده نشده است. البته با تولد فرزند 
دوم مقداري بهم ريختگي پيدا كرده و نسبت به خواهر خود حسادت و حساسيت دارد. تا دو هفته 

همه چيز خوب و طبيعي بوده ولي به ناگاه مشكالت رفتاري و عاطفي ، مراجعه به مركز ماقبل از 
 د. مشكالتي كه مادر آن را چنين توصيف كرد:شوميكودک شروع 

دو سه بار دچار كابوس شده و با جيغ ، د كنار من بخوابدكنميبرد و تقاضا ها خوابش نميشب»
پرد. اصالً ناخن جويدن نداشت ولي اخيراً دچار ناخن جويدن شده است. با خواهرش و گريه از خواب مي

د كنميد. در مقابل خواهرش اصالً از خودش دفاع نكنميد و سريع گريه شوميبيش از پيش درگير 
رود به او زور بگويد و كتكش بزند. بدون حضور من دبستاني ميدهد دخترم كه تازه پيشو اجازه مي

رود و حاضر نيست مثل قبل خريدهاي خانه را انجام دهد. دو روز پيش متوجه كز كردن جا نميهيچ
  «.شدممشكل ي آرام او شدم و وقتي با محبت و اصرار علت را جويا شدم متوجه و گريه

 مشاهده

اي به كودک اختصاص داديم. كودک پسري حبه جلسهفرداي روز مصا، با توجه به اهميت موضوع

رسيد. زيبا و بور بود. پوست دور تا دور انگشتانش جويده شده بود. مضطرب به نظر مي، سفيدچهره
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به او ، زد. متوجه شدم كه مادر علت مراجعه به مركز ما رالرزيد و بريده بريده حرف ميصدايش مي

كه سؤاالتي در خصوص اتفاق پيش آمده بپرسم. براي ايجاد گفته است و اضطرابش ناشي از آن بود 

با بازي شروع كردم و در مورد اتفاقي كه برايش افتاده بود صحبتي ، آرامش و كاهش اضطراب وي

 نكردم.

 

 پژوهيابزار اقدام

هاي روانسنجي استفاده كرديم كه جهت سنجش وضعيت عاطفي و رواني كودک از پرسشنامه

سنجش اختالل استرس پس از »ي به بررسي اضطراب و پرسشنامه« اسپنس اباضطر»ي پرسشنامه

 پردازد.ي كودک ميبه بررسي شدت اختالل استرس پس از سانحه« زارويداد آسيب

 

  كودكان ينسخه (SCAS) اسپنس اضطراب نامهشرسپ

طراحي  8-15براي ارزيابي اضطراب كودكان ، (1997مقياس اضطراب كودكان توسط اسپنس )

اضطراب ، هراس و ترس از فضاي بازمقياس )خرده 6داراي د كه شوميعبارت تشكيل  45از . شده است

 (يافتهتعميماضطراب ، عملي ـوسواس فكري ، ترس اجتماعي، اجتماعيصدمات ترس از ، جدايي

كه داراي  پردازداي به سنجش اضطراب كودكان ميباشد و بر اساس طيف ليكرت چهار گزينهمي

گزارش شده است. اين پرسشنامه را  89/0باشد و پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ روايي مطلوب مي

ي كل آزمودني در اين تكميل كرديم كه نمره 14/08/96ي مصاحبه با كودک در تاريخ به شيوه

هاي آن به ونآزمباشد. نمرات خردهمي دهنده اضطراب شديد كودکنشانبود كه  94 مقياس برابر

 قرار زير است:

 

 15زا در كودكان و نوجوانان زير پرسشنامه سنجش اختالل استرس پس از رويداد آسيب

 (فرم گزارش والدين)سال 

اي )از خيلي كم گزينه 4گويه است كه توسط والدين در طيف ليكرت  25داراي  اين پرسشنامه

د و ميزان استرس پس از رويداد را در كودكان و نوجوانان مورد شوميگذاري تا خيلي زياد( نمره

دهد. روايي و پايايي اين پرسشنامه مطلوب گزارش شده است. اين پرسشنامه سنجش و ارزيابي قرار مي

نيز  به دست آمد. در اين پرسشنامه 73ي آزمودني كه نمره شدي مصاحبه با مادر تكميل نيز به شيوه

باشد. الزم به يادآوري است كه هاي ايجاد شده در وي همسو ميديده با نشانهموقعيت كودک آزار

در محيطي تاريك و كامالً خلوت )حياط پشت مسجد( ، حادثه شب هنگام و بعد از نماز مغرب و عشاء

دچار وحشت ، از تنهايي وحشت دارد، ترسداز تاريكي مي»هاي ها در گويهاتفاق افتاده است و اين نشانه

از اينكه دوباره دچار حادثه ، ترسدمي، هايي كه حادثه در آن رخ داده استاز موقعيت، نه استشبا
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« دشومياز خانواده جدا ن، دشوميثيرات اوليه حادثه در مشاهده أهنوز هم ت، وحشت دارد، شود

 پرسشنامه  كامالً مشهود است.
 نظرانمصاحبه با صاحب

اي با ي كودک بپردازيم؛ لذا مصاحبهدگاه متخصصين حوزهآوري اطالعات از ديالزم بود به جمع

، دكنميترغيب رفتار  در رابطه با عواملي كه فرد آزارگر را به سوء يشناسيكي از متخصصان روان

كودكان و همچنين  سوء رفتار باطي مصاحبه به تشريح عوامل مؤثر و تهديدكننده در  ايشانداشتيم. 

 كودكان پرداختند.كننده از محافظتعوامل 

 

 وتحليل اطالعات: تجزيه

پذيري وقتي به امري مانند سوءاستفاده پذيرترين قشر جامعه هستند. اين آسيبكودكان آسيب

د تا به كنميبه مراتب مسئوليت و جديت بيشتري از يك جامعه طلب ، جنسي از كودكان بازگردد

دچار قرار گرفته باشد ودكي در معرض آزار فردي كه در ك مراقبت از كودكان آن جامعه بپردازد. 

لذا در تجزيه وتحليل اطالعات د كه جبران ناپذير است. شومياي هاي عاطفي و رواني عديدهآسيب

است؟ از  سوء رفتاري بيني كنندهآوري شده جهت پاسخويي به اين سؤال كه چه عواملي پيشجمع

 نمودار استخوان ماهي استفاده كرديم و به موارد زير دست يافتيم:

فضاهاي عمومي  در كور نقاط وجود، هاي عموميمحيط در ناكافي نظارت جامعه:عوامل مربوط به 

 اجتماعي. آگاهي كمبود، منزل نامناسب فرهنگي محيط، هامحله

 ارتباط، خودمراقبتي )نظر صاحبنظران( با رابطه در الزم آموزش ندادن مدرسه:عوامل مربوط به 

 اختالالت مركز به ديرهنگام ارجاع، مدرسه در مشاور نداشتن، مدرسه اوليا با آموزدانش ضعيف

 يادگيري

، والدين نظارتيكم، كودکـ  والد نامناسب تعامل، زوجين نامناسب تعامل خانواده: عوامل مربوط به

، كودک جنسي تربيت به نسبت ناآگاهي، پدر اعتياد، فرهنگي فقر، اقتصادي فقر، محيط به نابجا اعتماد

 جنسي تربيت با رابطه در والدين غلط باورهاي

 مورد، رفتاري گيريجهت در اختالل، كودک آزاري اختالل داشتن آزارگر:عوامل مربوط به فرد 

 مهارت نداشتن، كنندهتحريك موقعيت، نشده برآورده نياز، كودكي دوران در گرفتن قرار آزار

 خودكنترلي

 شناخت در ناتواني، اجتماعي ادراک ضعف، يادگيري اختالل آزارديده:عوامل مربوط به فرد 

 مسائل به نسبت ناآگاهي، جرأتمندانه رفتار نداشتن، نفس به اعتماد ضعف، خطرناک هايموقعيت

 خودمراقبتي مهارت نداشتن، آموزدانش چهره زيبايي و اندام، خود از تربزرگ افراد با ارتباط، جنسي
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 ها:هاي موقتي جديد و اجراي آنراه

هاي اجتماعي اخالل تواند با برهم زدن امنيت و نظم جامعه در روند كليه فعاليتآزاري ميكودک

يك  كودكانرفتار با  سوء .ساز بروز ناامني و اساس فقدان امنيت در جامعه باشدايجاد كرده و زمينه

ردد و ضروري است كه گميكودكان محسوب  جسماني و رواني تهديد اصلي براي سالمتي و بهداشت

در ، نظر به همين امر .اجتماعي به اجرا درآيد معضلپيشگيري و رسيدگي به اين ، هاي حمايتيبرنامه

ي ومي دربارهپژوهي دو بعد را در نظر گرفتيم. از يك سو به آموزش و تأثير بر آگاهي عماين اقدام

تربيت جنسي كودكان و نوجوانان پرداختيم و از سوي ديگر آموزش و درمان كودک آزارديده را مدنظر 

 قرار داديم. 

  جامعه:هاي مربوط به حلراه

 سوء رفتارآموزان از هاي دانشگروه نقاد در رابطه با گزارش ءدر بهمن ماه سال تحصيلي اعضا

. زيرا دبستاني آغاز كنيمبا كودكان پيش ار آموزش خودهاد دادند پيشن گروه عضاءاصحبت كرديم. 

جا ند. از آنكنميباشند و راحت به ديگران اعتماد پذير مياين قشر از كودكان نسبت به سايرين آسيب

دبستاني كار دبستاني در مقابل ما مقاومت كنند با مربيان پيشكه ممكن بود والدين كودكان پيش

دبستاني ناحيه براي مربيان پيش رفتارياي با موضوع تربيت جلسه ...رديم. در دبستان خود را آغاز ك

 . شدبرگزار  3

دبستاني بود. با هماهنگي حراست ناحيه قدم دوم در اين بخش صحبت براي والدين كودكان پيش

آموزان ي والدين دانشويژه كودكان و نوجوانان در تاالر معلم ناحيه رفتاريكارگاه تربيت  3

كودكان  رفتاريهاي اجتماعي و لزوم تربيت دبستاني تشكيل شد. در اين كارگاه درباره آسيبپيش

 گفتگو كردند.

لزوم آموزش عمومي مشهود بود.  ،از مناطق محروم شيراز است ناحيه مورد نظركه با توجه به اين

بضاعت براين با مشورت اعضاء گروه نقّاد قدم بعدي آموزش عمومي در مراكز خيريّه براي افراد بيبنا

هاي شيوهو ها برگزار گرديد سراها و خيريهدر نظر گرفته شد و جلسات متعددي در فرهنگ

ي از پيشگير، مهرورزي در خانواده، مديريت خانواده، كودكان و نوجوانان رفتاريتربيت ، فرزندپروري

هاي اجتماعي در كودكان و نوجوانان از مباحث مطرح شده در اين سلسله جلسات بود. جلسات آسيب

برخي ، رديد كه در خالل اين جلسات پرسش و پاسخگميها برگزار پرسش و پاسخ پس از سخنراني

 ند. در دوران كودكي صحبت كرد مشكالت رفتارياز والدين پس از جلسه در مورد 

كه محتواي تصويري ما در اين رابطه محدود بود و ناچار به استفاده از تصاوير اين با توجه به

با هماهنگي يكي از دانشجويان توليد محتواي تصويري ملي و ، هاي خود بوديمخارجي در آموزش

و طي چندين  مورد توجه قرار گرفتحساس كردن افكار عمومي براي حمايت از كودكان آزارديده 

هاي بسيار ح و تشريح احساسات كودكان آزارديده پرداخته شد كه پيامد آن عكسجلسه به توضي

 و نمايشگاه عكس برگزار گرديدجالبي بود. 
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تعامل هنر و حقوق كودكان »نشست علمي ـ تخصصي و فرهنگي با موضوع  02/12/96در تاريخ 

ده فني و دانشگاه آزاد آموزشك، دانشگاه فرهنگيان، با همكاري آموزش و پرورش ناحيه« جوانانو نو

ي هنر و فرهنگيان بودند. در اين نشست به شيراز برگزار گرديد كه مخاطبان آن دانشجويان رشته

 بحث در مورد آزارهاي كودكان و نوجوانان پرداخته شد.

، رازهاي خوب»قدم بعدي ما براي افزايش آگاهي عمومي والدين و كودكان ترجمه دو كتاب 

در رفتار  و پيشگيري از سوء رفتاريجهت تربيت « هاي بدعكس، هاي خوبعكس»و « رازهاي بد

 .كودكان بود

 مدرسههاي مربوط به حلراه

كودكان  با  ي سوء رفتاربيشتري درباره يهاالتوجه و مدارسي كه گزارشدر اين حوزه مدارس الزم

جلسات آموزش خانواده با موضوعات تربيت  ،شناسايي شدند و با هماهنگي حراست ناحيه، داشتيم

آموزي به مهارت، هاي مهرورزيشيوه، در كودكان سوء رفتارپيشگيري از ، كودكان و نوجوانان رفتاري

 ز و مديريت خانواده برگزار گرديد.كودكان با روش كيدزاسكيل

هي عمومي ي آگاي عمومي داشت و به آموزش و ارائههاي ما جنبهدر دو حوزه فوق فعاليت

هايي كودكان بكاهيم. در ادامه به فعاليت سوء رفتار باپرداختيم به اين اميد كه بتوانيم از افزايش آمار 

 پردازيم. مي، آموز مورد نظر انجام شده بودكه براي دانش

 خانواده هاي مربوط بهحلراه

تشريح مواردي از اين اي مشاوره و آموزش خانواده تشكيل و به دقيقه 60جلسه  5در اين حوزه 

پرسشنامه سنجش اختالل استرس پس ي آزمون اضطراب اسپنس و تحليل نتيجهقبيل پرداخته شد: 

، هاي جسمانيتوضيح نشانه، تحليل و بررسي آسيب وارده به كودک، والدين برايزا از رويداد آسيب

در مورد باورها و اسنادهاي بحث ، كودكان سوء رفتار باپيامدهاي ، رفتاري و كالمي كودک آزارديده

آموزش ، كودكان به والدين رفتاريهاي تربيت آموزش شيوه، سوء رفتاري غلط والدين درباره

ها و آموزش سبك، آموزش مهارت ارتباط مؤثر، راهبردهاي مديريت خانواده و نظارت بر خانواده

 وزش تعامل والد ـ كودک.آم، آموزش اهداف و ابزارهاي رفتاري كودكان، هاي فرزندپروريشيوه

 

 آزارگرهاي مربوط به فرد حلراه
از اعضاء گروه يكي داديم با ي فرد آزارگر انجام ميبايست در حوزهدر خصوص اقداماتي كه مي

كه فرد آزارگر در دسترس ما نبود و قادر به نقاد صحبت كرديم. طبق نظر ايشان با توجه به اين

لذا در اين حوزه فعاليت خاصي انجام ، اين رفتار در وي نبوديمساز تشخيص علت و عوامل زمينه

ي شكايت خود عليه فرد آزارگر نداديم و به راهنمايي والدين جهت مراجعه به مراجع قانوني و ارائه

  .اكتفا كرديم
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 آزارديدههاي مربوط به فرد حلراه

آموز در دانشرفتار جنسي  ناشي از سوء آسيببخش اصلي كار ما در اين حوزه انجام شد. كاهش 

هاي آسيب طرح درمان را آماده آزارديده هدف اصلي ما بود. پس از تشخيص و ارزيابي شدت و حوزه

ي كتاب داستان ديگر در زمينه 2، جا كه كودک دچار اضطراب و وسواس شده بودنموديم و از آن

رديم و محور كار خود قرار ( ترجمه كCBTوسواس و اضطراب با رويكرد درمان رفتاري ـ شناختي )

العاده جهت كاهش اضطراب و كتاب آقاي نگراني جهت درمان رفتارها و افكار داديم )كتاب مايكل فوق

پژوهي هدف اقدامآموز ما داراي اختالل يادگيري نيز بود كه چون وسواسي(. الزم به ذكر است دانش

آموز بازپروري و درمان اختالل يادگيري دانشبا وجود جلسات ناشي از سوء رفتار بود.  آسيبرا كاهش 

هاي انجام شده در نماييم. فعاليتاز ذكر آن خودداري مي، كه منجر به بهبود اختالل وي گرديد

 3درمان اضطراب )اي با هدف:  دقيقه 60جلسه  12وي شامل  آسيب ناشي از سوء رفتارخصوص 

آموزش رفتار جرأتمندانه و كنترل ، جلسه( 2) رفتاريتربيت ، جلسه( 2درمان وسواس )، جلسه(

  جلسه( و درمان سوء رفتاري 1تفكر نقّاد )، جلسه( 1هيجانات منفي )

سوء و پيشگيري از  رفتاريهاي زيادي در زمينه تربيت كه تاكنون كارگاهرغم اينجلسه( بود. علي 3)

در  جديد در دو كارگاه مختلف كههاي گيري از تكنيكجهت بازآموزي و بهره، گذارنده بوديم رفتار

شركت كرديم. پروتكل درمان نيز زير ، درمان اختالل استرس پس از آسيب برگزار شد اين زمينه و

 تنظيم و اجرا شد. شناسدو رواننظر 

 

 ها:ارزيابي اقدام

در بزرگسالي به  سالمت .نيروي انساني توانمند و كارآمد يكي از ابزارهاي اساسي توسعه است

ترين عوامل كودكان يكي از مهم يامروزه رشد تكامل .ثير دوران كودكي استأشدت تحت ت

اگر در دوران كودكي كيفيت زندگي و نيازهاي  شده است.اجتماعي سالمت شناخته  يكنندهتعيين

ك زندگي توقع ي، مين نشودأآموزش و پرورش ت، داشتبه، کپوشا، مسكن، سرپناه، اساسي شامل غذا

در واقع زندگي با كيفيت در دوران كودكي ضامن  .بينانه نيستبا كيفيت در دوران بزرگسالي واقع

ها سالمت آنان تواند تا مدتآزار كودكان مي .ق و توانمند در دوران پس از آن استظهور انسان خالّ

دگان رديكي كل سرنوشت آزاكود يهار در دورزدر برخي موارد پيامدهاي حاصل از آو را به خطر اندازد 

ذارد باعث گميثير أمدت عالوه بر اينكه بر رشد مغز تآزاري در كوتاهكودک .دهدثير قرار ميأرا تحت ت

، اين امر در نهايت منجر به اختالالت اجتماعي .دشومي بدن اختالل در دستگاه عصبي و ايمني

آزاري در تمايل فرد به در بلندمدت نيز عوارض كودک .دشومي آزارديده كودک در رفتاري و ختيشنا

مخرب  فرد رواني و ميجس كه براي سالمت، مصرف مواد مخدر سوءانجام رفتارهاي پرخطر مثل 

 .دشومي اضطراب و  ديگر موارد ظاهر، پرخاشگري، قرباني گرفتن به صورت آزار كودكان ديگر، است

اختالل در حافظه و ، اختالل در انجام كارها، افسردگينتيجه اين مشكالت شامل نگراني و اختالل 
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 آسيبكاهش ، هدف كلي ما، پژوهي ذكر كرديمطور كه در ابتداي اقدام. همانرفتارهاي تهاجمي است

در راستاي اين هدف ، ي جنسي بود. الزم به يادآوري استآموز آزارديدهدر دانش رفتار ناشي از سوء

كاهش اضطراب و وسواس و ان اهداف فرعي خود برگزيديم كه شامل: اهداف ديگري نيز به عنو، كلي

هاي زندگي به وي بود. به همچنين آموزش مهارت، در مقابل افزايش اعتماد به نفس كودک آزارديده

افزايش و تسهيل ، پژوهي ما قرار گرفتضرورت اقدام، چه كه توجه به آن در روند درمانعالوه آن

ها برقرار كرده و از حوادث بيشتر جلوگيري تا بتوانيم ارتباط مناسبي بين آنتعامل والد ـ كودک بود 

هاي اجتماعي و افزايش دانش و آگاهي والدين در سطح اجتماع با توجه به آسيب، كنيم. عالوه بر اين

پژوهي قرار گرفتيم و مروري بر نيز براي ما اهميت زيادي داشت. اكنون در انتهاي مسير اين اقدام

احساس كفايت و كارآمدي در ما شد. زيرا هاي انجام شده موجب چه انجام داديم و بازبيني فعّالّيتآن

آموز بوديم. به يقين تالش و كوشش خويش براي نجات به چشم خود شاهد بهبود وضعيت اين دانش

موزش هاي استوارتر در راستاي آو حمايت از كودكان سرزمينمان را متوقف نخواهيم كرد و با گام

 گيري از سوءهاي مؤثر در پيشو زيرساخت رفتاريعمومي و آگاه كردن والدين نسبت به تربيت 

ها باشيم. كمتري از اين قبيل آسيبهاي قدم بر خواهيم داشت. بدان اميد كه شاهد گزارشرفتاري 

كتاب  4ترجمه ي آن پژوهي به ارتقاء سطح علمي ما نيز كمك شاياني كرد كه ثمرهبه عالوه اين اقدام

كتاب در بخش درمان اختالالت وسواس و اضطراب ناشي از  2و  رفتاريكتاب در بخش تربيّت  2)

در دو كارگاه آموزشي تربيت ، روز رساني دانش ماه ( بود. همچنين منجر به بازآموزي و برفتاري سوء

بتواند در پژوهشگران شد. اميدواريم اين پژوهش  رفتار ناشي از سوء PTSDو درمان اختالل  رفتاري

هاي كودكان فعاليت بيشتري داشته ي پيشگيري از آسيبي بيشتري ايجاد كند كه در حوزهانگيزه

 باشند. 

 

 پيشنهادها

پژوهي پيشنهادهايي نيز به نظرمان رسيد كه در دو بخش كاربردي و تحقيقي در راستاي اين اقدام

 د:شوميارائه 

 پيشنهادهاي كاربردي

  اي در مركز اختالالت يادگيري و رفتاري مسؤلين آموزش و پرورش و برگزاري جلسهدعوت از

 ،هاي اين مركزحافظ جهت افزايش ميزان آگاهي آنان در خصوص فعاليت

 هاي كودكان و برگزاري كارگاه آموزشي جهت افزايش ميزان آگاهي معلمين در رابطه با ويژگي

 ،آموزانهاي فردي دانشتفاوت

  هاي ي ضمن خدمت جهت افزايش ميزان آگاهي معلمين در خصوص نشانهدورهبرگزاري

 ،آموزاناختالالت رفتاري و يادگيري دانش
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 هاي جديد و تبادل اطالعات همكاران در برگزاري جلسات شوراي تخصصي در رابطه با درمان

 ،اين خصوص

  ديده دكان آزارو كمك به كو سوء رفتاربرگزاري جلسات آموزشي براي مسؤولين در خصوص، 

 هاي زندگي )به خصوص مهارت رفتار درسي براي مراقبت از خود و آموزش مهارت تدوين برنامه

 .ي ابتداييي درسي دورهجرأتمندانه و كنترل خشم( در برنامه

 

 پشنهادهاي پژوهشي

 درماني بر كاهش استرس پس از سانحه در كودكان آزارديدهبررسي تأثير گل، 

 بررسي تأثير ت( عامل والد ـ كودکCPRTبر كاهش استرس پس از سانحه در كودكان )، 

 ي كودكان آزارديدهي زيستهبررسي تجربه، 

 بررسي عوامل مؤثر در آزارديدگي كودكان. 
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 141  .......................... مهارت حل مسأله را با استفاده از روشهاي نوين پژوهش و فناوريتوانستم چگونه 

 
 

 اقدام پژوه: گلناز عاملي

 كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسيمدرك تحصيلي: 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي: 

 نژادآرمينه مصلي ت امناييا، دبستان هي6تهران، منطقه  محل پژوهش:

 1396-97سال تحصيلي   تاريخ پژوهش:

 

چگونه توانستم مهارت حل مسأله را با استفاده از روشهاي نوين پژوهش و 

 آموزانم تقويت كنم؟فناوري در دانش
 

 آموزان پايه پنجم ابتداييتقويت مهارت حل مسئله در دانش : هدف پژوهش

 

 :  پژوهشهاي پرسش

 كنند؟ انتخاب مسئله حل براي را روشي چه خود پيرامون مسائل با برخورد آموزان دردانش -1

 چطور را زندگي هايمهارت اصلي هايمسئله با برخورد نحوه و آموزدانش شدن دقيق عوامل -2

 كنيم؟ تقويت آنها در

 هايي استفاده كنيم؟آموزان از چه تكنيكبراي تقويت مهارت حل مسأله در دانش -3

 كند؟مي كمكي مسئله حل در جديد هايفناوري از استفاده نحوه و پژوهش و تفكر آيا -4

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

 تحقيقي رفتار اينجانب با شروع سال تحصيلي در مدرسه ي هوشمند اولين موضوعي كه با مشاهده

 فهم در ندارند، پرسشگري روحيه آموزاندانش ؛ اكثرمتوجه شدم اين بود درس كالس در عملي و

 و دارند كمي مهارت و توانايي وتحليل درتجزيه اند،دانش و محفوظات حيطه به متكي بيشتر مطالب

اين عوامل ناشي از  رسدبه نظر مي كهدهند نمي نشان تالشي خود از پژوهش انجام در مجموع در

 عدم توانايي آنها در حل مسئله بود.

 ارائه خود محفوظات به توجه با را دروس بيشتر ،اندنكرده عادت منطقي تفكر به ما آموزاندانش

 عنوان به آنها براي تحقيق انجام لذا و نيستند آشنا آن روش و اصول با تحقيق انجام در و دهندمي
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 ندارند. پژوهش انجام به تمايلي بلكه بكنند بايد چه دانندنمي تنها نه و شده تلقي اضافه كار يك

 .است كمرنگ آموزاندانش دربين كتابخواني فرهنگ

 تحقيقي كار ارائه داوطلب هابچه همه بار اولين براي كالس، آموزشي فعاليتهاي انجام ادامه در

 مسائلي باره در گزارش و تحقيق يك خواستم آنها از گذشته تاريخ و رسوم و آداب به توجه با. شدند

يا گزارشي بنويسند  ،بكشند خصوص اين در نقاشي و يا بنويسند قبيل آلودگي هوا و يا ترافيك تهران از

 ترجيح را ديگري روش كسي اگر و شود؟مي گفته كسي چه به پژوهشگر و چيست؟ پژوهش كه

  كند. امتحان دهدمي

 متوجه. شد ختم وضعيف ساده ماكتهاي يا نظم بي نوشته كاغذ تكه چند به شده انجام كارهاي اما

 و تفكر و هدف بدون نقاشي يا چوب و فيبر ماكت، ساخت مثل سنتي باروشهاي فقط هابچه شدم

 ايعده باره در دهندمي ارائه را شان تحقيقات نويسي گزارش و نگارش اصول رعايت بدون برگه چند

 برخوردار پاييني سطح از نيز مطالب بيان. است بوده شانوالدين با كار زحمت كه نمود اعتراف بايد هم

 صورت آموزاندانش طرف از مناسبي فعاليت واقع در. بود ايشان نفس به اعتماد ضعف از حاكي كه بود

 . بود نپذيرفته

 و پژوهش پرسشگري،: مانند موضوعاتي با آموزاندانش محدود آشنايي به اقرار گفتمان، اين حاصل

 .بود. . . و رايانه فناوري بكارگيري در مهارت مساله، حل براي تالش

 

 :  اطالعاتها و منابع گردآوري داده

 آموزانمصاحبه با دانش -1

حل  با ارتباط در گيريتصميم و بيشتر شناخت براي فردي و جمعي بصورت مذاكره و مصاحبه

ــئله به روش هدايت  آموزاندانش با رايانه فناوري كاربردهاي از منديبهره هدفمند و به  تحقيق مس

 .گرفت انجام

 نگرند؟نمي دقت با پيرامون مسائل به چرا شد، سوال آنها از

 درک و استنباط بر مبتني كه منطقي و علمي استدالل آنها از كسي: نمودند بيان پاسخ در آنها

 نموده اكتفا حفظيات به اندداشته كه دانشي حد در فقط و نخواسته باشد بوده درسي مباحث عميق

 . اندداده پاسخ و

 استرس با هابچه و آوردممي تخته پاي به استنباطي هايپرسش براي را آموزاندانش مواقع گاهي

 عين گفتندمي درپاسخ پرسيدممي را آنها اضطراب و استرس دليل وقتي دادندمي پاسخ اضطراب و

 .بدهند پاسخ استنباطي روش به توانستندنمي. شودمي فراموششان اما كنندمي مطالعه را كتاب مطلب

 عينا يا ريخته هم در كلمات فقط ؟شد دچار الهي عذاب به فرعون چرا كردممي سوال مثال براي

 غرور همان كه او گرفتاريهاي اصلي دليل به .دانستندنمي چيزي آن از فراتر و دادندمي پاسخ كتابي

 دليل به. پرداختندمي آب در شدن غرق طبيعي جنبه به تنها و كردندنمي اشاره بود خدايي ادعاي و
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كردند و به مسايل متنهاي نمي بدل و رد هم با را نظري يا مطلبي پژوهش و تحقيق روحيه نداشتن

 .نگريستندكتاب سطحي مي

 كالس از خارج در آموزاندانش تحقيقي رفتار مصاحبه با والدين و بررسي -2

 سوال تحقيق روش دوره يا و ICDL هايدوره با فرزندانشان آشنايي از مربيان و اوليا جلسه در

 عدم دليل به اندگذرانده ايدوره هم اگر يا و اندگذرانده ايدوره هابچه يا كردند اعالم اكثريت .كردم

توسط  منزل در تحقيقاتشان بيشتر و اندكرده فراموش درس، كالس يا و منزل در تمرين و تكرار

 .پردازندمي نظر مورد تحقيق پرينت به ،موضوع دادن و نت كافي به مراجعه با يا ،شودمي انجام والدين

را  آنها شوند، آشنا حل مساله با هابچه است الزم وقت چه شما نظر به كه ديگر سوال پاسخ در

 مراحل و است مغز تكامل سنين زندگي اوليه سنين كه است حالي در اين. داشتمبه فكر وا مي

 .عبوركرد ازآن تواننمي تفاوتي بي با و راحتي به و يابدمي تكامل كودكان در يادگيري

 با برخورد نحوه و آموزاندانش صحيح تفكر روش موضوع خصوص در والدين از نظرخواهي

 فرزندشان بيشتر شكايت از آنها اكثر كه صورت گرفت كالس و مدرسه محيط در شده ايجاد هايمسئله

كردند صحبت مي گروهي هايفعاليت و مدرسه محيط در دوستانشان با تعامل عدم ،درسي مسائل در

 .انجام دهند فردي صورت به هايشان رادارند فعاليت تمايل اكثرا و بيان كردند كه

 آموزانسوابق طرحهاي تحقيقي جابربن حيان دانش-3

آموزان دوره ابتدايي، شركت در پروژه جابربن يكي از طرحهاي پرورش ايده و خالقيت در دانش

بعد كار تحقيقي  ،مورد مسأله يا آزمايش مورد نظر فكر كندآموز در حيان است به شرط اينكه دانش

كنند يا اينكه كارها توسط خريداري مييا آماده از بازار  كه دليل رد شدن طرحها اين است .انجام دهد

است.  بيان نكردهو يا كار را كه ارايه كرده دليل و نياز انجام كار را  شودآموز انجام ميوالدين دانش

اش، تواند براي دستگاه ساخته شدهنمي اش خوب فكر نكرده مطمئناًوقتي در مورد مسأله تحقيقي

 آب خورشيدي اين است كه از تصفيهنياز به ساخت دستگاه  دليل و نياز آن را بيان كند. براي مثال

فسيلي استفاده باشد براي صرفه جويي در منابع منبع انرژي خورشيد كه رايگان و قابل دسترسي مي

 نماييم.

