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 اقدام پژوه: صاحبه نجفی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی کاردرمانی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 سمت فعلی: کاردرمانگر

 دوره تحصیلی: ابتدایی 

 محل پژوهش: آموزشگاه استثنایی ایوب شهرستان الهیجان

 1397-1398تاریخ پژوهش: 

استثنایی  ایوب  ی پنجم آموزشگاهآموزان پایهکاهش بدخطی گروهی از دانش

 شهرستان الهیجان از طریق کاردرمانی

ی پنجم آموزشگاه استثنایی ایوب شهرستان الهیجان از آموزان پایهکاهش بدخطی گروهی از دانش هدف پژوهش:

 طریق کاردرمانی

 پرسش های پژوهش:

آموزان صبی را در دانشع-توانم  فرایند رشدیچگونه میآموزان کاهش دهم؟ توانم بدخطی را در دانشچگونه می

توانم فرایند آموزش مهارت آموزان تقویت کنم؟ چگونه میتوانم  فرایند بیومکانیک را در دانشتقویت کنم؟ چگونه می

 آموزان تقویت کنم؟اجتماعی را در دانش-توانم فرایند روانیآموزان تقویت کنم؟ چگونه مینوشتن را در دانش

 تبیین مساله در وضعیت موجود:

زبان نوشتاری است. از آنجا که نوشتار در امر ارتباط و ارسال و دریافت پیام  ،های برقراری ارتباطیکی از شیوه

ی آموزشی است. یکی از اختالالت ی هر برنامهشود بنابراین توجه به تقویت و افزایش این مهارت الزمهگرفته میکاربه

ست. در مدارس استثنایی به دلیل مشکالت ذهنی و جسمی شایع در مدارس اختالل نارسانویسی و بدخطی ا

توانند از طریق نوشتن ارتباط مطلوب برقرار کنند و آموزان، این اختالل شیوع بیشتری دارد که در نتیجه نمیدانش

 (. 98: 1393افکار و عقاید خود را ابراز نمایند و افت تحصیلی چشمگیری دارند )حاصلی،

صورت کلمه، ترسیم هار مشخص، از جمله نگهداری موضوع در ذهن، تنطیم موضوع بنوشتن با چند مهارت بسی

ی دیداری و حرکتی کافی ارتباط دارد. گرافیکی شکل حرف و کلمه، بکارگیری صحیح ابزار نوشتن، داشتن حافظه

 (.90: 1396نوشتن شامل سه فرایند مجزاست: نوشتاری، هجی کردن، دست خط )ملک نژاد،

استثنایی نمایانگر گروهی از افراد بسیار متفاوت و چالش برانگیزی هستند، بنابراین منطقی به نظر چون کودکان 

گیرد نیز متنوع باشد.کاردرمانی با استفاده از هایی که برای کمک به آنان مورد استفاده قرار میرسد روشمی

عی جهت بهبود اختالل نوشتن اقدام اجتما-عصبی، بیومکانیک، آموزشی، روانی-های مختلف مانند: رشدیتکنیک

 (.7: 1395نماید )حوائی:می

در خصوص  با آن مواجه بودم، نارضایتی و شکایات مکرر معلمان و اولیا 97-98مشکلی که در سال تحصیلی 

 ی پنجم بود. بدخطی باعث شده بود که حتی نتوانند خط خود را به خوبی بخوانندآموزان، مخصوصاً پایهخطی دانشبد

کردند، کلمات را و نمرات دروس کتبی آنان کاهش چشمگیری پیدا کند. اکثراً هنگام نوشتن پاکیزگی را رعایت نمی

نوشتند، در انتخاب شکل هندسی حروف مشکل داشتند و فاصله مناسب بین حروف و کلمات را روی خط زمینه نمی

ستن روی صندلی و مداد گرفتن در دست اشتباه ی نشکردند، فشار مداد روی کاغذ مناسب نبود، نحوهرعایت نمی

کردند و هنگام نوشتن کاغذ را بود، نور مناسبی در کالس وجود نداشت، از ابزار مناسبی برای نوشتن استفاده نمی

کردم که اگر به مشکل بدخطی رسیدگی نشود، پیامدهای جبران ناپذیری از دادند. با خود فکربطور صحیح قرار نمی
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آورد و فرد دچار بارآموزان بدخط بهمنفی در روابط اجتماعی و عدم توجه و تغییر نظر معلم نسبت به دانش قبیل تاثیر

گیر آنان خواهد شد. های آتی نیز گریباناجتماعی، شخصیتی و شغلی شود و این مشکل در سال-های روانیآسیب

کالمی بین افراد و در نتیجه عدم ارتباط غیرنگاری همچنین بدخطی ممکن است باعث محروم شدن از نوشتن و نامه

تر این که حل نشدن این مشکل ممکن است سبب کاهش نمرات دروس کتبی و اختالالت یادگیری شود و از همه مهم

های باالتر آموزان و معلمان در کالستری برای دانشو در نتیجه افت تحصیلی در فراگیران شود و مشکالت جدی

شد و نتوانند در آینده فرد مفیدی برای طور کل مانع پیشرفت تحصیلی و ارتقا به سطوح باالتر خواهد آورد و به بوجود

آموزان از نظر تحصیلی و روانی دچار چالش شده بودند اقدام به علت در چنین شرایطی که دانش خود و جامعه شوند

 یابی و پیدا کردن راه حل کاربردی برای برطرف نمودن مشکل نمودم.

 منابع گرداوری داده ها و اطالعات:

لیست و پرسشنامه، تر و اطمینان از صحت مساله از ابزار مشاهده، مصاحبه، چکیابی به اطالعات بیشتبه منظور دس

ی تحقیق سایرین استفاده نمودم که نتایج حاصل از تمامی موارد رفتار، مطالعه منابع و کتب معتبر و پیشینه یسیاهه

مولفه های اضطراب و استرس هنگام نوشتن، ضعف  ،از این میان موزان پایه ی پنجم بود.آدخطی دانشفوق دلیل بر ب

ورزی، عدم هماهنگی چشم و دست، عدم آگاهی از اصول نوشتن در باالترین سطح های دستعضالت دست و مهارت

آموزان علمان، والدین و دانشمل بدخطی از نظر ماعوو نارضایتی معلم و تنبیه از سوی وی در پایین ترین سطح 

ترتیب  به نویسیرعایت قواعد خوشان زمشاهده دست نوشته های  آنان گواه بر این بود که کمترین می داشت وقرار

 -فشار مناسب قلم بروی کاغذ -انتخاب شکل  هندسی  صحیح حروف-رعایت نوشتن کلمات روی خط زمینه شامل:

رعایت اندازه مناسب و یکسان  -فاصله مناسب بین حروف و کلمات در جملهرعایت  -رعایت پاکیزگی هنگام نوشتن

ی صحیح نحوه -ی نوشتن به ترتیب شاملرعایت اصول اولیه کمترین میزان حروف و کلمات در جمله می باشد.

