
       برگزيدگان آشوري - چكيده پژوهشهاي معلمان پژوهنده
 

  ٦:دوره  تهران :استان  طاهره سعيديان :علم پژوهنده م

 چگونگي آيفيت بخشي به تكاليف رياضي :عنوان پژوهش 

 تهـران در درس رياضـي پايـه دوم دبـستان در٨اين پژوهش در دبستان شهيد جاويـد يـك واقـع در آمـوزش و پـرورش منطقـه         
ــود در ســــــــال تحــــــــص   دانــــــــش٢٢آالســــــــي آــــــــه متــــــــشكل از   ــوز بــــــ ــام شــــــــد٨١-٨٢يلي آمــــــ . انجــــــ

هـاي مختلـف از انجـام تكـاليف سـر، بـاز  آموزان در انجام تكاليف رياضـي خـود سـستي آـرده و بـه بهانـه                  از آنجا آه دانش       
هـاي گونـاگوني لـذا بـراي گـردآوري اطالعـات از شـيوه     . اي پيـدا آنـد   زدند محقق بر آن شد تا براي حل ايـن معـضل چـاره        مي

ائه پرسشنامه به اولياء آودآان، بحـث و گفتگـو و نظرخـواهي از مـشاوران، محققـان، آارشناسـان،استفاده آرد از جمله ار    
همكاران و مديريت مدرسه و اوليا در جلسات اولياء مربيان و همچنين مطالعه نشريات و آتب علمي در ايـن زمينـه پرداخـت

هاي سـن ي آيفيت بخشي به تكاليف رياضي با بچهآه پس از بررسي و تجربه و تحليل اطالعات به اين نتيجه رسيد آه برا          
هـاي پايين بايد به روشهاي طبيعي و غيررسمي با زمان آافي و مواد آموزشي متوسل شد، لذا بر آن شد تا با ابداع شـيوه                       

يي با آودآان مرور آند تا به تـدريج آودآـان بـه آن توانـا    ١پرسش و پاسخ، نمايش و بازي درس      : غيرنوشتاري شامل مباحثه  
ــد       ــل آننـــ ــاخته، و آن را حـــ ــسأله ســـ ــرين مـــ ــده تمـــ ــوزش داده شـــ ــصًا از درس آمـــ ــد شخـــ ــه بتواننـــ ــند آـــ .برســـ

پس از ارائه اين شيوه در انجام تكـاليف رياضـي، ارزشـيابي در حـضور همكـاران از برخـي از مباحـث آتـاب رياضـي انجـام    
بخـش بـود و ارزشـيابي ه نتيجه آن بـسيار رضـايت   انجام شد آ٨يك ارزشيابي در ماه فروردين در حضور رابطه منطقه        . گرفت

 مديريت و معاونت اسـتان و آليـه همكـاران انجـام شـد آـه نتيجـه آن نيـز بـسيار٨ديگري در حضو معاونت آموزشي منطقه       
 شورمند شدند و العاده عالقه آموزان به انجام تكاليف فوق نتايج نشان داد آه پس از اجراي اين شيوه دانش . آميز بود   موفقيت

  .و نشاط آموختن در آالس بوجود آمد و والدين نيز از بابت انجام تكاليف فرزندانشان بسيار ابراز رضايت آردند
 

  ٦:دوره  همدان :استان  فرزانه رفعي و پروين قربانيان :معلم پژوهنده 

 چگونگي ارتقاي سطح نمرات ديكته دانش آموزان آم توان ذهني :عنوان پژوهش 

ذهني آه در يكي از مدارس استثنايي استان  توان  آموزان آم   پژوهش حاضر به منظور ارتقاء سطح نمرات ديكته يكي از دانش          
از خـصوصيات بـارز ايـن آودآـان ديـر آمـوختن و زود فرامـوش. آرد صورت گرفته اسـت     همدان در پايه دوم ابتدايي تدريس مي      

آمـوزان بخـصوص در درس ديكتـه آه همواره با مـشكالت يـادگيري دانـش    آردن است و معلم آودآان استثنايي آسي است         
آمـوز مزبـور  آه علت آن هم اشكال در يادگيري حروف الفباي فارسي است به منظور حل اين مـشكل در دانـش                   . روبرو است 

 شـروععدم شناخت حروف الفباي فارسي و بيـسوادي والـدين         : پس از شناسايي علل عمده ضعف وي آه بعبارت بودند از          
آموز و آشيدن خط زير آلمات غلـط  گفتن ديكته به صورت انفرادي، تصحيح مشقهاي دانش       : به اجراي راههاي گوناگون مانند    

و نوشتن شكل صحيح آنها، گفـتن ديكتـه در محيطـي غيـر از آـالس و توسـط آـساني بـه جـز معلـم، اسـتفاده از آارتهـاي
سرانجام پس از مـشورت و نظرخـواهي. م منجر به رفع مشكل نگرديد     اما هيچكدا . شد... تشويقي حروف الفباي فارسي و    

از ساير معلمان و همكاران و مطالعه آتابهايي در اين زمينه تصميم به اجراي طرحي نو آه همانا استفاده از الفباي دسـتي
وش در آموختن حـروف الفبـااز اين ر. اي ناشنوايان گشت   اي به شكل نوشتاري حروف و آامًال متفاوت از الفباي اشاره            اشاره

طرح مورد نظر به دليل ملموس بودن براي. و گفتن ديكته توسط معلم مربوطه و سرپرست آموزشي مدرسه استفاده گرديد           
همچنـين نتيجـه. اي گشت   آموز آم توان ذهني منجر به شناخت حروف و افزايش نمرات ديكته وي بطور قابل مالحظه                 دانش

شـود آـه معلمـين  بنـابراين پيـشنهاد مـي     . علمان و همكاران در مدرسه مورد تائيد قرار گرفـت         مطلوب بدست آمده از طرف م     
هايي را انتخاب آنند آـه در عـين شـاد و ملمـوس بـودن، بتوانـد شـكل حـروف را بـه محترم براي رفع چنين مشكالتي شيوه  

تواند در اين زمينه بسيار  مي» ي فارسي شهرك الفبا «هاي آموزشي مانند      همينطور استفاده از فيلم   . آموز نشان دهد    دانش
  . مؤثر باشد

 

  ٦:دوره  مازندران :استان  شهناز پنيري :معلم پژوهنده 

 بررسي علت رفتار لجوجانه وپرخاشگرانه يكي از دانش آموزان ودرمان آن :عنوان پژوهش 

  .آنم  حال حاضر در پاية اول تدريس ميالهدي در شهرستان بابل هستم و در من آموزگار دبستان دخترانه بيت
با مشاهدات مختلفي آه از رفتارهاي پريسا در مدرسه داشتم دريافتم آه او در مدرسه دختري عادي، اهل بازي و     

باشد و براي آزار آنها  تفريح، تميز و منظم و باهوش بوده و مشكالتش در ارتباط با مادر و خواهر آوچكش بنام پرستو مي



رسد و با اطالعاتي آه از طريق مشاهدة  هايش مي زند و از راه پرخاشگري به نيازها و خواسته  لجبازي ميدست به
آموز، مشاوره با يكي از مشاوران آموزش و  آموز، گزارش اولياء دانش  دانش آموز، مصاحبه با ولي شخص، مصاحبه با دانش

بهداشت مدرسه و نيز استفاده از نظريات روانشناسان و پرورش و استفاده از مشاهدات مربي ستاد تربيتي و مربي 
دآتر مريم سيف نراقي و (هاي اصالح و تربيت آنها  شناسي مانند اختالالت رفتاري آودآان و روش هاي روان مطالعه آتاب

ن دآتر حسي(روانشناسي آودك ) ٢١٤ـ ٢١٣ـ ص ١٣٧٢سعيد شاملو ـ (بهداشت رواني ) ١٠١، ص١٣٧٠، )اهللا نادري عزت
توانستم علت لجاجت، پرخاشگري آه در پريسا مشاهده شده بود را در ) ١٣٧١ايلينگورث، رونالد، (و آودك مدرسه ) آزاد

  .موارد زير خالصه آنم
ها و تمايالت با استفاده از لجبازي، از آنجا آه پريسا به خصوص بعد از بدنيا آمدن خواهرش  يابي به خواسته دست.١    