 اسناد و مدارك -4

از آن جمله به   ،در اقدام انجام شده براي تعميق و مستندسازي از منابع مختلفي استفاده كردم

، طرح تدبير و ساير منابع مكتوب مراجعه نمودم. ايران اسالمي جمهوري نظام ساله 20انداز چشم سند

ي هدايت پرورش روحيه اجراي تدريس خالقانه و مهارتي،هاي متعدد مانند تلفيق دروس، اجراي طرح

آموزان سازي دانشآمادههاي زندگي و اجتماعي، جز از طريق آموزان و تقويت مهارتگري در دانش

 براي كاوش همراه با تعمق و تحليل مسائل پيرامون، ممكن نيست. 

 



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

144 

 :  تحليل اطالعات وتجزيه

 مجهوالت كشف دنبال به خود آموزدانش شودمي سبب پژوهش ارائه و تحقيق براساس يادگيري

 با آموزان دانش شودمي سبب ايشيوه چنين .باشد نداشته را راهنما و هدايتگر نقش جز معلم و برود

 به ورود هنگام و كرده طي را تحصيالت دوران و بپردازند مسئله حل به پژوهشگرانه و محققانه روحيه

 و مسووليتي هايجايگاه و هاصحنه در حضور هنگام و نينديشند پژوهش و تحقيق امر به جز دانشگاه

 پژوهش و تحقيق را مبنا و اساس هاگيريتصميم در شودمي ايجاد جامعه در كه هاييمسئله مشكالت

 .دهند قرار

 بررسي جهت تربيت و تعليم درجريان آن انعكاس و معلمان علمي تحقيقات و هانوآوري به توجه

 در تحول و نوآوري ارائه در كشور معلمان تحرک و انگيزه ايجاد باعث آن از گيريبهره نهايتاً و نقد يا

 .گرددمي آموزش شيوه

 يادگيري به پژوهش و تحقيق روش با دوم و اول دوره دبيرستان ابتدايي، دوران از آموزاندانش اگر

 امور كليه در طبيعتاً باشد پژوهشگرانه و محققانه روشي آنها انديشه و تفكر روش و بپردازند آموزش و

 هايگيريتصميم اساس پذيرندمي كه هاييمسئوليت و اجتماعي مهم مسائل در خصوص به زندگي

 متناسب نهاده مدرسه به پا كه روزي از آموزدانش زيرا نهندمي بنا پژوهش و تحقيق پايه بر را خويش

 ايمجموعه را تعلم و تعليم و نياموخته پژوهش و تحقيق راه از جز اشفكري قدرت و سني شرايط با

 تا است كرده آماده پيش از هاييپاسخ مجهوالت و سواالت كليه براي كه داندنمي هانوشته و كتب از

 .برسد خود مجهوالت پاسخ به تالشي و كندوكاو هيچ بدون و خاطري دغدغه هيچ بدون او

 هايپاسخ نيز خود و كند مطرح سوال چند تا شودمي حاضر كالس در كه داندنمي كسي را معلم او

 يادگيري» آن پوياترين و تدريس شيوه ترينمهم امروزه. دهد قرار آموزاندانش اختيار در را آنها

 .است «محور پژوهش

 

 ها:هاي موقتي جديد و اجراي آنراه

 ذيل شرح به گرديد، نظارت و اجرا مرحله به مرحله كه انتخابي هايحلراه ها،حلراه ميان از

 :باشدمي

 تحقيق و پژوهش 

 بارش فكري 

 تجسم و تصويرسازي 

 هايادداشت ايده 

 پاسخ دسته جمعي 

 جست و جوي تصادفي سازمان يافته 
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 كسب اتفاق نظر 

 هاي نويناستفاده از فناوري 

 دروس همه براي عمومي و كلي اقدامات 

 هر درس مختص اقدامات 

 :چند راه حل تشريح داده مي شود الذكر،فوق هايحلراه ميان از

 و پژوهش تحقيق

 در و نمايند اجرا كامل را كاوشگري مراحل كردم تا تشويق آموزانم رادانش براي اجراي اين راه

 علمي و تردقيق منابع شناخت با حيان جابربن هايپروژه گام به گام آموزش جمله از تحقيقات انواع

 يگاهنامه تنظيم و تهيه پژوهش، و تحقيق تمرين راستاي در هاتالش اين حاصل. نمايند عمل تر

 .بود آموزيدانش پژوهش

 بارش فکري

 ايجلسه طي كنندگانشركت است كه خالقيت گروهي تكنيكهاي ترينمعروف از يكي روش اين

 با مديريت. كنندمي بيان را خود البداههفي هايايده گردشي صورت به مشكل يا مسئله يك مورد در

 .شودمي يادداشت تخته روي شده ارائه درست جلسه، همه نظرات

 :است مجزا مرحله دو داراي خالقيت تكنيك اين

 توسط كه است ايده زيادي تعداد توليد مرحله اين از هدف :ايده توليد يمرحله -1

 .شودمي ارائه نوبت به كنندگانشركت

. شوندمي حذف برخي گرفته، قرار ارزيابي مورد هاايده مرحله اين در ايده: ارزيابي يمرحله  -2

 نهايت در. آورندمي وجود به را كاملتري و جديد هايايده و شوندمي تركيب هم با يدتعدا

 كالس خالق ايده يجزوه نهايت در تا گيرندمي قرار استفاده مورد و انتخاب برتر هايايده نيز

 .گردد ايجاد مولوي

 تجسم و تصويرسازي

پازلي را روي تخته هوشمند نقاشي كردم به دليل  ،آموزانبراي تجسم و تصويرسازي ذهن دانش

هايتان را ها. اگر چشمدهد تا واژهت به تصاوير نشان مياينكه مغز انسان واكنش خالق تري نسب

 بينيد همان تجسم و تصويرسازيببنديد و مسئله را در ذهنتان مجسم كنيد آنچه در ذهن خود مي

هاي اطمينان از شناسايى درست مساله كشيدن تصويرى از آن است. از اين ذهني است. يكى از راه

 توان براى كشف و ارائه راه كارهاى مختلف استفاده كرد.فرآيند همچنين مى
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 پاسخ دسته جمعي

 پاسخ هماهنگ به طور كالس همه و پرسدمي را سوالي معلم كه است اين تكنيك اين كلي اساس

 جمعيدسته تشويق موجب تنها نه ولي برسد، نظر به ساده تكنيك اين شايد البته. دهندمي را آن

 پاسخ. كند كمك مسئله حل و تكاليف انجام در هاآن به تواندمي بلكه شودمي درس به آموزاندانش

 بقيه توسط آموزدانش يك سوي از شده داده صحيح پاسخ تكرار يا سوال يك به آموزاندانش گروهي

 .شودمي همه يادگيري و عالقمندي موجب كالس،

 جست و جوي تصادفي سازمان يافته

 آنها براي تواندمي و كندمي مضاعف را آموزاندانش انگيزه و انرژي سوال پرسيدن روش اين

 .باشد انگيز هيجان

اي كه صفحههاي جديد اين است براي بسياري از افراد، يك روش مطلوب براي رسيدن به ايده

ها به هاي آن صفحه براي خلق ايدهه طور تصادفي باز كنند و از واژهاز كتاب يا فرهنگ لغت را ب

 اي خالقانه بهره گيرند. شيوه

 استفاده از فناوري هاي نوين

هاي نوين مانند تخته هوشمند و محتواهاي الكترونيكي براي خلق از امكانات و تجهيزات فناوري

هاي گوناگون استفاده كردم و در حاالت گوناگون ديگر، خالقيت را به فرآيند حل راه حلراه كارها و 

آموزان در قالب آموزان و تدريس كنفرانس دادن دانشبراي دانش  Icdlمسئله افزودم. مثالً؛ تدريس 

ده از پاورپوينت بر روي تخته هوشمند و تلفيق تدريسهايشان با منابع اطالعاتي ديگر از جمله استفا

 ي فيلمهاي آموزشي.هاي كوتاه آموزشي و يا بريدهيشنانيم

 

 ها:ارزيابي اقدام

ت امنايي و اوليا دانش آموزان دبستان هيئ اين اقدام مورد تاييد مدير محترم، معاونين،آموزگاران

 اين كه داد نشان آمده گزارش اصل در كه شرحي به آرمينه مصلي نژاد قرار گرفته است و شواهد

 به توانمي شواهد اين نمونه از. است يافته دست شده بينيپيش هايهدف به زيادي حد تا طرح

 :نمود موارد ذيل اشاره

 و رشد قابل مالحظه آنها دوم ترم با اول آموزان در ترمدرسي دانش نمرات نتايج مقايسه 

 مدرسه،  سطح در - نفر 32 از نفر 28:حيانجابربن طرح در آموزان دانش قاطع اكثريت شركت

 نفر 4 توسط  استان سطح در رتبه نفر، كسب 9 توسط منطقه سطح در رتبه كسب

 آموزاننفر از دانش 4شدن  منتخب و نويسي داستان مسابقه در آموزاندانش كليه شركت  

 بهداشت نقاشي زمينه در  آموزان نفر از دانش 3 منطقه اي توسط رتبه كسب 

 رشد مجالت آزمون مسابقات در آموزاندّانش از نفر10 امتياز كسب  
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 آموزانيكي از دانش توسط كشوري شنا قهرماني رتبه كسب 

 نحياجابربن پروژه مسابقات در آموزاندانش از نفر 9 ايمنطقه امتياز كسب  

 حيانجابربن پروژه مسابقات در آموزاندانش از نفر 4 استاني امتياز كسب 

 مولوي كالس آموزيدانش يگاهنامه تهيه و تنظيم 

 آموزيدانش هايخالقيت يجزوه تهيه و تنظيم 

 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه

 بدست نتيجه اين حاضر طرح در شده انجام اقدامات و تحقيقات ها، بررسي مطالعات، مجموع از

 از حداكثري استفاده بر مبتني و محور پژوهش شيوه به سنتي از آموزش روشهاي تغيير براي كه آمد

در حل مسئله توان براي افزايش خالقيت هاي متعددي را ميتكنيك مجازي فضاي و نوين هايفناوري

بست. اين فرآيندها در جهت افزايش خالقيت در تمامي مراحل فرآيند حل در يك مدرسه، به كار

  .قابليت كاربرد دارندمسأله 

 گاه و هزينه پر كاري پژوهش به توجه بدون مدارس در آموزشي مناسب الگوي تبيين و طراحي

 اهداف تحقق به توانمي كه است پژوهش جريان با آموزش همسويي صورت در فقط.  است فايدهبي

 تواندمي تحقيق روش صحيح آموزش.  بود اميدوار زندگي هاي مهارت كسب و مسئله حل و توسعه

 و آموزيعلم مسير.  كند آماده عالي آموزش هايدوره در بويژه بعد سالهاي براي را آموزاندانش

 ساختن مواجه. باشد همراه پژوهش بر مبتني يادگيري و آموزش با بايد مدارس در اندوزيعلم

 نه مناسب هايحل راه جستجوي و پژوهش براي آنها به كمك و جامعه واقعي مسائل با آموزاندانش

 و شناسايي چون تفكر اساسي مهارتهاي بلكه دهد،مي قرار يادگيري صحيح مسير در را آنان تنها

 آنان به را هافرضيه آزمون و سازيزمينه اطالعات، بندي دسته و آوري جمع شيوه مسائل تبيين

 واالي همت كه است ميسر محور پژوهش درسي برنامه اجراي و تدوين با فقط كار اين. آموزدمي

 . طلبدمي را كشور پرورش و آموزش ريزانبرنامه و اندركاراندست

 توصيه به مدير و معاونين

 تجهيز و آماده سازي مدرسه به حداقل امكانات مورد نياز براي هوشمند سازي  .1

 شود كمتر كالس در آموزاندانش تراكم .2

 آموزانهاي حل مساله در دانشي تقويت مهارتهاي آموزشي نحوهبرگزاري دوره .3

 هاي اجتماعي و زندگيتقويت مهارتي حل مساله،  هاي آموزشي در زمينهتهيه كتاب .4
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 هاتوصيه به خانواده

   فراينديادگيري دانش آموزان درخارج از مدرسه استمرار .1

يجاد محيطي پويا و جذاب براي شكوفايي كامل استعدادها و بروز خالقيت هاي فردي و جمعي ا .2

  آموزاندانش

   در فرايند يادگيري دانش آموزان هاي ذينفعافزايش حضور، پشتيباني و مشاركت والدين و گروه .3

 همراه نمودن خانواده با روندهاي نوين آموزشي مبتني بر نيازمندي هاي جامعه دانش بنيان .4

 ايجاد محيطي مناسب جهت ارزيابي هاي مستمر و متناسب با استعداد و پيشرفت دانش آموزان .5

  فرايندهاي آموزشيترويج يادگيري تجربي،پژوهش محوري و دانش آموزمحوري در  .6

 توصيه به مولفين كتب درسي

 كتاب تصاوير و متن در اطالعات فناوري و پژوهشي هايجنبه به توجه .1

 مخاطب ديداري شكل به هم استفاده شود. تصاوير تصاوير از متن بر در آموزش حل مسئله عالوه .2

 مناسب تصاوير انتخاب .است بينايي حس طريق از ما هاييادگيري از بسياري و كندمي درگير را

 عدم يا تناسب توانمي تصاوير بررسي روش با بنابراين دارد، يادگيري در مهمي نقش كتابها در

 اقدام درسي كتب آتي اصالحات در مولفين شودمي توصيه .نمود تعيين را كتاب تصاوير تناسب

 .دهند انجام مطلوب تغييرات ايجاد درجهت الزم

-اجتماعي مهارتهاي كتاب پرسشهاي آموزشي يدشوار از حاكيهاي ما بررسي نتايج لذا .3

هاي نوين در هاي پژوهشي و فناوريجنبه تا داده انجام را الزم اصالحات . لذااست اقتصادي

 شود ها ديدهپرسش

 آموزاندانش تا دهند قرار را خودآموز متون كتاب محتواي در شودمي توصيه كتاب مولفين به .4

 اساسي نيازهاي از كه خواندن ودر داده افزايش را خود يادگيري معلم، آموزش كنار در بتوانند

 تحصيل از بيفزايند و هدف خود يادگيري بر بيشتر انگيزه و عالقه با و يافته تبحر است كودكان

 .گردد تشريح آموزان دانش براي
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 باباعربي، زهرا يوسفياقدام پژوهان: زهرا فتحي، زهرا رحيمي

علوم  كارشناسكارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، مدرك تحصيلي: 

 تربيتي گرايش مديريت

 سمت فعلي: آموزگار، مدير، آموزگار 

 دوره تحصيلي: ابتدايي

شکالت ويژه شي م شي و توانبخ شت، مركز آموز ستان مرود شهر ستان فارس،  ي يادگيري محل پژوهش: ا

 بهاران

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

 –هاي ادراكي با آموزش تلفيق كيت معلم ساخته و مهارت توانستيم چگونه

 آموزانمان را بهبود بخشيم؟حركتي، آگاهي واج شناختي دانش
  

-ساخته و مهارتآموزان با آموزش تلفيقي كيت معلمشناختي دانشبهبود آگاهي واجهدف پژوهش: 
 هاي ادراكي

 

 اهداف فرعي:

 آموزانشناختي دانشهاي آگاهي واجافزايش مهارتراههاي 

-حركتي در راستاي بهبود آگاهي واج –هاي ادراكيمهارتآموزش تلفيق كيت معلم ساخته و 
 آموزان شناختي دانش

 

 پژوهش:  سواالت

شناختي در آگاهي واج، حركتي –ادراكيي هاآموزش تلفيق كيت معلم ساخته و مهارت

 دارد؟ يتاثيرچه ان نارساخوان آموزدانش
 آموزان را افزايش داد؟شناختي دانشتوان آگاهي واجچگونه مي
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 تبيين مسئله در وضعيت موجود: 

ها نشان مي دهد كه در همه هاي پژوهشاست. يافته اي جهانييادگيري مسئله عارضه اختالالت

رسد هوش طبيعي دارند، اما در يادگيري زبان شفاهي، ها كودكاني وجود دارند كه به نظر ميفرهنگ

آموز داراي اختالل يادگيري اكتساب مهارتهاي خواندن و نوشتن دچار مشكل هستند. به فردي، دانش

هاي مغزي و شود كه با وجود برخورداري از هوش طبيعي، نداشتن نقايص حسي، آسيباطالق مي

ره گيري كامل از امكانات آموزش و پرورش عادي نيست مشكالت شديد عاطفي و اجتماعي قادر به به

اين اختالل مشكالت (. 1392درسي، ضعف محسوسي دارد)سيف نراقي و نادري، و در يك يا چند ماده 

، تواني ذهنيكم، هاي حركتيناتواني، را كه در درجه اول نتيجه نقايص بينايي و شنوايي يادگيري

يرد )مركز ملي گميدر بر ن، حيطي با وضعيت بد اقتصادي باشندفقر فرهنگي و م، اختالالت هيجاني

 (.2011، 1كودكان داراي ناتواني يادگيري

آموزان كه مشكالت زيادي را براي دانش هاي مهم استيكي از حيطه، خواندن و ناتواني در آن     

اشتباه كردن كلمات  نارساخواني نوعي اختالل در، ناتوان در يادگيري بوجود آورده است. به طور خاص

خواني يا وارونه آينه، حدس زدن كلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهاي كلمات، شبيه به هم

ميلي و انزجار از يادگيري خواندن و دشواري بي، مشكالت شديد در هجي كردن كلمات، خواني كلمات

توجهي از تحقيقات اختالل (. حجم قابل 2011، 2باشد )بروكس و ابوتاز تشخيص جزء از كل مي

، اختالل در تلفظ كلمات، شناختيبه طور خاص آگاهي واج، شناختيخواندن را به نقص در پردازش واج

، 3اند )واترمن و لواندوسكيسازي انتخابي و دستكاري اطالعات كالمي نسبت دادهاختالل در ذخيره

مسئله است كه واژه از عناصر صوتي يا آگاهي واجي تشخيص اين (. 1994، 4نسن و بوويها؛1993

دهند و در آن خواننده صداها را با حروف يا با د كه صداهاي گفتاري را نشان ميشوميدرست  هاواج

دهد. اما بسياري از كودكاني كه در يادگيري خواندن و ديكته دچار تركيب حروف نوشتاري انطباق مي

حساس نيستند و از درک اين مفهوم و تشخيص  هاهنسبت به صداهاي واجي زبان و واژ، مشكل اند

 رابطه بين حروف و صداها عاجزند.

ي رسمي و هاارزيابي، مشاهدات باليني، با نظرسنجي از والدين و آموزگاران مقطع ابتدايي

ترين شد كه عمدهاين خالء احساس مي، آموزان توسط ماديكته و..... دانش، تحليل خواندن، غيررسمي

هاي آگاهي آموزان نارساخوان مراجعه كننده به اين مركز، نقايصي در مهارتشمشکل دان

ها آموزاني كه آگاهي واجي ندارند نسبت به صداهاي واجي زمان و واژهدانشباشد. شناختي ميواج

ي بين حروف و صداها و به تبع در رمزگرداني حساس نيستند و از درک اين مفهوم و تشخيص رابطه

                                                           
1 .National center for children with learning disability 
2 . Brocks & Abbott 
3 . Waterman & Lewandowski 
4 .Hansen & Boway 
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كودكان ، شناختيهاي آگاهي واجهاي تقويت مهارتعاجزند. حال دريافت آموزش و درک مطلب

نارساخوان را تبديل به خوانندگاني قوي خواهد كرد كه شور و شوق خواندن و نوشتن را در آنها زنده 

ت خوانند به وجد خواهند آمد و انگيزه آنها از رفتن به مدرسه به علنويسند و ميد و از اينكه ميكنمي

هايي كه پاسخگويي به تقاضاهاي تكاليف خوانداري و نوشتاري افزايش خواهد يافت. با انجام پژوهش

شناختي انجام شد و ي پايه خواندن و آگاهي واجهادر راستاي آموزش و تقويت مهارت جاريدر سال 

پژوهش و همچنين با الهام از راهبرد كالن ششم سند تحول بنيادين در راستاي گسترش فرهنگ 

تربيتي بومي در نظام  –نظريه پردازي و مستند سازي تجربيات علمي ، خالقيت و نوآوري، ارزشيابي

تعليم و تربيت رسمي عمومي و با توجه به موارد ذكر شده در باال در جلسه شوراي آموزگاران مركز 

هاي آگاهي ش مهارتدر ذهن ما اين احساس نياز ايجاد گرديد كه براي تقويت و آموز 10/8/96مورخ: 

ي خالقانه بپردازيم و آگاهي هاو طراحي ديگر بازي هاشناختي به ساخت كيت آموزش اين مهارتواج

 ي پايه خواندن را به عنوان موضوع اقدام پژوهي خود قرار دهيم.هاواج شناختي و مهارت

ي هاشديد در مهارت پايه دوم ابتدايي نارساخوان و داراي ضعف آموزدانشلذا در اين راستا پنج 

كه ، ان مشاركت كننده در طرح انتخاب شدندآموزدانششناختي به عنوان  پايه خواندن و آگاهي واج

همتا شده اند. جهت ، سواد والدين، فرهنگ خانوادگي، خواندن، ي آگاهي واج شناختيهااز نظر مهارت

فرايند اقدام پژوهي پرداختيم. در  برنامه ريزي و تسهيل كار پژوهش به تقسيم وظايف و برنامه ريزي

ناميدن سريع ، بندش ديداري، بخش و صدا كشي، اين كيت آموزش صوت آموزي صداي اول و آخر

رسيده ي پايه خواندن و...آمده است كه به تاييد كارشناسان حوزه اختالالت يادگيري هامهارت، كلمات

 .است

سؤال مطرح مي گفتهمبناي آنچه بر   توانيم با تلفيق آموزش چگونه ميشود كه شد حال اين 

آموزانمان را بهبود حركتي، آگاهي واج شااناختي دانش –هاي حسااي كيت معلم ساااخته و مهارت

شيم؟ سان، نهادهاي تعليم و تربيت بخ شنا صل از اين پژوهش بتواند به روان  ست نتايج حا ، اميد ا

ــيلي و يادگيري  ها در جهتمعلمين و خانواده ــكالت تحص ان داراي اختالل آموزدانشبهبود حل مش

  خواندن كمك كند.

 و اطالعات:  هامنابع گردآوري داده

آموزگاران انجام و ، والدين، انآموزدانششواهد اوليه ارزيابي را در سه گروه  ارائهدر راستاي      

 آوري نموديم:به شرح زير جمع

 هاي رسمي و غيررسمي()ارزيابيان: آموزدانشالف: شواهد موجود در رابطه با ارزيابي 

 آموزان ليست انتظارارزيابي غيررسمي اوليه از دانش 

 مصاحبه با والدين  

 آزمون كتبي آگاهي واج شناختي  
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 هاي ارجاع:)توسط: مدير و آموزگار مدارس عادي در ابتداي پذيرش در مركز ( فرم 

 هوش استنفورد بينهآزمون  

 تحليل خطاهاي ديكته 

 آزمون حساسيت شنيداري وپمن 

 حركتي بندرگشتالت -آزمون ادراكي  

 هاي غيررسمي: ارزيابي -

 آزمون غير رسمي تحليل خواندن )آگاهي واج شناختي( 

 تست حافظه عدد و كلمه: )شنيداري و ديداري(  

 ب: شواهد موجود در رابطه با والدين

 ان توسط والدين آموزدانشپرسشنامه تعيين ميزان عملكرد  

 انآموزدانشمصاحبه از والدين  
 اظهار نظر والدين در راستاي ميزان اطالعات آنها در مورد آگاهي واج شناختي 

 پرسشنامه تعيين سطح عملكرد دانش زباني نوآموزان پيش دبستاني توسط والدين 
 در معرض تكرار پايهآموزان كارگاه آموزشي والدين دانش 

 ج:شواهد موجود در رابطه با همکاران 

پرسشنامه تعيين ميزان آشنايي آموزگاران مدارس عادي با حيطه اختالالت يادگيري و  

 مراكز مربوطه

 پرسشنامه تعيين اطالعات آگاهي واج شناختي آموزگاران مدارس عادي 
 مصاحبه  

 بازديد از مدارس 

 آموزگاران مدارس عاديهاي بازخورد و يادداشت 
 

 تجزيه و تحليل اطالعات:

آموزان تحليل علل و عوامل دخيل در ابتال به اختالالت خواندن و ضعف آگاهي واج شناختي دانش

 شد:باميطبقه به شرح زير  7به طور مختصر در  با استفاده از نمودار استخوان ماهي

 نظران و مسئولين تعليم و تربيتصاحب -1

 دانشگاهيعوامل  -2

 دبستانيعوامل مربوط به مدرسه و پيش -3

 عوامل فردي -4

 عوامل مربوط به خانواده -5
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 عوامل مربوط به محيط اجتماعي -6

 ضعف فرايندهاي تحولي پايه -7

 :  هاي موقتي جديد و اجراي آنهاراه حل
هاي از گزينهنظر كرديم و با حذف برخي هاي موقت بحث و تبادلحلراه مورداي در طي جلسه

هاي جديد در نظر گرفتيم و تمرينات زير به دليل برخي حلغيرمعقول موارد زير را به عنوان راه
كه موجبات خستگي و بي انگيزگي آنها را فراهم مي  آموزدانشو تكراري بودن براي  هامحدوديت

 نمود حذف گرديد.
اي ديدآموز همراه با تصوير و توضيح درباره هافزايش دامنه لغات و واژگان با استفاده از انواع كارت

 ... . پرچم كشورها و بازگو نمودن نام كشورهاي مختلف و، مشاغل، تصاوير ديده شده مانند: حيوانات
گانه كودک، آماده كردن هاي نخستين در راستاي تقويت حواس پنجهاي گاماستفاده از كتاب .1

ها و ممتد گفتن هاي بعدي در كالس اول دبستان، مانند بخش كردن كلمهكودک براي آموزش
 صداها و... 

 بيني قبل و بعد از هر مرحله.اي و سريالي و پيشاستفاده از تصاوير زنجيره .2
هاي باالتر نوشتن دستورات روي كاغذ و عمل اجراي دستورات از ساده به پيچيده و براي پايه .3

 كردن طبق آنچه شنيده يا ديده اند. 
مطرح  هايپرسشهاي كوتاه و سپس بازگو نمودن داستان و پاسخ به گوش دادن به داستان .4

ستان توسط خود كودک و هاي باالتر خواندن داشده در رابطه با داستان و همچنين در پايه
  .. .بازگو كردن آن و.

 باشد: هاي جديد و اصلي و كاربردي پژوهش حاضر به شرح زير مياز جمله راه حل
، بخوان و بپر، آموزش روش چند حسي فرنالد، تهيه كيت معلم ساخته پيش به سوي خواندن

، با هنر هاتلفيق آموزش نشانه، آزمون هم شاگردي، ايديكته حافظه، اجراي طرح به صورت گروهي
جدول سودوكوي ، بازي رنگين كمان كلمات، بسوده خواني، ا كلماتنساخته استفاده از دفترچه معلم

بازي ، پنجره قصه، نقشه برداري از داستان، ساعت تلفيقي، ي صامت و متحرکهاراوي داستان، كلمات
ي  هابازي، ي  صوت آموزيكارت حافظه، ت كنبخوان و پر، كتابچه زبان بياني مصور، با تاس الفبايي
 ... .و جعبه سياه صوت آموزي، لفظي بي پايان

 

 : هاارزيابي اقدام

يم نياز به نظرخواهي از گروه ارزياب دادميدر طي مدت زماني كه طرح اقدام پژوهي را انجام 

را به خوبي بشناسيم تا در اين  هاداشتيم تا اساس كارمان به درستي مشخص گردد و نيازهاي آن

راستا قدم مثبتي برداريم كه اين نقطه نظرات به اعتبار طرحمان افزود. از نظر همكاران پژوهنده مفيد 

ي آموزش خانواده و همكاران هابودن اين طرح موجب استمرار آموزش در اين مركز و برگزاري كارگاه

 همكاران ارزياب در زير آمده است:     مدارس عادي گشته است و همچنين نظرات با ارزش 
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معاونت پژوهشي اداره آموزش و پرورش شهرستان ، معاونت اداره آموزش و پرورش استثنايي فارس
كارشناس دبستان و پيش ، هاي آموزشيكارشناس تكنولوژي و سرگروه، كارشناس پژوهش، مرودشت
مديران و ، راكز يادگيري شهرستانمدير م، سرگروه آموزشي اختالالت يادگيري استان، دبستاني

آن را از نيازهاي  پيش به سوي خواندنضمن بازديد از كيت آموزشي معلم ساخته ، آموزگاران مدارس
دبستاني و چه در مقطع ابتدايي دانستند و از ارزشمندي و ماندگار آموزان چه در پيشاساسي دانش

ها از ي بدين منظور ضمن بررسي كتابچهبودن طرح صحبت نموده و با دادن راهبرد و رهنمودهاي
آميز اعالم نمودند ان را رضايت بخش و كار را بسيار موفقيتآموزدانشنزديك آنها را تأييد و پيشرفت 

و خواستار نشر و انتشار در مدارس شدند و آن را گامي مثبت در جهت آموزش خواندن و رفع مشكالت 
  آموزان نارساخوان دانستند.دانش

نسبت به روند رو به رشد فرزندشان ابراز ، ان با مشاهده طرح از نزديكآموزدانشهمچنين والدين 
دبستاني بدو ورود به كالس اول پس از گذراندن خشنودي و رضايت داشتند. والدين كودكان پيش

بسيار شناختي اذعان داشتند كه طرح چندين كارگاه در ارتباط با مفاهيم پايه خواندن و آگاهي واج
شادي موفقيتشان بعد از اجراي طرح ، ان شركت كننده در طرحآموزدانشعالي و راهگشا خواهد بود. 