استفاده از ابزار -فاصله مناسب چشم از کاغذ -رعایت نحوه ی صحیح گرفتن مداد در دست -نشستن روی صندلی

تابیدن نور مناسب بر روی کاغذ می باشد. همچنین  -قرار دادن صحیح کاغذ برای نوشتن -ناسب جهت نوشتنم

نمرات و سی رپنجم نشانگر آن است که وضعیت د یهنفری پای 5بررسی نتایج مربوط به عملکرد تحصیلی جمعیت 

کتاب  یآموزان به مطالعهدخطی دانشخوش نویسی آنان نیز در سطح کیفی بسیار پایینی قرار دارد. برای بررسی ب

 های موجود در این زمینه پرداختم.های معتبر و مقاالت علمی و پژوهش

 

 ت:تجزیه و تحلیل اطالعا

هایی که انجام دادم نشان داد که، از دیدگاه محققان و پژوهشگران مختلف دالیل بدخطی نتیجه مطالعات و بررسی

 به شرح ذیل است:

آموزان با اصول نواده، میزان تکلیف شب، تندنویسی، خط کتب درسی، آشنا نبودن دانشنقش معلم و خا-1

ها مانند اختالالت در عملکرد دست و انگشتان وجود بعضی از نارسایی -2. (75: 1396حوصلگی )سیف،خوشنویسی، بی

میزان زیاد تکالیف -3(. 21: 1390،کافمن،ن هاهاال) ندهد طور مطلوب انجامشود که کودک نوشتن را بهباعث می

سرزنش و -5(. 1396عدم استفاده صحیح از ابزار مناسب برای نوشتن )سیف،  -4 (.1397خانه و مدرسه )تبریزی،

 (.1397آموز )تبریزی،تحقیر دانش
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رفتار، منابع مطالعه، یلیست، سیاهههای انجام شده از طریق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، چکپس از بررسی

آموزانم آموزان به این نتیجه رسیدم که عوامل ضعف دانشی تحقیقات و نظرسنجی از معلمان، والدین و دانشپیشینه

 در بدخطی به شرح زیر می باشد:

 .نداشتند ی کافیانگیزه -2 .نبودند برخوردار کافی ذهنی رشد از -1:موزانآعوامل مربوط به دانش 

 حرکتی هماهنگی -5 .وجود نداشت هماهنگی دست و چشم نبی -4د.نبودن برخوردار ی کافیعالقه از -3

  .نداشتندیق بدن با فضای اطراف را تطب توانایی -6 .نداشتند

 و  ادند نادرست مشق سر و یا هانآطرز نوشتن  ها وبی توجهی اولیا به خط بچه :عوامل مربوط به خانواده

  کند. می فراهم را فرزندان بدخطی برای هاییزمینه هستند، بدخط خودشان که والدینی همچنین

 و زمان کردن ی فراهماندازه به کودک نوشتاری یهاتالش به نسبت  نگرش مثبت معلم :عوامل مربوط به مدرسه  

  اهمیت دارد. مناسب نوشتاری مطالب و فضا

 راه های موقتی جدید و اجرای آن ها:

ها برای کاهش بدخطی در ر اساتید انتخاب شده و راه حلباشد که با نظهای کاردرمانی شامل موارد زیر میتکنیک

(تکنیک روانی 4 آموزشی (تکنیک3 (تکنیک بیومکانیک2 عصبی-(تکنیک رشدی1: این پنج تکنیک اجرا گردیده است

 (مشاوره و آموزش به اولیا جهت کمک به فرزندان خود در منزل5 اجتماعی-

  (راه حل رشدی عصبی1

 یت عضالت کوچک و بزرگ دست در قالب بازی(: تقو1/1اجرای راه حل )

کنم. محیط را با پخش موسیقی شاد نمایم. آموزان برقرارصمیمانه با دانش سعی نمودم ارتباط (:1/1فرایند اجرا )

هایی که در تقویت عضالت ظریف و درشت دست دخیل هستند را اجرا نمودم، در ابتدا روی فعالیتی هایسپس بازی

هایی که عضالت ظریف دست ، سپس فعالیتو... کند کار شد، مثل پرتاب توپ در سبدا درگیر میکه عضالت بزرگ ر

. ابتدا به شکل غیرمستقیم در روند بازی نقش داشتم و اجازه دادم با و.. کند کار شد مانند: خمیر بازیرا تقویت می

صورت گروهی انجام دادم تا بتوانند در جمع  درمانی را بهمحیط بازی ارتباط برقرارکنند و اضطرابشان کم شود. بازی

نفسشان در گروه افزایش یابد. از با انگیزه حضور یابند و اعتمادبه های هدفمندبودن را یاد بگیرند و به انجام فعالیت

هر بازی را که دوست دارند انجام دهند، سپس بازی وسطی انتخاب شد گروهی که برنده شد به اعضای  آنان خواستم

 .ایزه داده شدآن ج

زد، کرد و بازی سایرین را برهم میآموزان در بازی گروهی شرکت نمیدر هر جلسه یکی از دانش (:1/1نظارت )

 کرد.داد و خودش به تنهایی بازی میگرفت و به آنان نمیمدام توپ را از سایرین می

جه رفتار نادرستشان کنم تا متوجه لذت ها را متوها صحبت کنم و آندر هر جلسه سعی کردم با آن (:1/1تعدیل )

 د .نبازی گروهی و ارتباط صمیمانه اعضا با یکدیگر شو

 (: تقویت هماهنگی چشم و دست2/1اجرای راه حل )

سرعت عمل و مدت و شوند را نوشتم ابتدا تمریناتی را که باعث هماهنگی چشم دست می (:2/1فرایند اجرا )

ها خواسته از آن سپس. ..پرتاب دارت و  مانند ترکردم.هر مهارت، تمرینات را سختزمان را یادداشت کردم. با تقویت 



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

4 

 

اشکال هندسی روی تابلو با توجه به فرمان من، نوشتن حروف، کشیدن  مانند:کنند  شد که تمرینات مرحله دوم را اجرا

 و.. اعداد و خط راست روی تابلو با چشمان بسته

تری داشتند و بسیار ها، پیشرفت کمتر بودند در انجام فعالیتاز بقیه ضعیفآموزانی که دانش (:2/1نظارت )

 شد.اند و همین امر باعث کندی اجرای طرحم میشدند که از باقی دوستانشان عقب ماندهناراحت می

 آموزان مد نظر قرار دادم تا باجهت رفع این مشکل بصورت انفرادی جلسات بیشتری برای دانش(: 2/1تعدیل )

 ها، به سطح دلخواه برسند.تکرار بیشتر فعالیت

 (راه حل بیومکانیک 2

 (: آموزش طرز صحیح نشستن  1/2اجرای راه حل )

ی نشستن آنان را بررسی نمودم. تمامی آنان خواستم که پشت میز بنشینند و نحوهآنان از   (:1/2فرایند اجرا )

کردند و سرشان را هنگام نوشتن روی ساعد یا اغذ نزدیک میکردند. سر را بسیار به کاصول نشستن را رعایت نمی