  .هي مادر قرار گرفته بود، به مرور ياد گرفت آه براي جلب توجه و برطرف شدن نيازش بايد لجبازي آندتوج پرستو مورد بي
ها  آند و محروميت آرد، احساس اينكه مادر به او توجه نمي پريسا احساس حقارت مي. پرخاشگري در اثر محروميت.٢    

  .شد گر مي در او به صورت رفتارهاي پرخاشگرانه جلوه
يابي، چون پريسا از طرف مادر محبت آافي نديده و تصوير محكمي از دوست داشتن در ذهن او ايجاد  كل دوستمش.٣    

  .هايش با ديگران ناپايدار و سطحي بود نشده دوستي
هاي مادر به پريسا شده  از آنجائيكه اين خواهر آوچكتر بود، آه مانع رسيدن محبت. حسادت نسبت به خواهر آوچكتر.٤    
توجهي به خواهر تاجائي آه در نقاشي او اثري از خواهرش  عالقگي و بي زاري از خواهر و پرخاشگري نسبت به او و بيو بي

  .بيند تا به مادر بيند و در نقاشي خودش را به پدر نزديكتر مي نيست و فقط خودش و پدر و مادر را مي
آرد آه چرا با مادر و خواهرش چنين  آرد و بيان نمي ي رفتار ناشايست خود را پنهان ميعذرتراشي، پريسا علت واقع.٥

  .آرد آرد و علت رفتارهاي خود را توجيه مي هاي دفاعي استفاده مي در حقيقت او از يكي از مكانيزم. رفتاري دارد
محبتي  مهري و آم گر بي شاهدهتشنة محبت مادري، از آنجايي آه چشمان پريسا در حساسترين دوران رشدش م.٦    

تواند تنها باشد و  گيرد آه نمي مادر نسبت به خودش بوده اين آمبود را دقيقًا احساس آرده و در مدرسه بهانه مي
  .آمد چيزي آه با وجود بودن پرستو آمتر در خانه برايش پيش مي. خواهد آه در مدرسه از مادر جدا نشود مي
 به رفتارهاي پريسا در هنگام ورود به مدرسه و جيغ و دادهاي او هنگام جدايي از مادر يكي از ترس از مدرسه، با توجه.٧    

هاي من ترس وي از مدرسه و تنها ماندن بود اما با توجهات و مشاهدات بعدي اين حدس و گمان موردي نداشت  حدس
ه بودم مشكل پريسا آه لجاجت و پرخاشگري و از آوري آرد بنابراين با استناد به اطالعاتي آه از رفتار نامطلوب پريسا جمع

  .همه مهمتر ثمرة اين رفتارش تداوم همراهي مادر در آالس بود شناخته شد
از آنجا آه مشكل اساسي، رفتار مادر پريسا در منزل بود در نتيجه مادر پريسا بيشتر از همه به تغيير رفتار نياز داشت 

ه و بحث و گفتگوي متعدد راجع به رفتارش در منزل با پريسا و پرستو گذاشتم و او بنابراين براي مادر پريسا جلسات مشاور
شود را  را متوجه بدي رفتارش آردم و از او خواستم آه نكاتي آه منجر به اصالح رفتار لجوجانه و پرخاشگرانه پريسا مي

و خاموشي رفتار با نظر رفتارگراياني مثل هاي تقويت  هاي راهنمايي و مشاورة آودك با روش انجام ندهد و با مطالعه آتاب
بوسيدم  رفتم و او را مي زدم چون قبًال نزد پريسا مي ديم با او لبخند نمي پاولف آشنا شدم و ديگر وقتي پريسا را با مادر مي

  .شويق آردماما تصميم گرفتم رفتار ناخوشايند پريسا را با لبخند و خوشرفتاري پاسخ ندهم در عوض رفتار خوشايند او را ت
  .بطور آلي تغييراتي را در رفتار پريسا مشاهده آردم آه به بهود رفتار او دلگرم و اميدوار شدم    

 

  ٦:دوره  فارس :استان  فروزنده فروغي :معلم پژوهنده 

 راههاي رفع مشكالت دانش آموزان در درس امال با استفاده از بازي :عنوان پژوهش 

ي تدريس در مقطع ابتدايي همواره با مشكالت آموزشي متعددي از جمله اختالل در نوشتن امال مواجه  سالها من طي
آموز، تحقير و سرزنش او، افزايش  هاي سنتي مانند نصيحت آردن دانش ام آه استفاده از روش ام و به تجربه دريافته بوده

عالوه برصرف وقت و ....  و تكرار مكررات صحيح آلمات وشود تكاليف خانه و مدرسه آه به نوعي به درس امالء مربوط مي
هاي جديد در ابتدا آمي دشوار است اما پس از پياده آردن روشن. انرژي فراوان غالبًا حاصل چنداني به دنبال نداشته است

و توام با بازي آور   البته برخوردهاي گرم، صميمي، نشاط. يابد هاي قديمي توفيق مي مدت آوتاهي بسيار سريعتر از روش
  .آند يادگيري را براي آنها آسان مي

 در شهرستان داراب، روستاي نصروان، دبستان شكوفه به عنوان آموزگار آالس پنجم آار ٨١- ٨٢با شروع سال تحصيلي     
دارد آموزانم بنام طاهره از نظر نوشتن آلمات مشكل  پس از چند جلسه متوجه شدم آه يكي از دانش. خود را آغاز آردم

هاي دانشگاهي را به آالس درس بياورم و به طراحي آموزشي  بعد از آن با مطالعه منابع مختلف سعي آردم تا آموخته
ابتدا با ارتباط نزديك آه با او برقرار آردم شوق و اشتياق او براي يادگيري دو چندان . بپردازم تا مشكل او به تدريج رفع گردد

، امال صورت ٥آموز اشتباهات متعدد او را يادداشت نمودم اين آار بعد از هد  ر امالي دانششد براي شروع آارم از روي دفت
آردم پس از تكميل جدول به  نوشتم و علت يا علل آن اشتباه را ثبت مي گرفت تمام اشتباهاتي او را در جدولي مي مي

  .آردم  ميپرداختم و برنامه اصلي را طراحي بندي اطالعات مي تجزيه و تحليل و طبقه
  



  فراواني و درصد آمار و اطالعات به تفكيك نوع عامل
  

  درصد    فراواني    علت و نوع اشتباه    رديف
  ٨    ٥    نارسانويسي    ١
  ١٠    ٦    تميز ديداري ـ عدم دقت    ٢
  ١٠    ٦    حافظه توالي ديداري    ٣
  ٧    ٤    ديداري حافظه    ٤
  ١٩    ١٢    حساسيت شنيداري    ٥
  ١٤    ٩    دقتي آم    ٦
  ٢    ١    حافظه شنيداري    ٧
  ٣٠    ١٩    مشكالت آموزشي    ٨

  ١٠٠    ٦٢    جمع آل    
  

نمودم متوجه شدم آه در بعضي  ها و نمودارهايي آه هر سه ماه يكبار تهيه مي با دقت در آمارهاي بدست آمده از جدول
د نظر از درصد بااليي برخوردار است مثًال با توجه به جدول فوق مشخص شد آه اين آموز مور موارد اشكاالت اماليي دانش

آموز از نظر حساسيت شنيداري و مشكالت آموزشي احتياج به تمرين بيشتري دارد بنابراين با همكاري و همفكري  دانش
عي در اجراي درست آنها در اوقات اي آه در اين گزارش اشاره شد پرداخته و س ديگر آموزگاران به آارهاي ابتكاري ويژه

آاهش تكرار اشتباهات و پايين آمدن درصدهاي مورد نظر باعث شادماني و دلگرمي من . مختلف به صورت گروهي نمودم
ماه رسيد اما هنوز از نظر آموزشي و در مورد   آلمه در ارديبهشت٣ آلمه در ماه مهر به ١٥شد و تعداد اشتباهات او از 

ها و براي موفقيت بيشتر تصميم به مطالعه عميقتر در اين  ياج به آمك بسيار دارد آه براي رفع اين نقصنارسانويسي احت
  . هاي بعدي پربارتر شود زمينه دارم تا آموزش

 

  ٦:دوره  آذربايجان شرقي :استان  فرحناز ميثاقي بنابي :معلم پژوهنده 

 زرنگ به آار عملي حرفه وفن چگونگي ترغيب دانش آموزان :عنوان پژوهش 

آنم وبه تجربه دريافتم آه بعضي از  وفن تدريس مي هاي دوره راهنمايي درس حرفه  سال است آه درآالس١٣تقريبًا 
دهند در  خصوص قسمت عملي آن رغبت زيادي نشان نمي آموزان زرنگ به اين درس به آموزان به خصوص دانش دانش
آموزان در فرآيند رشد و  كل بر آن شدم تا اين وضعيت را عوض آنم زيرا آه دانشهاي خودم براي رفع اين مش آالس