 بر روي توپ به صورت مكتوب نوشته و ابراز نمودند.، را
 

 نتيجه گيري: 
سوي خواندن و ديگر ، ي اين پژوهشهابا توجه به يافته ساخته پيش به  ستفاده از كيت معلم  ا

ـــناختي هاخالقانه در زمينه افزايش مهارتي هاروش ان آموزدانشي پايه خواندن و آگاهي واج ش

ــناختي ــتفاده از اين كيت براي آموزش آگاهي واج ش ــت. به اين معنا كه با اس ــاخوان موثر اس ، نارس

ــوات ــداها و هجاها در كنميو كلمه ارتباط برقرار  هجا، كودک بين اص ــايي ص ــناس د و به توانايي ش

سو با يافتهكلمات  ست مي يابد. اين يافته هم ، (2004پالزا و كوهن)، (2012ي بركلي و ديگران)هاد

ــان و ديگران)، (2012ژونگ) ــتقيم زاده)، (1395رحيمي)، (1395پهلوان نش ــليماني، (1384مس  س

گفت  توانمي هاشــد. در تبيين اين يافتهبامي( 1389( و فصــيحاني فرد)1388فياضــي)، (1387)

د كه صداهاي شوميدرست  هاتشخيص اين مسئله است كه واژه از عناصر صوتي يا واج آگاهي واجي

شتاري انطباق  صداها را با حروف يا با تركيب حروف نو شان مي دهند و در آن خواننده  گفتاري را ن

مي دهد. آگاهي واج شــناختي بخشــي از دانش زباني اســت و ارتباط مســتقيم و معناداري با مهارت 

، نسبت به حروف آموزدانشي و خواندن و نوشتن دارد. اين مهارت از طريق افزايش آگاهي سواد آموز

شــد. بامينارســاخوان تاثير گذار  آموزدانشارتباط بين حروف و بهبود خواندن ، هجاها، صــداها)واج(

آموزش و پرورش و مراكز اختالالت ، وقت)والدين، اجراي اين طرح موجب جلوگيري از اتالف هزينه

ــت انتظار  ــاخوان آموزدانشيادگيري( و باعث پايين آمدن ليس ــمن اين گونه گميان نارس ردد. در ض

ـــبرد اهداف و طرح هافعاليت ، ي حوزه آموزش ابتدايي در زمينه كاهش نرخ تكرار پايههاموجب پيش
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ان و والدين آنها و افزايش اعتماد بنفس كودكان آموزدانشافت تحصـــيلي و اســـترس و اضـــطراب 

 . رددگميارساخوان ن
  :گرديد ارائه طبقه سه در زير پيشنهادهاي شده اجرا پژوهي اقدام مورد در

 :محترم مسئوالن به پيشنهاد
 جهت ي پايه خواندن و آگاهي واج شناختيهاتخصصي آموزش مهارت يهاكارگاه برگزاري 

 تابستان تعطيالت ايام در دبستاني و دبستاني پيش آموزش مربيان
ي آموزشي در بازديد از هاي آگاهي واج شناختي توسط سرگروههاآموزش مهارت معرفي و 

  مدارس 
 :محترم معلمان به پيشنهاد
 اهميت دادن به اركان زبان آموزي جهت آموزش به كودكان مقطع ابتدايي و پيش دبستاني. 
 ... و اداري كادر، مديران، آموزگاران توسط تخصصي كتب بيشتر هرچه مطالعه 
 آشنايي و كيت معلم ساخته و الگو برداري جهت يادگيري اختالالت مركز از بازديد و تماس 

  تابستان و تحصيلي سال طول در اين حيطه با بيشتر هرچه
  كاهش اختالل خواندن راستاي در آموزشي پيش به سوي خواندن  وسايل ساخت 
 مراكز به ينقص آگاهي واج شناخت داراي كودكان معارفه و شناسايي جهت در كوشش 

 در همان ابتداي آموزش حروف الفبا مربوطه
آموزش حروف الفبا و  جهت بسته فضاهاي در آموزشي روش يك از نكردن استفاده 

 انآموزدانش به ي پايه خواندن هامهارت
 فردي يهاتفاوت به و توجه و چند حسي ملموس و عيني يهاروش از استفاده 
 بنفس اعتماد افزايش و تحصيلي پيشرفت جهت تشويق مناسب يهاروش كارگيري به 

 درس كالس در يادگيري اختالالت ان دارايآموزدانش
 مشكالت كردن برطرف جهت يادگيري ويژه نيازهاي با انآموزدانش قوت نقاط با آشنايي 

  آنها
 :محترم پيشنهاد به والدين

 شناختيي پايه خواندن و آگاهي واج هاساخت وسيله آموزشي متناسب با مهارت 
در زمينه پيشرفت پيش  يادگيري اختالالت مراكز آموزگاران توسط شده ارائه تمرينات انجام 

 ي چند حسي درمان اختالالت خواندن هابه سوي خواندن و آموزش
 مطالعه يادگيري و آگاهي واج شناختي با اختالالت زمينه در آگاهي افزايش جهت تالش 

  بيشتر
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 157  ........ باعث ايجاد عالقه و ارتقاي سطس يادگيري phetساز تعاملي افزار شبيهتوانستم با استفاده از نرم

 
 

 زارينام و نام خانوادگي اقدام پژوه: محمد فالح الله

 كارشناسي ارشد فيزيكمدرك تحصيلي: 

 دبير سمت فعلي: 
 دوره تحصيلي: متوسطه دوم              

 پروش منطقه و داره آموزشا ،پرورش استان كرمان و اداره كل آموزش محل پژوهش:

 آموزشگاه شهيدان ركني كشکوئيه

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

باعث ايجاد  phet  1ساز تعاملي افزار شبيهچگونه توانستم با استفاده از نرم

 آموزان سال يازدهم تجربي عالقه و ارتقاي سطس يادگيري دانش

 در درس فيزيك شوم؟
 پژوهش اهداف

 هدف كلي: 

 سال يازدهم تجربي در درس فيزيك آموزاندانش ارتقاي سطح يادگيريايجاد عالقه و  -

 : جزئياهداف 

  در كالس آموزان به درس فيزيكبستگي دانشلد احساس آرامش وايجاد و مثبت ايجاد نگرش  -

 هاي درسيانجام فعاليت دار وهاي هدفقالب گروه آموزان درشافزايش مشاركت دان -

 

 هاي پژوهش پرسش

 :از است عبارت پژوهش اصلي سوال

تجربي در آموزان سال يازدهم توانم باعث ايجاد عالقه و ارتقاي سطح يادگيري دانشچگونه مي -

 درس فيزيك شوم؟

 :است سواالت اين به پاسخگويي در سعي كه گرددمي سواالتي مطرح پژوهش اهداف با متناسب

 به كالس فيزيكنسبت آموزان دانشرا در احساس دلبستگي  ونگرش مثبت توانم چگونه مي -

  ايجاد كنم؟

هاي انجام فعاليت دار وهدفهاي قالب گروه آموزان درمشاركت دانشتوانم باعث چگونه مي -

 ها شوم؟آن درسي

                                                           
1. Physics Education Technology 
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 گيرم؟  بكار درس كالس جذابيت افزايش و تدريس در تنوع براي توانممي را كارهاييراه چه -

  دهم؟ افزايش را فيزيك درس در آموزاندانش نمرات ميانگين توانممي چگونه -

 

 تبيين مسئله در وضعيت موجود

فيزيك  عنوان دبيربه كه است سال 10 مدت، فوق ليسانس فيزيكزاري محمد فالح الله اينجانب

از  پسرانه يك نوبته شهيدان ركني شهر كشكوييه دولتي در آموزشگاه تدريس هستم. بنده به مشغول

 دارمعهده  بر نفر را 24يازدهم تجربي با تعداد  پايه تدريس، توابع بخش كشكوييه شهرستان رفسنجان

شي خود را نيز در همين كالس انجام دادم سه  اوايل در .و كار پژوه صيلي و پس از  چند جل سال تح

ـــطراب آناز دانش متوجه نگراني برخي، تدريس ـــدم. عليها آموزان و اض هاي كه در هفتهم اينرغش

ــت مباحث كمي را تدريس كرده بودم ــات بعد آنان همين مقدار را مطالعه نكرده و ، نخس تكاليف جلس

مربوط را يا انجام نداده و يا اشــتباه حل كرده بودند. گاهي هم از گوشــه و كنار كالس ســواالتي با اين 

آيا امسال از فيزيك نمره قبولي »، «چرا فيزيك امسال اينقدر پيچيده است؟»شد: ها مطرح ميمضمون

ـــختآقا چرا فيزيك از بقيه درس»، «يريم؟گمي ـــه؟تر به نظر ميها س ـــوي از« رس ديگر برخي  س

توانستند با اين مباحث ارتباط برقرار كنند آموزان دروسي كه مفهومي بودند را حفظ كرده و نميدانش

ــده بود دانش ــتند و همين امر باعث ش آموزان در كالس و تمايلي براي يادگيري مباحث مفهومي نداش

ــيار بي ــوار و دفيزيك بس ــي دش ــته و ارتباط مباحث لهرهانگيزه بوده و همواره فيزيك را درس آور دانس

ـــايل خوب عمل كرده در فيزيك را با پيرامون خود درک نكنند. تعدادي از دانش آموزان در حل مس

 فيزيك كالس انگيزه و از درک و حل آن عاجز بودند. ساعاتي كه در كه برخي ديگر براي حل بيحالي

شت فيزيك نه تنها براي آنان جذابيتي، بودند سيار بلكه ندا سته ب صمي كننده خ م گرفتم با بود. لذا ت

سؤ توكل برخدا ساس م سبت به دانشو اح شته و دارمليتي كه ن ها عالقگي آنابتدا علل بي، آموزانم دا

ـــعه يابي نموده و سپس به حل آننسبت به درس فيزيك را ريشه ها مبادرت ورزم. در اين راستا مطالـ

ــايت، هاي گوناگونكتاب ــپس مقاالت، هاي معتبرس ــورت كردم. س از طريق  پرداخته و با اهل فن مش

مدير مدرسه و برخي از والدين توانستم به ، مشاورين، و نظرسنجي از كارشناسان نامهپرسش، مصاحبه

 كارهايي در جهت بهبود اين وضعيت دست يابم.راه
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 ها و اطالعات منابع گردآوري داده

( از 1ها )شواهد جهت گردآوري داده 96-97موجود در اوايل سال تحصيلي  وضعبراي توصيف 

هاي كمي در قالب: بررسي نمرات نظر سنجي و شاخص، هاي كيفي در قالب: مشاهده مستقيمشاخص

 عبارتند از:  حاصله نتايجو شد نامه استفاده آموزان و پرسشدانش

 نگراني و اضطراب نگرش منفي به فيزيك و -1

 درک مفاهيم آن مسائل فيزيك و ضعف درحل -2

 در درس فيزيك در پايان سال قبولي درباره آموزاندانش نگراني -3

 عدم شناخت اهميت فيزيك در زندگي روزمره  -4

 و مباحث كتاب درسي  عادت به حفظ كردن مطالب -5

 آموزانتفاوت در سطح يادگيري دانش  -6

 در هنگام ورود به كالس  خمودگي خستگي و -7

 ر كالس فيزيك د نداشتن عزت نفس -8

با توجه  هاي فناورانه در دسترساز روشآموزان عدم استفاده د كه دانشاها نيز نشان دنظرسنجي

روز را در اولويت قرار داده و نبود كار گروهي و عدم مشاركت در هاي تعاملي بهسازيبه امكانات و شبيه

آموزان به عنوان يك بررسي نمرات دانشدانند. عالقگي به درس فيزيك ميترين دليل بيتدريس را مهم

شاخص كمي در دو ماهه نخست نشان داد ميانگين نمرات كالس پايين بوده كه حاكي از ضعف در 

نامه مشخص ان به سواالت پرسشآموزدانشيادگيري و فراگيري درس فيزيك دارد. با توجه به پاسخ 

درصد  21ها عالقگي كرده و از بين آنيدرصد ابراز ب 50، درصد به فيزيك ابراز عالقه 29شد كه 

 مند به فيزيك بودند. تاحدودي عالقه

 

 تحليل اطالعات  و تجزيه

، نامهپرسشها از نظر كيفي و كمي در قالب و اطالعات و بررسي آنها آوري دادهجمع پس از

، از منابع علمي هاي گردآوري شده و استفادهتفسير داده ،انآموزدانشاز  مستقيممشاهده  ،نظرسنجي

 :شد حاصل آموزان نتايج زيردين دانشلهمكاران محترم و وا ،مشاور، مدير، نظرانصاحببررسي نظرات 
 آموزان به درس فيزيك و نداشتن عزت نفسدانشبرخي عدم عالقه  -1
 نگراني و اضطراب ،نگرش منفي به فيزيك -2
   ضعف در حل مسائل فيزيك و درک مفاهيم آن -3
 مد تدريسآكارو نا سنتيهاي استفاده از روش -4
 روز در دسترس عدم استفاده از فناوري و ابزارهاي به -5
 در حين تدريس انموزآعدم تنوع در كالس و خستگي دانش -6
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 آموزان حين تدريسعدم توجه معلم به نظرات دانش -7
 وار مطرح شدن مباحث و مفاهيم فيزيك و عدم جمع بندي مطالبطوطي -8
 تدريس آموز بادرگير نبودن دانش -9
 به صورت گروهياستفاده از فناوري به روز و در دسترس عدم  -10

تمام جوانب ، عمل آمده سعي كردم در تدريسهاي بهچه گفته شد و پس از بررسيبا توجه به آن

ها را به كار گرفته و مفاهيم فيزيك را آسان را مورد نظر داشته تا با اتخاذ يك روش مناسب همه توانايي

 آموزانم ايجاد كنم.يادگيري را در دانشكنم و شوق 
 

 هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه

آوري جمع يهاداده يمجموعهو نيز  بدست آمددر پيشينه چه كه از نتايج تحقيقات آنبر اساس 

هاي پيشنهادي موقتي حلو گروه نقاد راهمشاور ، معاون، مدير، همكاران، اولياو پيشنهادات نظرات  ،هشد

 آموزان به صورت زير مطرح گرديد: جهت ايجاد عالقه و ارتقاي سطح يادگيري دانش

آموز دانش به نحوي كهدر دسترس  تعاملي سازافزارهاي شبيهاستفاده از فضاهايي از نرم -1

 ببيند، دهيدآنچه را درس مي

 ساخت محتواي الكترونيك -2

 ي آموزشي چند رسانه ايهاCDاستفاده از  -3

 امكانات فناوري و كالس هوشمنداستفاده از  -4

استفاده از نمايش و بازي در آموزش استفاده از وسايل آزمايشگاهي و  ،انجام كار عملي -5

 مطالب درسي

 آموزان ستفاده از كار گروهي و كنفرانس در مورد مباحث درسي توسط دانشا -6

 تشويق و ايجاد فضاي شاد و روحيه بخش در كالس -7

 در تدريسي آشنا هااستفاده از مثال -8

 عالوه بر توضيح و تشريح كالمي استفاده از روشهاي ديگر آموزشي به روز -9

معاون ، مشاوره، توسط گروهي متشكل از مديرهاي طراحي شده پس از اعتبارسنجي در قالب فرم

و ارزياب  نقادگروهمعاون اجرايي و برخي از دبيران دروس علوم پايه ملقب به ، سرگروه فيزيك، آموزشي

ساز ساز تعاملي )شبيهافزارهاي شبيهاستفاده از نرم، و براي اجرا حذف پيشنهادي هايحلراه از تعدادي

phet) استفاده از امكانات فناوري د را ببيند به همراه شوميچه درس داده آموز آندر دسترس تا دانش

كنفرانس در مورد مباحث درسي توسط موبايل و كالس هوشمند و نيز كار گروهي و ، مانند رايانه

 پردازم.انتخاب گرديد كه به چگونگي اجراي آن مي، افزار تعامليآموزان با همين رسانه و نرمدانش

   آموزانساز به دانشمعرفي و چرايي استفاده از شبيه -1
 :phetساز پويانمايي عرفي و تاريخچه شبيهم -1
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 1كارل وايمن 2002سال  در كه  توضيح دادمآموزان دانش برايتحقيقات انجام شده توجه به با  
اي مجموعهايجاد كرد كه  2را در دانشگاه كلرادو بولدر تعاملي  phetپروژه شبيه سازي، برنده جايزه نوبل

رياضي و ، شيمي، تعاملي مبتني بر تحقيق براي آموزش و يادگيري فيزيك كامپيوتريسازي از شبيه
مانند و  متحرک تعامليپويانمايي هاي سازي محيطصورت شبيهبه phet سازيشبيه علوم ديگر است.

  يرند.گميياد  مطالب را ،در آن آموزان از طريق اكتشافدانش كهبازي است 
 ؟phet از استفاده با آموزش چرا  1-2      

ه توضيح داده اينگون ،افزاركارگيري اين نرمآموزان مبني بر چرايي بهدر پاسخ به سوال برخي دانش
 مفاهيم از نآموزادانش درک  phetاستفاده از آزمايشگاه مجازي با نرم افزار پويانمايي شده است كه 

تواند به مي ثقابل تكرار در مباح فرايند يك طريق از سازيشبيه هر. بردفيزيك را باال مي خاص علمي
 عنوان يك آزمايشگاه مجازي مورد استفاده قرار گيرد.

 
 سازنحوه آموزش شبيه -2
 phetيابي به چگونگي دست 2-1

به دليل سرعت باالتر و قابليت  3در يكي از مرورگرها ترجيحا مرورگر گوگل كرمآموزان دانش
پس از ورود به شده و  سازوارد سايت شبيه phet.colorado.eduدسترسي بهتر با وارد كردن آدرس 

ها و در صفحه باز شده انواع پويانمايي كليك play with simulationsبر روي گزينه  phetسايت وب
 را مشاهده كنند.

 phetكارگيري و استفاده از نحوه به  2-2
 شويد. phetسايت از طريق سايت وارد وب -
 كليك كنيد. play with simulationsروي گزينه  -
 كليك كنيد. Physicsبر روي گزينه  simulationsهايگروه از بين زير -
كه با  ندشوميهاي مربوط به فيزيك  نشان داده زير گروه  Physicsبا كليك بر روي گزينه  -

 Electricityيازدهم تجربي كه الكتريسيته و مغناطيس است گزينه پايه توجه به مبحث فيزيك 
Magnets  .را انتخاب كنيد 

مربوطه  هايحال با كليك بر روي مبحث مورد نظر در مورد الكتريسيته و مغناطيس پويانمايي -

 ند. شومينمايان 

 phetآشنايي با فضاي پوبانمايهاي  2-3

 ايگونه، ميشنيفضاي ان، يم با توجه به موضوع فيزيكي مورد نظركنميوقتي كه يك پويانمايي را باز 

، كنيمانتخاب ، ها كليك كنيمتوانيم روي آنها و منوهاي مختلفي است كه ميپنل د كه شاملشوميباز 

                                                           
1. Carl Wieman 
2. Colorado Boulder 
3. Google chrom  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
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ها را بزرگ و شكل ،زياد كردههاي راديويي را كم و يا دكمه در جاي دلخواه قرار دهيم و شيدن آنكبا 

 . تا به نتيجه مطلوب برسيم كنيمافزار ايجاد كوچك كرده و تعامل خوبي با خود و نرم
 ها  آموزان و كار در گروهفعال نمودن دانش 2-4

 زير آغاز كرديم: شرحگروهي به به صورت ساز را افزار شبيهكار با نرم
آموز تواناتر به نفره به انتخاب خودشان با حضور يك دانش 4گروه  6آموزان را در ابتدا دانش  -

از قبيل رايانه و   phetبندي كردم تا اگر برخي امكانات ورود به فضاي عنوان سرگروه گروه
  بتوانند از امكانات يكديگر استفاده كنند.، دسترسي به اينترنت را ندارند

ساز استفاده كردم و در از شبيههمزمان  ،در مرحله بعدي حين تدريس در كالس هوشمند  -
. ندسازي كردبا نظارت بنده شبيه  phet افزارنرم هايي را درآموزان مثالدانش ،كالس رايانه

 كرد. سازي خود را براي كل كالس اجرا ميتر، شبيهموفقگروه 
جلسه ها قرار دادم تا در تكاليفي را درباره مبحث مورد نظر بر عهده گروه ،براي فهم بيشتر  -

ساز مورد آموز تمام ابعاد را در فضاي شبيههاي طراحي شده توسط خود دانشمثال هفته بعد
و اشكاالت نيز توسط بنده رفع  دهندو در قالب كنفرانس به كالس ارايه  دادهبررسي قرار 

 گردد. 
آزمايشگاه حقيقي در ر در كا با  phetساز براي مقايسه كار آزمايشگاه مجازي همراه با شبيه -

ها را هم در فضاي حقيقي و آموزان را به آزمايشگاه برده و برخي از آزمايشبرخي موارد دانش
خطا و همچنين خطرات ، زمان انجام، و نتايج را از لحاظ داده داديمساز انجام هم شبيه

 .كرديماحتمالي آزمايشگاه مقايسه 
 

 ها:ارزيابي اقدام
 :در موارد زير بوده استنشان از موفقيت  هااقدامارزيابي 

  رضايتمندي مدير آموزشگاه از اجراي طرح -1
 بر فرزندشان طرح آموزان از تاثير اجرايرضايتمندي والدين دانش -2
 درس فيزيك وآموزان به كالس ايجاد احساس آرامش ودلبستگي دانشو ايجاد نگرش مثبت  -3
 هاي درسيدار وانجام فعاليتهاي هدفگروهقالب  آموزان درافزايش مشاركت دانش -4
 درس كالس جذابيت افزايش -5
 فيزيك درس در آموزاندانش نمرات ميانگين افزايش -6

ازدهم در درس فيزيك در سال يپايهآموزان دانش %100منجر به قبولي  در نهايت اين اقدامات

براي باال بردن    phetافزارشد كه خود نشان دهنده موفقيت طرح در استفاده از نرم 96-97تحصيلي 

 .داردها سطح يادگيري آن

 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه
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ــلي هدف ــطح يادگيري دانشعالقه افزايش، اين اقدام پژوهي اص  پايهآموزان مندي و باال بردن س

و نظرســـنجي ، مصـــاحبه، آوري اطالعات از مشـــاهدهازدهم تجربي در درس فيزيك بود. براي جمعي

شنامه  س شتم و تجزيه و تحليل پر سان و همكاران دا شنا سات متعددي كه با كار شد. با جل ستفاده  ا

ـــكالت بي ـــت آمده مش كارهايي عالقگي و يادگيري مطرح گرديد و از طرف آنان راهاطالعات به دس

نظران و تحقيق پيشـــينيان و اســـتفاده از صـــاحب ،مقاالت، هاپس از مطالعه كتاب .پيشـــنهاد شـــد

 ارائهآموزان به درس فيزيك هايي براي افزايش عالقه و ارتقاي سطج يادگيري دانشحلكارشناسان راه

افزايش كه باعث به دليل اين  phetسازي افزار شبيهاستفاده از نرم هاحلراه پس از ارزيابي آن .گرديد

ــري و  ــواد بص ــري دانشنيز س ــودميآموزان درک بص هاي فيزيكي و اي كه خيلي از پديدهبه گونه ش

در قالب افزار د شــرح داد را با اين نرمشــوميتابلو ن بر رويآزمايشــات را كه با توضــيح يا نوشــتن 

آموزان با در قالب كار گروهي و ارايه كار توسط دانش . اين امرتوان توضيح دادميهاي تعاملي ميشنيان

ستفاده از شد.  انجامصورت كنفرانس معلم به راهنمايي داراي مزاياي در درس فيزيك   phet زارافنرما

 زير است:

خواهد پويا و كاربردي ، يادگيري مفاهيم درس فيزيك ديگر حفظي نبوده بلكه كامال عيني -1

 .بود
افزار به هاي خود را با نرمدانسته ،بيندويد را ميگميچه را كه معلم در كالس آموز آندانش -2

 د.كنمياشتراک گذاشته و با آزمون و خطا مطالب را در ذهن خود ماندگار 
بلكه ناظر بر تدريس ، معلم ديگر متكلم وحده نيستو د شومياداره  آموزاندانشكالس توسط  -3

 است.  درس و كالس
 مندي است. در هنگام كار يادگيري مفاهيم همراه با شور و نشاط و عالقه -4

زيرا  .شدباكاربردي  مياز قبيل زيست و شي هاي درسيحوزهتواند براي ساير ي مياين پژوهش عمل

هاي آموزشي محسوب شك يكي از نوآوريگيري از تكنولوژي آموزشي به مفهوم جديد آن بيبهرهكه 

  .گرددها  و همچنين تنوع در تدريس نآموز و ارتقاي سطح يادگيري آباعث خودباوري در دانششده و 
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 راهکارهاي آسان نمودن تدريس درس فيزيك علوم هشتم
 

  در علوم هشتم «اهم»ارتقاء سطح يادگيري مبحث  :كليهدف 

 

ه هشتم را به در علوم پاي« اهم»مبحث توانيم چگونه و از چه راههايي مي :پژوهش پرسش

آموزش دهيم؟  ،نحوي كه به يادگيري اين مبحث دست يابند هآموزان بدانش  

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

محتواي بسيار سنگيني با جزئيات ، مبحث فيزيك پايه هشتم متوسطه دوره اول درسي مشكل

تمام بايد آموزان دانشمورد بحث است. بسيار زيادي دارد و همچنين كتاب حاوي نكاتي است كه 

بفهمد و حل نمايد. بعد از آزمون و بدست آمدن نتايج اين ، در همين ساعت محدود آموختهمطالب را 

وييم؟ بخاطر همين گميمسئله ذهن ما را به شدت به خود مشغول كرد: آيا همه نكات الزم را ن

آموزان توانايي آموزان براي پاسخگويي كم است؟ آيا توضيحات نامفهوم است؟ آيا دانشاطالعات دانش

رقراري ارتباط بين مطالب را ندارند؟ آيا كالس براي آنها خسته كننده است و حوصله گوش كردن ب

آموزان علت نمرات پايين را جويا شديم موارد متعددي را اند؟ وقتي از دانشبه درس را ازدست داده

و غير  هبودعنوان كردند. از جمله گفتند كه نكات زيادي در اين قسمت وجود دارد كه بعضا شبيه 

دهيم و بعضي قابل تشخيص از يكديگر هستند. همچنين اظهار كردند كه آنها را از هم تشخيص نمي

بعضي نكات را اصال ياد  ،يمشوميگاهي مفهوم سوال را متوجه ن ،يمكنميمطالب را نيز فراموش 

توانيم ارتباط برقرار كنيم و به سواالت مفهومي و كاربردي بعضي ايم. بين برخي از مطالب نمينگرفته
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حث فيزيك ادر تدريس مبخود هاي قبل با توجه به تجربيات سال .، پاسخ دهيمتوانيماز موضوعات نمي

الكتريسيته را بخوبي مبحث مطالب ، متوجه شدم كه بسياري از آنها آموزاندانشو مشاهده مشكالت 

هاي ميانگين سطح نمرات آنها نسبت به فصل، هايي كه از آنها به عمل آوردمآزمون اند و دردرک نكرده

 قبل مطلوب نبود.

 

  :اطالعاتو  هامنابع گردآوري داده

 پيشينه نظري:

 كرديم:مي زير را در اين زمينه مطالعه هاي علمقاله

سنتي در يادگيري مقايسه تاثير تدريس مبتني بر تفكر فعال)روش مشاركتي( و روش تدريس  

 .(1390، گرگريبدري)آموزان پسردرس مطالعات اجتماعي دانش

آموزان بررسي تاثير روش تدريس كاوشگري بر ميزان پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش

 .(1394، آوارسينملكي)پسر پايه پنجم ابتدايي

 ان مبتني بر اصول طراحيآموزدانشتاثير برنامه يادگيري الكترونيكي بر مهارت امال نويسي 

 .(1389، ضرابيان)

ي حل مسئله هامقايسه تاثير روش تدريس حل مسئله با روش تدريس كاوشگري بر مهارت

 .(1392، اديب نيا)ان دختر در درس علوم اجتماعي پايه پنجم ابتداييآموزدانشاجتماعي 

 پيشينه تجربي: 

 ، مرور كرديم:قبل نوشته شده بودهاي كه در سالمرتبط زير را هايي اقدام پژوهي

 تهران، اقدام پژوهي با عنوان  5( در دبيرستان سميه منطقه 91-92زاده  در سال تحصيلي)بيگ

مشكلي كه وي با آن روبرو بود  .انجام دادرا  «؟چگونه انگيزه فراگيري فيزيك را بيشتر كردم»

 و سختي درس فيزيك بود. يآموزان و يكنواختخستگي زود هنگام دانش

  (در دبيرستان دكتر بهشتي 93 -94يوسفيان در سال تحصيلي )ناحيه يك شيراز اقدام پژوهي  2

مشكل وي  .انجام داد « ؟آموزان را به درس فيزيك عالقمند كنمچگونه توانستم دانش»با عنوان

يشان با روش هنري از هاي فيزيك نداشتند. ااي به حفظ فرمولآموزان عالقهاين بود كه دانش

و در طول اين مدت  ترسيم كنندهاي فيزيك را به صورت نقاشي آموزان خواست كه فرمولدانش

 ها را بخاطر بسپارند.آموزان توانستند از راه نقاشي كردن فرمولدانش
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 : 1مشاهده

به سواالت پاسخ توانند نميبه درستي و خوبي  آموزاندانشكردم كه در جلسات اول مشاهده مي

مدار بطور صحيح در جاي خود نبودند  چنين در كار گروهي قادر به قراردادن اجزاي يكهمدهند. 

 اين موضوع در جلسات بعد هم مشاهده شد و با افزايش حجم كتاب به مراتب بدتر هم شد.

 : 2مشاهده

-هيم براي دانشكردم بسياري از مفاهنگامي كه به مبحث الكتريسته فيزيك رسيدم مشاهده 
. به دليل اينكه بسياري از اين مطالب درسي با چشم قابل مشاهده نبود استآموزان گنگ و مبهم 

ها در مدار يا ايجاد بار الكتريكي در روش تطبيق ذهني آنها برايشان مشكل بود مثل انتقال الكترون

، شدامي كه از آنها خواسته ميقادر به پاسخگوئي به سواالت نبودند. هنگ آموزاندانشالقاء و تماس. 

هاي توانستند قسمتكردند. در موقع بستن مدار نيز نميابراز عدم توانايي مي ،حل كنند اي رامسئله

 مدار را به درستي در جاي خود قرار دهند.

 

 بررسي نمرات مبحث الکتريسته در سه كالس

فيزيك را با هم مقايسه نموديم شناسي و شيمي و زماني كه ميانگين نمرات كالسي فصل زيست 

با نام ، كمتر بود. در جدول شماره يك نمرات سه بخش هاميانگين نمره بخش فيزيك از بقيه بخش

دبير و كالس مربوطه و در نمودار شماره يك مقايسه ميانگين نمرات بصورت ستوني نمايش داده شده 

 است  

 
 مختلف علوم سه كالس پايه هشتمهاي مقايسه ميانگين نمرات ارزشيابي بخش. 1جدول 

 فيزيك زيست شناسي شيمي كالس

 14.61 15.37 15.36 هشتم يك

 12.29 12.98 13.61 هشتم دو

 12.85 13.10 13.85 هشتم سه

 

 و والدين آنها انآموزدانشمصاحبه با 

 آموزان و والدين به شرح زير است: اطالعات بدست آمده از مصاحبه با دانش

  مطالب درس علومگستردگي 

  حجم زياد مطالب درس علوم 

  استرس زياد دانش آموزان 
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 نتايج مشاهدات و بررسي كتاب

 :داديم نتايج زير حاصل شددر مدرسه تشكيل ي آموزشي هاگروه كه يطي جلسات

  زياد بودن حجم كتاب نسبت به ساعات اختصاص داده شده 

   ترتيب نامناسب نسبت به محتواي كتاب 

  نامفهوم بودن و سنگين بودن متن كتاب 

  كتاب كم جذابيت 

 

  :وتحليل اطالعاتتجزيه

دست يافتيم براي ، زماني كه به برخي از علل موجود با مصاحبه و مطالعه و مشورت با گروه نقاد

بندي ار استخوان ماهي گردآوري  و دستهتر آنها را در نمودمناسب هايحل فهم بيشتر و يافتن راه

ريزي كرديم تا ترين علل را مورد توجه قرار داديم و براي آنها برنامهيان آنها مهمم از سپس، نموديم

 ان در اين بخش از كتابآموزدانشاز بين ببريم مشكل عمده  توانيمميبتوانيم آن علل را تا آنجا كه 

، ان در كالسوزآمدانشخسته شدن ، كمي جذابيت مطالب، انتزاعي بودن، نبودن مطالبملموس»

 يار موثر بوده است.بسان آموزدانشدر كاهش نمرات « استفاده ناكافي از ساعات اختصاص داده شده

پس از اينكه با كمك گروه نقاد  به اكثر علل دست يافتيم در ميان آنها مواردي ذهن ما را مشغول 

توجه كه اين دو علل باعث شد  مطالب.انتزاعي بودن و از جمله ملموس  نبودن كتاب درسي ، ساخت

، ان نسبت به مطالب كالسي كمتر شود و كالس براي آنها جذابيت چنداني نداشته باشدآموزدانش

داديم كه براي و مطالب را بگونه اي آموزش مي داديمميبايستي روش تدريس خود را تغيير  بنابراين

بيشتري را ياد زمان كوتاهتري مطالب در  باشد به نحوي كهآموزان مطالب جذابيت و ملموس دانش

هاي خود راهكارهاي بهتري براي برطرف درخواست نموديم كه با راهنمايينيز از گروه نقاد  بگيرند.