اختیارشان قرار دادم و خواستم که این اصول را رعایت کنند و اگر در اصول صحیح نوشتن را و...گذاشتند میز می

هرکس  همکالسیشان رعایت نکرد به او نیز متذکر شوند. نکاتی را که به آنها متذکر شده بودم را در برگه ای نوشتم و

کرد. در پایان کسی که بیشترین نمره مثبت را دریافت کرد یک نمره مثبت دریافت میکه این اصول را رعایت می

 .شدکرده بود یک جایزه به او اهدا می

گاه این نکات را رعایت نکرده بودند مدام هیچ ههای تحصیلی گذشتکه در طی سالدلیل اینبه (:1/2نظارت )

بردند و زمان زیادی جهت برگشتن به شیوه درست صرف کردند و این اصول را از یاد میتکرار می همان اشتباهات را

 شد.می

کردم در کالس های آموزشگاه را که خط خوبی داشت، از وی درخواستآموزان کالسیکی از دانش (:1/2تعدیل )

 تر کارکند.موزان ضعیفآحضور یابد و به من در آموزش کمک کند و در ساعات تفریح نیز با دانش

 

 

 (: آموزش طرز صحیح مداد گرفتن در دست2/2اجرای راه حل )

آموزان اشتباه بود، یا خیلی دستشان از نوک مداد ی گرفتن مداد نیز در بسیاری از دانشنحوه (:2/2فرایند اجرا )

... د که مناسب سایز دستشان نبود و کردنهایی استفاده میباالتر قرار داشت یا بسیار نزدیک نوک مداد بود. از مداد

مدادهایی با اندازه و نرمی مناسب در اختیارشان قرار دادم و قسمتی را که باید با انگشتان دست نگه دارند را چسب 

زدم تا یادشان بماند که همیشه از آن قسمت، مداد را نگه دارند. سپس با قرار دادن انگشت خودم بین انگشت شست 

 در باالی قسمت تراشیده شده و نشان دادن آن به دانش آموزان خواستم این عمل را تمرین کنند.  و اشاره و وسطی

مداد بین شست رفتند )گکودکان مداد را با کف دست میی عکس، با وجود توضیحات مکرر و تهیه (:2/2نظارت )

 گرفتند.می د(، یا بسیار نزدیک نوک مداد و باالتر از آنشداشته می دیگر نگه و انگشتان

از د. لذا باشهای مضاعف میجهت ایجاد روش صحیح گرفتن مداد نیاز به تشویق و فعالیت(: 2/2تعدیل )

استفاده کردم و همچنین مداد را در وضعیت مناسب بین انگشتانشان  ی مدادهای ضخیم و مثلثی شکل یا گیرهماژیک

 ل دادم.قرار دادم و در این وضعیت دستشان را با چسب نواری شک
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که شد و با توجه به اینآوردند باعث سوراخ شدن کاغذ میفشاری که بر روی کاغذ وارد می (:1/2/2نظارت )

 دادم اما درکشان از میزان فشار مناسب، کم بود.بسیار به آنان توضیح می

دی فشار بیاورید که ای را زیر کاغذی که در حال نوشتن بود قرار دادم و توضیح دادم در ححوله(: 1/2/2تعدیل )

شد، اما با انجام مکرر این تمرین متوجه شدند که چه میزان نوک مداد در کاغذ فرو نرود. در ابتدا مدام کاغذ سوراخ می

 فشار مداد، برای نوشتن کافی است.

 ی(راه حل آموزش3

 (: پر رنگ کردن حروف بصورت نقطه چین1/3اجرای راه حل )

گذاری و نظم و ترتیب حروف و آموزان در نوشتن اندازه کلمات و فاصلهکه دانشبرای این (:1/3فرایند اجرا )

 .خواستم با دقت زیاد آن را پررنگ کنندو انتخاب فرم و شکل کلمات ماهرتر شوند، جمالتی ساده در دفتر آنان نوشتم 

ررنگ کرده و یا هنگام آموزان کلمات و جمالت را ناقص و یا کثیف پپی بردم که بعضی از دانش (:1/3نظارت )

 کشانند.رنگ کردن، رنگ را به خارج از شکل حروف یا کلمات می

آموزان نوشتم و از آنان خواستم کردم و چند جمله زیبا در دفتر دانشدهی استفاده از روش سرمشق(: 1/3تعدیل )

  .کنند رنگ را با مداد رنگی یا ماژیک پررنگکلمات و جمالت کم

 (: استفاده از سرمشق دادن حروف، کلمات و جمالت2/3اجرای راه حل )

ی مناسب، روی تابلو برای اجرای این روش ابتدا حروف  ا د ز ژ ذ را با توجه به خط زمینه (:2/3فرایند اجرا )

نوشتم و توضیحات الزم را در مورد صحیح نوشتن آن دادم. سپس با توجه به حروف نوشته شده روی تابلو از آنان 

... اشاره کردند و خواستم و آموزان به کلمات آردتوان با حروف باال نوشت بگویند. دانشهایی که میکه کلمه خواستم

را همراه با  سایر حروف الفبادار خود بنویسند. سپس در روزهای بعدی در دفتر خود و با رعایت قوانین در دفتر خط

 .ویسندها را بنی آن آموزش دادم و خواستم آنکلمات مربوطه

آموزان در هنگام نوشتن لرزش دارد و حروف و کلمات را تغییر شکل پی بردم که دست دانش (:2/3نظارت )

 دهند.می

رود طرز درست گرفتن قلم میکه کار شما خوب پیشآموزان و اینضمن دلگرمی دادن به دانش :(2/3تعدیل )

آموزان آموزش دادم و گاهی تک دانشبهبزارها، را به تکها و کتاب و چگونگی استفاده از او نگاه کردن به سرمشق

 .شدم و این عمل را روزها ادامه دادمخود دست آنان را گرفته و به نوشتن مشغول می

نوشتند و برای من آموزان آن را میها ادامه دادم و هر شب دانشها را هفتهکه آموزش حروف و کلمهبعد از این

هایی روان، آسان و کوتاه از بزرگان را ها پرداختم. در ابتدا جملهها و سرمشق دادن آنهآوردند، به آموزش جملمی

های کوتاه بگویند. سپس آن را روی خط زمینه نوشته خواستم خود جملهو سپس انتخاب کردم و روی تابلو نوشتم 

ا انتخاب و کپی کرده و در اختیار های کوتاهی از بزرگان رآموزان جملهو آموزش دادم و برای تثبیت یادگیری دانش

 .آنان گذاشتم که در منزل با آن تمرین و تکرارکنند

آموزانم کلمات کردم، دریافتم که بیشتر دانشآموزان را بررسیکه نوشتن جمالت دانشبعد از این (:1/2/3نظارت )

کلمات را به خوبی رعایت  های حروف، شکل و قوسنویسند و نوشتن دندانهرا خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک می

 کنند.نمی



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

6 

 

آموزان خواستم از مداد یا خودکار شخصی خود برای نوشتن استفاده نکنند و ی دانشاز همه (:1/2/3تعدیل )

بیاورند و با آن بنویسند که این عمل کمک زیادی به نوشتن آنان  Bیا  HBهمه از روزهای بعد خودنویس و یا مداد 

 کرد.