هايي  شكوفائي خود نياز به آسب مهارتهاي حسي ـ حرآتي دارند و آموزش و پرورش در پاسخ به اين نياز فراگيران فعاليت
نسرين در بين . باشد وفن مي   آموزش حرفه ها، بيني آرده است از جمله اين آموزش هاي آموزشي پيش را در برنامه

هر وقت او را به. ترين آنها بود آموزان و باهوش نشست او از بهترين دانش  در رديف اول آالس ميAآموزان آالس سوم  دانش
اما به آار عملي عالقه زيادي نداشت . گرفت ترين نمره را مي گرفتم هميشه عالي آردم و يا امتحان مي درس صدا مي
آرد در حالي آه هوش و استعداد باالئي داشت و توانائي انجام  ار عملي را به صورت آامل تمام نميطوري آه يك آ

  .عالقه هستند وفن بي آموزان نظير او به آار عملي و حتي به درس حرفه چرا نسرين و دانش. آارهاي عملي را برداشت
آموزان و  هاي انجام گرفته از دانش ن درس و بحثآموزان در مورد اي پس از مطالعه و تدوين پرسشنامه براي دانش    

  .آموزان زرنگ تأثير دارد عالقگي دانش همكاران متوجه شدم آه عوامل زير در بي
از همه دروس بيشتر است در ... از آنجائيكه ضريب دروس مانند رياضي ـ علوم و ادبيات در مدارس نمونه، تيزهوشان و.١    

  .ن اينطور نيستوف حالي آه در مورد درس حرفه
گير است و در صورت انجام دادن آارهاي  وفن يكي از دروس وقت آنند آه درس حرفه آموزان مطرح مي اآثر دانش.٢    

  .گيرد هاي ديگر آنان را نيز مي عملي وقت درس
  .دهند بعضي از معلمان، براساس نمرات نظري و زرنگي و تنبلي آنها نمره عملي مي. ٣    
وفن در نظريات خود بيان  رگاه و امكانات الزم براي انجام آار عملي يكي ديگر از اين عوامل بود آه معلمان حرفهنبود آا.٤    

  .آرده بودند
  .وفن نداشتن معيار مشخص در ارزشيابي از آار عملي حرفه.٥    
  .وفن ناشناخته ماندن اهداف درس حرفه.٦    
  .باشد  مي١٢نمره عملي آه حداآثر آن .٧    
با توجه به موارد فوق در رابطه با جذاب آردن اين درس اقدامات زير را انجام دادم و به تدريج تغييراتي در رفتار بعضي از     

  .آموزان زرنگ مشاهده آردم دانش
 در انجام هر آار عملي سعي آردم اجباري در آار نباشد و به صورت اختياري آن آار عملي را آه دوست دارند انجام.١    

  .دهند



تر آردم  آموزان و اولياء آنها و مدير مدرسه وسايل آارگاهي را تا آن حدي آه براي ما مقدور بود آامل با آمك دانش.٢    
  .آموزان دختر به اين آار عملي عالقه بيشتري دارند خصوص در مورد وسايل آشپزي آه اآثر دانش به

آردم  جه و تشويق واقع شوند با انجام هر آار عملي از آنان تشكر ميآموزان دوست دارند مورد تو براي اينكه دانش.٢    
  .براي تشويق بيشتر آنان نمايشگاهي از آارهاي عملي آنان در مدرسه ايجاد آردم

  .گرفت آموزان به آار عملي بيشتر آارهاي عملي به صورت گروهي انجام مي براي بوجود آوردن رغبت زياد دانش.٣    
  .شد اي در نظر گرفته مي گرفت و براي آن نمره نان به دقت مورد ارزشيابي قرار ميآار عملي آ.٤    
وفن بخصوص آتاب  آموزان خوش آيند سازم و اهداف درس حرفه سعي آردم محيط آالس آار عملي را براي دانش.٥    

  .هاي مناسب براي آنان پياده آنم التأليف را با روش جديد
 

  ٦:دوره  آرمان :استان  اآبرزاده فاطمه :معلم پژوهنده 

 چگونه مي توانم با توجه به عالقه دانش آموزان به حل مشكالت آموزشي امال پرداخت :عنوان پژوهش 

پس به او . در درون هر شاگرد تنبلي تقريبًا هميشه يك شاگرد زيرك و با استعداد خفته است آه در انتظار بيداري است
  .اش پيدا و شكوفا شود شود و آمك آنيم تا استعددهاي نهفتهآمك آنيم تا بيدار 

آموزان پايه پنجم ابتدايي   آرمان بر روي درس امال تعدادي از دانش٢اين پژوهش در دبستان پسرانه ثاراله باغين ناحيه     
  .آه در نوشتن درس امالء مشكالت زيادي داشتند صورت گرفت

هاي  آموزان و با توجه به عالئق آنها شيوه زان در درس امالء با مشاهده رفتار دانشآمو براي باال بردن عملكرد دانش    
  .آار گرفته شد متنوعي براي بهبود وضعيت درس امالء آنها به

  .ساختن حروف الفبا با حبوبات و پولك. ١
واو، او، ــُــ و يا در نوشتن ها مشكل داشتند مثًال بين  آموزاني آه در مصوت استفاده از آتاب حروف الفبا براي دانش. ٢

  ).ع، غ، ث، ط، ظ، ص، ض(حروفي مثل 
  .آموزان توسط يكديگر تصحيح آردن امالي دانش.٣
آموزي ديگر براي اصالح ديكته  نوشت دانش آموز اشتباه مي آموزان به پاي تخته براي نوشتن امالء اگر دانش آوردن دانش. ٤

  .گرديد آموزان مي اين آار باعث ايجاد رقابت بين دانش. گرفت آمد و امتياز مي او به پاي تخته مي
  .گرفت آموز ديگر اشتباه او را مي خواند دانش آموز اشتباه مي تأآيد بر روخواني با صداي بلند اگر دانش. ٥
آنجا پرداخت و از  بايست به تمرين مي  دقيقه اول زنگ هنر يا ورزش مي٢٠داد در  آموزي پيشرفتي نشان نمي اگر دانش.٦

آموزان به ورزش عالقمند بودند و جزء اصلي تيم فوتبال بودند مجبور بودند آه درست بنويسند و نيز  آه اين دانش
  .بردند تا درست بنويسد، تا بتواند زودتر در بازي شرآت آند همكالسهايشان او را به زير سئوال مي

      :ها تشويق
فوتبال، جايزه گرفتن، نقاشي : شد مانند جه به عالئقشان به آنها داده ميدر صورت پيشرفت در درس امالء جوايز با تو    

  .آردن، گردش و تفريح، گرفتن تقديرنامه
  .آموزان گرديد اي در درس امالء نوشتن و خواندن، دانش بكارگيري روشهاي فوق منجر به بهبود قابل مالحظه    

 

  ٦:دوره  اصفهان :استان  ناهيد فرقاني :معلم پژوهنده 

 تجربه موفقي در ارائه تفكر استقرايي در آموزش :عنوان پژوهش 

 ١٨ اصفهان بر روي درس علوم پايه سوم دبستان، در يك آالس با ١٤اين پژوهش در دبستان شاهد دخترانه ناحيه 
ال گذشته نيز معلمشان از آنجا آه محقق در س. بندي شده بودند انجام گرفت  نفري طبقه٣آموز آه در گروههاي  دانش

هاي شناختي، عاطفي و تفاوتهاي فردي آودآان به خوبي آشنايي داشته و اين امر موجب شد تا بتواند  بوده، لذا با ويژگي
  .هاي مشارآتي و نوين آموزشي را به اجرا درآورد به راحتي شيوه

هاي سنتي، در تفهيم  آارگيري شيوه هداران، متوجه شد آه با ب بندي مهره پژوهشگر در ضمن تدريس بخش طبقه    
وي دريافت آه به اين شيوه اغلب آودآان قادر به پاسخگويي به سواالت متن . شود مطالب به آودآان دچار مشكل مي