ان همراه با آموزدانشاي كه افزايش سطح نمرات بگونه، به ما ارائه دهند كردن مشكالت كالسي

نداشتن تمركز بدليل اقتضاي سني و دريافت  ،نبازيگوش بود .يادگيري عميق در اين مبحث روي دهد

به اين نتيجه  هابا توجه به خصوصيات روحي بچهاز مهمترين عوامل بودند.  نكردن امور انتزاعي

ضمن اينكه در كالس ، سوق دهيمروش تدريس خود را بيشتر به سمت بازي و مسابقه كه رسيديم 

سعي كنيم مطالب كتاب به صورت عملي  تشويق كنيم وبا يكديگر سازنده ان را به رقابت آموزدانش

 .   ان را در امر يادگيري درگير نمايدآموزدانش

 

 :هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه

  براي افزايش تمركز هنگام تدريسان از دوستانشان آموزدانشجدا كردن 

 اختصاص نمره منفي در مواقع مشكل ساز 
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  آموزانبه دانشس ها در كالدادن برخي از مسئوليت 

  متوسط و ضعيف ، گروه بندي آنها بر اساس تركيبي از خوب 

   مطالعه مطالب مورد نظر قبل از تدريس اختصاص نمره براي توضيح آنها 

  آموزاننمايش فيلم و تصاوير بوسيله دانش    

 

 راه حل پيشنهادي:

وش ر، جمله: روش حل مسئلههاي مختلف از آسان تصميم گرفتيم از تلفيق روش يادگيريبراي 

، ر متحرکتصاوي، انيميشن، آزمايشي و روش مشاركتي استفاده كنيم. همچنين در تدريس از پاورپونت

 تر سازيم.تشويق به كار آفريني يادگيري را عميق، هاي الكترونيكيبازي

 اجراي راه حل جديد:

  «زمايشيآ»و   «مشاركتي»، «حل مسئله»تركيبي از روش 

 

 مشاركتي و آزمايشي()روش  سازيآمادهگام اول 

ه الكتريسته نفري تقسيم كرده وبه هر گروه نام يك دانشمند كه ب 6هاي آموزان را به گروهدانش

 اديسون و...داده شد. هر گروه اطراف يك ميز نشسته ، آمپر، از جمله اهم بودمرتبط 

ويني و تك، اي شامل آزمون آغازينو ورقهولت سنج ، آمپرسنج، كه روي ميزها يك مدار الكتريكي

روش  ازادگي االت آغازين را پاسخ دهند .در اين گام آمؤقرار داشت و از آنها خواسته شد سپاياني 

 مشاركتي و آزمايشي استفاده گرديد 

 )روش حل مسئله( گام دوم: اجراي يك بازي نمايشي ساده

از آنها خواسته شد كه  .شودميكالس فيزيك وارد مهمان يك گفته شد كه امروز  آموزاندانشبه 

با اين مسئله مبهم  هادر اين نمايش ساده بچه شوند.شان به كالس اي موقع ورود به كالس مانع ورود

آموزان  وادار شدند تا پيرامون چرا از ورود ايشان ممانعت بعمل آمد .سپس دانش، مواجه شدند كه

ي هاي خود را در كالس مطرح كنند و فرضيههاو سپس فرضيهفكر كرده  ميهمان ممانعت از ورود

را امتحان كرده و رد  هاآنان روي تابلو نوشته شد آنگاه معلم توضيح داد كه چگونه يكي يكي فرضيه

اي به كلمه نمايند و بدين گونه ساخت فرضيه در حل مسئله آموزش داده شد. ضمن اينكه اشاره

. نشان داده شد در بخش فيزيك «مقاومت الكتريكي»درس و ارتباط آن را با  هدر ورود شد «مقاومت»

 .به زبان انگليسي بود 1ابتداي كلمه مقاومت Rكلمه 

 

 )روش مشاركتي، آزمايشي، حل مسئله( گام سوم: آزمون عملي فرضيه سازي

                                                           
1 -Resistance 
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داليلي روشن آموزان يك مدار الكتريكي در اختيار داشت كه المپ آن به هر گروه  از دانش 

هاي خود را در مورد روشن نشدن المپ روي كاغذ بنويسند گفته شد فرضيه آموزاندانششد؛ به نمي

 شل بودن المپ يا قطع بودن سيم يا درست قرار نگرفتن باطري را كه شامل هاي خودو سپس فرضيه

مدار را پيدا كرده و  بايست عيبها ميرا آزمايش كنند. اعضاي هر گروه با امتحان كردن فرضيه است

را زودتر انجام دهد  هر گروه كه اين كار»تا المپ روشن شود. به آنها گفته شد:  كردندميبرطرف 

اجازه خروج از كالس و دويدن در حياط  ،فرفرهدادن سپس جايزه گروه برنده را . «رددگميبرنده اعالم 

  در نظر گرفتيم.

 و يادگيري بازي الکترونيکي مرورگام چهارم: تنفس، 

هاي انيميشن  يك مدار الكتريكي را با استفاده از موس يا ان خواسته شد  قسمتآموزدانشاز 

جابجا كنند و در مدار قرار دهند تا المپ مدار روشن شود. همچنين با قرار دادن  ايگونهلمس تابلو به 

بگيرند. با آموزش از طريق  ولت سنج وآمپرسنج در جاي صحيح خود بتوانند ولتاژ و آمپراژ را اندازه

يرد. سپس از آنها گميولت سنج در مدار قرار  توليد محتواي الكترونيكي يادگرفتند چگونه آمپرسنج و

  دهند.خواسته شد سواالت ارزشيابي مياني را پاسخ 

 ي جديد به روش مشاركتي و آزمايشيگام پنجم: يادگير

، هايي كه روي ميزشان قرار داشتسنجآمپرسنج و ولتآموزان به طور گروهي با استفاده از دانش

براي آنها توضيح  محاسبه مقاومت مدارفرمول  .شدت جريان و ولتاژ مدارهاي خود را اندازه گرفتند

مقاومت مدار خود را محاسبه كردند . سپس از آنها  R=V/I)فرمول اهم )داده شد. با استفاده از 

  دهند.را پاسخ  خواسته شد سواالت ارزشيابي پاياني

 گام ششم: ساخت مدار با تشويق به كارآفريني

هاي قبل ساخته شده بود؛ سال ان درآموزدانشبا نشان دادن مدارهاي كوچك جيبي كه توسط 

ترغيب در بازارچه مدرسه  تشويق كرده تا براي فروشهاي جديد خالقيت آنها را به ساخت مدارهايي با

 شوند.

 

 :هاارزيابي اقدام

با استفاده از فناوري آموزشي شامل سخت افزار و نرم افزار ، د كهكنميبرنامه درسي ملي تأكيد 

آموزان را به شكل موثر و محسوسي افزايش نمايد؛ يادگيري در دانشپشتيباني مي موثركه از آموزش 

افزايش يافته آموزان تقريبا تا حد قابل قبولي مشاهده نموديم نمرات دانش ،داد. پس از اجراي طرح

 .كتاب را حل كنند از است. آنان بعد از پايان جلسه بخوبي توانستند تمرينات مخصوص اين قسمت

 آموزان نظردانش

 : گرددارائه ميآموزان پس از انجام اقدامات الزم به شرح زير نظرات دانش
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  ،معلم با رفتار روانشناسانه براي ما تدريس كرد ،كالس خيلي عالي بود

 درس امروز را به خوبي ياد گرفتم، بسيار عالي بود، تدريس

 ،روش امروز بسيار متفاوت بود س امروز خيلي جالب و آموزنده بود،در

  در كالس بود،كالس بسيار خوب بود. شور و شوق خاصي 

 فهمند.ميبيشتر را  آموزان درسدانش

 نظر روانشناس باليني

آزمون قبل از آموزش مطالب جديد جهت پيش استفاده ازكه  اظهار داشت روانشناس باليني

ميزان آمادگي  همچنين بررسي بررسي ميزان يادگيري مطالب آموزش داده شده جلسات قبل و

بسيار اهميت دارد كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفت. آموزان براي يادگيري مطالب جديد دانش

تدريس بصورت ، ي تدريس درس استفاده شدان براآموزدانشاز اطالعات و خالقيت خود  در اين طرح

تشويق  . بازي و سرگرمي انجام شد؛ درنتيجه فرآيند يادگيري همراه با هيجان مثبت صورت گرفت

در زندگي فردي و اجتماعي  هايكي از كاربردي ترين مهارتآموزان در كسب مهارت حل مسأله دانش

از طرفي  خورد با مشكالت موفقتر عمل نمايند.د در هنگام بركنميان است و به آنان كمك آموزدانش

وسايل كمك آموزشي  هايادگيري بصورت عيني و ملموس صورت گرفت در مقابل ميز هر گروه از بچه

 .و خطا به يادگيري بپردازند آزمونمناسب قرار گرفته بود تا بتوانند از راه 

 

 افزايش ميانگين نمرات كسب شده 

هاي امتحان خردادماه سه كالس و نمرات كسب شده توسط انجام شده از كليه برگه بررسيطي 

آموزان و سپس مقايسه ميانگين نمرات سه كالس در سوال مربوط به فيزيك مشخص شد كه دانش

بخوبي سوال فيزيك را پاسخ داده بودند شرح  ،آموزاني كه بدين شكل به آنان تدريس شده بوددانش

 نمايش داده شده است 2و نمودار شماره نمرات در جدول 
 هاي مختلف علوم سه كالس پايه هشتم . مقايسه ميانگين نمرات ارزشيابي بخش2جدول 

 پس از انجام اقدامات

 ميانگين نمرات مجموع نمرات نمره فيزيك در برگه خردادماه كالس

 ./79 30.25 نمره 1 هشتم يك

 ./64 25 نمره 1 هشتم دو

 ./70 27.5 نمره 1 هشتم سه



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

172 

كه در آن با روش  «كيهشتم »نمره كالس  نيانگيم دشوميهمانگونه كه در جدول مشاهده 

 9 «هشتم سه»با  سهيو در مقا شيصدم افزا 15 «هشتم دو»با  سهيشده بود در مقا سيمذكور تدر

 داشته است. شيصدم افزا

 

  كالس پايه هشتم. مقايسه ميانگين نمرات پاياني بخش فيزيك سه 1نمودار 
 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه

كرديم. برخي اوقات افزار كتاب الكترونيكي در كالس استفاده ميما در طول سال تحصيلي از نرم

تقريبا اين ، داديمبرديم و در آن جا درس را برايشان توضيح ميرا به آزمايشگاه مي آموزاندانشهم 

 ضمن اينكه روش تدريس ما هميشه بصورت سخنراني بود. آموزان تكراري بودها براي دانشروش
محتواي  متوجهآموزان بيشتر اوقات دانش در كالستدريس جديد با استفاده از روش اما  

 دادند.بازي الكترونيكي خود را انجام ميبا تابلو لمسي يا پاي تابلو آمده و  شده به نحوي كهالكترونيك 

به نحوي  آموزانفعاليت آزمايشي دانش همراه بهسخنراني  روش بامحتواي الكترونيكي  تدريس

اين  .محاسبه نمايند، گيرياندازه بسته،توانستند مدارها را آنان بصورت عملي ميكه  صورت گرفت

  شد.آموزش داده آموزان دانشبه به صورت منظم مراحل 
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و تبادل نظر  هم مشاركت داشتندنفري با  6آموزان در طول تدريس به صورت گروه دانش

آنها ، با گرفتن فرفره به بيرون از كالس فرستاديم را آموزاناي از دانشعدهبه عنوان جايزه ، كردندمي

گشتند. تمام مي و شاداب و خندان به كالس باز بيشتري دست يافتهبه نشاط  آزادبا بازي در هواي 

 شد.حل ميبه آساني ها از طريق معلم و شاگرد بصورت تعاملي مدت فعاليت

 

 هاپيشنهاد

 آشنايي بهتر شاگردان براي عالقمند كردن آنها به درس 

 هاي جديد آموزان براي كشف روششناختن روحيات و استعدادهاي دانش 

  آموزان در امر تدريس درگيركردن و دخالت دادن دانش 

 ي يادگيري مشاركتي هااستفاده بيشتر از روش 

 هاي نوين تدريس براي معلمان تكرار روش 

  افزايش ساعات درسي علوم جهت آموزش مشاركتي 

 استفاده از مشاركت اوليا در تدريس 

 هاي عملي در تدريس علوماستفاده بيشتر از آموزش 

 آموزانكتاب مرتبط نشريات و مقاالت جهت دانش تسهيل دسترسي به منابع از قبيل 

 يآموزدانشاالت و مقاالت ؤطرح سهاي گروهي براي ايجاد وبالگ و سايت 
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 175  ......................... چگونه با استفاده از وسايل كمك آموزشي، يادگيري مفهوم تقريب را تسهيل كنيم

 

 زهره روح پرور    -اقدام پژوه: محبوبه كوره پز جوان

 آموزگار :پست

 ادبيات فارسي  :رشته تحصيلي

 آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس 

  ابتدايي :دوره تحصيلي

 شاهد شهيد ناصر ناصري :نام آموزشگاه

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

 چگونه با استفاده از وسايل كمك آموزشي، يادگيري مفهوم تقريب را

 ؟تسهيل كنيم
 

 آموزشي . وسايل كمكتسهيل يادگيري مفهوم تقريب از طريق   :كليهدف  

 سوال اصلي:

 نمايد؟وسايل كمك آموزشي چه كمكي به تسهيل يادگيري مفهوم تقريب مي

  :سواالت پژوهش

 تقويت كرد؟ آموزان در دانشمهارت عدد نويسي را  توانمي. چگونه  1

 ان تقويت كرد؟ آموزدانشمهارت عدد خواني را در  توانمي. چه طور  2

 ان كمك كرد؟ آموزدانشتر تقريب به براي يادگيري بهتر و آسان توانمي. چگونه  3

  وسايل كمك آموزشي چه كمكي به تدريس بهتر خواهد داشت؟ .  4

 

 :تبيين مسئله در وضعيت موجود

 30تا  1خواستم كه دفترشان را در بياورند و از  هااز آن، انآموزدانشبراي ارزيابي از اطالعات 

 بنويسند. 

سريع نوشتند و بعضي از آنها كمي ديرتر تمام كردند و بعضي هم كه چند تا  هاتعدادي از بچه

نويسي ان در عددآموزدانشمتوجه شدم كه بعضي از ، عدد بيشتر ننوشته بودند. بعد از بررسي دفترها

 دچار ضعف هستند . و عدد خواني مشكل دارند و
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عدد نويسي را دوباره ، ده تايي و كشيدن جدول ارزش مكاني، ي يكيهابا استفاده از شكل و بسته

جمع و تفريق اعداد را نيز با آنها كار كردم ، بعد از يادگيري تقريباً خوب عدد نويسي، با آنها كار كردم

 . 

تصميم گرفتم كه ، ان از يادگيري آنهااشكاالت بر طرف شد. بعد از اطمين، با چند جلسه تمرين

 تقريب را تدريس كنم . 

ان خواستم كه اعداد را بخوانند . بعد آموزدانشنوشتم و از  100تا روي تابلو تا  10تا  10اعداد را 

به كدام عدد از عددهاي روي ، 27عدد  هايك عدد دو رقمي پاي تابلو نوشتم و گفتم بچه، از خواندن

از آنها پرسيدم فكر ، و ... بعد 28ديگري گفت ، 30يكي گفت  20ست؟ يكي گفت تابلو نزديكتر ا

 ند. دادميي درست و غلط هاما بين كدام دو عدد پاي تابلو است؟ باز  هم هر كدام جواب 27يد كنمي

م فقط به صورت توضيح پاي تابلو درس را توانميفكر كردم ، چون سطح كالسم خيلي خوب بود

اهداف و مفاهيم درس را ، انآموزدانشولي بعد متوجه شدم كه اكثر ، بياموزم هاه آنتفهيم كنم و ب

قادر به حل كامل ، يي كه حل كردندهاها پرسيدم و تمرينمتوجه نشده اند زيرا با سواالتي كه از آن

براي يادگيري بهتر در حد انتظار من نبودند و كالس به حالت منفعل و بي نشاط بود. ، تمرينات

 توضيح دادم.از كشيدن محور پاي تابلو استفاده كردم و درس را ، انآموزدانش

حل كنند. در اين مرحله ، آورند و عددهايي را كه پاي تابلو مي نويسم اي دراز آنها خواستم برگه

 هنوز درس را متوجه نشده بودند . آموزدانشنفر  30نفر از  16

نشان دادم  هاتعريف كردم و يك مشت فندق به آن هاجلسه بعد داستاني در مورد درس براي آن

بازتر كردم. كه ها، تقريب را براي آنها، چند فندق در دست من است؟ با دادن جواب و گفتم تقريباً

تصور كردم جوابهايي كه داده ، به عمل آمد هاجا كمي بيشتر متوجه درس شدند. آزموني از آندر اين

 يقين به درستي آن ندارند . اند بيشتر ذهني است و خيلي

 دادم كه حل كنند. هايي را به آنهاتمرينها، بندي كردم و از طريق گروهان را گروهآموزدانش

بهت و  هاي آناما در چهره، را حل كنند هادر گروه با مشورت با هم بهتر توانستند تمرين هابچه

رفتند و تقاضاي راهنمايي و يادگيري اين گميان هم تماس آموزدانششد. والدين نشاطي ديده ميبي

 درس را داشتند .

از ، بر خالف انتظار من و رويكرد كتاب بود، ان در چهار جلسه كه بررسي شدآموزدانشعملكرد 

با شك و ترديد جواب دادن و تقليد از ، عدم هيجان در كالس، انآموزدانشجمله فردي كار كردن 

 دوستان. 

مه نا يادگيري عميقآموزدانشرگير كردن ريزي براي دبر با دانش و  يادگيري ، ان  برخالف 

 د.شــوميدر حال حاضــر به عنوان اصــالحات كليدي در آموزش رياضــيات ديده ، وار مهارتهاطوطي

 (1393، شلي، )يورگنسن
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 با درس ملموس شوند و كالس عيني و به صورت دست ورزي باشد هابا خود فكر كردم كه اگر آن

ممكن است نتيجه بهتري بدهد. پس به فكر شيوه جديدي براي بهبود كارم افتادم كه اواًل ابزارهاي 

ان را فراهم سازم و ثانياً همكاران را در استفاده از اين آموزدانشمناسب جهت ارتقاء سطح كيفي 

ود كه به باالترين هدف اين ب، ابزارها به شكل مشاركتي ترغيب كنم. در اين طرح با توجه به مسائل باال

 ميزان يادگيري و بازدهي برسيم .

 

 و اطالعات  هامنابع گردآوري داده 

 (  1شواهد 

سريع نوشتند ولي  هابعضي از آن، بنويسند 30تا  1ان خواستم از آموزدانشاولين جلسه كه از 

اصالً ننوشته ند و تعدادي هم كه كردميان خيلي كند و دير نوشتند و سوال آموزدانشتعدادي از 

 .و ضعف در عدد نويسي و عدد خواني داشتند، بودند و يا فقط چند عدد نوشته بودند

ان اعداد را جا به جا نوشتند و در نوشتن آموزدانشمتوجه شدم كه بعضي از ، بعد از بررسي دفاتر

واستم كه خ هايكي و ده تايي ضعف دارند . در جلسه سوم كه باز هم ادامه عدد نويسي بود از بچه

عددها را در جدول ارزش مكاني بگذارند و بخوانند. كه اين بار تعداد خيلي كمي از آنها در خواندن و 

نوشتن اعداد دو رقمي مشكل داشتند و آنها را جا به جا مي نوشتند. در جلسه چهارم كه تقريب را 

ب با عدم پاسخگويي درست بعد از تدريس و پرسيدن چند سوال از آنها در رابطه با تقري تدريس كردم

ند دادميند يا غلط جواب دادميان مواجه شدم و اكثر آنها يا حدسي جواب آموزدانشو ضعف يادگيري 

 نها كمك شود .آو يا منتظر بودند كه به 

جلسه اي با والدين گذاشتم و با چند تن از آنها ، ان در كالسآموزدانشپس از مشاهده رفتار 

چرا فرزندان شما در يادگيري اين بخش از رياضي ضعف  :م و از آنها پرسيدممصاحبه اي انجام داد

ه ما خودمان هم نمي دانيم تقريب كيشان اشاره كردند هادر صحبت هادارند؟ علت آن چيست ؟ آن

 يعني چه؟

ان در يادگيري تقريب ضعف آموزدانشچرا  :اي انجام دادم و پرسيدمبا همكار همپايه ام مصاحبه

به خاطر اينكه تقريب يك درس خشكي است و هيچ منبع اطالعاتي و هيچ  :ايشان فرمودند دارند؟

 وسايل كمك آموزشي هم ندارد . 

 30كه از  آزموني به عمل آمد، ان در ابتداي شروع درس تقريبآموزدانشبراي تشخيص وضعيت 

ببينند و در بعضي موارد لمس ان بايستي موضوعات درس را آموزدانشدرصد ياد گرفته بودند.  47نفر 

ي ديداري مفاهيم رياضي و دست ورزي و كار كردن با ابزار و هاكنند و در پايان آزمايش كنند. ارائه

 .(1389، وسايل براي تثبيت يادگيري رياضي در كودكان مفيد است )بخشعلي زاده

ه ساير شرايطي كه نسبت ب، ان از برخي كاربردهاي تخمين زدن باخبر شوندآموزدانشهمين كه 

تري ند. چنين فعاليتهايي موجب درک عميقشوميحساس ، رددگميزدن استفاده در آنها از تخمين
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د. وقتي كه كودكان به كنميان را از قدرت اين عمل آگاه آموزدانشد و شومياز اهداف تخمين زدن 

ي و قوي برآورد كردن را ساسآموزش برخي مباحث بسيار ا توان، ميندشومينايل  ،دركي از اين نوع

 .(1394 ،)ريس و همكاران شروع كرد

 (  2شواهد 

مجدداً دنبال يكسري اطالعاتي باشم كه ميزان موفقيت طرحم ها، نياز بود كه بعد از اجراي راهكار

در يك را مطلع شوم و نياز به جمع آوري اطالعات داشتم. بنابراين از تمام آن منابعي كه در شواهد 

 دسترس داشتم مجدداً استفاده شد. 

ستگاه گرد كننده اعداد ستفاده از د شاهده اي كه از رفتار و برگه، در اجراي طرح ا ي هاپس از م

با دســتگاه  هازياد شــده بود. بچه هاشــور و نشــاط و عالقه و انگيزه آن، ان به عمل آمدآموزدانش

سخ دادن جواب، ندكردميبا هم همكاري ، ندكردميكننده در گروه كار گرد شان در هااز پا ستان ي دو

ـــده و هورا مي ـــاد ش ـــيدند و جوابگروه ش ـــيار عالي و هاكش يي كه در برگه آزمون داده بودند بس

 بخش بود و پيشرفت بسيار زيادي كرده بودند .رضايت

 

 2و  1مشاهده رفتار شواهد  .4جدول 

 ضعف در عدد نويسي
10/8/96 

20 % 

15/9/96 

5 % 

 % 4 % 13 در عدد خواني ضعف

 %6 %12 جا به جا نوشتن اعداد

 %10 %53 ضعف در تقريب

 

 
 2و  1مشاهده رفتار شواهد  . 4نمودار 
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 ها:تجزيه و تحليل اطالعات و داده

 به اين نتايج رسيديم: 1پس از بررسي شواهد 

 ان آموزدانشمهارت عدد خواني و عدد نويسي  ضعف.  1

 ان و والدين از اين درس )تقريب(آموزدانشآشنايي  نا.  2

 از وسايل كمك آموزشي متنوع نكردناستفاده.  3

 از روش فعال تدريس توسط معلماستفاده محدود .  4

 و دست ورز نبودن تدريس ها. بي نشاط بودن كالس و منفعل بودن آن 5

 . يادگيري سطحي و بدون تثبيت و  تفهيم عميق 6

 ان آموزنشدا. انفرادي بودن  7

  :ي موقتي جديد و اجراي آنها هاراه

 . استفاده از وسيله بازي ) طناب و كارت ( در تدريس  1

 . استفاده از بازي در امر تدريس  2

 آموزشي كمك . ساخت وسيله 3
 

  :اجراي راهکارها

  :. استفاده از وسيله بازي ) طناب و كارت ( در تدريس 1

از روش طناب و اعداد ، ندشوميتقريب را خوب متوجه ن، با توضيحات و داستان هاوقتي ديدم بچه

مثال از ، استفاده كردم . اين روش به اين صورت بود كه طنابي را به صورت محور درجه بندي كرده

 30و  20 هاي كالس كه شماره آنهارا به آن وصل كردم و از بچه 30تا  20ي از ها. كارت30تا  20

، را صدا زدم تا بيايد و سرجايش هااستم كه دو سر اين طناب را بگيرند و يك شماره از بچهخو، بود

را  30و  20و از او خواستم كه هر دو دستش را دراز كند و دست ، 27پشت كارت خود بايستد . مثال 

 ها؟ و بچهستپرسيدم دستش به كدام يك از اين عددها مي رسد و نزديك تر ا هابگيرد و از بچه

ي نتيجه ، د و اين روش چون همراه با بازي بودشومينزديكتر است و گرد  30به  27پس  30گفتند به 

روش مشاركتي ، در اين بازي استفاده كرد. اين شيوه هاشد از همه بچهخيلي بهتري داشت . ولي نمي

 و بازي را داشت. اما نتيجه ي آن باز هم در حد انتظار من نبود .

  :از بازي در امر تدريس . استفاده 2

باتوجه به روش قبل سعي كردم از روش جديد تر كه بازي آن بيشتر و هيجاني تر باشد استفاده 

كنم اين بار از روش خط كشي روي زمين و نوشتن اعداد در آن استفاده كردم. به اين صورت كه 

ايستند ا كرده و در وسط دايره مين را صداآموزدانشان دور دايره مي ايستند و معلم به نوبت آموزدانش

بين  36بايد ابتدا تشخيص دهد كه  آموز، دانش36مثاًل  :ويدگمي آموزدانشو معلم يك عدد را به 
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ان آموزدانشسه ، دو، بايستد و با شمارش يك 40و  30عدد است بعد روي خط وسط دو عدد  2كدام 

د و معلم شوميتشويق  هاتوسط بچه، رست پريدنزديكتر است بپرد و اگر د 36در خانه اي كه به عدد 

 به او ستاره مي دهد . 

 :آموزشي كمك . ساخت وسيله3

لذت ، ترجالب، ترموادي هستند كه آموزش و يادگيري رياضيات را ساده، وسايل كمك آموزشي

به ، آوردهاي تخمين و برند. در شاگردان ايجاد انگيزه كرده و در رشد مهارتكنميتر و مفيدتر بخش

  .(1393، ند )برومز و همكارانكنميكمك  هاآن

ي فوق كه با وسايل كمك هامتوجه شدم كه استفاده از روش، پس از بررسي تمام موارد فوق

 مفيدتر است اما براي من كافي نبود. ، كار شده بود، آموزشي و بازي

دور ريختني و ساده وسيله اي را توانستم از وسايل ، بنابراين با تالشهاي پي در پي و تفكر مداوم

همه ي موارد خوب باال را داشته باشد و در عين حال در سايز كوچك و داراي كارايي باال  بسازم كه

باشد. نام اين وسيله را )دستگاه تقريب زن با هدف گردكردن اعداد ( گذاشتم. آن را به كالس آوردم. 

معرفي كردم و روش كار با آن را توضيح دادم  هاه بچهبا ديدن آن حيرت زده شده بودند آن را ب هابچه

 كرد.ميخيلي خوششان آمد و بهتر تقريب را ياد گرفتند. ولي اين كار هم مرا راضي ن هاكه بچه

 

  ها:ارزيابي اقدام

ان ممكن آموزدانشچون تعداد اين دستگاه بسيار محدود بود و امكان استفاده ي آن براي همه 

آن را توليد كرده و نام آن ، توليد آن به تعداد بيشتر افتادم و همين كار را نيز انجام دادمنبود به فكر 

 را دستگاه گرد كننده اعداد گذاشتم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند توانميان آموزدانش .برداز آن لذت مي آموز، دانشكار با اين وسيله چون همراه با بازي است

 كار كنند . در گروه با آن ،به صورت مسابقه هم
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، ي اعداد را به كالس آوردمدستگاه گرد كننده، داشتم 1396اي كه در هفته اول آذر در جلسه

ند كه خانم اين چيست؟ با  آن چه كار كردميند و دائم سئوال كردميبا حيرت به آن نگاه  هابچه

گذاشتم كه هر نفر دستگاه را در اختيار يكي يكي آنها  30ي بازي است؟ تعداد يد؟ وسيلهكنمي

معرفي كردم و روش كار با آن  هاو بعد دستگاه را براي آن خودش يك دستگاه در دست داشته باشد.

 زند.اي است كه اعداد را گرد كرده و تقريب مي. اين دستگاه وسيلها توضيح دادمر

 توانميداراي يك منحني مدرج و يك مهره است . در زير آن تخته ي وايت برد وجود دارد كه 

نوشته شده است .  به طور مثال  5اعداد را با ماژيك روي آن نوشت و پاک كرد و در وسط آن عدد 

را مي نويسيم  40و  30عدد  2، را گرد كنيم و تقريب آن را بگوييم 37اگر ما خواسته باشيم عدد 

وسط منحني قرار  قرار دارد و مهره را در باال و 40و  30بين  37وييم كه عدد گميروي دستگاه و 

دو عدد بعد  37وييم گميبعد دو شماره به جلو مي رويم و  ، را نشان مي دهد 35كه عدد  دهيممي

نزديكتر است  40به  37وييم گميمي افتد و  40يم كه به طرف كنمياست . و مهره را رها  35از 

به چالش افتاده  هاز بچهبود . يكي ا 85د. يكي از عددهايي كه گفته بودم شومي 40پس تقريب آن 

است چه كار كنيم؟ چون هم به  طرف  80و  90چون وسط دو عدد  85بود و پرسيد  خانم اين عدد 

ي هاو هر دو طرف به يك اندازه فاصله دارد و بعد ديدم بچه 80هُل داد و به هم طرف  توانمي 90

ند كه اين عدد كنميچه طور دارند تالش  هاديگر هم با اين چالش مواجه شدند . وقتي ديدم كه بچه

 5 هاتوضيح دادم كه چه كار بايد بكنند و سپس برا ي اعدادي كه يكي آن هابراي بچه، را حل كنند

يم . سپس كنميقرارداد بستيم  كه اين اعداد را به طرف عدد بزرگتر هل داده و گرد  هااست با بچه

 ما بوسيله ي دستگاه آن را گرد كنيم .  خواستم عددهايي را بگويند كه هااز بچه

 هايك عدد را بگويند وآن هاان خواستم كه يكي يكي بيايند و بچهآموزدانشو بعد از چند نفر از 

 بوسيله دستگاه آن را گرد كنند . 

ابتدا به صورت ذهني گرد كنند و بعد ، ويمگميستم كه عددي را كه خوامي هاپس از آن از بچه

 با دستگاه گرد كنند . آن عدد را 

كننده از بازي با دستگاه گرد هابچه هورا كشيده و دست مي زدند. هابچه، با درست گفتن جواب

فتند كه خانم دوباره عدد بگوييد تا گميخسته نمي شدند و از كار با آن خوششان آمده بود و مدام 

 گرد كنيم . 
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 ند . كردميند و عددها را به وسيله آن گرد كردميبا خودشان كار  بعد از آن هر گروه جدا جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين روش چون همراه با بازي و نشاط و دست ورزي است و در آن معلم محوري وجود ندارد و 

با آن  توانميد و به صورت گروهي هم كنميخود به تنهايي يك وسيله دارد و كار  آموزدانشهر 

 خيلي مناسب است .، كاركرد

 هاان گذاشت و آنآموزدانشي آموزشي را در اختيار هايكي يكي دستگاه، روش اقدام پژوه در اين

چه هستند؟ بعد  هاپرسيدند كه اينند و سوال ميكردميرا بررسي  هامدام وسيله، با كنجكاوي فراوان

مشاهده  و ارزيابي ا ن را آموزدانشي هاپاسخ، اقدام پژوه با نوشتن اعدادي روي تابلو، از كار با دستگاه

 ي بسيار عالي داشت .  كرد كه واقعاً نتيجه

 
 نفر ( 30) از  2و  1ميانگين ياد گيري شواهد  . 6جدول 

 يادگيري  1شواهد 

 قبل از دستگاه

 يادگيري  2شواهد 

 بعد از دستگاه توليد شده

47% 90% 
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 نفر( 30)از  2و  1ميانگين يادگيري شواهد  . 6نمودار 

 

ايجاد  هاان از حالت منفعل به فعال تبديل شده بودند و شور و عالقه و انگيزه در آنآموزدانش

ان خودشان كار با دستگاه را انجام آموزدانششده بود. چون اين تدريس به حالت دست ورزي بود و 

اعتماد به نفسشان ند و كردميآنها بسيار خوب درس را فرا گرفته بودند. با گروه خوب كار دادند. مي

 والدين هم راضي بودند . باال رفته بود

بسيار خوششان آمد و ، اين وسيله به گروههاي آموزشي معرفي شد و مسئول گروههاي آموزشي

فرستادند كه از آن  آموزش و پرورشتشويق كردند و مورد تاييد قرار گرفت و آن را به سازمان 

اعتبار نامه ي آن را نيز از سازمان تكنولوژي  1396اه سال تقديرنامه دريافت كردم . و همچنين مهرم

خراسان  آموزش و پرورشدريافت كردم ضمنا در نظام پيشنهادات ، آموزشي تجهيزات آموزشي تهران

 رضوي هم بعنوان يك پيشنهاد آموزشي آن را ارسال كردم كه با آن موافقت شد.