 (: استفاده از روش تصحیح کردن امال3/3اجرای راه حل )

توانند در تصحیح کردن نویسی را رعایت کنند میآموزان گفتم: اگر بتوانند درستبه دانش(: 3/3فرایند اجرا )

نویسی آموزان ایجاد شد. بنابراین هر دانش آموزی سعی کرد نهایت درستدر میان دانشی کنند. شورامال به من کمک 

آموز بتواند امالهای گروه خود را تصحیح و برای او نمره بگذارد. بعد از گذشت چند روزی، چند دانشرا انجام دهد تا 

کردم و آنان با دقت فراوان به تصحیح امال آموزان انتخابهای دانشتر بودند برای تصحیح نوشتهخطرا که خوش

 .قش تصحیح کننده را داشتند ایجاد شدآموزانی که ننفس زیادی در دانشدوستان خود پرداختند که اعتمادبه

آموزان تصحیح کننده امال نظارت کردم و متوجه شدم که هنوز در تصحیح امال مهارت بر کار دانش (:3/3نظارت )

گیرند و این امر های دوستان خود میهای غیرضروری بر نوشتهکافی ندارند و به همین علت در بعضی مواقع اشکال

 بود.آموزان شده ین دانشباعث ایجاد اختالف ب

آموزان تصحیح کننده، الگویی از امال صحیح را ارایه دادم و گفتم فقط کلماتی را که به دانش (:3/3تعدیل )

مطمان هستند غلط است، باالی کلمات نادرست با خط خوش بنویسند و به کلماتی که از نظر درست بودن شک 

 خودداری کنند تا مشکلی پیش نیاید.گذاری دارند دست نزنند و همچنین از نمره

  (: استفاده از روش تمرین و تکرار4/3اجرای راه حل )

چه را که در زمینه نوشتن فرا گرفته بودند در ذهنشان آموزان آنخواستم دانشچون می (:4/3فرایند اجرا )

نویسم یا مطالبی را که به می آموزان خواستم با کلمات و یا جمالتی که در دفتر آنانتثبیت شود، هر شب از دانش

متن کوتاهی از اتفاقات جذاب زندگی و یا اعضای همچنین دهم در دفتر خود بنویسند صورت کپی به آنان می

های خود بخوانند تا نوشتن برای آنان تمرین و تکرار شود و به خوش بنویسند و برای همکالسیی خود با خطخانواده

 صورت عادت درآید.

آموزان در اما متوجه شدم که بعضی از دانشم آموزان را بررسی کردی دانشتکالیف نوشته شده (:4/3نظارت )

 .انجام تکالیف داده شده میل و رغبت گذشته را ندارند و برای رفع تکلیف کارهای محوله را انجام می دهند

ر آنان قرار دادم و از آنان جمالت زیبایی برای نوشتن انتخاب کردم و به صورت کپی در اختیا (:4/3تعدیل )

های شاد تزیین کنند و یا روی کلمات را با خواستم کلمات و جمالت داده شده را با استفاده از مداد رنگی و رنگ

 مدادهای رنگی پررنگ کنند که این روش کمک زیادی به حل مشکل کرد.

 شارکت دادن اولیا در آن(: استفاده از روش دادن تکالیف هدفمند و مناسب و م5/3اجرای راه حل )

پس از هماهنگی با معلم مربوطه به آنان گفتم، از امشب تکالیف و مشق شب را خیلی کمتر  (:5/3فرایند اجرا )

خط مشق بنویسید. اما باید دقت خـود را  5دهم تا بتوانید به خوبی آن را انجام دهید. بنابراین از امروز هر شب می

گفتم به نظر شما کدام قسمت کردم و میگـاهی قبل از نوشتن نظر خواهی می .در صحیـح نوشتـن انجـام دهید

ی زیبا خود را در پنج سطر با خط خوش تر است از همان قسمت رونویسی کنید و یا یک خاطرهکتاب برای شما جالب

 .بنویسید و بخوانید
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ه بعضی از آنان اصول و قواعد صحیح شدم ک آموزانم متوجههای دانشبعد از بررسی کردن نوشته (:5/3نظارت )

 نوشتن را رعایت نکرده اند که تعداد آنان اندک بود.

های ها را به طور جدی و مستمر ادامه دهم و همچنان فعالیتبا خودم اندیشیدم که همین روش (:5/3تعدیل )

داشته باشد دفتر حضور  متنوع دیگری فراهم آورم تا این مشکل هم به زودی برطرف گردد و گفتم هرکس خط بهتری

 ها ادامه دادم.های روی تابلو اعالنات را بنویسد و این روش را به طور جدی هفتهغیاب کارکنان آموزشگاه و اطالعیه

 ها(:  استفاده از روش خواندن کتاب فارسی از مشق6/3اجرای راه حل )

ی تاب از روی دفتر مشق شماست و کسب نمرهآموزان گفتم، از این به بعد خواندن کدانشبه  (:6/3فرایند اجرا )

آموزان در نوشتن هایتان دارد. این روش باعث شد که دانشخوانی شما بستگی به صحیح خوانی شما از نوشتهروان

 .دقت زیادی بنمایند تا در خواندن کتاب بخوانیم در مخمصه نیفتند

وانی کتاب بخوانیم از روی مشق خود، بازهم آموزان در روان خمتوجه شدم که بعضی از دانش(: 6/3نظارت )

خوانند چون در صحیح نوشتن آن های خود مکث و یا به زحمت آن را میمشکل دارند و روی بعضی از کلمات نوشته

 اند.دقت الزم را نکرده

ای کلمه کهآموزان برطرف شود بالفاصله بعد از اینکه مشکل خواندن و نوشتار این دانشبرای این (:6/3تعدیل )

را که بر اثر بدخطی قادر به خواندن آن نبودند، در گوشه ای از دفتر یاداشت کردم. بعد از اتمام خواندن، برای آن 

خوش در جای ی مورد نظر را با خطای در دفتر آنان نوشتم و خواستم کلمهای که قادر به خواندن نبودند جملهکلمه

 ی زیبا بنویسند.لمه یک جملهها جای دهند و یا برای آن کخالی جمله

 حروف کلمات، با کردن نقاشی  از هنردرمانی و (: استفاده7/3اجرای راه حل )

تمام وسایل الزم برای نقاشی را در و  مآموزان را به کشیدن نقاشی تشویق کرددانش (:7/3فرایند اجرا )

تر کنم، کاغذی را به آنان دادم ی را برایشان جذابکه نقاشبرای آن.اختیارشان قرا دادم. موضوع نقاشی را آزاد گذاشتم 

و خواستم با فرو بردن انگشتان در رنگ روغن، روی آن نقاشی کند. سپس با مداد رنگی نقاشی کشیدند. در جلسات 

ی بزرگی تهیه نمودم و از دانش آموزان خواستم به صورت گروهی بعدی نقاشی را بصورت گروهی برگزار کردم و پارچه

 .چه را که دوست دارند روی آن بکشندهر آن

دانستند و آموزان استفاده از ابزار نقاشی را به درستی نمیدر طی جلسات اول برخی از دانش (:7/3نظارت )

کرد، به همین دلیل در روند کار مشکل ایجاد شد، من نیز زمان زیادی برای آموزش نقاشی به آنان وسایل را پرت می

 نداشتم.