هاي نوين تدريس استفاده آند و پس  لذا تصميم گرفت تا از شيوه. شود بخشي حاصل نمي آلي نتايج رضايت نبوده و به طور
تلفيقي از دو شيوة تفكر استقرايي و دريافت مفهوم را  هاي مختلف، و مطالعات بر روي موضوع آتاب و شيوهها  از بررسي

  :براي تدريس اين مبحث برگزيد و به عنوان بهترين راه حل سه شاخص
 در سه گام محقق ابتدا سناريو تدريس را. را انتخاب آرد) اجرايي(عمل )محتوايي ج)هاي گروه اجتماعي ب فعاليت) الف    

ارائه ) مثال و نشانه توسط فراگيران)٣مثال توسط معلم، نمود و نشانه توسط فراگيران، )٢مثال و نشانه توسط معلم ) ١(
  :اين مراحل عبارت بودند از: گام بود پرداخت٣داد و سپس به ارائه درس در سه مرحله آه هر مرحله شامل 

  مرحله اول ـ تكوين مفهوم



  ديبن فهرست: گام اول
  بندي گروه: گام دوم
  دهي عنوان: گام سوم

  مرحله دوم ـ تفسير مطالب
  هاي شاخص تعيين جنبه: گام اول
  آشف روابط: گام دوم
  استنباط آردن: گام سوم

  آاربرد اصول: مرحله سوم
  پيشگويي نتايج: گام اول
  نتايج پيشگويي: گام دوم
  تصديق پيشگويي: گام سوم

  .روه تكاليفي ارائه شدپس از انجام مراحل به دو گ    
آموزان مشكالتشان در اين مبحث تا حد زيادي تقليل يافته، از  پس از اجراي اين شيوه محقق مشاهده آرد آه دانش    

توانستند به راحتي عكس جانوران را در گروه مربوط به خودش بچسبانند، با استفاده از جدول  آموزان مي جمله آنكه دانش
دار ارائه دهند، عالوه بر آن همكاري و همياري گروهي آنها به نحو  هاي جامعي از هر گروه مهره تعريفها  شباهتها و تفاوت

  .چشمگيري پيشرفت آرده بود
 

  ٦:دوره  لرستان :استان  مريم ياري :معلم پژوهنده 

 روشي براي تدريس درس جغرافيا :عنوان پژوهش 

آموزان، در   نفر از دانش٢٨ بر روي ٨١- ٨٢ر روستاي ناصرالدين شهرستان درود در سال  هاجر واقع د اين پژوهش در دبستان
  : آموزان در درس جغرافي روبرو بودند عبارتند بودند از درس جغرافيا انجام شد عمده مسايل و مشكالتي آه دانش

  . هر ناحيه عدم توانايي در مشخص آردن جايگاه رودها، آوهها، محصوالت هر ناحيه خصوصيات.١    
  .عدم توانايي در انتخاب گزينه درست در سئواالت تستي.٢    
  .اضطراب از امتحان.٣    
  .پائين بودن سطح نمرات اين درس و داشتن بيشترين آمار تجديدي بعد از درس رياضي.٤    
  .تلقي آردن درس جغرافيا به عنوان درسي مشكل.٥    
ر تدريسم از نقشه، آارتهاي مجسم، مشارآتي آردن تدريس بين آموزگار و با توجه به مشكالت تصميم گرفتم د    

  :وسايل آمك آموزشي عبارت بودند از.  استفاده آنم آموز و عيني آردن تدريس، دانش
  تهيه نقشه ايران با موآت در ابعاد آوچك و بزرگ.١    
  .هاي آبي به شكل آبهاي اطراف ايران برش موآت.٢    
  . استانها و مراآز استانها به صورت قطعات پازلتهيه آردن.٣    
  ... و همسايه و تهيه آردن آارتهايي مربوط به رودها، درياچه.٤    
  :  نفري تقسيم آردم اعضاي گروه شامل٣ گروه ٨آموزان را به  سپس دانش    
  .آموز با آموزگار بود آه رابط دانش: سر گروه.١
  .دار بود ها را عهده رشات و نتايج فعاليتقرائت و يادداشت گزا: سخنران گروه.٢
  .نوشت  مي فعاليتهاي گروهي را هر جلسه به صورت خالصه: منشي گروه.٣

  .شد در جلسه ارزشيابي به شكل زير اقدام مي
آرد مثًال همسايه غربي  آردند و معلم ابتدا از سرگروهها سؤال مي سرگروهها وسايل آمك آموزشي هر گروه را آماده مي

  ).اي آه از قبل با موآت ساخته شده بود نقشه.(قي ايران را نام ببريد و سپس در جايگاه بچسبانيدو شر
شد و  سپس نمرات اعضاي هر گروه جمع بسته مي. شد سئوال بعدي از سخنران و منشي گروه به شكل باال مطرح مي

  .شد گروه برتر جلسه مشخص مي
  :يدبا بكارگيري روشهاي فوق نتايج ذيل حاصل گرد

آموزان بيشترين نمره را از قسمتهايي آسب نمودند آه به صورت عيني آار آرده بودند و به صورت  در آزمون نوبت اول دانش
يك تجديد  سئواالت را توانستند پاسخ دهند، هيچ% ٦٠بنابراين در نوبت اول در درس جغرافيا . مجسم آنها را ديده بودند

  .ه نشد هم مشاهد٢٠ و ١٩نشدند، اما نمرات 
 نمره ٦ تا ١سئواالت پاسخ داده و نمرات نسبت به نوبت اول بين % ٧٥آموزان به  با ادامه اين روند در نوبت دوم همه دانش

  . آسب آردند٢٠ نفر نمره ٢افزايش يافت و 
  .اي را دربرداشت ماه در ساير آالسهاي چهارم اجرا گرديد و نتايج قابل مالحظه اين شيوه در اواخر بهمن

 



  ٦:دوره  خراسان رضوي :استان  منصوره عليون مقدم :معلم پژوهنده 

 تدريس در آالس همراه با عروسكي به نام قلي :عنوان پژوهش 

آرد متوجه شد آه  تدريس مي) مشهد(معلمي دلسوز و خالق آه در پايه دوم ابتدايي يكي از مدارس استان خراسان 
عالقگي به مدرسه، ترس از مدرسه،  بي: داراي اختالالت رفتاري و درسي اعم از) سحر(اش  آموزان آالس يكي از دانش

وي از روشي . باشد مي... گيري و انزواطلبي، ضعف درسي و عدم همكاري با معلم، عدم انجام تكاليف بطور منظم، گوشه
ه نام قلي سعي در برطرف نمودن بسيار ساده و در عين حال جّذاب و دوست داشتني و بكر يعني استفاده از عروسكي ب

در ابتدا پژوهشگر از طريق مشاهده مستقيم، مصاحبه و نظرخواهي با آساني آه با . آموز مزبور داشته مشكالت دانش
آموز، اطالعات آافي بدست آورده و سپس به شناسايي علت آه همانا آمبود  سحر در ارتباط بودند و سؤال از خود دانش

ها  اشتن اعتماد به نفس، آندي در عمل، ضعف درسي آه منجر به عدم محبوبيت در بين همكالسيمحبت در خانواده، ند
آار با آودك را به اينصورت آغاز . و معلم سال قبل گشته و نداشتن آمك در خانه است جهت رفع مشكالت درسي پرداخته

القمند نموده و حس اعتماد را در او بوجود نموده است آه در ابتدا از طريق محبت و تشويق وي او را به مدرسه و درس ع
سپس عروسكي به نام قلي . آورده است و در عين حال از اولياءاش هم خواسته تا به او توجه و رسيدگي بيشتري نمايند

ا آموز فرستاده ت را به عنوان نماينده خود و ناظر به همراه دفتر ارتباطي بين خانه و مدرسه براي چند روزي به خانه دانش
گر رفتار و انجام تكاليف و درس خواندنش باشد و حتي گاهي اوقات مانند يك معلم به عروسك درس بدهد آه اين امر  نظاره

در اين فاصله معلم از طريق تماس تلفني پنهاني با خانواده سحر و . شد آموز مي ها براي دانش موجب تكرار و يادآوري درس
شد و حتي زماني را هم آه به او  آموز با خبر مي نوشتند از وضعيت و تغييرات دانش خواندن گزارشي آه اولياء براي وي مي

: عالوه بر روش نامبرده از روشهاي ديگر مانند. نمود گر استفاده مي داد بازهم از قلي بعنوان نظاره در سر آالس آموزش مي
و تشويق او نزد ساير همكاران و آموز  آموزش برخي مطالب سال قبل بصورت انفرادي، تائيد نكات مثبت دانش