 

 :گيرينتيجه

د نقش كليدي و تاثيرگذار در تعيين توان، مياست اين دستگاه كه يك وسيله كمك آموزشي

، جذاب و شادبودن در آموزش، عيني و ملموس بودن، ي فراگيرانهاثبات و استحكام آموخته، يادگيري

 يادگيري داشته باشد . –سريع و آسان كردن يادگيري و تثبيت در فرآيند ياددهي 

م كنميان همه مدارس تالش آموزدانشي آينده براي هادر مورد استفاده از اين دستگاه در سال

 و به طراحي ديگر وسايل كمك آموزشي نيز مي انديشم . 
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در پايان با بررسي كارهايي كه در اجراي اين طرح اقدام پژوهي از ابتدا تا انتها كرده ايم به اين 
مل و مشورت و همفكري همكاران با يكديگر تعا، مخصوصا امر آموزش، نتيجه رسيديم كه در هر كاري

يي كه مي آموزند هدف داشته هاداشته باشند و از نظرات يكديگر استفاده كنند. در كارها و درس
است. ما بايد در حين  هاان و خودباوري آنآموزدانشتثبيت يادگيري در ، باشند كه بيشتر هدف ما

ان فعال و از آموزش آموزدانشن يي استفاده كنيم كه بيشتر دست ورزي بوده و در آهاتدريس از روش
يي كه با بازي همراه باشد خيلي خوب فراگيران را به هالذت ببرند و با عالقه آن را ياد بگيرند. روش

 د .كنميجذاب و تثبيت  هاخود جذب كرده و يادگيري را براي آن
وزش مي بينند آم، با يكديگر در تعاملند و در ضمن بازي هاچون در اين روش فراگيران در گروه

و اعتماد به  دهدمي افزايش يادگيري را، ميزان همراه با وسايل كمك آموزشي باشد هاو اگر اين بازي
 پرورش مي دهد .، نفس آنان را باال مي برد و آنان را خالق

 
 :پيشنهادها

 پيشنهاد به  همكاران محترم در تدريس:
 گروه بندي كنند .ان را به فعاليت برانگيزند و آنها را آموزدانش 

 . كالس را از حالت منفعل به فعال و دست ورز تبديل كنند 

 شور و نشاط و بازي باشد .، تدريس همراه با ايجاد انگيزه 

 تر و در تدريس از وسايل كمك آموزشي استفاده كنند تا يادگيري سريع، در حد امكان
سوي دست ورزي سوق داده تر گردد و كالس از حالت خشك و معلم محوري خارج و به عميق
 شود.

 هاي آموزشي:پيشنهاد به گروه

 . اين وسيله به همه همكاران معرفي گردد تا در آموزش از آن استفاده كنند 

 هماهنگي و همكاري در اجراي اين طرح پيشنهادي.، اطالع به مسئولين جهت معرفي 

 پيشنهاد به مسئولين:

  امكان توليد اين وسيله در سراسر كشور بعنوان يك وسيله كمك آموزشي آسان و ارزان
 . آموزدانشبراي هر 

 ي نو.هابراي تشويق همكاران در ايده، همكاري مسئولين و آسان گرفتن ثبت اعتبار نامه 

 توليد و توزيع وسايل كمك آموزشي . ، حمايت مسئولين در معرفي 

 :منابع

 آموزش رياضي به كودكان دبستاني، تهران: انتشارات رشد .(1393) برومز و همكاران .1

 روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي، تهران: سمت  .(1389بخشعلي زاده، شهرناز ) .2

 (. كمك به كودكان در يادگيري رياضيات، تهران: مدرسه.  1394ريس و همكاران ) .3

دبستان. ترجمه امير حسين آشنا (. آموزش رياضيات در 1955يورگنسن، روبين و دال، شلي ) .4

 (، تهران: بينش نو.1393)
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 اقدام پژوه: مائده محمدپور ضيائي

 كارشناسي علوم تربيتيمدرك تحصيلي: 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي: 

 دبستان شاهد علي اصغر)ع( شهرستان الهيجان استان گيالن محل پژوهش:

  1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

فتس دبستان  ان پايه اولآموزتقويت مهارت امال نويسي يکي از دانش

هاي نوين ي شاهد علي اصغر )ع( شهرستان الهيجان از طريق روشپسرانه

 1396-97تدريس در سال تحصيلي 
 

 آموزانم.تقويت مهارت امالء نويسي يكي از دانشهدف كلي: 

  :اهداف جزئي
 هاتقويت توانايي شناخت حروف و نشانه -
 تقويت خواندن كلمات و جمالت در سطح پايه اول  -
  امالايجاد جذابيت در درس  -
 ايجاد نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به تحصيل در آينده  -
 پذيرفتن مسئوليت فردي و اجتماعي -
 تعامل مفيد و مؤثر با افراد جامعه برقراري  -
 تقويت مهارت نوشتن و جمله سازي  -
 تقويت اعتماد به نفس  -

 

  :پژوهش پرسش

 انم تقويت كنم؟آموزدانشچگونه مهارت امال نويسي را در يكي از 

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

كه از هر پايه دو كالس  به غير از پايه ، كالس درس يازدهدر آموزدانشنفر 262اين دبستان با 

. ساختمان استكادر اجرائي برخوردار  چهارآموزگار و  11از تعداد  د.شوميسوم در مدرسه تشكيل 

و  كالس درس و دفتر آموزشگاه چهارطبقه بنا شده كه در طبقه اول  دودر  مدرسهنسبتا قديمي اين 
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در ساختماني در كتابخانه و محفل انس با قران  .وجود داردكالس درس  7طبقه دوم ، آزمايشگاه

و از تخته هوشمند و ساير  شدباميتمام هوشمند . دبستان مذكور حياط مدرسه واقع شده است

. هر كالس داراي كتابخانه اي كوچك با ظرفيت شوداستفاده مي تجهيزات الكترونيكي در كالس

 .شدباميتقريبي سي الي چهل كتاب 
 و اجتماعي اقتصادي، در منطقه اي قرار گرفته كه سطح فرهنگيو  شهدا در خيابان شاهد دبستان 

نيز كه با فراواني سي  اول ان كالس آموزدانشاست. والدين  باالو سواد مردم آن متوسط و متوسط به 

 اند.ندند نيز از اين امر مستثنا نبوده خوامينفر در اين كالس درس 

ان كالس اول فتح داراي سواد واز نظر اجتماعي در سطح بااليي هستند و اكثر آموزدانشاوليا 

والدين آنها داراي مدرک كارشناسي هستند دو نفر از والدين در مقطع دكترا مشغول به تحصيل 

ادارات مختلف و... مشغول به فعاليت ، بيمارستان، نظير آموزش و پرورش دولتيي هاستند و در ارگانه

بعضي از اوليا باور سنتي به هستند و در سظح اجتماعي و اقتصادي در وضعيت خوبي به سر مي برند. 

نشان و ايجاد دلواپسي آموزش را همچنان در گفتار و رفتار خود به همراه دارند و در انتقال آن به فرزندا

اولياي  چرا كهدبستاني را طي نكرده بودند آموزان دوره پيشتأثير نيستند. تعدادي از دانشدر آنان بي

نتايج آزمون  نسبت بههم توجه و حساسيت زيادي  ند. برخي از اوليادانستها اين دوره را مهم نميآن

. يكي از آموزانم به آن پي بردمو دانش چند جلسه مصاحبه كوتاه با اوليا فرزندانشان داشتند كه با

 ،هاصداي نشانه ،ي مفاهيم تحولي و تحصيلي ازجمله در بخاطر سپردن حروفانم در حيطهآموزدانش

خواندن او را نيز تحت تاثير قرار  ،اين مشكل نوشتن .مشكل دارد هاو نوشتن آن هاتشخيص نشانه

كافي در حين درس توجه و تمركز و  نوشتن امال مدام مشغول پاک كردن كلمات بود در حين دهد.

 .كردميان تكاليف خود را تمام آموزدانشو يا هنگام نوشتن كتاب كار را نداشت و اغلب ديرتر از ساير 

، كنار، چپ، ذاشت و مفاهيم راستگميرا باال و پايين  هاهمچنين در نوشتن امالي كلمات نقطه

 را آغاز نمودم. پژوهشمپايين و باالرا نمي دانست. تحت چنين شرايطي بود كه 
  

  :اطالعاتو  هامنابع گردآوري داده

 روان شناسي يادگيري ،(1386) تبريزي نوشته درمان اختالالت خواندن هايمقاله ياز مطالعه

كريمي. مشكالت  نوشته آموزشيي ارزيابي و برنامه، هاي يادگيري امالءاختالل، (1391زارع)نوشته 

ترجمه )مي و همكاران  دانيل نوشته اختالالت يادگيري ،(1389كريمي ) نوشته مهارت امال نويسي

 نمايم.برخي از آنها اشاره ميكه به  يافتممطالب مفيد و كاربردي دست عليزاده( و ساير منابع معتبر به 

ند. كيمبل يادگيري را كنميرسند به يادگيري تعبير معموالً مردم وقتي به توانايي خاصي مي

 تعريف كرده است. ،دهدتغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه كه در نتيجه تمرين تقويت شده رخ مي

 اغلب كه خواندن اختالل داراي  انآموزدانش در خصوصاً، فعال حافظه پرورش به توجه ضرورت

 انآموزدانشاين كه  چرا. دكنمي پيدا بيشتري اهميت، باشدمي حافظه ضعف به مربوط مشكلشان
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 كما هوش شان، آنان است بودن بهنجار از حاكي وزنشان و قد و جسمي رشد، دارند طبيعي ظاهري

 خود مثل همساالن ،ندكنمي بازي كودكان ساير مانند، ندكنمي صحبت خوبي به ،است عادي بيش

 آنها والدين به كه را كارهايي ،دارند را الزم خودياريهاي نيز خانه در، ندكنمي برقرار ارتباط سايرين با

 مدرسه به وقتي ليكن، برخوردارند عادي اخالق و رفتار از و دهندمي انجام خوبي به ندكنمي واگذار

 اين. ندشومي جدي مشكالت دچار بگيرند ياد را حساب و نوشتن و خواندن هندخوامي و روندمي

 كودكان ساير يابندمي در تدريج به دارند خود تحصيلي پيشرفت به كافي اطمينان ابتدادر  كه كودكان

 را خود كم كم دبستان در تحصيل اول سال از ماهي چند گذشت با. دارند ازآنان بهتري درسي وضع

 معلم مورد سرزنش اگر و دهدمي دست آنان به حقارت احساس چه بسا و بينندمي ديگران از متفاوت

 و پدران. شوندبيزار مي انآموزدانش و معلم، مدرسه، درس از قرار گيرند همساالن ساير يا و كالس

، هستند خود فرزندان يادگيري ناتواني داليل و هااز ريشه خبر بي غالباً كه، كودكان از گروه اين مادران

 آنها براي را مضاعفي دشواري آورندمي كودک وارد به كه فشارهايي با و ندكنمي بغرنج تر را مشكل

 هاكالسي هم و همساالن و بين كودكان كه تحقيرآميزي غالباَََ و ناروا يهامقايسه. ندكنمي ايجاد

 اين در را اعتمادي بي و اندک اضطراب اندک يردگمي صورت نزديكان و اقوام، والدين، معلم توسط

امالي كلمات يك د. كنمي ناپذير عالج كلي به گاه و دروني كامال را مشكل و مي زند دامن كودكان

در صحبت كردن  آموزدانشتكليف بسيار پيچيده است. زيرا فراگيري آن از يك سو به ميزان آمادگي 

رسي يا نظام نمادهاي نوشتاري ر ساخت و فراگيري اصول الفباي فاو از سوي ديگر به ميزان تبحر د

 .وابسته استيعني شناخت حروف و شناخت و روخواني كلمات 
 آوري شد: اطالعات از طريق ابزار زير جمع

  مشاهده -
 مصاحبه -
 مصاحبه با مدير -
 مصاحبه با همكاران -
  مصاحبه با اوليا -
 درس امالآموزدانش هاي زبانيچك ليست ارزشيابي مهارت -
 فهرست وارسي ) چك ليست درس فارسي ( -
 درس امالآموز در مورد وضعيت پرسشنامه نظر سنجي از اولياي دانش -
 آموزسياهه رفتار دانش -
 كلرادوپرسشنامه مشكالت يادگيري  -
 ( WISC-R)مقياس تجديدنظرشده هوش وكسلر براي كودكان -
 پاسخنامه ارزيابي خواندن  -
  نظر سنجي از همكاران در مورد تقويت مهارت امال نويسي -
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  :وتحليل اطالعاتتجزيه

 ان به شرح زير مطرح كردند:آموزدانشدر  را صاحب نظران علل و عوامل اشكالت اماليي
 (1371، هاي سنتي براي تدريس )نصرتاستفاده كردن از روش -1
تاثير ، ان كه از ديدگاه زبان شناختي بر اثر اشكاالت رسم الخطيآموزدانشاشكاالت امالئي -2

 افزايش و قلب به وجود، تبديل، ان و فرايندهاي آوايي حذفآموزدانشلهجه و گويش محلي 
 .آيندمي
 (1384)سيد طاهرالديني، توجه و دقت كافي در آموختن عدم -3

 (1389، )اسپالدينگ با ترجمه بيابانگرد نداشتن زمينه قبلي )معلومات پايه( براي يادگيري -4
 (1391، آموزان )سيفشيوه ارزشيابي نامناسب معلم از دانش -5
 (1391، عدم مشاركت اعضاي خانواده در يادگيري فراگيران )سيف -6
 (1381، نيازهاي الزم )يعقوبياننداشتن مهارتهاي تحصيلي صحيح و احراز پيش -7

نويسي بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده عوامل مؤثر در ايجاد مشكل امالپس از 
 دانش آموزان به شرح زير تشخيص داده شد: 

 ي سنتي تدريسهاستفاده از روشا -1
 توسط معلم ي متنوع تدريسهاعدم بكارگيري روش -2
 يكنواخت بودن روش تدريس آموزگاران -3
 با نشاط نبودن فضاي كالس امال-4
 ان و پيامدهاي حاصله از آنآموزدانشدو زبانه بودن  -5
 انآموزدانشجذاب نبودن درس امال براي -6
 نحوه امال صحيحعدم آگاهي اوليا از -7
 عدم آماده سازي كامل كودكان در مرحله دست ورزي-8
 ءامالدشواري در تلقين نامناسب خانواده -9

 ي كار فارسيهاكافي نبودن تمرينات نوشتن در زنگ -10
 عدم همكاري كافي اوليا در جهت امالي شب به روش درست-11
 ترس از مدرسه-12
 مشكل بودن كلمات-13
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 :هاموقتي جديد و اجراي آنهاي حل راه

امالي ، ي متنوع امال مانند امالي آبکيها)روش ي نوين تدريسهااستفاده از روش -1

 (خميري و... 

افتد مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليتهاي آموزشي كه با حضور معلم در كالس درس اتفاق مي

هدفدار ، سلسله فعاليتهاي منظم. تدريس بخشي از آموزش است و همچون آموزش يك دشومياطالق 

يرد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي معلم است. گمياز پيش تعيين شده را در بر  و

  :كه عبارتند از( 1، ص 1392)شعباني، چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد

  انآموزدانشبين معلم و  تعاملالف( وجود 

 از پيش تعيين شده معين وب( فعاليت بر اساس اهداف 

 به موقعيت و امكانات توجهج( طراحي منظم با 

 د( ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري

 ايجاد فضاي امن رواني مناسب-2
 آموزاندانش ها براي افزايش آرامـش روحي و روانييكي از كار آمد ترين راه شـادايجاد فضاي 

مسئوليت پذير و هدفمند هسـتند. در پرتو شادي و نشاط ان با نشاط آموزدانشدر كالس درس اسـت. 

ي خود به دست آورند. نشاط و شادابي در هاتوانند برداشتي واقع بينانه از تواناييها مياست كه آن

ذهن انسان پويا ، انجامد. در محيط شادمي آموزدانشمدرسه به رشـد و شـكوفايي همه ابعاد وجودي 

بلكه باور اين موضوع است كه همه چيز ، . شادي مفهومي زودگذر نيستدشوميو استعدادش شكوفا 

تواند سـبب يي كه ميهاذرد؛ باوري كه با احساس رضايت همراه است.يكي از مكانگميبه خوبي 

توان با فراهم آوردن كالس درس اسـت. مي، ان شودآموزدانشترويج روحيه نشاط و شـادابي در 

ان شد و از اين رهگذر به باال رفتن اعتماد آموزدانشي شـاد سـبب از بين رفتن اسـترس در هاموقعيت

شك فضاي شاداب بيهمچنين (. 2، ص. 1392)داودي و گوهري، كمك كرد.  آموزاندانشبه نفس در 

 كارايي و زنده دلي، پيشرفت تحصيلي، خالقيت، و دوست داشتني تاثير زيادي در شكوفايي استعدادها

د و كنميد و او را به زندگي اميدوار شومي انسانان دارد. شاداب بودن فضا باعث شادابي آموزدانش

 .(2ص. ، 1392، پور. )بهشتيدكنميبراي رسيدن به اهداف خود تالش 

 كاهش ترس و اضطراب-3

بدل  ترين مشكالت جوامع مدرناسترس به يكي از مهم، امروزه با توجه به تغييرات زندگي انسان

ترين و يكي از مهم، عالوه بر اين كه در ميان بزرگساالن از شيوع خاصي برخوردار است ،شده است

مطمئناً استرس و اضطراب در  .ي پزشكي با روانشناسان كودک استهاترين داليل مشاورهاصلي

خويش  تر و خطرناک تر از بزرگساالن خواهد بود. زيرا كودكان به اقتضاي سنكودكان بسيار جدي

توانايي و مهارت مقابله با اين پديده و غلبه بر آن را ندارند. در واقع استرس نوعي پاسخ به تغييرات 
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، د با توجه به سنتوانميعاطفي يا فيزيكي ايجاد شده در محيط و شرايط زندگي كودک است كه 

 .(6. ص، 1393، پورحسن) ي مختلف بروز پيدا كندهاموقعيت زندگي و شخصيت كودک به گونه
 انجام تمرينات درس ورزي-4

ورزي كودک زياد باشد و تجربه كند  امروزه ثابت شده كه دست بايد زياد كار كند و مهارت دست

قسمتي كه  ،پنجگانهحواس ي مرتبط بامغز تا هوش به وجود آيد. در فضاي ،تا تفكر به وجود آيد

در هر كودک با توجه به رشد و  .حواس استي تر از بقيهدست است بسيار مفصلحركت مربوط به 

دست ورزي است كه  هاد. يكي از اين مهارتكنميي مختلفي بروز هاماه به ماه مهارت، افزايش درک

گيري عضالت واقع شامل به كار در است كهمثل نقاشي كشيدن و نوشتن  هاپايه بسياري از مهارت

در سنين پيش دبستاني قادر ، ورزي قوي دارد ي دستهاودكي كه مهارت. كظريف سر انگشتان است

اما كودكي كه اين مهارت را نياموخته در سنين دبستان با  ،به مدادگرفتن و آغاز تمرين نوشتن است

 . (1.ص، 1388، )پاكنيا دشوميدرشت نويسي و بدخطي مواجه ، نارسانويسي

 مستمر و هر شبانجام مدام تمرينات امالئي در منزل و گفتن ديکته شب به طور -5
امال بخشي از برنامه آموزشي است كه در آن خالقيت مطرح نيست بلكه تنها ترتيب حروف آن 

امالي يك كلمه بسيار مشكل تر از خواندن آن كلمه است چرا كه باز شناسي يك كلمه  .مد نظر است

در امال  ،لذا بعضي از كودكاني كه در خواندن ضعيف هستند ،يك عمل كد برگرداني است، چاپي

 .شندبامينويسي هم دچار مشكل 
ي بسياري است. حافظه حركتي نيز عاملي در امال هاو خرده مهارت هانوشتن امال مستلزم توانايي

بايد اعمال حركتي آن كلمه را ، نويسدمي اي راد. يعني شخصي كه براي بار دوم كلمهشوميمحسوب 

د از يك نوع نيستند تا بتوان شوميانواع اشتباهاتي كه كودک در امال نويسي مرتكب  .به خاطر آورد

 باعث ثبت كلمه تكرار و تمرين و نوشتن امالد، تنها بين بر همه آن اشتباهات را از، روشبا اتخاذ يك 

 .(6. ص، 1393، پورحسن) دشومين و يادگيري شكل آ
 ي مناسب تشويقيهابه كار بردن روش-6

عامل وادار كننده  تشويقكند. در سايه تشويق فرد به رفتار معيني اقدام كرده و آن را تكرار مي

از كار و زحمت خود احساس  شوددهد، شخصي كه تشويق مياست كه به انسان نيرو و انرژي مي

گيرد. جلوي خستگي و بي ميلي او را مي كه است خاطر رضايت اين  و كندمي رضايت و خشنودي 

 .(1. ص، 1394، )ساحلي

  

 

 :هاارزيابي اقدام
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براي انجام اينكار دواطلب شوند بعد از توضيحات من  هااو خواستم كه قبل از اينكه ساير بچه از
د و اگر در جايي به مشكلي برخورد كرد من او را كنمياو اولين نفر باشد كه شروع به انجام فعاليت 

گروهي بود ابتدا او با كمك ساير اعضاي گروه شروع به تالش كند و راهنمايي كنم و يا اگر فعاليت 
 اعضاي گروه به او كمك كنند. ، ست انجام دهدتوانمياگر قسمتي از كار را ن

ي تفريح او را نيز به جمع دوستانه خود دعوت كنند هاان كالس خواستم تا در زنگآموزدانشاز 
د تا از مدرسه لذت ببرند و از آن خاطره شوميباعث  هاو با او دوست باشند.گرمي و صميمت بين آن

خوب داشته باشند. همچنين در انجام كارهاي جمعي از گروهي كه او در آن قرار داشت خواستم تا 
ها شركت فعاليتدر نيز بتواند  كار را تقسيم بندي كنند و هر كدام قسمتي از كار را انجام دهند تا او

 كند.
را مورد  هاستم كه به عنوان داور بازي بچهخواميان از او آموزدانشسط قبل از شروع بازي تو

بازي  هاستم كه با بچهخواميبعداً از او كب اشتباه نشوند. تدر هنگام بازي مر هاقضاوت قرار دهد تا آن
 به هاآوري دفتر و كتاب بچهستم تا در جمعخوامياي صميمانه از او همچنين براي ايجاد رابطه د.كن

 من كمك كند.
ان به خواندن و نوشتن ادامه دهد و آموزدانشاز او خواستم تا بدون توجه به عكس العمل ساير 

ي هامرا مورد توجه قرار دهد. همچنين با بيان داستان و نمايش فيلم يهارهنمودو  هافقط صحبت
 .ار باز داشتمانم را از انجام اين كآموزدانشآموزشي در مورد عدم تمسخر همديگر ساير 

 

 نتيجه گيري:
 هامهارت امال نويسي به توانايي جانشين كردن صحيح صورت نوشتاري حروف . كلمات و جمله

ان بـايـد به اين مهارت دست يابند تا بتوانند بخوبي بين آموزدانش . آنهاست آواييبه جاي صورت 
پيـونـد مناسبي بـرقـرار كنند بدين ترتيب زمينه الزم  هاو حروف سازنـده آن هاصورت تلفظي كلمه

 .دشوميانشا و به طور كلي مهارت نوشتن بهتر فراهم  ،ي جمله نويسيهابراي پيشرفت آنان در درس
بخوبي برقرار  را ارتباط زباني بين افراد جامعهتواند نمي ،ي اماليي همراه باشدهانوشتاري كه با غلط

تقويت  هاامال نويسي در آن مهارتاز جايي كه خواندن و نوشتن دو جز جدايي ناپذير هستند اگر  .كند
لزوم توجه به اين درس كاماًل روشـن  ،بنابراين ند.شومينشود در ساير دروس خود نيز دچار مشكل 

ي خود را در هاد تا مهارتكنميان را يـاري آموزدانش ،امـال نـويسي ،اسـت عـالوه بـر اهـداف فـوق
 .ي زير تقويت نمايندهازمينه

 تشخيص دقيق كلمه + ادراک كلمه =الف (خوب بشنوند 

 يادآوري و مجسم ساختن تصوير + بازشناسي كلمه صحيح در ذهن. =ب( خوب تشخيص دهند 
 نوشتن صحيح حروف سازنده كلمه + بازنويسي كلمه و توالي مناسب آنها. =ج( درست بنويسند 

 آموزتقويت شد. هاي نوين تدريس در دانشاين مهارت با استفاده از روش
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ي الهي گامي مثبت در جهت رفع مشكل امالنويسي يكي از از اينكه توانستم با حول و قوه

بسيار خوشحال و خداوند ، انم بردارم و لبخند مسرتي بر چهره او و اوليا و مربيان بگذارمآموزدانش

 منان را شاكرم. 

 

 يشنهادات:پ

 هاي تحصيلي ي نوين تدريس در پايههاآموزان با شيوهو دانش . آشنايي اوليا1

 توجه به دست ورزي در دوره آمادگي -2

 كارگيري آموزشآوردن امكانات فناوري آموزشي در كالس جهت تسهيل و به. فراهم3

 كاربردي نمودن آن. تكثير جزواتي جهت شيوه آموزش نوين درس امال به صورت جذاب و 4

 ي تند خواني و  جدول تركيب صامت و مصوتها. تهيه كارت5

ه و ايجاد انگيزجهت ، . اختصاص يك كالس در مدرسه به ابزار و مواد آموزشي به تعداد فراگيران6

 آموزانفهم بهتر دانش

معلم ساخته  خالقيت وابزار بازي و بر مبتني يهاروش استفاده از، ساختارمند يهاروش دركنار -7

 و ... و جذاب
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 ثريا ميثمياقدام پژوه: 

 مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

 سمت فعلي: مدير 

 دوره تحصيلي: ابتدايي 

  خراسان رضوي-شهر: نشتيفان-دبستان دخترانه نيايشمحل پژوهش:
 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

 جشنواره جابربن حيان(ان )آموزدانشي علمي هاچگونه توانستم پروژه

 بخشم؟را ارتقاء 
 

 بهبود بخشي اجراي طرح جابربن حيان كلي: هدف

 اهداف جزئي

  يآموزدانشي هاي پژوهشي و اجراي پروژههاان براي مشاركت در طرحآموزدانشترغيب 
  ان جهت انتخاب موضوع پروژه با توجه به عالئقآموزدانششناسايي و تقويت استعدادهاي فردي ،

  هاو توانمندي هاآگاهي
  تمايل به همكاري، پشتكار، خالقيت و ابتكار، جستجوگري علمي جهتتقويت اهداف نگرشي ،

 اعتماد به نفس ، احترام گذاشتن به عقايد ديگران
  فرضيه ، پيش بيني، برقراري ارتباط، طراحي تحقيق، مشاهدهتقويت مهارتهايي نظيركمك به

 گيريو نتيجه هاتفسير يافته، يگير، اندازهكاربرد ابزار، سازي
  ان در حوزه آموزدانشافزايش توانمنديIT  و تشويق آنان به استفاده ازICT  براي رفع نيازهاي

 ي علمي خودهااطالعاتي مربوط به پروژه

 

 حيان(طرح جابربني)آموزدانشي هاوكيفي پروژهكمي م به ارتقايتوانميچگونه پرسش پژوهش: 

 كمك كنم؟

 

 در وضعيت موجود ن مسألهيبيت

ـــتفاده از روش علمي به مهارت آموزش پژوهش و نهادينه كردن  ـــأله با اس ـــف و حل مس كش

شي آموزدانش شنواره پژوه سال اخير ج ست كه در چند  ان دوره ابتدايي از چنان اهميتي برخوردار ا

اســتان و كشــور از ســوي معاونت ابتدايي وزارت ، منطقه، در چهار ســطح مدرســه« جابربن حيان»
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سال از طريق آموزدانشد. اهداف طرح و نحوه مشاركت شوميآموزش و پرورش برگزار  ان در آن هر 

ستورالعمل به مدارس ابالغ  شنامه و در قالب يك د ستورالعملشوميبخ معلمان ، د. طبق مفاد اين د

د به طور انفرادي يا گروهي با توانمي آموزدانشو هر كنند  راهنماييان خود را آموزدانشموظف اند 

آشــناســازي ، ارائه طرح پژوهشــي در اين جشــنواره شــركت كند. از جمله اهداف مهم اين طرح

آشـــنا ، يكي از اهداف آن، ان با مراحل اجراي پژوهش به صـــورت علمي اســـت. همچنينآموزدانش

 و استفاده از آن در پژوهش است.  ان با فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزدانشساختن 

اين جانب در دبستان دخترانه شهر نشتيفان اجرا شد.  1396-97پژوهش حاضر در سال تحصيلي  

با تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اجراي ، مدت شش سال است كه مديريت آموزشگاه را بر عهده دارم

يج كيفي ارزنده ده و كسب نتاي مختلف متوجه شدم طرح جابربن حيان با مشاركت گسترهاطرح

است. از  روبروي سطحي هاو نگاه هاروبه رو نبوده است و در اجرا با بدفهميها نسبت به ساير طرح

ان در اين طرح كم رنگ بوده و از سوي ديگر متاسفانه چون آموزدانشسو مشاركت همكاران و يك

د عامل پويايي اين طرح شود توانميطرح حالت جشنواره و مسابقه دارد كه در نگاه صحيح خودش 

ان را كه بايد آموزدانشمعلمان در برخي موارد ، اما در اجرا در اثر عدم آگاهي از شيوه اجراي طرح

سپارند تا با ان ميآموزدانشذارند و طرح را به والدين گميتقريبا كنار ، قلب تپنده اين طرح باشند

ي هاايشي را به جشنواره برسانند. با بررسي فرايند اجرا در سالهزينه و ... كارهاي زيبا و نم، وقت صرف

به اين نتيجه  ،انآموزدانشاجراي پرسشنامه و مصاحبه با ، بحث و تبادل نظر با همكاران، گذشته

و  هاسايت، عدم بهره گيري از منابع، رسيدم كه عدم آگاهي كامل همكاران نسبت به شيوه نامه طرح

عدم ، بي رغبتي به خاطر تشويق تعداد محدودي از منتخبين در جشنواره ،فضاهاي مجازي مرتبط

سردرگمي ، اي به طرحنگاه جشنواره، گير بودن اجراي طرحوقت، ي مربوطههاعالقه به حضور در كارگاه

ان در خصوص نحوه فعاليت و بعضاً انجام پروژه توسط اوليا زمينه ساز اصلي آموزدانشو توجيه نبودن 

، انآموزدانشهستند. به همين منظور تصميم گرفتم كه با ترويج روحيه پژوهشي در بين  مسئلهاين 

آموزشگاهي و در مرحله   هاارزش بخشي به تمام پروژه، ترغيب همكاران جهت ايفاي نقش مطلوب

فعاليت و ، در خصوص نحوه مشاركت در فرايند اجراي پروژه توسط فرزندشان آگاهي بخشي به اوليا

 بن حيانان و همكاران را نسبت به مشاركت مطلوب در طرح پروژه ي علمي جابرآموزدانشقه عال

 ارتقاء بخشم.