از مربی پرورشی کمک خواستم تا اصول اولیه کشیدن نقاشی و استفاده از ابزار را به آنان یاد دهد.  (:7/3تعدیل )

ی حمید را روی تابلو کنم. سپس کلمهاز دانش آموزان خواستم به تابلو نگاه کنند که چگونه با کلمات نقاشی می

ی گفته تم جمله ای برای آن بگویند. جملهکردم سپس با پرسش و پاسخ از آنان خواسنوشتم و به صورت موش نقاشی

را روی تابلو با خط خوش نوشتم. سپس از دانش آموزان « موش حیوان موذی است» آموزان را به عنوان شده دانش

 هایی پیدا کنند که بتوانند آن را نقاشی کنند خواستم، خودشان هم کلمه
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آموزان در ظارت کردم احساس کردم که بعضی از دانشآموزان نبعد از مدتی که بر کار دانش (:1/7/3نظارت ) 

توانند کلمات مناسب را انتخاب و نقاشی کنند و کردن کلمات مناسب و نقاشی کردن با آن ضعیف هستند و نمیپیدا

 از وضع موجود نگران و ناراحت هستند.

ت گروهی انجام دهند و پس از دو گروه تشکیل دادم و از آنان خواستم که این عمل را به صور  (:1/7/3تعدیل )

پیدا کردن کلمات مناسب، در نقاشی کردن آن به هم کمک کنند. سپس به تنهایی هر کس کلمه مورد نظر را در 

 دفتر خودش با خط خوش بنویسد که به یاری خداوند این روش هم موثر واقع شد. 

 اجتماعی -(تکنیک روانی4

 ق در فرایند یاددهی و یادگیری(: استفاده از روش تشوی1/4اجرای راه حل )

تر بنویسد به او جایزه خطگفتم هر کس این متن را خوش را انتخاب کردم ومتن کوتاهی  (:1/4فرایند اجرا )

خوش روی آن جمالت خوشایندی نوشته شده بود به آنان نشان دادم و گفتم هایی که با خطدهم. سپس برچسبمی

 د.ای تشویق خواهد شکند به نحو شایستهها جمع هر کس ده تا از این برچسب

آموزان متوجه شدم که این روش اثر خود را تا حد زیادی از دست داده است و دانش بعد از مدتی(: 1/4نظارت )

 .کنندها استقبال نمیمثل روزهای اول از این برچسب

هی به تشویق غیرکالمی مثل آموزان درکالس قدردانی کنم، گادانشتالش های که از برای این (:1/4تعدیل )

لبخند زدن روی آورم و یک کارنامه رفتاری تهیه نمودم و اصولی را که هنگام نوشتن باید رعایت کنند را در آن ذکر 

کردم و روی دیوار نصب کردم. بعد از گرفتن نمره مثبت بابت انجام کار مطلوب یا عدم تکرار کار نامطلوب، برچسبی 

کرد. به پنج عدد یک جایزه دریافت می بعد از رسیدن تعداد نمرات مثبتو شد او داده می به عنوان تقویت مثبت به

گیرم که این تشویق کنم و برایشان جشن میدر نهایت به آنان قول دادم که پس از اصالح خط همگی، کیکی تهیه می

 شد.بسیار موثر واقع 

 مواجه ی جوایز و کیکتهیه جهت ی الزمبودجه مینتا عدم مشکل با حل راه این اجرای طی در (:1/1/4نظارت )

 بنماید، خانواده کمکی نتوانست مدرسه باالی مخارج دلیل به نیز ایشان کردم،صحبت آموزشگاه مدیر با .شدم

 .نداشت مناسبی وضعیت مالی لحاظ از نیز آموزاندانش

ا و مربیان، خانواده و آشنایان خودم، از طریق کمک گرفتن از همکاران مدرسه و انجمن اولی (:1/1/4تعدیل ) 

 پولی را جهت تهیه جایزه و کیک جمع آوری نمودم و این مشکل را حل نمودم.

 های گروهی آموزان در کار(: استفاده از روش شرکت دادن دانش2/4اجرای راه حل  )

ها دم وظایف هر کدام از گروهآنان را به دو گروه تقسیم کردم و برای آنان سرگروه تعیین کر (:2/4فرایند اجرا )

را معین و مشخص کردم و گوشزد کردم که هر یک از اعضای گروه باید مسئولیت قسمتی از این روزنامه دیواری را 

های مخصوص های آن باید دست خط هر کدام از آنان باشد و بتوانند گوشه ای از آن را با نوشتهبرعهده بگیرد و نوشته

تر باشد روی خطهای آن زیباتر و خوشتر و دست نوشتهمه دیواری که از نظر محتوا جالبخود پرکنند و هر روزنا

دیوار سالن نصب کنم و همچنین از طرف من و مدیر به نحوی تشویق خواهند شد. روز بعد اعضای هرگروه مسئولیت 

دن حروف و کلمات با خمیر بازی، هایی نظیر درست کرپس از انجام این کار فعالیت. دادی خود را انجام میداده شده

 بود.که بسیار برایشان جذاب  انجام دادنددرست کردن حروف الفبا با نمد 
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آموزان کردم و متوجه شدم دانشآموزان را نظارتدیواری دانشی روزنامهمراحل انجام کار تهیه(: 2/4نظارت )

 چسبانند.دیواری میهای مختلف روزنامهرند و به قسمتآوها را از خانه میبرای رقابت با دوستان خود بعضی از نوشته

نوبت خواستم مطالب خود را در کشی و در ساعت کالس، بهدیواری آنان را خطروزنامه (:2/4تعدیل )

 گوشزد نمودم. ی الزم راهاکردم و راهنمایی کنند و من هم بر کار آنان نظارت دیواری یادداشتروزنامه

 آموزان(: برگزاری نمایشگاه خطاطی دانش3/4اجرای راه حل )

ای را که روی تابلو نوشتم را با خط ها یک روز را معین کردم و خواستم جملهبا مشورت آن (:3/4فرایند اجرا )

آموزان در آموزشگاه بر پا شده ی دانشبهمن نمایشگاهی از محصوالت همه 22زیبا روی کاغذ بنویسند. به مناسبت 

آموزان آموزشگاه به بهترین خط امتیاز ی دانشا نیز در معرض دید بقیه قرار دادم و خواستم که همهبود، خط آنان ر

 .دهند

ترسیدند که خطشان زیبا نشود و آموزان هنگام نوشتن بسیار مشهود بود، زیرا میاضطراب دانش(: 3/4نظارت )

 در نمایشگاه مورد تمسخر قرارگیرند.