ها، دادن مسئوليت، دادن فرصت آافي براي نوشتن و پاسخ دادن، استفاده بيشتر از وسايل آمك آموزشي  همكالسي
جهت آموزش، تشويق به خواندن آتاب داستان و بيان آن در آالس، ارائه راهكارهاي تربيتي به خانواده، تشويق ساير 

  .استفاده نموده است... بت به سحر و پذيرش او وآموزان در ابراز مح دانش
آموز به عروسك و دانستن اين مطلب آه معلمش نه تنها در آالس بلكه در خانه هم از آارها و  بدليل عالقه دانش    

طي . اي آاهش يابد شود باعث گشت تا بتدريج مشكالت رفتاري و آموزشي او بطور قابل مالحظه وضيعت او مطلع مي
آموزان آالس بعمل آمده همگي حاآي از اين مطلب  آموز و دانش هي آه از ساير همكاران در مدرسه، اولياء دانشنظرخوا

آموز مورد مطالعه بسيار مؤثر بوده و باعث آاهش و يا حذف  است آه روش به آاربرده شده در رفع مشكالت دانش
  .مشكالت رفتاري و درسي وي گشته است

 

  ٦:دوره  خوزستان :استان  ه رهسپار زهر:معلم پژوهنده 

 آاربرد الگوي نوين تدريس در آالس :عنوان پژوهش 

در .  انجام گرديد٨١-٨٢در سال تحصيلي . ١نشين اطـراف ماهشهـر،  اين پژوهش در يكي از دبستانهاي شهـرآهـاي عرب
  .اين تحقيق پژوهشگر به عنوان مدير مدرسه وارد عمل شد

اي با حضور همكاران تشكيل داده و آنان را در   مهرماه بعد از اينكه به اوضاع مدرسه سر و سامان دادم جلسهدر اوايل    
اي از نظراتم درباره آالسداري و اجراي روشهاي نوين تدريس قرار دادم و در ابتدا آنها قبول آردند، اما به محض  جريان چكيده

ها درهم شد و اين امر را  سه آوچكمان طرحي راه بيندازيم اخمهاي بعضياينكه از آنها خواستم با همكاري هم در مدر
 روش الگوي تدريس را انتخاب آرديم و قرار شد هر يك از معلمان ٥در جلسة شوراي معلمان، . صورت انتخابي گذاشتم به

  :د ازيك روش را انتخاب آند در مورد آن به تحقيق بپردازد و آن را اجرا آند، پنج روش عبارت بودن
  ).تفحص گروهي(الگوي ياران در يادگيري .١
  :الگوي تفكر استقرايي.٢
Aـ تكوين مفهوم  
Bـ تفسير مطالب  
Cـ آاربرد اصول   
  الگوي دريافت مفهوم.٣
A(عرضه مطالب و شناسايي مفهوم.  
B(آزمون دستيابي پرمفهوم.  
C(تحليل راهبردهاي تفكر.  
  .ورزي به آاوشگري الگوي عادت. ٤
A(آموزان ن زمينه تفحص براي دانشفراهم آرد  
B(آنند آموزان مسأله را معين مي دانش  



C(سازند آموزان مسأله را در تفحص مشخص مي دانش.  
D(زنند آموزان راههاي توضيح مشكل را حدس مي دانش.  
  )سينكتيكز(پردازي  الگوي بديعه.٥
A(خلق چيزهاي جديد  
B(غريب را آشنا ساختن  

  .فوق نتايج زير حاصل شدآارگيري روشهاي  با به    
آموزان آند  آردند و دانش آمزان به اندازه درك و هوش خود در گروه شرآت مي در روشهاي مبتني بر همياري دانش.١    

آردند آه در يادگيري آنان بسيار  آموزان حرفهاي معلم را به زبان خودشان بازگو مي دانش. ماندند ذهن از بقيه عقب نمي
  .موثر بود

  .آموزان منزوي به فعاليت آشيده شدند  دانش.٢    
  .ها به فارسي تبديل شده بود زدنها و اظهارنظر آردنها، گويش عربي بچه به سبب حرف.٣    
  .آاهش يافته بود) غيبتها% ٥(آموزان شكايت داشتند  معلمها آمتر از انجام ندادن تكاليف و غيبت مكرر دانش.٤    
  .نسبت اول سال افزايش چشمگيري پيدا آرده بودآموزان به  نمرات دانش.٥    

 

  ٧:دوره  تهران :استان  صديقه رستما :معلم پژوهنده 

 چگونه مي توان باروش آموزش تلفيقي در پايه اول ابتدايي از زمان استفاده بهينه نمود :عنوان پژوهش 

روش . تحت تاثير شوك تغيير آتاب فارسي قرار داشته معلمين ابتدائي هنوز .  مي گذشت ٨٢- ٨٣مدتي از سال تحصيلي 
من نيز در دبستاني دخترانه واقع در خيابان خاوران ، در جنوب . و استانداردي خاص جهت زمانبندي و اقدام دقيق نداشتند 

ر رفع مشكل  سال تجربه در پايه اول و تمام مطالعات آزاد و آالسيك خود را د١٢ سال سابقه آموزشي و ١٨شرقي تهران ، 
آمبود وقت براي آموزش به آار گرفتم ، تا هيچ زمان مرده اي در آالس نداشته باشم و در زمان معين ، بدون ايجاد اضطراب 

از . و خستگي براي خود و دانش آموزانم به تمامي اهداف مشخص شده در محتواي برنامه درسي دست پيدا آنم 
ويس ، ساير مدارس ، اساتيد صاحبنظر در دانشكده ، آتابها ، مجالت ، و همكاران هم پايه در مدرسه خود ، داخل سر

سايت هاي علمي پژوهشي ياري جستم و با تحليل اطالعات جمع آوري شده ، بكارگيري يكي از مطرح ترين رويكرد هاي 
  در آموزش را چاره مشكل دانستم )يكپارچه (آموزشي دنيا ، رويكرد تلفيقي 

به شيوه اي متفاوت . رزبندي هاي صريح حوزه هاي دانش آنار گذاشته شده و فرصت هاي يادگيري در رويكرد تلفيقي ، م
پس از بررسي محتواي آتب درسي و طراحي برنامه آموزشي روزانه با توجه به نظريه سازندگي و در . تنظيم مي شود 

ه از شروع برنامه به استناد شواهد و مدارك  ما٣نظر گرفتن الگو هاي يادگيري فعال ، به اجراي طرح پرداخته و با گذشت 
موجود از اولياء ، آادر آموزشي و آادر دفتري دبستان ، طرح با موفقيت انجام شد و مشكل آمبود زمان در آموزش دروس 

  .پايه اول مرتفع گرديد 
  : محـدوديت هاي پـژوهش 

  تــراآم بــاالي دانـش آمــوزان در آـــالس -١
  ح آگاهي اوليـاي دانش آموزان پاييـن بودن سطـ-٢
  دخالت مستقيم افراد غير متخصص در امور آموزشي-٣
  نـداشتن امكـانات آموزشي الزم در مـدرسـه -٤
  نامنـاسب بودن فضاي آالس و ميز و نيمكت ها -٥
  ناآشنايي مديران با شيـوه هاي نـوين آمـوزش -٦
  ش افزايي آموزگاران عدم ارائه دوره هاي ضمن خدمت مناسب و غني جهت دان-٧
       عدم اختصـاص فرصتي براي مطالعـه آموزگاران -٨
  ها  عدم دسترسي آسان آموزگاران به آتابخانه ها ، آزمايشگاهها و سايت هاي اينترنتي و به روز آردن دانسته-٩

  .نش آموزان طي آردن دوره پيش دبستاني و آمادگي آافي در زمينه مفاهيم پايه سن خاص دا-١: پيشنهــادات 
  .آارگيري معلمان مجرب و متخصص پس از طي آموزش هاي ضروري در پايه اول -٢
  . برگزاري آارگاههاي آموزشي با هدف به روز آردن دانش معلمين-٣
  .آشنايي معلمين و مديران با رويكرد هاي مختلف از جمله تلفيق-٤
  . تجهيز مدارس با آتاب هاي تخصصي رشته علوم تربيتي -٥
  . يادگيري با حضور اساتيد فن -رگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمينه فرآيند ياد دهي ب-٦
  .اختصاص ساعت خاصي در هر هفته يا ماه جهت مطالعه معلمين -٧
  . امكان ارتباط هر چه بيشتر و نزديكتر معلمين با پژوهشكده تعليم و تربيت -٨
  .هاي پژوهشي به معلمين  آموزش نحوه فعاليت پژوهشي و استفاده از يافته -٩