 

 و اطالعات هامنابع گردآوري داده

، ي كمي و كيفي استفاده شدهاجهت توصيف وضع موجود از شاخص هابه منظور جمع آوري داده

 به داليل مساله موجود ياري رساند. ي حاصل از آن به اقدام پژوه در پي بردنهاكه داده
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 هاي كمي شاخص

آوري و با تجزيه و تحليل اطالعات الزم جمع، ن وضع موجود با استفاده از پرسشنامهيبراي تبي

 آمار نتايج الزم گرفته شد.

 هاي كيفي وضع موجودشاخص

با توجه به اهداف ويژه از برگزاري طرح جابربن حيان انتخاب شدند كه شامل  هااين شاخص

 شند.باميموارد زير 

 و برون دادهاي نظام آموزش و پرورش ابتدايي هاافزايش كيفيت فرآيند، 
 ان آموزدانشي نوين و فعال تدريس با تأكيد بر حضور فعال هاتوسعه يادگيري مشاركتي و روش

ي مورد نياز براي زندگي در عصر هاو نگرش هايادگيري و توسعه مهارت -در فرآيند ياددهي

  ،حاضر

 ي هاي يادگيري و استفاده از كتابهاايجاد محيط يادگيرنده در مدارس با محوريت فعاليت

 ،درسي به عنوان يكي از ابزارهاي آموزشي

 ي هارتبط و استفاده از فرصتو نهادهاي دولتي و مردم نهاد م هاسازمانها، تعامل مؤثر با خانواده

 ،موجود

 ان آموزدانشي نو پديد در آموزش ابتدايي و دسترسي آسان معلمان و هاگيري  از فناوريبهره

 .به آن

، ان به سواالت طرح شدهآموزدانشبررسي پاسخ ، با بررسي نتايج جلسات هم انديشي با معلمان 

ي برگزار شده و مشاهدات هااولياء در جلسات و كارگاهاظهارات ، مطالعه علمي و آگاهانه منابع مرتبط

 ي زير دست پيدا كردم كه عبارتند از:هاشخصي به يافته

  بن حيانجابران به شركت در جشنواره آموزدانشعدم عالقمندي اكثريت 
 پردردسر دانستن فرايند انتخاب موضوع و فعاليت در مورد آن از ديدگاه معلمان 
  از عدم دستيابي، سطوح باالتر جشنواره انآموزدانشبي انگيزگي و سرخوردگي 
 ان و والدينآموزدانشاطالعاتي مدون در اين خصوص براي  به فقدان دسترسي  
  هاان و خانوادهآموزدانشوقت گير و هزينه بر بودن طرح براي 

ي زير هاوضع موجود از روشي كيفي و كمي هاي بيشتر در زمينه شاخصهابراي گردآوري داده

 استفاده گرديد:

، شــامل دو پرســشــنامه محقق ســاخته مربوط به اقدام پژوهي با طيف ليكرت پرسااشاانامه:-1

سش ست درجه توافق خويش را با هر گويه بيان دارندباميان و اولياء آموزدانشيي بود كه هاپر به ، ي

ي  روي نمونه كوچكي آموزدانشنگرش سنج ابتدا پرسشنامه  ، منظور اعتباربخشي بيشتر پرسشنامه

ان در يك آموزدانشي هاان اجرا شــد و پس از كســب اطمينان از تناســب آن با تواناييآموزدانشاز 
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اجرا شد. كه نتايج حاصله به ، ان دوره دومآموزدانشپرسشنامه اصالحي روي ، فاصله زماني مناسب

 :شدباميشرح زير 
 هاي پرسشنامه محقق ساختهگونهآموزان بهدانش. بررسي ميزان توافق 1جدول 

ف
دي

ر
 

 مولفه

 فراواني /درصد

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
جمع 

 كل

ي
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

 68 29 20 26 18 18 12 15 10 12 8 آشنايي با طرح جابر 1

2 
مشاركت عالقمندي به 

 در طرح
9 13 10 15 11 16 20 29 18 27 68 

3 
دسترسي آسان به 

 منابع مربوط
7 10 8 12 12 18 19 28 22 32 68 

4 
استفاده از فناوري 

 اطالعات
10 15 11 16 14 21 18 26 15 22 68 

5 
نقش راهنمايي 

 معلمان
11 16 10 15 14 21 17 25 16 23 68 

6 
هاي استفاده از سايت

 مختلف
7 10 10 15 14 21 18 26 19 28 68 

7 
كمك به روحيه 

 مسئوليت پذيري
14 20 15 22 15 22 12 18 12 18 68 

 68 15 10 19 13 25 17 22 15 19 13 ارتقاي روحيه همكاري 8

 68 18 12 26 18 22 15 18 12 16 11 افزايش ذوق هنري 9

10 
ايجاد روحيه خدمت 

 به ملت و جامعه
8 12 10 15 11 16 22 32 17 25 68 

11 
آموختن آداب سخن 

 گفتن
9 13 10 15 13 19 22 32 14 21 68 

12 
ايجاد روحيه انتقاد 

 پذيري
8 12 9 13 14 21 21 31 16 23 68 

13 

تبين و توضيح  پروژه 

خود در جمع يا 

 نمايشگاه

9 13 12 18 10 15 22 32 15 22 68 

14 
نقش  اولياء در انجام 

 پروژه
19 28 22 32 18 26 6 9 3 5 68 
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ف
دي

ر
 

 مولفه

 فراواني /درصد

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
جمع 

 كل

ي
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

15 
وقت گير بودن زمان 

 انجام پروژه
27 40 23 34 15 22 3 4 0 0 68 

16 
پايبندي در انجام 

 وظايف گروهي
12 18 14 20 16 23 14 21 12 18 68 

 68 22 15 26 18 25 17 15 10 12 8 قابليت ارائه فكر و ايده 17

 

ان شركت كننده در جشنواره آموزدانشالخصوص با علي، جلسات نظرسنجي و مصاحبهمصاحبه: -2

 سال گذشته برگزار گرديد تا ديدگاه شان نسبت به فرايند اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد. 

ي هاان و راهنماييآموزدانشي گذشته از فعاليت هاشخصي كه در سال طي مشاهدات مشاهده: -3

ــتم و علي ــنواره منطقههمكاران داش ــور در جش ــوص حض ــالالخص ــاهده دفاع  اي س ــته و مش گذش

شي طرحآموزدانش صورت توجه و تقويت بخ سيدم كه در  شان به اين نتيجه ر در  هاان  از طرح خود

شگاهي ستان خواهد هاتعداد طرح، مرحله آموز شهر شتر و با كيفيت بهتر قابل ارائه به مرحله  ي بي

 بود.  

شرح زير مطرح  به ستقبال همكارانداليل عدم ا انديشيدر جلسات همجلسات هم انديشي: -4

ان در قبال زحمات آموزدانش و به همكاراني الزم هامشوقارسال عدم اي، داشتن نگاه جشنواره شد:

كمبود منابع اطالعاتي  ،و ماهيت واقعي اين پروژهشيوه نامه يشان بد فهمي و عدم آگاهي به هاو فعاليت

وقت گير بودن اجراي طرح با توجه به ، ي مربوطههاكارگاهعدم عالقه به حضور در ، مدون و مرتبط

  .ي درسيهامحتواي برنامهزياد بازه زماني آموزش و حجم 

ه ثبت عمده نكات از ي همكاران در جلسات بحث و تبادل بهابا توجه به صحبتفرم نظرسنجي:-5 

و نمودار زير درج گرديده  در جدول همكار 8از فرم نظر سنجي از پرداختم. نتايج حاصل ديدگاه آنها 

 :است
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 . بررسي نظرات درج شده همکاران در فرم نظرسنجي2جدول 

ف
دي

ر
 

 مولفه

 فراواني /درصد
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

جمع 
 كل

ي
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

1 
اطالع از 

 هاي طرحدستورالعمل
 جابر

0 0 3 2 5 4 31 26 81 68 120 

2 
مطالعه شخصي در 
 خصوص طرح جابر

0 0 4 3 7 6 33 28 76 63 120 

3 
همراهي فرزند در جمع 

 آوري اطالعات
5 4 10 8 21 17 33 28 51 43 120 

4 
عالقمندي به انجام پروژه 

 توسط فرزند
5 4 8 7 23 19 32 27 52 43 120 

5 
نظارت بر برنامه ريزي و 

 مديريت زمان فرزند
2 2 5 5 22 18 28 23 63 52 120 

6 
مخاطب فعال براي فرزند 
درجمع آوري و گزارش  

 دهي اطالعات
6 5 8 7 17 14 36 30 53 44 120 

7 
اعتقاد به توانايي فرزند در 

 انجام پروژه
8 7 12 10 20 16 39 33 41 34 120 

8 
اعتقاد به هزينه بردار بودن 

 طرح
50 42 38 32 17 14 10 8 5 4 120 

 

ي انجام شده به هابه منظور توجيه بيشتر همكاران از كميت و كيفيت طرح :اسناد و مدارك-6

 ان در سال گذشته با آنها پرداختيم.آموزدانشي هابررسي فرمهاي مربوط به ثبت پروژه

 
 . بررسي فراواني عوامل عدم استقبال همکاران از جشنواره جابرن حيان3جدول 

 فراواني / درصد 
 مقياس

 كل درصد فراواني

 8 75 6 نگاه جشنواره اي

 8 87 7 هاي الزمعدم دريافت مشوق

 8 75 6 عدم آگاهي به شيوه نامه

 8 75 6 عدم عالقه به فعاليت

 8 100 8 كمبود منابع اطالعاتي

 8 62 5 عدم عالقه به حضور در كارگاه

 8 100 8 وقت گير بودن طرح

 8 75 6 انتخاب موضوعمشكل 
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 تجزيه و تحليل اطالعات

و  هاپرسشنامهها، مصاحبه، يي كه بر روي اسناد و مدارکهامطالعات و تجزيه و تحليلها، بررسي

نيازمند  ،بن حيانمبين اين بود كه فرايند اجراي پروژه طرح جابر، جلسات هم انديشي انجام شد

مانع پرورش روحيه پژوهشگري و آموختن ، نامطلوب آنچرا كه عدم درک و انجام ، استبررسي 

ي بعدي هاان در دورهآموزدانشي ضروري پژوهش كه الزمه تقويت بنيه علمي و پژوهشي هامهارت

 د. شو، ميتحصيل است

ها، ي بدست آمده در بخش جمع آوري دادههابراساس يافته:هاي موقتي جديد و اجراي آنهاراه

در سه حيطه زير انجام  بن حيانيي  جهت بهبود بخشي طرح جابرهاكه فعاليتبه اين نتيجه رسيدم 

 دادم.

 ي آموزدانشي هاتقويت فعاليت -1
 هاي مربوط به نمايشگاه علمي مدرسه العملدنبال كردن دستور، انتخاب يك موضوع براي پروژه

 و در نهايت كسب موافقت مدرسه براي انجام پروژه مورد نظر
  آموز و ساخت يك تابلوي نمايش متناسب با توانمندي و پايه دانشبا انجام و تكميل پروژه

 نوشتن يك گزارش كتبي جهت شرح و توصيف پروژه خود
 آموزان و بازديدكنندگان در جريان نمايشگاه توضيح و تبيين پروژه خود براي ساير دانش 
 علمي ي مربوط به ايمني نمايشگاههاپيروي از دستورالعمل 

 تقويت نقش آموزشي و نظارتي معلمان -2
 ان و ارتقاي خالقيت آنهاآموزدانشي هاپشتيباني از ايدهو  ايفاي نقش مشاور 
  پي گيري مداوم و تحسين كار آنان، انآموزدانشنشان دادن اشتياق نسبت به پروژه 
 آموزدانش تماس با افراد متخصص جهت ايفاي هر چه بهتر نقش خود به عنوان معلم راهنماي 
 كردن تجهيزات خاص در صورت نياز فراهم 
 هارائه به نمايشگاقبل از  كنترل تابلوي نمايش و گزارش كتبي 
 صصوهشسرا يا مالقات افراد متخژفراهم نمودن شرايط استفاده از  كتابخانه و پ 

 تقويت نقش راهنمايي اوليا -3
 اطالعات درباره موضوع پروژه و كسب  ي مربوط به پروژه علميهامطالعه دستورالعمل 
 تدارک وسايل و كمك به استقرار تجهيزات و ريزي و مديريت زمان انجام كارهاي پروژه برنامه 
  فراهم كردن فضايي مثل پاركينگ يا و  به كتابخانه يا مالقات افراد متخصص  آموزدانشبردن

 روي پروژه  آموزدانشاتاق براي كار كردن 
  به تكميل پروژه آموزدانشنشان دادن عالقه و تشويق 
  ي ايمني نمايشگاههاو پيروي او از دستور العمل آموزدانشاطمينان از ايمني 
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 آموز بايد خودش پروژه را انجام دهد. هدف اصلي پروژه علمي اين درک اين مسئله كه دانش
لمي را بفهمد و از تجربه كردن را بياموزد، روش ع پژوهشگرانهاي آموز مهارتاست كه دانش

  لذت ببرد. 
 :باشدهايي انجام دادم كه به شرح زير ميهاي انتخابي،  فعاليتجهت اجرايي شدن راه حل

 

 يآموزدانشي هاتقويت فعاليت
ي به فراهم كردن زمينه تفحص و جستجوگري در آموزدانشي هادر راستاي تقويت فعاليت

كودكان در اين سن قدرت ان پرداختم.آموزدانشترويج كار تيمي و برگزاري كارگاه براي ، انآموزدانش

همين منظور ک مطلب و جستجو و تفحص دارند. بهيادگيري بيشتر و انرژي سرشاري براي ديدن، در

آموزان دانش براي  از همكاران خواستم كه در دروسي كه زمينه تفحص، كنجكاوي و بروز خالقيت

ا تقويت روحيه تحقيق و كنجكاوي، فرصت فعاليت در پروژه را براي پذير است، بمكانابيشتر 

مبنايي براي رشد فردي و گروهي است. از نظر ، مشاركتكار تيمي و آموزان فراهم آوردند. دانش

ان با قرار گرفتن در گروههاي آموزدانشاسلوين يادگيري مشاركتي عبارت است از روشي كه در آن 

دانش ، يرند و از طريق مباحثه و گفتگو با يكديگرگميحتواي درسي را با كمك يكديگر ياد م، كوچك

بنابراين در يادگيري مشاركتي  (Slavin, 1995) دهند.جاري خود را مورد ارزيابي قرار مي

به همين منظور تصميم گرفتم با كمك معلمان آموزند. از همديگر چيزهاي بسياري مي انآموزدانش

ي مانند انجمن علمي آموزدانشي هاان پرداخته و نقش انجمنآموزدانشبه ترويج كار تيمي در بين 

ي هاو كارگاه آموزشگاهي ،آموزشي را تقويت كنيم كه در همين راستا جلسات توجيهي كالسي –

 ان برگزار كرديم.آموزدانشآموزشگاه براي  دررح طاين را با كمك رابط  بن حياناختصاصي طرح جابر

 
 تقويت نقش راهنمايي اوليا

مي تواند در  هاو هم فكري و مساعدت آنان در انجام پژوهش هاتشويق، نقش حمايتي والدين
م است تا زااز آنجا كه جهت انجام پژوهش ال. توسعه فرهنگ پژوهش نقش به سزايي داشته باشد

عاليت بپردازند لذا همكاري والدين در اين زمينه فان در خارج از محيط مدرسه نيز به آموزدانش
ها، كارگاهاز طريق برگزاري د توانميآموزش والدين در مدرسه  .(5ص ،زاده)مهدي ضروري است

ي درس با هادر كالس توانندميوالدين  اينكهي كارآموزي باشد يا هاي توجيهي و نشستهاگروه
، با ارسال بروشور در طول سال تحصيلي .(1، ص 1389، احسان) ان همكاري كنندآموزدانشمعلمان و 

در برگزاري  خود اوليا را با ابعاد گوناگون نقش ،آموزشي -و جلسات توجيهي علمي هابرگزاري كارگاه
 آشنا كردم.حنان جشنواره حابربن

 

  تقويت نقش آموزشي و نظارتي معلمان
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ـــت و اين فرهنگ بايد در بين  معلم در فرهنگ جامعه مترادف با تحقيق و پژوهش و مطالعه اس

ـــود ريزي و هدايت ان را برنامهآموزدانشي علمي هامعلمان بايد بتوانند فعاليت .معلمان عملياتي ش

ــود معلمين خود بايد  كرده و روحيه تعاون و هم فكري را در آنها تقويت كنند. براي نيل به اين مقص

شند شگر با شيوه .پژوه ساس تحقيق و « يادگيري پژوهش محور»ي هاتأكيد بر  با هدف يادگيري بر ا

ـــود  ـــبب مي ش ـــف مجهو آموزدانشارائه پژوهش س نقش  فقطت رفته و معلم الخود به دنبال كش

شدگر و راهنما هدايت شته با ستاي تقويت فعاليت. (4 ص ،1395، مهدي زاده) دا ي معلمان هادر را

شي و نظارتي آنها در انجام پروژه شي پيرامون نقش آموز سات هم اندي و  هاگروه، برگزار نمودم هاجل

ــايت، ي مجازيهاكانال ــدم به آنها نيز معرفي  هاس ــنا ش و منابع مرتبطي كه طي مطالعاتم با آن آش

شنايي آنها با ابعاد گوناگون نقشهانمودم. كارگاه ي منطقه هارگاهو بازتاب مباحث كاشان يي جهت آ

ــان و  ــناس ــگاه با كارش ــتمر رابط طرح آموزش ــگاه برگزار كرديم و بر ارتباط مس ــط رابط آموزش توس

 مسئولين اجراي طرح در شهرستان تاكيد كردم. 
به برپايي نمايشگاه طرح ، اوليا و همكاران، انآموزدانشي فوق در سه حيطه هاعالوه بر فعاليت

ان صاحب طرح توضيحاتي در مورد اثرشان آموزدانشپرداختم و طي آن  با دعوت از اوليا حيانبنجابر
. همچنين در طول زمان برگزاري به تقدير و ارائه دادندشان ان و اولياآموز، دانشدر حضور همكاران

و  تشكر از همراهي اوليا و همكاران كه زمينه رشد كمي و كيفي طرح را در سال جاري فراهم نمودند
 پرداختم. كنندهآموزان شركتهمچنين دانش

 
 هاارزيابي اقدام

 شد:باميبه شرح زير  ارزيابي اقدامات انجام شده 
  اعالم رضايت اوليا در روز برگزاري نمايشگاه و جلسات مختلف از اينكه بر حيطه دانشي و

به عنوان يك فرد  افزوده شده و توانسته اند حنانبناطالعاتي آنها در خصوص طرح جابر
ريزي و مديريت برنامهو تدارک وسايل و تجهيزات ، ارائه اطالعات درباره موضوع پروژهدر مطلع 

 و ... به فرزندشان كمك كنند.زمان انجام كارهاي پروژه 
 ان آموزدانشي انجام پروژه با توجه به ترويج كار تيمي بين هاصرفه جويي در زمان و هزينه

 ب هدايتي اوليا و نقش آموزشي و نظارتي آموزگاران و ايفاي نقش مطلو
 از برگزاري نمايشگاه مرحله آموزشگاهي و احساس لذت از توضيح و تبين   اعالم رضايت اوليا

 يشان هاان در مورد پروژهآموزدانش

 ــد كمي پروژه ــال تمامي همكارانآموزدانشي هارش ي را در كالس طرح ،ي بطوري كه امس
ـــگاهي آموزدانش %70)حدودآموز دانش130اجرا نموده و بيش از خود ان( در مرحله آموزش

 ند.شركت كرد

  موفق  هاان بطوري كه تعداد زيادي از پروژهآموزدانشي انجام شده توسط هاپروژه كيفيرشد
 به كسب رتبه شهرستاني شده و تعدادي پروژه نيز به مرحله استاني راه پيدا كرد.
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  اني كه موفق به كسب آموزدانش بهكارت هديه تقديم  تقديرنامه وصدور ، افتخاردريافت مدال
ان شركت كننده در طرح آموزدانشهمچنين تقدير از تمام . اندباالترين امتياز شهرستان شده

 طي مراسمي در آموزشگاه حيانبنجابر
  و تقليل  حيانبنجابرافزايش  آگاهي و رغبت عالقمندي همكاران به فعاليت در زمينه طرح

  اي به طرح با اهميت بخشي به مرحله آموزشگاهي جشنوارهنگاه جشنواره
  سي نگرش براي برران. آموزدانشاز سوي  حيانبنجابرتر نسبت به طرح مطلوب نگرشكسب

 100مجدداً در بين ،پرسشنامه طراحي شده در ابتداي سال حيانبنجابرآموزان به طرح دانش
در سال جاري اجرا شد و نتايج كسب  حيانبنجابران شركت كننده در طرح آموزدانشنفر از 

 شد:باميشده به شرح زير 
 هاحلآموزان پس از اجراي راه. بررسي نظرات دانش3جدول 

ف
دي

ر
 

 مولفه

 فراواني /درصد

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
جمع 

 كل

ي
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

 100 8 8 10 10 30 30 27 27 25 25 آشنايي با طرح جابر 1

2 
عالقمندي به مشاركت 

 در طرح
45 45 32 32 20 20 2 2 1 1 100 

3 
دسترسي آسان به منابع 

 مربوط
20 20 25 25 30 30 15 15 10 10 100 

4 
استفاده از فناوري 

 اطالعات
25 25 30 30 27 27 12 12 8 8 100 

 100 0 0 0 0 15 15 40 40 45 45 نقش راهنمايي معلمان 5

6 
ي هااستفاده از سايت

 مختلف
20 20 25 25 25 25 18 18 12 12 100 

7 
كمك به روحيه 
 مسئوليت پذيري

38 38 30 30 20 20 10 10 2 2 100 

 100 0 0 5 5 20 20 25 25 50 50 ارتقاي روحيه همكاري 8

 100 13 13 14 14 18 18 30 30 25 25 افزايش ذوق هنري 9

10 
ايجاد روحيه خدمت به 

 ملت و جامعه
32 32 37 37 25 25 6 6 0 0 100 

11 
آموختن آداب سخن 

 گفتن
30 30 35 35 20 20 10 10 5 5 100 

12 
ايجاد روحيه انتقاد 

 پذيري
25 25 30 30 30 20 8 8 7 7 100 

13 
 تبين و توضيح  پروژه

خود در جمع يا 
 نمايشگاه

50 50 32 32 15 15 3 3 0 0 100 
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 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
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ف
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ي 
وان
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ف
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ف
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وان
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ف
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ف
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ي 
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14 
نقش  اولياء در انجام 

 پروژه
25 25 27 27 23 23 15 15 10 10 100 

15 
وقت گير بودن زمان 

 انجام پروژه
10 10 15 15 20 20 30 30 25 25 100 

16 
پايبندي در انجام وظايف 

 گروهي
47 47 35 35 18 18 0 0 0 0 100 

 100 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 قابليت ارائه فكر و ايده 17

 گيري نتيجه
ي يك موضوع معين آموزان دربارهي علمي عبارت است از كوشش علمي انفرادي يا گروهي دانشپروژه
و  هاو نگرش ادهدرا انجام مي پژوهشگركار يك ، ضمن اين كوشش هيجان انگيز علميفرد كه 

با توجه . (4 ص ،1395-96، انآموزدانشي علمي هاپروژه) دكنميرا پيدا  پژوهشگري علمي هامهارت
ي امروز كه به اعضايي نياز دارد كه ي پيچيده اني پژوهنده و نياز جامعهآموزدانشبه اهميت تربيت 

 آموزدانشي هاي اخير طرحهاآموزش و پرورش در سال، پاسخ دهند مسائلو به  كردهتجزيه و تحليل 
شد. اين باميحيان طرح جابربنها، اين طرحاز جمله پژوهنده را در اين زمينه پيشنهاد داده است. 

 انآموزدانشي علمي يادگيري و تقويت بنيه -ي ابتدايي و با هدف غناي فرايند ياددهي طرح در دوره
از طريق رشد شخصيت عاطفي و  آموزاندانشي هاافزايش توانمندي كرده است كه هدف آن ظهور
بخشنامه اداره كل . )است ي پژوهشان در زمينهآموزدانشمهارت و نگرش ، ارتقاي دانش، رواني

ايجاد روحيه پژوهشگري و تفكر فلسفي نقادانه ، اهميت زيربنايي اين طرح .(1393، آموزش و پرورش
 ،اهداف زير بنايي اين طرح ازوالدين ولي عدم آگاهي معلمان و  ،ان دوره ابتدايي استآموزدانشدر 

شي طرح تعالي بخ جهت بدين منظور را با مشكل روبرو كرده است. آنآميز اجراي موفقيت
 : شددر سه حيطه انجام هايي ان فعاليتيحجابربن

 ي آموزدانشي هاتقويت فعاليت -1
 تقويت نقش راهنمايي اوليا -2
 تقويت نقش آموزشي و نظارتي معلمان -3

مانند  يايزمينه تحقق اهداف ويژه، ي در اين طرحآموزدانشي هاو كيفي پروژه با رشد كمي
تقويت مهارت ، انآموزدانشتقويت انگيزه ي يادگيري ، تقويت روحيه كنجكاوي و پرسشگري

تقويت بينش پژوهشي و آموزش روش ، ايجاد شرايط براي تفكر منطقي و حل مسئله، ي دقيقمشاهده
 سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي را فراهم آوردم.علمي بر اساس اهداف 

 هاپيشنهاد
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  فراهم كردن زمينه رشد روحيه پژوهشگري و تفكر فلسفي نقادانه جهت ارتقاء سطح خالقيت

 هاان در انجام پروژهآموزدانش

 ان آموزدانشعالئق و اهداف منحصر به فرد ، تشخيص نيازها 

 ان و ارتقاي تفكر خالق آنهاآموزدانشي هاپشتيباني از ايده 

 پژوهشي –كسب اطالعات از منابع معتبر علمي ها، زمينه سازي مناسب در جهت افزايش مهارت 

  ان در جهت كمال يابي و تحقق آموزدانشفراهم نمودن شرايط الزم در ايجاد اعتماد به نفس

 هاشايستگي
 ي مختلفهايطفراهم آوردن شرايط جهت برقراري تعامل اثربخش مدرسه با مح 
 فراهم كردن امكانات و تجهيزات كافي در مدارس و مراكز آموزشي 

 

 منابع

 .62شماره ، مجله معرفت، خانواده و مدرسه (.1389)محمد، احساني -1

 .راهنماي پژوهش در عمل، پژوهشكده تعليم و تربيت، چاپ چهارم (.1382)اقبال قاسمي، پويا -2

مهارت پژوهشگري در آموزش )اقدام پژوهي(، تهران، عارف كامل،  (.1384)اميرحسيني، خسرو -3

 .چاپ دوم

كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي، دفتر  (.1395-96)آموزانهاي علمي دانشپروژه -4

 .آموزش پيش دبستاني معاونت آموزش ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش
يان يك شيوه آموزشي نوين در طرح جابربن ح (.1396)تقي زاده، بهروز و الهه قهرماني -5

 .آموزان، دومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در آموزش و پژوهشدانش
كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي، دفتر آموزش  (.1395)جشنواره علمي جابربن حيان -6

 .پيش دبستاني معاونت آموزش ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش
تمام عمر و ساختن دنيايي بهتر، ماهنامه رشد تكنولوژي  يادگيري براي (.1397)ذوفن، شهناز -7

ريزي آموزشي، وزارت آموزشي، دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

 .سوم آموزش و پرورش، دوره سي و
 آموزانترغيب و نهادينه كردن فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانش (.1395)مهدي زاده، زهره -8

 .جشنواره جابربن حيان ،دوره ابتدايي
9-Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: theory, research and practice (2nd 
ed.). Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall. 
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 اقدام پژوه: شهربانو مقني باشي بهابادي

 آموزش ابتدايي كارشناسيمدرك تحصيلي : 

 آموزگارسمت فعلي: 

 ابتداييدوره تحصيلي : 

 مشهد دبستان عدالت 2پرورش ناحيه آموزش و ، : استان خراسان رضويمحل پژوهش

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 
 

  رآموزيد آموزدانشچگونه توانستم به پيشرفت تحصيلي 

 كالس اول كمك كنم؟
 

  آموز ديرآموز كالس اول ابتداييكمك به پيشرفت تحصيلي دانش هدف پژوهش:

  : پژوهشپرسش هاي  

 كمك كنم؟ آموزمدانشتوانم به پيشرفت تحصيلي چگونه مي -1

 را باال ببرم؟ آموزمدانشنفس توانم اعتمادبهچگونه مي -2

 را بهبود بخشد؟ آموزمدانشتواند پيشرفت تحصيلي در هايي ميچه مسئوليت واگذاري -3

 هايش شوم؟باهمكالسي آموزمدانشتوانم باعث ارتباط بيشتر چگونه مي -4

 

  : وضعيت موجودتبيين مسئله در 

شهريورماه برگزار گرديد،  29ها كه در بعد از برگزاري جشن شكوفه سال تحصيلي در ابتداي

تايي 5رديف  5ها در عنوان آموزگار پايه اول ابتدايي به كالس رفتم. كالس خيلي كوچك و نيمكتبه

آموزان روبرو شده و آموز درآنها نشسته بودند، در زمان ورود با استقبال دانشدانش 23چيده شده و 

خوبي خود را معرفي كردند. عد از معرفي خودم، از آنها خواستم تا خودشان را معرفي كنند كه بهب

مرور  آموزان كالس اول بايد بهتمام آن روز را به خواندن شعر و بازي گذرانديم، چرا كه باور دارم دانش

عنوان مادر پذيرا باشند. عنوان خانه دوم و معلم را بهزمان با كالس و درس آشنا شده و مدرسه را به

آموز جديدي شدم كه در جشن روز اول هم شركت روز بعد پس از ورود به كالس متوجه حضور دانش

نكرده بود. از او خواستم خودش را معرفي كند اما او با اندكي مكث و خجالت خودش را معرفي كرد. 

هركدام را توضيح دادم، با استفاده ها معرفي و كارايي آموزان را براي آنهاي درسي دانشسپس كتاب

كردم، پس از اتمام تدريس  كتاب فارسي خوانداري ي اولاز سيستم هوشمند شروع به تدريس نگاره

اند را با صداي بلند آموز خواستم جلوي تخته آمده و آنچه كه در مورد نگاره فهميدهاز چند دانش
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هايشان را گرفتم تا بنويسند. روي تابلو دستاز آن زيرنويس نگاره معرفي شد و توضيح دهند. پس 

هايش را باال انداخت العملي از خود نشان نداد، شانهوقتي از پوريا خواستم جلوي تابلو بيايد، هيچ عكس

ها را آموزان زيرنويسي نگارهخواهد جلوي تابلو بيايد. براي دانشو با دهان بسته فهماند كه نمي

استم تا تميز و مرتب بنويسند و اگر اشكال در نوشتن دارند، به من اطالع ها خويادداشت كردم و از آن

آموز همان ابتدا در دفتر شروع به نوشتن كردند، اما ها بودم. چند دانشگر آندهند و خودم نظاره

ي هوشي با بين احساس كردم كه به لحاظ بهرهدر اين  .ترس و دلهره را در چشمان پوريا شاهد بودم

آموزان تفاوت دارد. از او خواستم جلوي ميزم بيايد تا دستش را بگيرم اما او از آمدن پرهيز نشديگر دا

به هر زحمتي كه بود  .عرق بر روي بدنش نشسته بود گرفتم.خودم به طرفش رفته دستش را  ،كرد

كرد وقتي بعد از چند جلسه عمل توانست يك خط را بنويسد اما خيلي نامرتب، كثيف، بدخط و بزرگ.

لحاظ نوشتاري و چه خوانداري در او ديده نشد، حتي  آموز بررسي شد، هيچ پيشرفتي چه ازدانش

ترسيد كه جلوي تابلو بيايد و يا نفس پاييني داشت و ميحاضر نبود در جمع دوستان باشد. اعتمادبه

 تكاليفش را براي رفع اشكال به من نشان دهد. 