ور شدم که هرکس در حد توان خود تمرین کرده و اول شدن شایسته کسی است که ها یادآبه آن (:3/4تعدیل )

ضمن اجرای مسابقه، موسیقی مالیمی جهت رفع استرس برای آنها پخش کردم  و گفتم .بیشترین تالش را کرده 

 کار نمایند.نفس عمیقی بکشند و سپس شروع به

 کمک به فرزندان خود در منزل ها جهت(: مشاوره و آموزش به خانواده5اجرای راه حل )

آموزان خواستم به اتاق کاردرمانی مراجعه نمایند تا درباره وضعیت تحصیلی و از والدین دانش (:5فرایند اجرا )

مشکالت آنان توضیحات الزم را ارایه دهم، تا با فهمیدن مشکل فرزندان خود به مرور زمان رغبت بیشتری پیدا کرده 

های آموزشی الزم در طی جلسه پخش شد و از هریک از ن در مدرسه شوند. همچنین فیلمو پیگیر وضعیت فرزندشا

والدین خواسته شد تا مشکالت خویش را بیان کنند و نظرات سایر افراد را بپرسند و راهی برای حل مشکل، با هم 

 د.فکری هم پیدا کنن

ی کاردرمانی لف از آمدن به جلسات مشاورههای مختآموزان با گرفتن بهانهاولیای برخی از دانش (:5نظارت )

گفتند او عقب مانده است و درمان نخواهد رفتند و امیدی به بهبودی فرزندشان نداشتند، به این دلیل که میطفره می

 شد.

های آموزشی و گذاشتن جلسات آموزش خانواده بصورت گروهی سعی کردم با دادن بروشور،کتابچه(: 5تعدیل )

 کنم. نظرشان را جلب

 ارزیابی اقدام ها:

مدیر  مدیر دفتر اقدام پژوهی استان، ،موزشگاهآپس از نشست های تخصصی متعدد که با حضور مدیر محترم 

موزشی جهت کاهش بدخطی در آآموزشگاه برگزار شد تصمیم بر آن شد تا شرایط معلمان  پژوهشکده استان و

(تکنیک 1موارد زیر است:تا تکنیک های کاردرمانی که شامل  های آموزشی مهیا شودآموزان با برگزاری دورهدانش

(مشاوره و آموزش به اولیا جهت 5اجتماعی-(تکنیک روانی 4(تکنیک آموزشی3(تکنیک بیومکانیک2عصبی-رشدی

با توجه و  باشد اجرا گردد. با توجه به نظر چند تن از معلمان پژوهنده برتر کشورمی کمک به فرزندان خود در منزل

جلسات مشاوره  ،موز در مهارت نوشتنآهای منحصر به فرد هر دانشویژگیتفاوت در موزشی و آهای وشعدد ربه ت
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والدین و معلمان به شناخت نسبی از کاردرمانی دست یابند و  آموزان،شفردی و عمومی برگزار شد تا با این روش دان

مدیر  رای با حضوجه به اهمیت بدخطی در جلسهبا تو هم در پذیرش راه حل های بعدی کاردرمانی پذیرا باشند.

آموزان در نظرگرفته نویسی برای دانشموزش خوشآ هایهگزاری دوررمعاونین و معلمان ساعات ب ،محترم آموزشگاه

 ت نوشتن از اهمیت باالیی برخورداررآگاه سازی معلمان در زمینه مها آموزان و والدین،موزش به دانشآدر کنار  شد.

پس از نقد و بررسی  ن جلسات آموزشی برای معلمان و همکاران اجرایی برگزار شد.اهمکاری نماینده معلم با .است

 بل اجرا و دسترسی بودند را با مشورت و هم اندیشی انتخابها که از لحاظ عملیاتی قالآن دسته از راه ح ،هاراه حل

 کردم.

 نتیجه گیری:

آموزان که فرزندان موفقی به جامعه تحویل دهند ق آرزوی اولیای دانشبا توجه به اهمیت نوشتن در مدارس و تحق

خط در موفقیت تحصیلی و برقراری ارتباط غیرکالمی و با توجه به تجربیات و تحقیقات فراوان مبنی بر موثر بودن دست

پیشگیری از آموزان اهمیت بیشتری دهند در خط دانشپذیرد. اگر مدارس به دستالزم است اقدامات جدی صورت

آموزان از افت تحصیلی آنان خط دانشایم چرا که از طریق اصالح دستآسیب های ناشی از آن گام مثبتی برداشته

جلوگیری خواهد شد، اضطراب و تنش ناشی از بدخطی کاهش خواهد یافت، تمایل به نوشتن و نامه نگاری افزایش 

نفس بیشتری در آنان شان خواهند داد، به دنبال آن اعتمادبهی بیشتری نآموزان به درس عالقهخواهد یافت، دانش

ماند، نگرش معلمان و والدین نسبت به  شکل خواهد گرفت، از آسیب های روانی ناشی از بدخطی به دور خواهند

را ی خود ای در آنان شکل خواهد گرفت تا استعدادهای نهفتهتوانایی های بالقوه ی آنان بیشتر خواهد شد و انگیزه

 خط دانش آموزان اصالح و قابل خواندن شد و باشد:نتایج حاصل از این تحقیق شامل موارد ذیل می شکوفا سازند.

شتن کاهش یافت، اعتماد به نفس افزایش یافت و استرس آنان هنگام نو آناننمرات خوشنویسی و نمرات دروس کتبی 

خواندن در آنان افزایش یافت و انگیزه ی بیشتری برای ، عالقه به نوشتن و درس دری هنگام نوشتن پیدا کردنتشبی

 انجام سایر کارهای هنری پیدا کردند، نگرش معلمان و اولیا نسبت به آنان مثبت شد.

ای برخوردار نقش معلمان ابتدایی نیز از اهمیت و جایگاه ویژه برای تحقق این امر کاردرمانگر رسالت سنگینی دارد. 

های ایی باید از راز و رموز و شگردهای آموزشی خط تحریری آگاه باشد و دستور العملاست، زیرا یک معلم ابتد

که خطی ارایه دهد تا فرزندان این مرز و بوم دچار معضل بدخطی نشوند. از اینمشخص و روشنی برای تمرین خوش

و در این راستا گام مثبتی آموزان را کاهش دهم توانستم با کمک معلمان و همکاران دلسوز آموزشگاه، بدخطی دانش

آموزان بردارم بسیار خوشحالم و خداوند بزرگ را شاکرم که این فرصت را در اختیارم را در موفقیت تحصیلی دانش

 ی سایران همکاران قرارگیرد.قرار داد و امیدوارم تا یافته های اینجانب مورد استفاده

 پیشنهادها
م شده، این اقدام خالی از نقص و مشکل نیست، بنابراین پیشنهاداتی های انجابا وجود رضایت از اجرای راه حل

 جهت ارتقا سطح کیفی آموزش به شرح ذیل بیان شده:

ن امری ضروری انویسی، برای معلمنویسی جهت آشنایی با اصول خوشهای ضمن خدمت خوشتشکیل دوره -1

 است.