 



  ٧:دوره  آذربايجان شرقي :استان  عيسي رسولي :معلم پژوهنده 

چگونگي بهبود تدريس تاريخ با استفاده از امكانات آمك آموزشي ونرم افزارهاي آموزشي:عنوان پژوهش 

 دانش آموز ، با ١٨الي١٥انساني با تعداد پژوهش حاضر در دبيرستان شيخ بهايي در درس تاريخ بامحوريت کالس هاي دوم 
  . استفاده از امكانات و روش ها، مختلف به خصوص نرم افزارها انجام شد 

  حفظ آن به روش سخنراني : هدف تدريس تاريخ در گذشته
  مشارآت و تجسم عيني آن با آاربرد نرم افزار هاي آموزشي : هدف تدريس تاريخ در اين طرح 

  ريز و راهنما برنامه : نقش معلم 
  مقام دوم استاني جشنواره الگوهاي تدريس : ميزان آارآمدي 

  به آار گيري نـوار و نرم افزار آموزشي : آارآمدترين بخش 
  : ـ مسأله پژوهش 

   نبود عالقه به علوم انساني به خصوص درس تاريخ-
  مجبور به انتخاب رشته ي علوم انساني    -
  و سخنراني معلمخسته شدن از مباحث تئوري     -
   زمينه ها و داليل اين مشكل -
 يکنواختي تدريس و تبديل - ٣.ـ نا آشنايي با رشته علوم انساني٢. ـ نا آشنايي دانش آموزان با شيوه ي مطالعه صحيح١

  . ـ عدم مشارآت در تدريس و نبود امکانات جديد٤.دانش آموزان به مخاطب صرف
  :انتخاب و اجراي راه حل موقت_

   R4شيوه هاي صحيح مطالعه روش مطالعه توضيح 
  بازديد از دانشگاه تبريز و ايجاد انگيزه

  گردش علمي در شهرستان بناب و بازديد مساجد و آثار تاريخي شهر 
  تقسيم آالس ها به گروه هاي نا همگن 

و پاسخ دهيد، در در آالس هاي دوم و سوم انساني بيشتر روي در آوردن سؤال ، پرسش هاي فكر آنيد :وظايف گروهها
آوردن تست و جوابهاي گروهي امتحانات آالس و آارهايي از قبيل تنظيم پوستر هاي ديواري همراه با عكس دوره هاي 

  . بود.. تاريخي و 
  پوستر آثار باستاني و تاريخي بناب مدل و پوسترهاي مختلف و جنب وجوش کالس: ميزان آار أمدي 
  ها در حدود يك ماه پيشرفت خوب آالس: ميزان آار آمدي 

  . بعد از يک ماه يكنواختي آار باعث ايجاد خلل و سستي نسبي در آالسها شد: موانع 
مطالعه و مشاوره و استفاده از تجربه ي آاربرد وسايل آمك آموزشي از قبيل نوار و مدل و ماآت در جشنواره : راه حل 

  .زمايشگاه مدارسانتقال رايانه اضافي به آ. ٨٠و ٨١الگوهاي تدريس در سال 
  

  اجراي فرآيند راه حل اساسي-
  !) تاريخ و آامپيوتر – مدرسه سينما شده –بومي نيست (اعتراض همكاران : يادآوري موانع و انتقاد 

آسب رتبه دوم الگو هاي تدريس استان ودر اين مسابقه بيشتر همكاران آاربرد اين روش را در تدريس تاريخ ستودند و آن 
در ارائه مطالب تاريخي دانستند البته همكاران ديگر بيشتر از لحاظ نبودن امكانات و نوارهاي آموزشي انتقاد را روش نويني 

  . مي آردند و اظهار مي داشتند آه قابل اجرا نيست
ولي بيشتر دلسرد شدم حتي در سال دوم تصميم گرفتم اين روش را آنار بگذارم اما با تغييراتي آه در آتاب جغرافياي 

يرستان و پيش دانشگاهي بوجود آمد اين احتمال را دادم آه آاربرد رايانه در آالسهاي دبيرستان اجتناب ناپذير خواهد دب
  . شد

 ١اما با اختصاص رايانه امسال اشتياق بنده جهت آاربرد اين روش دو چندان شد از سوي ديگر نرم افزار هايي با نام ايرانيا 
 تاريخ ويل دورانت و نوارهاي ويدئويي، مستند تاريخ و فرهنگ CDيخ جهان توليد شرآت الله و  ، تار٢ و ١، ايران باستان ٢و 

و مذاهب ملل جمع آوري شده از شبكه ماهواره اي وچندين نوار مستند تاريخي آه از گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي 
  .آپي آرده بودم در اختيار داشتم 

درس را با توجه دانش : قبلي را با تنوع بيشتر ادامه مي دادم به اين شكل آهدر يك جلسه روش: اجراي فرايند اصلي 
بعد تصاوير و نقشه هاي آن درس را.  دقيقه تدريس مي کردم ٢٠ تا ١٥آموزان به نقشه و يا تصوير همراه با توضيح در عرض 

داده و حتي خود دانش آموزان و گروه ها آه قبًال از مجالت و روزنامه ها و آتاب ها تهيه شده بود به دانش آموزان نشان 
  .تصاوير و نقشه هاي ترسيمي خود را مي آوردند يا از آتاب ها و مجالت مختلف جمع آوري مي آردند

در مرحله .  دقيقه در گروه بحث يا سؤاالتي باهم داشتند مطرح مي کردند ٥بعد دانش آموزان درس را روزنامه وار خوانده و 
در . ي را فردي جواب مي دادند و سرگروه آن را ثبت و در گروه هم پاسخ سؤاالت را پيدا مي آردند سؤال تست١٠ ـ١٥بعد

در جلسه اي آه قرار بود به . آخر با هم بحث مي آرديم يا آن هايي آه تصاوير يا مقاله يا تست داشتند تحويل مي دادند



ل پرسش مي آردم بعد اگر سؤال يا مشكلي نبود به آزمايشگاه جهت نمايش فيلم يا ديدن نرم افزار آموزشي برويم او
آزمايشگاه مي رفتيم به تماشاي فيلم يا نرم افزار مي پرداختيم و در هر قسمت آه الزم بود توضيح مي دادم بععضي مواقع

  .خودشان قسمت هاي مختلف نرم افزار را تماشا آنند يا مطالب را مرور نمايند. به گروه ها اجازه داده مي شد
چون. لبته اين بخش از راه حل با مشكالت و انتقاداتي روبرو بود مشكل اصلي در اوائل از طرف دانش آموزان ايجاد مي شدا

نمايش دهيم ولي بتدريج به ارزش… با آاربرد آامپيوتر در تاريخ آشنا نبودند و تصور مي آردند بايد فيلم سينمايي تاريخي و 
  . نرم افزار پي بردند

كاران ايراد مي گرفتند آه مدرسه سينما شده يا اظهار مي داشتند معلم آامپيوتر و فيزيك از آامپيوتر استفاده از طرفي هم
  . نمي آند ولي معلم تاريخ به وسيله آامپيوتر درس مي دهد

 احتماًال با ولي انصافًا مديران بنده را در اجراي اين روش ها حمايت آردند يا اگر حمايتي نمي آردند مانعي هم نبودند ،
  .صحبتي آه با دانش آموزان داشتند رضايت آنان را فهميده بودند

در آنار اجراي اين روش دانش آموزاني آه فعاليت بيشتر يا ابتكاراتي داشتند به مدير معرفي شده هم جايزه دريافت مي 
  . آردند و هم مدير در جريان امور قرار مي گرفت

  پيشنهـــــاد-
   هاي مدارس به رايانه و ويدئو پروژآتور و نرم افزارها و نوارهاي آموزشي ـ تجهيزآزمايشگاه١
  .ـ با تشويق و آمك دانش آموزان مدل ها ، نرم افزار هاي و نوارهاي آموزشي را فراهم نمايند٢