او اولين فرزند خانواده است كه نتوانسته بود در آزمون  آموز مهاجر افغاني است.پوريا دانش

سنجش، عملكرد خوبي داشته باشد. مادرش در مورد اين موضوع هيچ صحبتي نكرده بود و نتيجه 

داد فقط گفتم نتيجه سنجش چه بود پاسخي نميسنجش را نيز به مدرسه نياورده بود. هر چه مي

مدير مدرسه به ايشان گفتند اگر  .پيشرفت دروس كمك كنمكرد و اصرار داشت تا به او در گريه مي

تواند در كالس درس و مدرسه شركت كند. وقتي مادرش نتيجه سنجش را نياوريد فرزندتان نمي

اند فرزندتان هيچ همكاري با جديّت مدير در اين زمينه را ديد اظهار داشت در سنجش به ما گفته

آموز نياز به پاسخگو باشد. من به اين نتيجه رسيدم كه دانشعوامل اجرايي نداشته و نتوانسته است 

شد با حمايت بيشتري دارد تا بعضي از مشكالتش ازجمله ضعفي كه در آموزش و تحصيلش ديده مي

توانم به كمك و همكاري معلم و اوليا رفع گردد. بنابراين مسئله اصلي من اين شد كه چگونه مي

 ز ديرآموزم كمك كنم.آمودانش ،پيشرفت تحصيلي پوريا

 

 : اطالعاتمنابع گردآوري داده ها و 

 مشاهده رفتار دانش آموز -1

 مسئوالن مدرسه و متخصصان روانشناسي مصاحبه با والدين، -2

 هاي سنجشپرسشنامه آزمون -3

 اسناد و مدارک -4
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 هاي محيطي:داده ها و شواهد بر اساس موقعيت و يافته-1

 مشاهده رفتار و عملکرد 1-1
ابتداي برخورد با پوريا رفتار او را زير نظر گرفتم اما بعد از اينكه مسأله اقدام پژوهي را از همان 

اي طراحي و رفتارهاي اورا ثبت كردم. بعد از مشاهده نامه ،انتخاب كرده و در پي حل مشكل برآمدم
 مشاهدات رفتار و عملكرد پوريا به نكات زير پي بردم: و تحليلتجزيه 
 از پاسخگويي ترس و دلهره داشت. خجالتي بود و -
 كرد.نوشت و به تذكرات اصالً توجه نميبد خط و كثيف مي -
 داد.داد و يا انجام نميپذير نبود مثال تكاليف منزل را بدون دقت و بدخط انجام ميمسئوليت -
 ترسيد در جمع به سؤاالت پاسخ بدهد.نفسش پايين بود و مياعتماد به  -
گرديد تا در خانه بيشتر با او همكاري تحصيلي مرتب به پدر و مادرش ارائه ميگزارش پيشرفت  

دادم را بيشتر اجرا كنند، اگر در پاسخ درسي مشكل داشتند در دفتر كنند و راهكارهايي كه ارائه مي
 هاي الزم را به ايشان داشته باشم.بنويسند و يا حضوري مراجعه كنند تا راهنمايي

 

 شناس حوزه آموزشمشاهده روان 1-2
را از نزديك ارزيابي  آموزدانشاز همسرم كه مشاور مدارس مي باشد خواستم به كالس آمده و اين 

از دروس پرسيدند بيان داشتند اگر بتواني با راهكارهايي كه  سؤاالتياو را ديدند و  وقتيكنند. ايشان 
 واهد داشت.كني با او تمرين كني، پيشرفت خوبي خاز كتب مختلف انتخاب مي

 

 مصاحبه 1-2

 مصاحبه با مادر 1-2-1
اي جهت بررسي نقاط قوت و ضعف و عوامل تأثيرگذار بر ي رفتار در كالس جلسهپس از مشاهده

فرزند اول  اياو بيان كرد: پور اي انجام دادم،پوريا گذاشتم و مصاحبهبا مادر فرايند ياددهي و يادگيري، 
 توانستيم هزينه آن را بپردازيم سپري نكرده است. پورياكه نميدوره آمادگي را به علت اين من است

 ما از مهاجران افغان هستيم كه با خانواده شوهرم در يكدارد. ساله  1و يك خواهر ساله 4برادر يك 
دوست دارم فرزندم پيشرفت  گفتيمو  كرديم، سطح سواد بااليي نداريم. او گريه ميكنيمخانه زندگي 

عقب نماند. چون در آزمون سنجش  هايشدرسخوبي داشته باشد تو را به خدا برايش كاري كنيد تا از 
از وي پرسيدم آيا فرزندتان دچار بيماري . كنديمنتوانسته پاسخگو باشد كه اين من را خيلي نگران 

فقط در ن شده باشد. وي اظهار كرد نه، و تب شديدي نشده كه منجر به تشنج و بستري در بيمارستا
دختر عمويش درب ماشين را باز كرده و او را از ماشين پرت كرده است كه به سرش ضربه  خردسالي،

هاي رفتاري نيز خورده و خونريزي كرده، ولي مشكلي برايش به وجود نياورده است. در مورد پرسش
يني برخوردار است. زماني از مشكل او باخبر شديم كه نفس پايبيان كردند كه او ترسو و از اعتماد به 
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هاي سنجش بدهد. چون فرزند اول ما هست در برابر كارهاي نتوانست در سنجش هيچ جوابي به آزمون
 دهيم.كنيم و در مورد كارهاي بد فقط به او تذكر ميخوب او را تشويق مي

 مصاحبه با مدير و معاون 2-2-1 

مطرح و از ايشان تقاضا كردم تا در با مدير و معاون آموزشي مدرسه 25/7/97موضوع را در تاريخ 

ها نيز استقبال كرده، قول مساعدت انجام پژوهش با من همكاري نمايند. با توجه به اهميت موضوع آن

ها تأكيد كردند كه براي موفقيت در كار آموز را در اختيارم گذاشتند. آندادند و پرونده سنجش دانش

هاي نوين ياددهي و يادگيري تدريس استفاده كرد و اگر در يادگيري آموز بايد از روشت دانشو پيشرف

 او پيشرفتي حاصل نشد، به مركز مشاوره جهت بررسي بيشتر معرفي شود.

 مصاحبه باهمکاران 3-2-1

موضوع مطرح و نظر همكاران در ارتباط با نحوه  30/7/97 در جلسه شوراي آموزگاران در تاريخ

 هاي ايشان به اين شرح است:حلرمان جلب شد كه راهد

را به كوشش و تالش بيشتر و  آموز اوقدرداني از كار دانشبرخي از همكاران بيان كردند كه  -

 ترغيب مي نمايد.دلبستگي به درس 

همكار پايه اول گفت از اولياي وي بخواه تا معلم خصوصي بگيرند و او را براي درمان به مركز  -

 وره ببرند.مشا

برقرار كند و در  هايهمكالس باهمكار پايه دوم گفت كه به او مسئوليت بده تا ارتباط بيشتري  -

 ها كمك بخواهد.يادگيري از آن

نفسش باالتر همكار پايه سوم بيان كرد براي تشويق كردن او از ستاره استفاده كنم تا اعتماد به  -

 برود.

 مصاحبه با كارشناس مركز اختالالت يادگيري 4-2-1

ي رابطين و سفيران بهسازي آموزش كه در مركز اختالالت يادگيري برگزار شد، در جلسهدر 

پرسيدم  اين سؤال را آموزان بدو ورود به دبستان از مسئول مركز پويشهاي آغازين دانشسنجش مورد

دچار مشكل هستند، واقعاً ديرآموز و برخي كه به عنوان كه مشكل ندارند،  آموزانچرا برخي دانشكه 

بيان كردند در سنجش خطاي انساني وجود دارد و به اصرار  شانيا ؟ندوشبه عنوان عادي، معرفي مي

 شود.واقعي به مدارس داده نمي گزارش آموزان ديرآموز،اوليا در مورد بعضي از دانش
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 ها آزمون 1-3

آموز گرفته شد كه پيشرفت ي توصيفي در طي دو ماه از دانشوهيشهاي ارزشيابي به آزمون

 نوشت.فارسي كه تا حدودي بيشتر كلمات را درست مي كلماتچنداني نداشت مگر در نوشتن 

 هاي ارزشيابي تشخيصي:آزمون 1-1-3

صورت كتبي برگزار بهمعموالً هاي عملكردي كه در آزموني: عملکردهاي آزمون 2-1-3

گيرد و فراگير طي انجام آن هاي مختلف در عمل به كار ميفراگير را در حيطه هايآموختهشود، مي

 -صورت كيفيها بهت. ارزشيابي در اين آزمونها تواناسآموختهددهد تا چه اندازه در كاربرنشان مي

 باشد.توصيفي مي

 بررسي پرونده سنجش 2-3

ي هامراقبتآموز نياز به بود دانش شده شتهنووقتي پرونده سنجش در اختيارم قرار گرفت فقط 

 آموز ديرآموز معرفيدانشبه عنوان در سيستم مدرسه، پوريا  گفتآموزشي دارد. مدير مدرسه به من 

 .آموز گامي برداشتتوان براي پيشرفت دانشمصمم شدم كه مي پسشده است. 

 

 :  تحليل اطالعات و تجزيه

برخي از عواملي كه  موقعيت و مطالعات پيشينه نظري و عملي،با توجه به گردآوري اطالعات از 

آموزان حركت كند، عبارت و در كالس نتواند همگام با دانش شدهشناختهباعث شدند پوريا ديرآموز 

 بودند از:
ـــازعدم  - ـــاس ـــب براي يادگيري و عدم توجه معلم به تقويت انگيزهفض هاي دروني ي مناس

 آموزدانش

مبني بر ديرآموز بودن فرزندشان و همكاري نكردن با آموزگار در امر آموزش عدم پذيرش اوليا  -

 بهتر

آموز ديرآموز در كالس از جانب معلّم و كنار گذاشتن دانش آموزدانشعدم تعامل بين معلم و  -

 و عدم رسيدگي و توجه به او

 .تواند مؤثر باشدآموز مينفس پايين، ترس و دلهره كه خود در ناتواني يادگيري دانشاعتمادبه -

 ي يادگيري كه در فرد وجود داردهايناتوانشرايط محيطي و  -

آموز و عدم عالقه به كالس و درس كه باعث عدم يادگيري كمرويي و خجالتي بودن دانش -

 شود.مي

 

 : هاهاي موقتي جديد و اجراي آنراه
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 ي ديد آموز هااستفاده ازكارت -1
 استفاده از روش چند حسي فرنالد -2

توانست گرفت و مي. وقتي درس را ياد ميمثبت تيهاي تشويقي و تقواستفاده از طرح -3

شد. خوبي بنويسد، سيب خنده كشيده و كارت تالش داده مي امالي كلمات و جمالت را به

 شد.جوايزي كه در نظر گرفته بوديم در قبال كارهاي خوب و يادگيري اهدا مي
 آموزشي هايبازي استفاده از -4
هاي امتحاني را بين دانش آوري و برگهآموز، او دفاتر تكاليف را جمعمسئوليت به دانش دادن -5

 كرد.آموزان توزيع مي
با توجه به )ي وي خواسته شد تا شرايط يادگيري مناسب را برايش فراهم كنند از خانواده -6

 كردند(.كه چند خانواده باهم زندگي مياين
 ها و راهبردهاي تقويت دقت و توجهروشهاي كتاب استفاده از تمرين -7
 ها گام ديكته نويس كلمهبههاي كتاب دقت در آموزش گاماستفاده از تمرين -8
 خواني و درمان اختالل در خواندنهاي روانهاي كتاب تقويت مهارتاستفاده از تمرين -9

 ها بود.هاي كودكانه كه مربوط به درسترانه استفاده از -10

ـــي مورد نظر در آنروشدر اين پژوهش من از  ـــتفاده كردم كه تمام نكات آموزش ها هايي اس

گيري آموز از حالت گوشهشده و به تثبيت يادگيري و كاركرد مغز بيشتر كمك كرده و دانش گنجانده

 . كردو خجالتي بودن رهايي پيدا مي

 

 كارهاي جديد و نظارت بر آناجراي راه

مرحله اجرا و نظارت گرديد، به شرح ذيل به انتخابي كه مرحله  هايحلراهها، حلاز ميان راه

 باشد:مي

 هاي ديد آموزاستفاده از كارت -1

سال  8هاي همسرم كه حدود اين روش را هم از تجربيات چند سال تدريس خودم و هم توصيه

ها و اب روشآموزان را داشتند و هم از كتگونه دانشدر مركز اختالالت يادگيري تجربه كار با اين

در اين روش، كارت ديد آموز حيوانات را به ترتيب سه  استفاده نمودم. حافظهراهبردهاي تقويت 

 مرحله ارائه كردم:

 مشاهده 

ها نگاه كند، نامشان را خواستم تا با دقت به آنآموز نشان داده و از او ميابتدا تصاوير را به دانش

خواستم صداي حيواني را كه آموزان ديگر مياوقات از دانشبعضيبگويد و روي تابلو يا دفتر بنويسد. 

در مورد كارت كلمات نيز ابتدا بدون ديدن تصوير كارتي را به او نشان  برد تقليد كنند.پوريا نام مي
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حرف بخواند به صورت حرف ابتدا صدا كشي كند، يا به ،دادم تا كلمه را بخواند و اگر نتواند بخواندمي

دادم تا با تصوير شد كلمه مورد نظر را بخواند، تصوير را به او نشان ميرا بگويد. اگر موفق نمي و كلمه

كلمه خواني كند و براي آن جمله بسازد. من از اين روش براي يادسپاري مفاهيم رياضي نيز استفاده 

خواستم به يخط كشيده بودم ابتدا مها دسته يا چوبنمودم. اعداد را روي كاغذ نوشته پشت آن

عدد هر دسته را بگويد و بنويسد. بعد هر دو دسته را  تعدادها خوب نگاه كند، بعد از شمارش، شكل

 شد.با هم جمع يا تفريق و مقايسه كند كه باعث پيشرفت درسي مي

 نظارت

خوبي كار را اجرا كند طور كه بايد بهتوانست آناقدام پژوه ابتدا به علت كوچك بودن كالس نمي

و پرورش و معاونت آموزشي كه بازديدي از مدرسه داشتند، دعوت كردم  بنابراين از مديريت آموزش

طور ديدند از مدير ي وضع را اينوقت شانيانامناسب كالس باشند.  وضعيتبه كالس آمده و شاهد 

س سوم باكال ؛ كهآموزان كالس اول در نظر بگيرندتري را براي دانشمدرسه خواستند تا كالس بزرگ

آموزان ديگر درستي اجرا كنم. در اين ميان دانشوقت بود كه توانستم طرحم را بهآن ؛ وجا شدجابه

خواستم به پوريا كمك كنند باكمال ميل او را ياري ها ميو هر موقع از آن كردندميهم نظم را رعايت 

ي شفاهي و پرسش و پاسخ در مورد درس فارسي خوانداري و كار بيشتر به شيوهرساندند. اين راهمي

 گرفت.مفاهيم رياضي صورت مي

خوبي مديريت كالس را بهدرستي انجام دهد و اگر معلم بتواند راهكارها را به در پايه اول ابتدايي،

تر و آموزان ضعيفنفس دانش آموزان با يكديگر و هم باعث اعتماد بهاجرا كند، هم باعث تعامل دانش

 شود.گير مييا گوشه

 ي كلمات به روش چند حسي فرنالد(شدهبريده) نايسآموزش كلمات به روش -2
  مشاهده

كاغذ و چوب استفاده كردم. از مادرش خواستم ي حروف و جمالت روي در اين روش من از بريده

شد ها را در خانه درست كند و با او كار كند كه اين كار در خانه هم انجام ميمانند من همين نمونه

 ايكلمه فرستادند. در كالس درس من ابتداكه در جريان انجام كار باشم، برايم عكس ميو براي اين

رديابي كند و و نوک انگشتانش با چشم  خواستم كلمه رااز پوريا مي، نوشتميا كاغذ ميرا روي تابلو 

تا بدون نگاه كردن يم كردقدر تكرار ميآن را اين كاربلند بخواند. رديابي كرد كه هر قسمت از آن را 

كامل و  بطور آموزدانش، در اين روشبنويسد.  شده را روي كاغذ كارت و نوشته، كلمه خواستهبه 

 گذاردميكند يا به كناري پاک ميرا ها آنمعلم گويد و بعد ا مير كند، نام آننگاه مي كلمهيكپارچه به 

ها حافظه نويسد. در فرايند خواندن كلمات و عبارتاش ميبا استفاده از حافظه را هاآن آموزدانشو 

شد در ته ميشد و توسط پوريا ياد گرفكلماتي كه آموزش داده مي . تمامتقويت مي شودبينايي 

يافته است. همچنين با كلمات اي قرار مي گرفت تا بداند كه دامنه يادگيري لغاتش چقدر افزايش جعبه

اي  معنادار بسازد و در دفترش بنويسد. من براي اطمينان از خواستم تا جملهريخته از او ميهم به 
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خواني را هاي رواننفس پوريا متن اين تمرين و پيشرفت يادگيري و تقويت قواي دروني و اعتماد به

دادم تا به خانه ببرد و از مادرش خواسته بودم تا از او بخواهد اين به او مي كه از قبل آماده كرده بودم،

طور فردي بار از روي آن بنويسد. روز بعد در كالس بهها را چندين بار بلند برايشان بخواند و يكتمرين

شد خيلي خوشحال گفتم، وقتي ارزشيابي او در حد خوب و باالتر مييبرايش از همان متن ديكته م

آموز ديگر ها را به چند دانششد. من اين نمونهنفسش ميشد و اين كار باعث باال رفتن اعتماد به مي

 دادم تا اجرا كنند كه پوريا فكر نكند اين تمرين به دليل ضعفش، خاص اوست و اعتماد بههم مي

 .برود نفسش از بين

 نظارت

آوردم و در حين انجام كار از قبل كلماتي را روي كاغذهاي كوچك نوشته و با خود به كالس مي

صورت داستان كردم. بعد بهآموزان نظارت داشته و رفع اشكال احتمالي ميبر اجراي آن توسط دانش

بخوانند و دادم تا در خانه آموزان قرار ميخواني را كه آماده كرده در اختيار دانشهاي روانمتن

ها درست كرده و در خانه با نظارتي كه بر بنويسند. اولياء پوريا نيز با توصيه من از اين نمونه كارت

صورت كردند. ارزشيابي اين روش بهشده را اجرا ميهاي خواستهپيشرفت فرزندشان داشتند، تمرين

  شد.ار ميصورت كتبي برگزروي تابلو( و هم به نوشتاريشفاهي )هم گفتاري و هم 

باعث حس اعتماد و دوستي و افزايش مهارت دست ورزي و تفكر  هاكارتاستفاده از اين راهكار و 

آموزان بانشاط در طرح روح خارج و دانششود و كالس از حالت خشك و بيو دقت در انجام كار مي

 كنند.شركت مي

 هاي جذاب  دستيبازاستفاده از  -3
 ...، گل رس، استفاده از چينه وشناستفاده از خميربازي، جعبه 

بازي با چينه استفاده كردم. براي تشويق بهتر و بيشتر پوريا و  و من در اين روش از بازي با گل رس

ها و دوستان اين روش در گروه انجام شد. براي تلفيق درس فارسي و علوم و هنر كالسيارتباط با هم

آموزان  فعال و زرنگي بودند، قراردادم تا هم را در گروهش كه دانش پورياي كردم و دبنگروهكالس را 

پذيري بيشتري داشته نفس و حس مسئوليتبه او كمك كنند و هم او از بودن در كنار آنها اعتماد به 

ه توانست در گروپذيري بااليي برخوردار بود و ميباشد. پوريا در جريان فعاليت از حس مسئوليت

 گريكدديگر نيز با ي آموزاندانشبخوبي با دوستانش ارتباط برقرار كرده و با گل رس و چينه كار كند. 

دادند. اين نمونه كردند. به سؤاالت يكديگر پاسخ ميخوبي داشتند. به همديگر كمك مي تعامل

 شد. ها در خانه نيز انجام ميتمرين

 هاي آموزشياستفاده از بازي-4

خودم بود براي تدريس دروس، بخصوص در درس فارسي و  تجربياتهاي آموزشي كه طرح بازي

در تدريس درس فارسي چند روز قبل از تدريس از نماينده اولياء  كردم.رياضي از آن استفاده مي

آموزان درست كند. وقتي خواستم كه براي تدريس نشانه كاردستي مربوطه را به تعداد دانشكالس 
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ها با گرفتن كاردستي جلوي صورتشان با دادم، آنها ميكردم كاردستي را به آنرا تدريس ميدرس 

خواستم كلمه نشانه را بگويند نوبت پوريا آموز ميكه از چند دانشساختند. بعد از ايننشانه كلمه مي

و در عالم رؤيا  هايش را ببندد. چشمبسازدخواستم با نشانه كلمه بگويد و جمله هم شد از او ميمي

دادند ولي البته اين كار را همه انجام مي .كه از سفر برگشت ماجرا را تعريف كندسفر كند بعد از اين

شد. براي نمونه درس جنگل كه ماسك حيوانات را روي صورت گذاشته بودند و مدير از پوريا سؤال مي

بازي حيوانات در جنگل اجرا شد كه  گويي و نمايشي،صورت قصهگر اين كار بود بهمدرسه هم نظاره

گر ها نظارهآموزان براي تدريس نشانهكرد. در اين روش من و اولياء دانشپوريا نقش گرگ را اجرا مي

كردند و با من و اوليا همكاري الزم را داشتند. در اين آموزان نظم و انضباط را رعايت ميدانش بوديم.

آوردند كه خود باعث ارتباط و به كالس مي كردندميدرست  روش براي هر نشانه مادرها غذايي را

گر درس جنگل كتاب فارسي نيز مدير مدرسه از نزديك نظاره در شد.دوستي با يكديگر و پوريا مي

به همكاران  شد.صورت شفاهي انجام ميتدريس و اجراي فعاليت توسط پوريا بودند. ارزشيابي هم به

هاي سنتي تدريس پرهيز كنند و براي جذابيت و توانند از شيوهميكنم تا جايي كه پيشنهاد مي

 . هاي نوين ياددهي و يادگيري استفاده كننديادگيري بهتر دروس از شيوه

 هاهاي كودكانه مربوط به درساستفاده از ترانه -5

اين روشي بود كه خودم در طول چند سال تدريسم بخصوص در پايه اول ابتدايي تجربه كرده 

آموزان بهتر و بيشتر درگير هاي يادگيري در كالس همراه با شادماني باشد، دانشبودم. وقتي فعاليت

هايي را در هاي كودكانه الفبا و ترانهشود. من هم ترانهيادگيري شده و مطالب در ذهنشان تثبيت مي

ها پخش ريا وقتي ترانهكردم. پوهاي مختلف دانلود و هنگام تدريس استفاده ميها، از سايتمورد درس

توانست در جمع بيشتر نمايان شود. كرد و ميشد و با آنها همخواني ميشد خيلي خوشحال ميمي

گر انجام كردند و نظارههاي ديگر در كالسم حضور پيدا ميگاهي اوقات معاون آموزشي و همكاران پايه

 شدشفاهي با پرسش و پاسخ انجام مي بصري اجرا و ارزشيابي-صورت سمعيراهكار بودند. اين روش به
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 ها :ارزيابي اقدام
شور و  ذكرشدهي هاحلراهاجراي  مبه اين نتيجه رسيد ،دميديمتغييراتي كه در رفتار پوريا با 

احساس ي و ريگگوشهدر كالس قبالً ي كه وكس استشوق عجيبي براي يادگيري در او ايجاد كرده 
شد، با ديگران ارتباط اي شادتر از قبل در كالس حاضر ميحال باروحيهكرد، ناتواني در يادگيري مي

بااليي  نفس به اعتمادو از  دادخواند، به سؤاالت خوب پاسخ مينوشت و روان ميكرد. تند ميبرقرار مي
شده بود. جناب آقاي دكتر سيفي متخصص حوزه پژوهش نيز  مندعالقهبرخوردار و به كالس و درس 

 أييد نمودند كه توانسته بودم باعث پيشرفت درسي و تغيير رفتار پوريا شوم. كارم را ت
 

 گيري و پيشنهادها:نتيجه
و راهكارهاي پيشنهاد شده و شرايطي كه در كالس  هاحلراهدر پژوهش حاضر با توجه به اجراي 

بود، او توانست با تالش و همت خود و  شدهفراهمدرس توسط معلم و درخانه توسط اولياء براي پوريا 
 اش به نتايج مطلوب برسد. براين اساس پيشنهاد مي نمايم:خانواده
 به همکاران -1
او قبل از آموزش از اهميت بسزايي برخوردار است،  توجه جلبو  آموزدانشو  معلمتعامل بين   -

 كه بايد به آن توجه نمود.
با توجه به تأثير روانشناس در كمك به پيشرفت تحصيلي پوريا، بهتر است همكاران هم اين كار  -

 .ندكمك بخواه هانهيزمدر اين وانشناس و مشاور رو از را انجام داده 
تا به شناخت بيشتري در مورد شرايط  اطالعات مورد نياز را بدهيمآموز ديرآموز دانشبه خانواده  -

 بتوانند بهتر به او كمك كنند.و  فرزندشان برسند
 .آموز ديرآموز بايستي استمرار داشته باشد و منحصر به زمان خاصي نباشدكار با دانش -
 يي تدارک ديده شود.هاتيفعال شان،نفس به اعتمادو باال بردن  انآموزبراي فعال نمودن دانش -
 در خانه فضاي مناسب براي مطالعه در اختيار فرزندشان قرار دهند. كهنياترغيب والدين به  -
 به دنبال راهكار باشند. هاآنو در جهت رفع نقاط ضعف  آموزان را تقويتنقاط قوت دانش -

 به اوليا -2
 شكل مناسبي باشد.ه آموز ببراي فعاليت هاي يادگيري دانشخانه  فضاي -
 تعامل برقرار شود. كالس در رابطه با پيشرفت فرزندانبا معلم   -
 د.صورت جبراني كار شوآموز ديرآموز در منزل بهالزاماً با دانش -

 فرزندي كه شكست تحصيلي را تجربه كرده است، پرهيز شود.احترامي تحقير و بياز  -

 نفسشان داده شود.هايي براي تقويت اعتماد به مسئوليت به فرزندان در خانه  -
 به مسئولين -3
 آموزان دانش يتيترب ،براي حل مشكالت تحصيلي مشاوران مجرب و دلسوزاستفاده از  -

 بصورت متعادل آنانشخصيت فردي و اجتماعي  و پرورشان آموزدانشايجاد تفكر مثبت در  -

ي كمك به براي مدارس جهت استفاده همكاران آموزشكمكتمهيد امكانات و وسايل  -

  .دارمشكلو  آموزان ضعيفدانش



 215  ....................... آموزم عملکرد تحصيلي وي را بهبود بخشم؟با كاهش اضطراب دانشچگونه توانستم 

 

 اقدام پژوه: بهنام ياسمي

 مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي

 فعلي: آموزگارسمت 

 دوره تحصيلي: ابتدايي

 بخش زرنه -دبستان سعدي -شهرستان ايوان -محل پژوهش: استان ايالم

 1396-97تاريخ پژوهش: سال تحصيلي 

 

  زم عملکرد تحصيليآمودانشچگونه توانستم با كاهش اضطراب 

 وي را بهبود بخشم؟
 

 زمآمورفع اضطراب و بهبود عملكرد تحصيلي دانشهدف كلي: 

 اهداف جزئي:

 رفع اضطراب و نگراني -

 ي غمگين و ناراحتاز بين بردن روحيه -

 ي تهاجمي و درگيري و بهبود رابطه او با ديگرانكاهش روحيه -

 برطرف كردن مشكل ناخن جويدن  -

 كاهش اهمال كاري و بهبود عملكرد تحصيلي -

 سواالت پژوهش:

 تحصيلي وي را بهبود بخشيد؟ توان اضطراب و نگراني او را رفع نمود و عملكردچگونه مي -

 ي غمگين و ناراحت او را بهبود بخشيد؟توان روحيهچگونه مي -

اش با ديگران را بهبود توان روحيه تهاجمي و درگيري او را كاهش داد و رابطهچگونه مي -

 بخشد؟

 توان ناخن جويدن او را رفع كرد؟چگونه مي -

 و عملكرد تحصيليش را بهبود بخشيد؟ توان اهمال كاري تحصيلي او را كاهش دادچگونه مي -
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 تبيين مسأله در وضع موجود:

اينجانب بهنام ياسمي در پايه ي چهارم دبستان سعدي كه يكي از مدارس ابتدايي بخش زرنه از 

توابع شهرستان ايوان در استان ايالم است مشغول بكار هستم. دو سال تجربه كاري دارم و دومين 

است كه در دبستان سعدي مشغول به خدمت هستم. اين مدرسه فقط در نوبت صبح فعاليت  سال

برد و از نظر فضاي آموزشي داراي دارد و از كمبود امكانات آموزشي، ورزشي و منابع مالي رنج مي

 بافتي فرسوده است. 

كه پس از ها شكل رسمي به خود گرفتند، زماني كم كالسمكه ك 1396در اوايل مهرماه سال 

يكي خود را معرفي نمايند، آموزان خواستم تا يكيي چهارم از دانشي خود به عنوان معلم پايهمعارفه

رود و پيوسته حالت آموزان ديگر كلنجار ميآموزانم به طور مداوم با دانشمتوجه شدم يكي از دانش

هاي آن را به پاي شيطنت رسيد وگيرد اما در ابتدا چندان مهم به نظر نميتهاجمي به خود مي

آموزان گذاشتم. در ادامه و در روزهاي بعد باز هم شاهد چنين رفتارهايي بودم با اين تفاوت كه دانش

شد و بالفاصله سكوت اش غالب ميعالوه بر باال بردن صداي خود، سرخي رنگ چهره و تعريق بر چهره

رسيد. در روز هاي بعد چون عادي به نظر ميرفت كه اين رفتار اندكي غير كرد و در فكر فرو ميمي

زدند و جوياي وضعيت آموزان به طور مداوم به مدرسه سر مياوايل سال تحصيلي بود، اوليا دانش

شدند اما در اين ميان حضور دو نفر خانم توجهم را جلب كرد. يكي از آنها سن بسيار فرزندانشان مي

سن ابتدايي داشته باشد، بسيار كم بود و ديگري بيشتر اي در بااليي داشت و احتمال اين كه بچه

 آموز بود تا مادر. حضور آنها در حياط مدرسه تداوم داشت.شبيه به دانش

ي نخست سال تحصيلي و زماني كه وارد تدريس مباحث شديم و روال عادي بر كالس در هفته

مورد نظر بود. هر از چند آموز درس حاكم شده بود، يك مورد غير عادي وجود داشت و آن دانش

شد و با حالتي مغموم سر به زير مي افكند رفت و از جريان تدريس كامال دور ميگاهي در فكر فرو مي

اي به جريان كالس بازگردانم با لبخندي آغشته به بغض و كردم او را با ايما و اشارهو هرگاه تالش مي

نمود كه حواسش هست در حالي گونه وانمود ميداد و اين فشرد و سري تكان ميناراحتي، گلو مي

ي دوم تصميم كه كامال معلوم بود به تنها جايي كه حواسش نيست، درس وكالس است. در هفته

ي آن، ارتباطي با اولياء برقرار نمايم كه اگر نكته اي هست كه به گرفتم فرمي را تهيه و به واسطه

كند و اولياء بدان واقفند، اما ممكن است از ديد ك ميتحصيل و جريان تعليم و تربيت فرزندانشان كم

آموزان توزيع كردم، هنگامي من دور مانده باشد، مطلع شوم. بنابراين فرم را تهيه كرده و بين دانش

هايش آموز مورد نظر دادم، نگاهي به آن انداخت و بالفاصله عرق كرد و اشك در چشمكه فرم را به دانش

آموزان گرفتم و در حال بررسي آنها بودم، متوجه هاي شرح حال را از دانشرمحلقه زد. زماني كه ف

اند. او نه پدر داشت و نه مادر و آن دو خانمي كه به شدم پدر و مادر دانش آموز مورد نظرم فوت شده

ي يافتند، مادر بزرگ و عمهلحاظ سني هيچ تناسبي با او نداشتند و پيوسته در مدرسه حضور مي
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آموز بودند كه سرپرستي وي را برعهده داشتند. بنابراين فرضياتي در ذهن من ايجاد شد كه دانش

 توان آن ها را به شكل زير دسته بندي نمود؛مي

 ،آموز به دليل نداشتن پدر ومادر استي غمگين اين دانشروحيه -

 ،آموزان باشددانشي تهاجمي وي ممكن است به دليل آزار و اذيت ساير باالبردن صدا و روحيه -

 ،هاي اضطراب و نگراني ممكن است به دليل فشارهاي سرپرستان او باشدوجود نشانه -

 ،آموز استحضور مداوم سرپرستان وي به دليل نگراني آنها در مورد اين دانش -

عملكرد درسي ضعيف او ممكن است به دليل ترس از تنبيه شدن باشد كه باعث شده نتواند از  -

 استفاده كند و در نتيجه اهمال كاري تحصيلي را در وي به وجود آورده است.توانمنديهايش 

بر اين اساس تصميم گرفتم تا فرضيات فوق را بررسي كنم و اقدامات الزم را براي كنترل شرايط 

 نامطلوب و رفع آنها به عمل آورم. 