 ابتدایی استفاده شود.ی اول مندترین معلمان در پایهترین و عالقهاز مجرب -2

 آموزان ایجاد شود.های اول در دانشنویسی در پایهعالقه و انگیزه برای زیبا-3



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

11 

 

 ود.اهمیت بیشتری داده ش در مدارس نویسیبه ساعات خوش-4

 خطی را رعایت کنند زیرا الگوهای مناسبی برای فرزندان هستند.خصوص پدر خانواده خوشهوالدین ب-5

 .های کودکان بدخط تمهیداتی اندیشه شودآموزان دقت شود و برای نوشتهفردی بین دانشهای به تفاوت -6

 در نوع تکالیف نوشتنی تنوع وجود داشته باشد.-7

 .خوش باشدخود معلم با اصول صحیح نوشتن آشنا و دارای خط- 8

آموزان عادی است، ن دیرتر از دانشآموزان، استثنایی هستند و روند پیشرفت و یادگیری آناکه این دانشدلیل آنبه-9

 .ها را نادیده گرفت خرج داده شود و خطاهای کوچک آنباید صبر و حوصله به

آموزی با توانایی باال داشته باشیم باید از همان دوران کودکی شروع به آموزش باید گفت که اگر بخواهیم دانش

های مختلف آموزان در سایر دروس، در حیطهدر نمرات دانشاین گفته از این بابت است که عالوه بر تغییرات . دهیم

 .ی با نشاط نیز مؤثر استهای زندگی و ایجاد روحیهشناختی و مهارت

 منابع

 الف( منابع فارسی

 آموزان، تهران، انتشارات متانا.(. بررسی اختالل دست خط بین دانش1394اسماعیلی،رضا )-1

ی ی ابتدایی، مجلهآموزان دورهنویسی دانشهای خواناموثر بر مهارت(. بررسی عوامل 1391جاوید، خسرو )-2

 ناتوانی یادگیری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

آموزان دوره ابتدایی، مجله تعلیم و تربیت (. نقش کاردرمانی در بهبود اختالل نوشتن دانش1395حوائی، ناصر )-3

 آموزش و پرورش استثنایی. . تهران، انتشارات5، شماره95استثنایی، سال

 های دست، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش(. رشد مهارت1394سلطانی، خدیو )-4

ی معلمان، ی ابتدایی ویژههای اولیه در دوره(. آموزش مهارت نوشتن: آمادگی1394صفارپور، عبدالرحمان )-5

 ران، انتشارات منادی تربیت.مربیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین، ته

 (.کاردرمانی در کودکان کم توان ذهنی، تهران، انتشارات آموزش و پرورش.1389فرهبد، مژگان ) -6

 های نوشتاری از پایه تا پیش دبستانی، تهران، انتشارات اشک.(. رشد مهارت1394لباف، سارا ) -7

ابتدایی، فصلنامه مطالعات روانشناسی و  زان دورهآمو(، عوامل موثر بر بدخطی دانش1395نویدبخش، سیما )-8

 ..2، شماره95علوم تربیتی، سال

 ب( منابع انگلیسی
1-Case-smith J., O'Brien JC., Occupational therapy for children and adolescents.7, editor: Elsevier Health Sciences, 

2015: 28(3):214-9. 

1-Feder KP. Majnemer A., Handwriting development, competency and intervention.  

  هاج( منابع سایت

2-www.siencedaily.com 
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 اقدام پژوه: هیوا محمودی

 مدرک تحصیلی:کارشناس روانشناسی عمومی

 سمت:آموزگار

 دوره تحصیلی:ابتدایی

 محل پژوهش: آموزشگاه استثنایی ساعی شهرستان مریوان

 1397-98لی  تاریخ پژوهش:سال تحصی

 کاهش را داون نشانگان با آموز دانش ناسازگارانه رفتارهای توانستم چگونه

 دهم

 با نیازهای ویژه)نشانگان داون( دانش آموزو رفتاری مشکالت ناسازگاری هدف پژوهش: کاهش 

 پرسش های پژوهش:

 شناسایی علل مشکالت رفتاری و ناسازگاری دانش آموز 

  دانش آموزو رفتاری اسازگاری روشهای حل مشکل ن ناساییش

 افزایش اعتماد به نفس تا حدی که بتواند فعالیت موثرداشته باشد

 تبیین مسأله در وضعیت موجود:

ستثنایی نزدیک به  سابقه خدمت ده سال می باشم که 6سابقه خدمت بنده در مراکز إ ماه می باشد .اینجانب دارای 

ام.از آنجا که های سطح شهرستان مریوان انجام وظیفه نمودهدبیرستان ده سال گذشته را به عنوان مشاور مدرسه در

تصــمیم  -توان داشــتم ،برای آزمون چالش وموقعیتی جدیداینجانب عالقه وافری به درمان و کار با دانش آموزان کم

 توان ذهنی در مدرسه ساعی ،بهره بگیرم.گرفتم از تخصص خود برای کار با دانش آموزان کم

ــش نفر دانش آموز دختر با نیازهای ویژه، راهنمایی نمودند. دو نفر جلد در بدو  ــه پایه ای،با ش ورود، مرا به کالس س

آموزان پایه اول را در سه سال به پایان یک ،رائیکا جلد دو و سه نفر دیگر جلد سه بودند.در مدارس إستثنایی، دانش

آموزان دختر و پسر می باشد.کالسی که باید چند ماه  می رسانند. مدرسه ساعی مدرسه ای مختلط متشکل از دانش

ــه  ــاختار کالس، عاری از هرگونه طراوت و زیبایی بود. همان جلس در آن خدمت می کردم،کالس کوچکی بود که س

شود.کم کم فهمیدم دانش آموز  سندروم داونی کالس ، به من نزدیک نمی  شدم یکی از دو دانش آموز  اول متوجه 

س شته "اسی در گفتار دارد.یکی از دانش آموزان داد زد : مذکور مشکالت ا در یک لحظه  ")رائیکا( وسایل وی را بردا

ها بزرگتر بود؛از وضعیت ظاهری وی نیز اقدام به پرخاشگری کالمی نمود.)رائیکا( از نظر جسمانی از دیگر همکالسی

ـــخص  بود که مراحل ابتدایی دوران بلوا را طی می های ظاهری به این خاطر بود که مدت فکند،این اختالوی مش

کرد.با این که در کالس دو نفر دارای اختالل نشانگان داون بودند پنج سال بود در پایه اول ادامه آموزش را سپری می

آموز دیگر آرام بود. در جلســات بعدی متوجه شــدم که و با توجه به اینکه این افراد معموال آرام می باشــند اما دانش

سد،تنها میهیچ کدا شنا ست تا م از حروف الفبا را نمی  شمارد ولی نمی 3توان سد.نه تنها طوطی وار ب ست بنوی توان

سط )رائیکا( دانش سایل تو شتن و شگرانه و بردا آموزان کالس، بلکه دانش آموزان کالس های دیگر از رفتارهای پرخا

ـــیدم از خودش بگوید ـــی را بخواند و کالمی بگوید؛ یا به خاطر  به تنگ آمده بودند. وقتی از )رائیکا( می پرس ، درس

گفت و قهر می کرد؛یا بخاطر ضعف در گفتار ،زیاد متوجه نمی شدم. تمام وسایل دانش خودپنداره منفی چیزی نمی

ـــیب می دید.حتی به من  ـــدند،هر روز دعوایی جدید؛ و بدتر اینکه ،خود وی در این دعواها آس اموزان گم می ش
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های جنسی بودند.چند بار با والدینش تماس گرفتم ک عامیانه می داد؛بعضاً تعدادی هم،فحشهای زشت و رکیحرف

 که حضور نیافتند.