 ٨٢-٨٣طي سه سال بدست آمده و در سالتحصيلي . يافته هاي اين پژوهش آه در حين عمل به اثبات رسيده است
حله عمل خود را نشان داده است،ثابت مي آند آه آاربرد وسايل مختلف آمك آموزشي به خصوص نرم افزارها و درمر

  .رايانه ، در ايجاد مشارآت، همــكاري و عالقه مندي مطلوب دانش آموزان در سطح بااليي موثر بوده است
   نرم افزار ـ رايانه ـ وسايل آمك آموزشي -  تاريخ- تدريس: آلمات آليدي

 

  ٧:دوره  گيالن :استان  پري رخ جعفرزاده :معلم پژوهنده 

افزايش پيشرفت تحصيلي در يك آالس چهارم ابتدايي در درس رياضي مبحث ضرب :عنوان پژوهش 

 ياروش بازي ومسابقه در مدرسه لشت نشاء 

ر يادگيري در پايه سوم مساله اي است تكيه بر روش هاي سنتي يادگيري ضرب و بالطبع مشكالت عديده دانش آموزان د
اين مشكل معموٌال در پايه سوم ابتدائي آغاز و تا سالهاي بعد در مهارت . آه طرح اقدام پژوهي حاضر با آن روبرو است 

  .هاي رياضي دانش آموزان بطور مستمر ادامه مي يابد 
 عزت نفس دانش آموزان براي سرو آار استمرار مشكالت يادگيري ضرب در تمامي سال هاي تحصيل ، بالطبع آاهش

داشتن با مسائل رياضي از يكسو و اثر بازي به عنوان يك فرآيند آموزشي براي يادگيري موثر و در نهايت افزايش عزت نفس 
  .مويد ضرورت اجراي طرح اقدام پژوهي حاضر است . تحصيلي دانش آموزان 

ن طرح مويد اين نكته بوده است در آغاز اجراي عمليات اقدام شواهد اوليه مشكالت دانش آموزان شرآت آننده در اي
 % ٣٣/٥٣از دانش آموزان توانايي يادگيري مناسب جدول ضرب را داشتند پس از اجراي آزمون مقدماتي % ٤٠پژوهي تنها 

رآيند براي بررسي درست ف. در سطح قوي ارزيابي شده بودند % ٣٣/١٣در حد متوسط و تنها % ٣٣/٣٣در سطح ضعيف ، 
. هاي اجراي طرح از نظرات اساتيد ،آارشناسان تعليم و تربيت ، مدير و ساير همكاران مدرسه استفاده شده است 

روشهاي استفاده از ني و چوب آبريت ، بازي با گردن آويز آارتي ، گروه بندي دانش آموزان، عمليات ضرب آه هر دانش 
  .يم مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته ا ند آموز معرف عمليات خاصي بوده براي انتقال مفاه

بچه ها بر مفاهيم ضرب مسلط شدند و % ٧٠طرح در طي دو ماه اجرا شده و شواهد دو مويد اينكه پس از اجراي طرح 
دانش آموزان % ٦٦/٢٦بازمانده نيز داراي انگيزه قوي براي يادگيري مفاهيم ضرب بوده ا ند و در پايان اجراي طرح % ٣٠

  . ضعيف طبقه بندي شده اند درصد
 

  ٧:دوره  تهران :استان  منيره زبرجديان :معلم پژوهنده 

  در درس علوم زيستي وبهداشت ٣راههاي فعال سازي دانش آموزان سال اول :عنوان پژوهش 

  .ن انجام شد  آموزش و پرورش تهران در درس علوم زيستي و بهداشت پايه اول دبيرستا٨اين پژوهش در منطقه 
هر سال شاهد بي حوصلگي ، عدم فعاليت و اضطراب ، استرس و نگراني در شاگردان بودم و اين رشته مهم و عامل 

پيشرفت بشريت را ناديده مي ديدم برْ آن شدم براي حل مشكل چاره اي بينديشم براي جمع آوري اطالعات از راههاي 
زان و نظرخواهي از همكاران ، مديريت و مشاوران مدرسه ، محققان و آتب مختلفي از جمله ارائه پرسشنامه به دانش آمو

  .علمي و تربيتي استفاده آردم 
پس از بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات بر آن شدم تا پس از تدريس درس جديد با راهنمايي هاي الزم از اينجانب دانش 



 طراحي نمايش ساختن دست سازه ، اردوي –مايشي  طراحي آز–آموزان مسئوليت هاي مختلفي را چون طراحي بازي 
 نفره انجام دهند ارزيابي هم ضمن فعاليت ٦ الي ٥حياط و استفاده از آتابخانه در مكان هاي گوناگون در قالب گروههاي 

  .انجام مي شد ودر پايان دانش آموزان ضمن ارائه آارشان براي ديگران ، گزارش خود را به معلم تحويل مي دادند
ايشان .  از ارائه ي شيوه هاي فعال از معاون و يك همكار هم رشته و مسئول گروه زيست شناسي اداره دعوت آردمپس

  .پس از بررسي و ارزشيابي ابراز رضايت مي آردند 
نتايج نشان داد آه دانش آموزان پايه اول در درس علوم زيستي و بهداشت عالقهِ  بيشتري پيدا آردند و نشاط و فراگيري 

  .علوم در آالس بيشتر شد 
 

  ٧:دوره  همدان :استان  مرضيه بيات :معلم پژوهنده 

چگونگي استفاده از روش هاي نوين تدريس رياضي وتاثير آن در بهبود واصالح فرآيند :عنوان پژوهش 

 يادگيري 

با ) اتحاد مربع دو جمله اي(تحاد ها چگونگي استفاده از روش هاي نوين تدريس و تلفيق روش هاي گوناگون در تدريس ا
همراه با بكارگيري وسايل آمك آموزشي و نظر به اينكه آموزش )) رياضيات را ملموس و همگاني آنيم((محوريت شعار 

تجربه اي است شيرين آه امكان دستيابي به . سريعتر و عميق تر وخواهد ساخت . آموختن را شيرين . همراه با آزمايش 
  ):بخش آن با هنرمندي و خالقيت معلم در دروس مختلف پس از طي مراحل زير صورت مي گيرد نتيجه رضايت 

مرحله تشخيص شكل همراه با تعريف و توضيح وضعيت موجود و اهميت آن همراه گردآوري اطالعات و :  نـگاه آنيـد -١
  . اهداف جمع آوري داده ها و تفسير اطالعات انجام مي گيرد 

با برنامه . ا نتايج حاصل از مرحله قبل براي رفع مشكل موجود بررسي شده و راهي موقت انتخاب شده ب:  فكر آنيـد -٢
  .ريزي آماده اجرا مي شود 

اولين مرحله طرح اجرا شده نظارت و سپس ارزشيابي مي شود تاثير اقدام جديد و اعتبار آن مشخص و :  عمل آنيـد -٣
  الع رساني مي شودگزارش و نتيجه آار پس از تجديد نظر اس

 

  ٧:دوره  مازندران :استان  عذرا بيگم هژبري :معلم پژوهنده 

 چگونه توانستم از شكل گيري بدخطي دانش آموزان پايه اول ابتدايي جلوگيري آنم :عنوان پژوهش 

« امل انتقال فرهنگ است و اينجانب آموزگار پايه اول دبستان شهرستان بابل هستم من معتقدم هنر يكي از مهمترين عو
عالي ترين و شفاف ترين اثر هنري است آه براي ْآيندگان بجاي مي ماند از اين رو براي تغيير در شيوه خوشنويسي » خط 

  .دانش آموزانم توانستم با يافتن راهكارهايي نو به اهداف مورد نظر برسم 
طي دانش آموزان پايه اول را با توجه به تغيير خط آتاب جديد چگونه توانستم مشكل بد خ« در اين رابطه با انتخاب موضوع 
  . به فراخور توانايي ام اهتمام ورزيدم» التاليف فارسي بهبود ببخشم؟

براي انجام اين آار به جمع آوري اطالعات از طريق مشاهده و مصاحبه با آموزگاران ، اولياء و مسئولين پرداختم سپس براي 
  .سايي راه حل هاي مؤثر تر به تشريح داده ها پرداختم شناخت بهتر مسئله و شنا

آموزش نحوه درست نشستن روي صندلي ،درست دست گرفتن مداد ، صحيح گذاشتن دفتر : را ه حل هاي پيشنهادي 
روي ميز ، آموزش دقيق جايگاه حروف نسبت به خط زمينه ، آموزش هاي الزم آتاب و مكمل ، نقد و بررسي آتاب درسي و 