 

 منابع گردآوري اطالعات:

ده و با توجه به ماهيت موضوع، از ابزارهايي روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش روش كيفي بو

 مانند بررسي اسناد موجود، مشاهده، مصاحبه و فهرست وارسي استفاده شده است.
آموز مورد نظر دو نكته مشخص ي كار دانشهاي به عمل آمده از پرونده تحصيلي و پوشهدر بررسي

آموز مورد پژوهش اگر چه دانش -2ي پرخاشگري يافت نشد شواهدي مبني بر وجود سابقه -1شد؛ 
پاسخگويي و يادگيري در وي وجود داشت. به منظور  توانايياما  ،وضعيت تحصيلي مناسبي نداشت

گردآوري اطالعات بيشتر مصاحبه انجام شد. يكي از آنها با برنامه قبلي و ديگري به طور كامال اتفاقي 
آموزان دانش كه در ابتداي سال با اوليااي بود كه در مورد نخست قصد داشتم در البه الي جلسه

ي آنها آموز مورد نظر نيز گفت و گويي داشته باشم كه با توجه به روحيهداشتم با سرپرستان دانش
ها استفاده زيرا معتقد بودند كه براي اصالح مسائل رفتاري بايد از شديدترين تنبيه .اين كار ميسر نشد

ي ها خيلي خوب نباشد، اجازهي درسي او هميشه و در همهكرد. اعتقاد داشتند اگر وضعيت درس
آمدن به مدرسه را به او نخواهند داد و... بنابراين انتظاراتي كه از برگزاري اين جلسه داشتم محقق 

ي تعليم و تربيت ديدگاهي آموز مورد نظر در زمينهاوليا دانش-1نشد و تنها به اين نتيجه رسيدم كه 
چه كه الزم است، در مورد وي آموز بيش از آنسرپرستان اين دانش-2كنند.سنتي را دنبال مي

با  اوليا-4دانند.ي شكست ميكسب سطح عملكرد غير از خيلي خوب را به منزله-3حساسيت دارند.
نظام ارزشيابي توصيفي آشنايي ندارند و شناخت آنان فقط در حد كسب نمره خوب بود. ايشان فوت 

آموز در با خودكشي و مادر در سانحه تصادف( را عامل مهمي در ناسازگاري دانشوالدين دانش آموز)پ
ي رفتارهاي توان گفت: اگر چه همهو همچنين عدم تعادل ذهني خود آنها عنوان كردند كه مي

آموز مذكور به اين موضوع وابسته نبود اما واقعا با آن بي ارتباط هم نبود و تأثير زيادي از اين دانش
 ات بر وي رسيده بود.اتفاق

 :مشاهده و فهرست وارسيگردآوري اطالعات با استفاده از 
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در اين بخش از جمع آوري اطالعات، دو فهرست وارسي كه يكي مربوط به عملكرد رفتاري و      
ي دركالس درس، زنگ ديگري مربوط به عملكرد تحصيلي وي بود، تهيه و رفتارهاي نيازمند مداخله

 تفريح و ساعت درس تربيت بدني تعيين و مورد مشاهده قرار گرفت.
 

 تجزيه و تحليل اطالعات:
هاي كيفي وضع موجود در نظر گرفته شد. ناخن جويدن، ملكرد رفتاري و تحصيلي به عنوان شاخصع  

آموزان، در دادزدن، بلند شدن از سرجاي خود، حالت تهاجمي به خود گرفتن، درگيري با ساير دانش
ه فكر فرو رفتن غير عادي، دور شدن از جريان تدريس، حضور سرپرستان در مدرسه و غيبت در مدرس

ز در مواد درسي آموو عملكرد دانش هآموز در نظر گرفتدانش را به عنوان پارامترهاي عملكرد رفتاري
عنوان به را كاري تحصيلي هاي خالقانه و نيز اهمالي چهارم در مدتي مشخص، انجام فعاليتپايه

 ري قرار گرفت.گيكه به مدت يك ماه مورد اندازه در نظر قرار دادمپارامترهاي عملكرد تحصيلي 
به منظور كميت بخشيدن به شواهد به دست آمده، فراواني هريك از پارامترهاي مربوط به عملكرد 
تحصيلي و رفتاري در مدت يك ماه محاسبه و به صورت زير گزارش شد. در نتيجه ي بررسي هاي 

ر را دارد كه بيشترين مقدا 72/16و درصد فراواني % 50انجام شده ناخن جويدن با فراواني مطلق 
شود و عدم حضور در مدرسه يا همان غيبت كردن با فراواني موجود محسوب مي رفتارهايي بيشينه

  دهد.موجود را نشان مي رفتارهايكمينه باشد كه كمترين مقدار مي 001/1و درصد فراواني% 3
 فراواني و درصد پارامترهاي عملکرد رفتاري و تحصيلي .1جدول 

 رفتار
 درصد فراواني مطلقفراواني 

فراواني  رفتار
 مطلق

درصد 
 عملكرد تحصيلي عملكرد رفتاري فراواني

 55/4% 1 خيلي خوب 72/16% 50 ناخن جويدن
 18/18% 4 خوب 70/12% 38 داد زدن

 90/40% 9 قابل قبول 71/13% 41 بلند شدن
 36/36% 8 نياز به تالش 38/15% 46 حالت تهاجمي

 99/99% 22 جمع كل 02/8% 24 درگيري
  4 اهمال كاري 71/13% 41 در فكر فرو رفتن

  0 فعاليت خالقانه 71/15% 47 دور شدن از تدريس
    01/3% 9 حضور سرپرستان
    001/1% 3 غيبت در مدرسه
    961/99% 299 جمع كل رفتار
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 1ي نمودار شماره

آموز مذكور هاي به دست آمده از عملكرد تحصيلي دانشاقدام پژوه به منظور تجزيه و تحليل داده 

عملكرد وي را يك بار به طور كلي و بار ديگر در تك تك دروس مورد بررسي قرار داده است و براي 

ي كه نتيجه اين منظور فراواني مطلق، درصد فراواني و همچنين نمودار مربوط به آن را بررسي نموده

 حاصل به شرح زير است؛

 2نمودار شماره ي 

مربوط به سطح خيلي خوب و خوب نيز بنا به نتايجي است كه  %23الزم به ذكر است كه عدد 

 اند.آموز در دروسي مانند هنر و قرآن داشته كه بيشتر جنبه تشويق داشتهدانش
گردد اين است كه عملكرد استنباط ميهاي فوق به طور كلي آن چه از تجزيه و تحليل داده

آموز، نيازمند مداخله است كه بر اين اساس ابتدا بايد به رفتارهاي با فراواني رفتاري و تحصيلي دانش

 شد.باال و همچنين به درس هاي با عملكرد در سطح نياز به تالش بيشتر و قابل قبول توجه مي

 

 هاي موقتي جديد و اجراي آنها:راه

به كارگيري راه حل هاي مناسب براي رفع وضعيت نامطلوب، ابتدا مسأله را در شوراي  به منظور

معلمان مطرح نمودم. سپس به جهت تحقق اهداف پژوهش خود درصدد ايجاد شرايط مطلوب در دو 

در جهت بهبود عملكرد رفتاري از اصول و . معملكرد تحصيلي برآمد -2عملكرد رفتاري و  -1زمينه 

منفي( استوارند،  -لمي مربوط به دانش تغيير رفتار و رفتار درماني كه بر پايه تقويت)مثبتهاي عيافته

ي آن سعي در كاهش رفتار نامطلوب و ي تقويت كننده يا عدم ارائهاستفاده نمودم، يعني با ارائه

خيلي خوب و خوب

از قابل قبول و ني23%

ربه تالش بيشت

77%

0% 0%

نمودار مقايسه ي عملکرد تحصيلي دانش آموز مورد پژوهش در كل دروس

50
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هفته ابتدایی آبان هرماه و سه  هفته ی آخر م نمودار عملکرد رفتاری دانش آموز مورد پژوهش در 
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افزايش رفتار مطلوب شد. در جهت بهبود عملكرد تحصيلي نيز با ادغام تجارب شخصي و تجارب 

هاي مكاران مدرسه خودم و همكاران فرهنگي ساير مدارس اين بخش و نيز رهنمودهاي اساتيد دورهه

آموز مورد كارشناسي و كارشناسي ارشد بر آن شدم تا با اتخاذ راهكارهايي وضعيت تحصيلي دانش

 پژوهش را بهبود بخشم كه در جدول زير به اين راهكارها اشاره شده است.
 اتخاذ شده جهت بهبود عملکرد رفتاريراهکارهاي  .2جدول 

 رديف
 -نام راهکار

 موارد استفاده
 ويژگي هاي راهکار

نحوه ي اجراي راهکار و نظارت بر 
 آن

1 
شناخت عالقه 

 هامندي

 استفاده از تشويق 
  ـــته ـــويق جنبه عمومي داش بايد تش

شد و همه را به تحريك و پويايي و  با
 دوري از كسالت و ايستايي وا دارد.

 ها با نيازها و عالقه تشــويق تناســب
 هاي فراگيرانمندي

 ـــتي از عالقهتهيه منديهاي ي فهرس
 آموزدانش

  ،بال خت عاليقي همچون فوت نا ـــ ش
 واليبال، كار كردن با تبلت

  شايندي ضمين اين كه حاالت ناخو ت
 تحميلكه از طرف سرپرستان بر وي 

 .برايش اتفاق نخواهد افتاد ،مي شود

2 
كاهش حساسيت و 

اولياء در  حضور
 مدرسه

  سبت به يك سيت بيش از حد ن حسا
موضـــوع و ســـخت گيري نه تنها به 

ي شرايط مطلوب نيست وجود آورنده
ــرايط  ــيار زياد ش بلكه به احتمال بس
نابراين  هد زد ب نامطلوب را رقم خوا
ـــوع و پديده اي  در رابطه با هر موض

 بايد نه دچار افراط شد و نه تفريط.

 ر سرپرستانبرگزاري جلساتي با حضو 
 ساختن مفهوم نياز دانش شن  آموز رو

 به پدر و مادر
  نه تان  ـــ ـــرپرس با س اظهار همدلي 

 همدري صرف
  ـــن ـــاختن روش ـــيابي س ابعاد ارزش

 توصيفي
  ـــطح ـــب س تفهيم اين كه عدم كس

 ي شكست نيستنشانه ،خيلي خوب
 ـــدن به اين كه دانش ز آمومتذكر ش

جه و احســـاس  ند درک و تو يازم ن
 امنيت است

3 

وارونه روش 
 سازي عادت

Habit reversal 

  عادتي تار  كاهش رف يك روش براي 
به ويژه براي اعمال تكراري  ـــت،  اس

 (.2012حركتي)سارافينو، 
 هــاي براي كــاهش و درمــان تيــك

عادت هاي  -3لكنت زبان  -2عصبي 
 عصبي مانند ناخن جويدن.

 1طبق ســـه مرحله انجام مي گيرد؛- 
تمرين پاســخ  -2آموزش آگاه ســازي

 حمايت اجتماعي-3برقي

 خواهيم هرگــاه مي آموز مياز دانش
ــتش را به نزديك دهانش  خواهد دس

هايش را كنار بدنش صاف ببرد دست
 كند

 خواهيم تا  در مواقع از نزديكانش مي
ناخن جويدن در منزل رفتار رقيب را 

 گوشزد كنند
   يد هد ند حرف زدن و ت جاي ت به 

با آرامش و  يب  تار رق به رف كردن 
 لبخند او را وادار به اين كار كنند

كاهش ناخن 
 جويدن
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4 

تقويت تفكيكي 
 رفتار جانشين

(DRA) 
Differential 

reinforcement 
of alternative 

behavior 

  در اين روش يـك رفتـار مطلوب را
ـــين رفتار نامطلوب مي و كنيم جانش

به عبارت ديگر . كنيمآن را تقويت مي
كه مي خواهيم  تار مطلوبي  همان رف
ـــود را  نامطلوب ش تار  ـــين رف جانش

 نماييم.تقويت مي

  ،بــه منظور كــاهش نــاخن جويــدن
آموز شــدم كه دانشهرگاه متوجه مي

مذكور قصد ناخن جويدن دارد، ناخن 
شــدم)نه لزوما نجوييدن را متذكر مي

 برعكس آن رفتار( 
 برد اه دســـت نزديك دهانش ميهرگ

سرم ... كه انگشت  مي گفتم: آفرين پ
نت نمي ها بدين را در د گذاري و 

 كردمصورت از اين كار ممانعت مي

كاهش ناخن 
 جويدن

5 

روش آموزش 
نگهداري 

 رفتار

  به فردي كه ـــتي  بايس در اين روش 
تار او را تغيير دهيم  قرار اســــت رف

تأييد وانمود كنيم كه رفتار مطلوبش 
ـــود يعني پس از جايگزيني يا مي ش

كه  ـــود  جه ش يد متو با تار  تغيير رف
ـــطه ي انجام ندادن همچنان به واس

يت مي نامطلوب تقو تار  تا رف ـــود  ش
تار تغيير  يا رف ـــده  تار آموخته ش رف

ي رفتاري خود نگه يافته را در خزانه
 (.1992دارد)مارتين و پيير، 

  تـأييـد رفتـار نـاخن نجويـدني كـه
 رفتار ناخن جويدن شدجايگزين 

 تار مطلوب بازگو كردن خوبي هاي رف
 ايجاد شده

 وبشذكر نام وي به خاطر رفتار مطل 
  ـــيه به اولياء جهت تأييد رفتار توص

 مطلوب ايجاد شده در منزل
  هايي كه اهداي هديه در كنار هديه

 شدآموزان اهداء ميبه ساير دانش

كاهش ناخن 
 جويدن

6 

روش تقويت 
رفتار تفكيكي 
 (DRI) ناهمساز

Differential 
reinforcement 

of 
incompatival 

behavior 

  تار يت نكردن رف با تقو در اين روش 
با آن  كه  تار مطلوبي را  نامطلوب، رف

 را ناهمســاز اســت يا مغاير آن اســت
 كنيم يعنيتقويت مي

  كه تاري مطلوب،  جا فقط رف در اين 
قا نقطه نامطلوب دقي تار  بل رف قا ي م

 تقويت مي شود.است 
  ـــت رفتار نامطلوب اگر چه ممكن اس

ـــرعت كاهش نيابد و يا فراواني  به س
تار  ما رف بد ا يا كاهش ن آن خيلي 
مطلوب تا حد بســـيار زيادي افزايش 

 يابد.مي

  سرجاي شدن از  رفتار نامطلوب بلند 
يد بر  تأك با  يت نكرده و  خود را تقو
بلند نشـــدن از ســـرجاي خود رفتار 

ا در وي تقويت مطلوب بلند نشــدن ر
مي نمودم بدين ترتيب كه هرگاه او 

مي لنــد  ب يش  ـــر جــا ــــد از س ش
جاي دانش ـــر كه س آموزان ديگر را 

ــان مي ــتند و بلند نمي خودش ــس نش
يت مي ند تقو نمودم مثال مي شــــد

ـــرجاي  ـــرم كه س گفتم : آفرين پس
ــتي... آفرين عزيزم كه  ــس خودت نش
شدي... و پيوسته  مانع ديد دوستت ن

يت ند هايو در موقع تار بل كه رف ي 
زد از شـــدن نامتعارف از او ســـر مي

ـــتفاده مي نمودم به چنين بياناتي اس
او نيز نســـبت به اين نوع كه اي گونه

 كرد.تقويت احساس نياز مي

بلند شدن از 
 سرجاي خود

 

 در فكر فرو رفتن 7

ـــتفـاده از روش -1 هـاي تـدريس اس
 .آموز محور به جاي معلم محور دانش

ــش -2   ــق دان ــــوي ــوتش ــه آم زان ب
 هاي گروهي.فعاليت
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قرار دادن تشـــويق به شـــركت در  -3
يت عال تار ف به عنوان رف هاي گروهي 

 ناهمساز با در فكر فرو رفتن و انزوا 
ستفاده از روش ايفاي نقش، بارش  -4 ا

 هاي گروهي و ...فكري، فعاليت
ـــي، -5 قاش به طراحي يك ن يه  ـــ توص

ساخت كار نوشتن يك داستان تخيلي، 
ستي و ... هنگام در فكر فرو رفتن در  د

 منزل.

8 

وقوع رفتــار نــامطلوب بــدون عكس   خاموشي
بدون تقويت العمل مي ند و تكرار  ما

ــرانجام منجر به توقف كامل  رفتار، س
 رفتار مي شود

  به عبارت ديگر در اين روش نســـبت
ـــده هيچ  به رفتار نامطلوب انجام ش
 واكنشـــي نشـــان نمي دهيم كه اين
ـــدن اين تفكر مي  خود باعث القا ش
شــود كه انجام اين عمل براي كســي 
نابراين يا آن را كمتر  ـــت ب مهم نيس
انجام مي دهد يا به طور كلي فراموش 

نه ـــود كه احتمال گزي ي دوم مي ش
 بيشتر است.

گاه دانش لت هر حا آموز مورد پژوهش 
گرفت و عصـــباني تهاجمي به خود مي

هيچ رســـيد نســـبت به آن به نظر مي
ــان ندادم و بدون اين  عكس العملي نش
كه او را ســرزنش كنم تا به اشــتباهش 
نامطلوب وي  تار  يت رف پي ببرد از تقو
چشم پوشي كردم)در اين جا منظور از 
تقويت هرگونه عكس العملي اســت كه 
ممكن است رفتار نامطلوب را تشديد و 

 تقويت كند(.
   ــا باگر چــه كــارگيري اين روش ت

بود اما به علت اين حدودي كار ســاز 
ـــخ مي پاس مدت  داد و كه در دراز 

ــه  ـــيــب ب حتمــال آس ين ا همچن
آموزان ديگر در نتيجه درگيري دانش
باال ميبا آن به ها  نابراين  فت ب ر

ــب به نظر  كارگيري آن چندان مناس
ـــيد و مي بايســـت از روش هاي نرس

تار نامطلوب و  ديگر جهت كاهش رف
 پر خطر وي استفاده مي نمودم.

حالت تهاجمي به 
 خود گرفتن 

 

9 

روش تقويت 
تفكيكي رفتارهاي 

 (DRO) ديگر
Differential 

reinforcement 
of other 

behavior 

 هاي تقويت در اين روش كه از روش
ـــمـار مي ي رود همـهمثبـت بـه ش

نامطلوب  تار  به جز رف تارهاي فرد  رف
يد وي تقويت مي با ند در واقع  ـــو ش

تقويت وابسته چنين اظهار داشت كه 
هاي  تار حذف رف ندادن و  جام  به ان

  تمــام ين روش  تفــاده از ا ـــ در اس
هاي مطلوب دانش تار مذكور رف آموز 

را تأييد مي نمودم اما در صورت بروز 
سكوت مي كردم رفتار نامطلوب فقط 

ك با اين  به ار دانشو  مذكور را  آموز 
چــالش مي انــداختم كــه چرا ديگر 
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حالت تهاجمي به 
 خود گرفتن 

 

نامطلوب است يعني فرد مورد تقويت 
نامطلوبش  تار  قرار مي گيرد، اگر رف

 اتفاق  نيفتد.

ـــود و بـدين ترتيـب تـأييـد نمي ش
فهميد كه حالت تهاجمي به خود مي

گرفتن از نظر من كار درستي نيست 
ـــت آن را كنار بگذارد و با و مي بايس
ـــود. در دانش آموزان ديگر درگير نش

جه ـــي ركابي نتي گيري چنين روش
مــذكور تــا  فراواني رفتــار نــامطلوب

حدودي كاهش يافت اما هنوز فراواني 
نامطلوب جلوه آ كه  حدي بود  به  ن 

 كرد.مي

10 

روش محروم كردن 
 از تقويت مثبت

  در اين روش كه از روش هاي تقويت
شـــود فرد را به منفي محســـوب مي

نامطلوبش براي  تار  جام رف خاطر ان
مدت معيني از فرصت دريافت تقويت 

كارگيري اين بمحروم مي كنيم. در 
ــت؛  روش توجه به دو نكته الزامي اس

سيم منديعالقه -1 شنا هاي فرد را ب
مدت محروم كردن نبايد طوالني  -2

ــت نهايتا  ــد و بهتر اس  30تا  15باش
 دقيقه باشد.

  چه اين تاههر باشــــد مدت كو تر 
ي حاصله از آن بهتر است البته نتيجه

ـــت  ذكر اين نكته خالي از لطف نيس
كه نبايد زمان محروم كردن آن قدر 

آموزي كوتاه باشد كه عمال براي دانش
به  جام داده  نامطلوب ان تار  كه رف

 چشم نيايد.

 آموز هاي دانشمنديشـــناخت عالقه
 مورد پژوهش

  ،ستفاده از شناسايي واليبال فوتبال، ا
ـــتان گفتن، بيان لطيفه و  تبلت، داس

مندي نقاشي كشيدن به عنوان عالقه
 آموز مورد پژوهشهاي دانش

  ـــتفاده از روش محروم كردن از با اس
تقويت مثبت، در روزهايي كه درس 
ـــي آن  تربيت بدني جزء برنامه درس

ــتم روز بود با او قرار كه ورزش  گذاش
ري و منوط بــه عــدم درگي شكردن

ــدحالت تهاجمي به خود گرفتن   باش
صورت خبري از ورزش  و در غير اين 

 كردن نيست 
  ـــورت به همين ص در درس هنر نيز 

ــت در عمل مي ــد)الزم به ذكر اس ش
ــتان گويي و  ــاعات درس هنر داس س

 بيان لطيفه جزء برنامه ها بود(

درگيري با ساير 
 آموزان دانش

 حالت تهاجمي
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روش تقويت 
تفكيكي نرخ هاي 

 (DRLكم رفتار)
Differential 

reinforcement 
of low rate of 

behavior 

 جزء روش ين روش كــه  هــاي در ا
ـــاب مي آيد اگر تقويت مثبت به حس

رفتاري كه نامطلوب است كمتر انجام 
 شود تقويت خواهد شد.

 خاب دانش به انت آموز مورد پژوهش 
عنوان نماينده كالس كه از تمايالت 

تار  وي كه رف ـــروط بر اين  بود، مش
 نامطلوب داد زدن از بين برود.

 داد زدن
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 :تحصيلي عملکرد بهبود منظور به شده اتخاذ كارهاي راه

 دشواري سطح آوردن بندي، پايينكارهاي گروهاز راه آموزمدانش تحصيلي عملكرد بهبود منظور به

تكاليف و همچنين راهكارهايي كه در جدول  انجام اجبار امتحان و كاهش يك حداكثر روز الت، هرسؤا

 آمده است استفاده نمودم. 2شماره

 گروه بندي:

آموزان كالس بيست نفره خود را به ترتيب از يك تا بيست رتبه بندي نمودم و به منظور همسان دانش

 آموزان را به صورت زير در گروه ها جاي دادم.بودن سطح توانايي گروه ها، دانش

 
 :التسؤا دشواري سطس آوردن پايين

 در كه حالتي يعني شودمي شده آموخته درماندگي باعث سرهم پشت با توجه به آن كه شكست 

 جز اينتيجه كند تالش قدر هر كه رسدمي باور اين به و داندمي بيهوده را خود هايتالش فرد آن

 احساس اين از را آنها و باشد كارساز تواندمي راستا اين در گرفتن سهل داشت، نخواهد پي در شكست

 .شود استفاده روش اين از است، نياز كه مواردي در شودمي توصيه. بخشد رهايي

 :امتحان يك حداكثر روز هر

 رسيدم توافق به هاآن با نظر، مورد آموزدانش ويژه به و آموزاندانش اضطراب كاهش منظور به     

 امتحان يك حداكثر روز هر در كه باشد ايگونه به آيد عمل به ارزشيابي دروسي از است قرار اگر كه

 كنند. تمركز آن مباحث روي بر باشند داشته كافي فرصت آموزاندانش بگيرم تا

 :تکاليف انجام اجبار كاهش

 براي انجام تكاليف از سوي دانش آموزان دو اقدام مشخص صورت گرفت:

 اين با شدمي واقع تشويق مورد بود، داده انجام را تكاليفش مقرر در زمان آموزيدانش اگر-1

 انجام را تكاليفش مقرر در زمان آموزيدانش اگر-2.شوند ترغيب تكاليف انجام به ديگران كه هدف

 از كه هدف اين با دهد انجام بعدا را تكليفش كه شدمي داده فرصت او به و شدتنبيه نمي دادنمي

 پايمال ديگر آموزاندانش تالش تا شدنمي تشويق ديگر آن انجام از پس اما ،نشود دلسرد مدرسه

  .نشود
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 ارزيابي اقدام ها:

 ارزيابي اقدامات انجام شده در زمينه عملکرد رفتاري: -1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3نمودار شماره ي

 

 :تحصيلي عملکرد زمينه در شده انجام اقدامات ارزيابي -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ينمودار شماره

منظور تعيين اعتبار روش هاي به كار برده شده در تمامي مراحل اقدام پژوهي با همكاران به 

شاغل در مدرسه به ويژه جناب آقاي حدادي)مدير دبستان( و آقاي صادقي)معاون دبستان( و نيز ساير 

آموز مذكور مشورت نموده كه ايشان ي دانشهمكاران و به ويژه آقاي محمدي معلم سال گذشته

امات انجام شده را مفيد دانستند. اقدام پژوه در ادامه نيز به جهت اعتبار بخشي هر چه بيشتر به اقد

كارهاي راه كارهاي پيشنهادي با جناب آقاي دكتر طاهرزاده مشورت نموده و ايشان نيز آسان بودن راه

ها را از نكات مثبت ي و نيز كم، يا بي هزينه بودن آنمذكور، قابليت به كارگيري در هر مقطع تحصيل

 اين راه كارها عنوان كردند و آن ها را مفيد دانستند.
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ناخن جويدن داد زدن بلندشدن  حالت تهاجمي درگيري درفكر فرو رفتن دور شدن از 
بحث تدريس

حضور 
سرپرستان 

غيبت

نمودار مقايسه ي رفتارهاي نامطلوب  مورد پژوهش در اوايل، اواسط و آخر سال تحصيلي

اوايل اواسط اواخر

 



منتخب گزارش پژوهش در عمل )اقدام پژوهي( معلمان پژوهنده   ...............................................  

 

226 

 توان به صورت زير بيان نمود:براساس آن چه ذكر شد خالصه نتايج حاصل از اين پژوهش را مي 

آموز مورد نظر به مدرسه و تحصيل كامال عوض شد و عالقه به مدرسه و رويكرد دانش نگرش -

 ي وي شده است.كارانهايگزين عدم عالقه و فعاليت هاي اهمالفعال و خالقانه ج

ي چهارم پيشرفت كرده و وضع مطلوب فعلي كه هاي پايهآموز در تمامي درسدانشمهارت  -

 جايگزين وضعيت نامطلوب سابق شده، شاهدي بر اين مدعاست.

بررسي قرار گرفت  ي عملكرد رفتاري و عملكرد تحصيلي موردآموز كه در دو زمينهدانشعملکرد  -

 نشان دهنده مطلوب بودن اقدامات انجام شده است.

 

 نتيجه گيري و پيشنهاد:

كارهاي بكارگرفته شده، سخن به ميان هاي معتبر بودن راهبه طور كلي اگر بخواهم از شاخص

 آورم به موارد زير اشاره خواهم نمود؛

 ها ها و قابل دسترس بودن آنآسان بودن بكارگيري روش -1

 ها و عدم نياز به شرايط خاص براي بكارگيريقابليت اجرايي داشتن روش -2

 هاي بكار برده شدهعلمي بودن روش -3

 هاي بكار برده شدهبي هزينه بودن روش -4

 هاي بكار برده شدههاي فرد در روشتوجه به توانايي -5

 ها و قابليت بكارگيري در موارد مشابهموثر واقع شدن روش -6

 هاي بكارگرفته شده به پايه ها و مقاطع مختلف تحصيليقابل تعميم بودن روش -7

به ديگر سخن وضعيت مطلوب ايجاد شده در راستاي عملكرد رفتاري، عملكرد تحصيلي و 

آموز مورد پژوهش به مدرسه و تحصيل كه جايگزين شرايط نامطلوب اوليه شده همچنين نگرش دانش

 سط اقدام پژوه است.هاي اتخاذ شده توترين شاخص اعتبار روشاست، مهم

در پايان ضمن قدرداني از همه كساني كه ياريگر اينجانب در طول مسير پژوهش بودند، پژوهش 

 خود را با ذكر چند پيشنهاد به اتمام مي رسانم.

 پيشنهاد به اولياء:

 طور كه انتظار احترام از ديگران داريد شما نيز به فرزندانتان احترام بگذاريد.همان 

 ها را به سبب كسب نتايج نامناسب درسي تحقير ننماييد.هيچگاه آن 

 .براي فرزندانتان الگو سازي كنيد و هيچگاه آنها را با ديگران مقايسه نكنيد 

 نصيب نگذاريد.به فرزاندانتان محبت كنيد و آنان را از تشويق)چه كالمي و چه غير كالمي( بي 

  هاي آنها احترام بگذاريد.خواستهعقايد خود را بر فرزندانتان تحميل نكنيد و به 

 .عالوه بر پدر و مادر بودن، دوست و رفيق فرزندانتان باشيد 
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 ي دلشان را نزد شما باز كنند نه نزد ديگران.فرصتي فراهم كنيد كه فرزندانتان سفره 

 يابي فرزندانتان فقط راهنما باشيد نه انتخاب كنندهدوستان فرزندانتان را بشناسيد اما در دوست. 

 هرگاه فرزندتان رفتار نامطلوبي مانند ناخن جويدن انجام داد؛

 عصباني نشويد و بر خود مسلط باشيد چون عصبانيت ممكن است آن را تشديد كند. 

 .هرگز دعوا نكنيد بلكه اعتماد به نفس آنان را باال ببريد 

 .به جاي تحقير و تنبيه، حواس آنان را از موقعيت نامطلوب موجود پرت كنيد 

 هرگز نگوييد چون ناخن هايت را مي جوي، دوستت ندارم. 

 به هيچ عنوان از پاشيدن فلفل استفاده نكنيد. 

 .او را به ورزش و فعاليت ترغيب كنيد 

 پيشنهاد به همکاران:

 آموزان توجه نماييد.به تفاوت هاي فردي دانش 

 ي، صميمانه برقرار نماييد.اآموزانتان رابطهبا دانش 

 آموزان جدا خودداري كنيد.بيه دانشاز تحقير و تن 

 آموزان را مورد تشويق قرار دهيد تا ارزش تشويق حفظ شود.جنبه مثبت بودن رفتار دانش 

 ها كيفيت را مقدم بر كميت بدانيد.در تدريس و ارشيابي 

 آموزان عقب نمانيد.به روز باشيد و از دانش 

 هاي سنتي كنيد.هاي نوين تدريس را جايگزين روشروش 
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