  …ه ريزي براي رفع اشكاالت آن ،جايگزيني آپي آردن به جاي تقليد در نوشتن وبرنام
نقاشي حروف با انگشتان توسط گواش ، نوشتن شكل حروف با اشيايي مانند دآمه و : فعاليت ها در زمينه خوش خطي 

فاده از خمير ، برپايي و چسباندن آنها به شكل حروف و آلمات ، است… حبوبات ، استفاده از چسب ، آاغذ هاي باطله و
  …نمايشگاه آثار خط بچه ها و

  …فرصت آم و. هزينه زياد تكثير پلي آپي ها ي مكمل آتاب : محدوديت ها 
  …برگزاري آالس خوشنويسي براي معلمان ، عدم استفاده از تكاليف سنگين خانه ، آموزش اولياء و: پيشنهادات 

 

  ٧:دوره  فارس  :استان مجتبي شريف زاده :معلم پژوهنده 

 بهبود وضعيت فعاليتهاي عملي درس حرفه وفن :عنوان پژوهش 

 سال تدريس حرفه و فن در دوره را هنمايي موجب شد تا متوجه مسئله نامطلوب بودن انجام فعاليت ٧وضعيت موجود در 
براي تغيير اين وضع ابتدا با . هاي عملي درس حرفه و فن توسط دانش آموزان و عدم شكوفايي خالقيت ايشان شوم 

گردآوري اطالعات از طريق مصاحبه ، مشاهده ، نظرات آتبي دانش آموزان و تشكيل جلسات با مدير ، معاون و ديگر 
پس از بدست آوردن اطالعات الزم شيوه جديدي را بكار بردم و. همكاران سعي آردم ريشه اصلي مشكل را بررسي نمايم 



اداره آموزش و پر ورش ، مدير، همكاران و آمك هاي مالي دانش آموزان و اولياء آنان موفق شدم به آمك واحد تكنولوژي 
 متر در انتهاي راهروي مدرسه را تميز آرده ابزار و و سايل الزم را خريداري نموده و آارگاه آوچكي براي فعاليت ٢*٣اتاق 

 گروه تقسيم نمودم و ٦و هر دسته را به ) ب(  و    )الف(ـه آالس درس را به دو دست. هاي عملي دانش آموزان آماده نمايم 
  .هر هفته را به يك دسته از دانش آموزان براي آار عملي اختصاص دادم 

پس از مدتي با جمع آوري اطالعات از طريق شوراي دبيران ، انجمن اولياء، مصاحبه با دانش آموزان و نظرات آتبي آنان و 
 رسيده و همه اظهار رضايت ٥/٩ به ٥/٦ مثمر ثمر واقع شده و ميانگين نمرات دانش آموزان از اوليا پي بردم راه حل جديد

  .داشتند
 

  ٧:دوره  اصفهان :استان  زهرا حقيقي :معلم پژوهنده 

 بررسي عوامل لكنت زبان در يكي از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي :عنوان پژوهش 

لكنت زبان مورد بررسي قرار گرفت و تاثير عوامل خانوادگي ، دوستان ، همساالن و ترس از محيط در اين طرح عوامل ايجاد 
سياهه رفتار و مصاحبه از خود دانش آموز، والدين او و دوستان و همساالنش اطالعاتي . مدرسه از طريق فرم هاي مختلف 

فع اين مشكل بود آنها فكر مي آردند آسيب مغزي مهمترين علت، عدم اهميت والدين به فرزند خود در ر. جمع آوري شد 
فرزندانشان در نوزادي ديگر قابل درمان نيست و مراجعه به پزشك را هم قطع آرده و با غيبت طوالني خود در منزل باعث 
شده بودند آه اين دانش آموز از نظر روحي و جسمي و عاطفي ضربه ببيند و مشكل او افزايش يابد ضمن آمك گرفتن از 
جلسات مشاوره و آموزش خانواده، با والدين او خودش و دوستانش صحبت شد فعاليت هايي مثل جمع آردن صدايش از 

طريق ضبط صوت و گوش دادن به آن و مراجعه به مرتب به پزشك و مصرف به موقع دارو ها انجام شد و هم جنين با تقويت 
ه و مدرسه، ارتباط بيشترش با پدر و ايجاد تفريحات سالم حدود نيروي اعتماد به نفس از يا طريق دادن مسئوليت در خان

  . زيادي توانستم با همكاري اولياي مدرسه و خانواده او مساعدت و تالش خودش ،در آاهش مشكلش به او آمك نمائيم 
 

  ٧:دوره  خراسان جنوبي :استان  سيروس سورآي :معلم پژوهنده 

 انم اختالل بي اعتنايي مقابله اي دانش آموزان را حل نمايم چگونه مي تو:عنوان پژوهش 

برخي از دروس براي او . دانش آموز مورد نظر با بهره هوش باال تر مشغول تحصيل در مرآز آموزش استعداد هاي درخشان 
  .در آالس مشارآت فعال ندارد . در آالس بي نظم ،آم توجه است . بي اهميت است 

  :روش اجرا 
  .ه رفتار دانش آموز در موقعيت هاي مختلف آالس درس و خارج از آالس مشاهد-١
  .مصاحبه با دانش آموز و والدين او -٢
  .جمع آوري اطالعات از ساير معلمين از طريق پرسشنامه -٣
  .اجراي گروه سنجي در آالس درس -٤

  .براي جمع آوري اطالعات از اين منابع استفاده شده است 
   پروژه تحصيلي تربيتي -٥ساير معلمين -٤ همكالسي ها - ٣ والدين - ٢ خود دانش آموز -١

بر اساس گردآوري شواهد موجود بعد از اعمال روش هاي به آار گرفته شده براي آاهش رفتار نامطلوب از طريق : نتايج 
  بدست آمد ...مشاهده ، اجراي گروه، سنجس مجدد، استفاده از معلمين و پرسشنامه

 مقابله اي دانش آموز به نحو قابل مالحظه اي آاهش داشته است و مشارآت فعال و مؤثر در آالس رفتار بي اعتنايي
درس، ، گرايش به همكاري ، مطرح شدن طرح هاي نو و خالقانه ، افزايش فعاليت در زمينه هاي علمي و پژوهشي 

  .جايگزين شده است 
  :پيشنهادات 

ربيتي در ارتباط با ويژگي هاي رشدي دانش آموزان، اختالالت رفتاري دانش آليه معلمين و آادر مدرسه از آموزش هاي ت-١
  .آموزان و شيوه هاي مقابله موثر و آاهش رفتار هاي نامطلوب بهره مند گردند 

 معلمين بايد متقاعد شوند بهترين شيوه براي تغيير رفتار هاي نامطلوب مي بايستي توسط معلمين در موقعيت هاي -٢
  .ت با افراد متخصص، والدين دانش آموزان و ساير آادر مدرسه صورت گيرد آالس با مشور

 

  ٧:دوره  خوزستان :استان  غالمرضا الهام :معلم پژوهنده 

 چگونه مي توانيم ورزش و باز يهاي دبستاني را در مدارس ابتدايي بهبود بخشيم؟ :عنوان پژوهش 

امه ريزي صحيـح داشته و توسـط معلماني آگاه آموزش داده شود مي تواند نقشي تربيت بدني از دروسي است آه اگر برن
  .بسيار مؤثر در رشد و تكامل دانش آموزان داشته باشد 



اقدام پژوه به اهميت و ارزش ورزش و بازي هاي دبستاني پرداخته ، اجراي آن را در آموزشگاه فرصتي مي داند آه آموزگار 
د داده و شاگرد را به تكريم اين افتخار وا مي دارد و هر دو در مي يابند چه نياآان خردمندي با گذشته پر افتخارش پيون

  .داشته اند 
 راه حل آزمايشي توانسته اين ورزش فراموش شده را تا حدي احيا نمايد و توصيه نموده تا بجاي تامين ٢اقدام پژوه با 

ارس ابتدائي، تربيت بدني با ايجاد امكاناتي زمينه ورزش و بازي هاي در مد... امكانات ورزش هايي مثل فوتبال ، واليبال و
  .دبستاني را مهيا آند

برگزاري جشنواره بازي هاي دبستاني توسط تربيت بدني و مراآز تربيت معلم ابتدائي و نظارت دقيقي بر ورزش دوره 
  ابتدائي از جمله پيشنهادات مي باشند

    
 