ساله هم  5وقتی پرونده وی را مطالعه نمودم متوجه شدم دختر اول خانواده پنج نفره هستند. این خانواده یک دختر

شتند.آن سنتی بودند؛در پروندها از خانوادهدا شدم که تحت درمان دارویی جهت درمان بیش ای مذهبی و  ه متوجه 

فعالی اســت ،اما داروها ،داروی آرامش دهنده بودند.حس کردم که یک مشــکلی وجود دارد که هر وقت مصــرف می 

شی و  کرد مدتی سـر کالس مثل مجسـمه می خوابید؛هر چند شـاید باب طبع دانش آموزان و... بود اما اهداف آموز

شدم آنها نیز به، رفتارهای  درمانی مرا برآورده سه  که جویا  شی مدر ست آموز سرپر شی و  نمی کرد.از معاون پرور

شاره نمودند،نکته تمامی این  سایل دیگر دانش آموزان ،فحش دادن و... ا شتن و تهاجمی ،گریه ها ،داد و بیدادها، بردا

شده بودند.اما یک  شد و برایم که باعث تعجب من می مسألهمصاحبه ها،انجام فعالیت هایی بود ،که مثمر ثمر واقع ن

سم روزجهانی معلولین دیدم هر وقت با وسایل ورزشی حیاط بازی میجالب بود این بود که:می کند یا موقعی که مرا

صندلی شینم آرام بود دیگر اثری از کم توجهی بود و آرام روی  شسته بود یا موقع برگشتن از قلّه امام که در ما اش ن

 ی نبود.فعالیا بیش

در پایان یکی از جلســات آموزش خانواده که مشــاور مدرســه از من خواســته بود برگزار نمایم،متوجّه شــدم که مادر 

ــدن از وی تاکنون در  ــان و ناامید ش )رائیکا( هم حضــور دارند بعد از پایان جلســه پی بردم بدلیل رفتارهای دخترش

های دخترشان در مدرسه و مهمانی ها بسیار شرمسارند و اصالً به مدرسه حضور نیافته اند واظهار داشتند که از رفتار

ـــتن حرف های آنها گوش نمی دهد و با دیگران نیز همان رفتارها را دارد.با آنکه خانواده ای مذهبی اند ولی از برداش

تکنیک های  وسایل دیگران در مدرسه و مهمانی توسط )رائیکا( متحیّر بودند.با انعکاس احساسات و همدلی  و دیگر

 یادگار از مشاوره ،آن ها را آرام نمودم.تأکید نمودم که سعی خود را خواهم کرد که به فرزندشان کمک کنم.

علل هم .زیرا یابدکاهش توانست به نظر میکه این مشکل  می شوداز اینجا ناشی  پژوهی اقداماهمیت وضرورت این 

شخص تا حدودی برایم  شاور ب شده بودم هایی را به ذهنم متبادر می نمود، لذا از کاهش راه حل ودن و هم تجربه م

سوق می  صی هم مرا به انجام این اقدام پژوهی  شخ ست چند دلیل  شتم.الزم به ذکر ا شکل دانش آموزم یقین دا م

ضعیت )رائیکا( چگونه  سید و ضور می یافتند ،از من پر شان ح سه همراه فرزند داد،روزی یکی از والدین که در مدر

قتی گفتم در حال بهتر شدن است با لحنی تمسخر آمیز گفتند ،)پنج سال است که می گویند در حال بهتر است، و

ست!( همچنین  شده بود و من برای جبران مورد نظر  دانش آموزشدن ا شی و هم از نظر تربیتی رها  هم از نظر آموز

به این دلیل که هم عملی و –آن از  مدهنتایج بدســت آاین نقیصــه ملزم بودم که کاری برای وی انجام دهم.همچین 

ساده بودند  ستمدر  ستمی توان-کاربردی و هم  سایر همکاران ود ستفاده  شابه مورد ا اندرکاران امر تعلیم وارد م

 رد.یوتربیت قرار گ

 منابع گردآوری اطالعات

ستفاده کردم.در کالدر این پژوهش از روش آموزان س رفتار دانشهای مشاهده و مصاحبه جهت گردآوری اطّالعات ا

کردم.با استفاده از پرسشنامه خودساخته ثبت میKEEPها را در نرم افزارگرفتم و دادهبخصوص )رائیکا( را زیر نظر می

سال می سب اطّالعات از افراد بزرگ سخ بود به ک سواالتی باز پا شامل  سمی کوتاه که  سات غیر ر پرداختم.گاهاً در جل

هایی ضـروری بدسـت می آوردم و آنرا ثبت می نمودم. هم چنین با رجوع به منابع ،کتب و مدت از افراد مرتبط داده

مقاالت ، علمی فرضـیه های خود را همسـو با پیشـینه های علمی به چالش کشـیده و توانسـتم از دل آنها اطالعات 

 علمی را استخراج نمایم. 
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می کردند ،مشورت کنم بنابراین یکی از همکاران که  در ابتدا سعی کردم که با همکارانم که در پست مشاوره فعالیت

ــه آمده بودند ،و نیز با همکار دیگرم  با مدرک  ــال به این مدرس ــاوره بودند و امس وی نیز همراه اینجانب قبالً در مش

ــتان فعالیت دارند،مالقات  ــهرس ــاوره ش ــی بالینی و همچنین یک همکار دیگرم که در مرکز مش ــناس دکترای روانش

ابتدای کار شرح حال وی را توضیح دادم؛همه آنها توصیه کردند که به یک روان پزشک دیگر مراجعه نمایم  نمودم.در

ــد.همچنین آن-فعالی،چون آنها نیز مانند خودم مشــکوک بودند که )رائیکا( دچار اختالل بیش ــتی توجه باش ها کاس

ــرطی با )رائیکا(برقرار نما ــتند، که ارتباط بدون قید و ش ــتانه با وی همدلی اظهار داش ــایی دوس یم.هم چنین در فض

 نمایم.در بازی ها وی را زیر نظر بگیرم و از بازی درمانی برای درمان وی بهره بگیرم.

ــبکه ــرح حال )رائیکا( را برایش در ادامه از طریق ش ــی برقرار نمودم و ش ــکان تماس های مجازی با یکی از روان پزش

مرا راهنمایی نمایند.الزم به ذکر است در سال های گذشته بیشتر مراجعانی که فرستادم و خواستم که در این زمینه 

در هســـته مشـــاوره نتیجه نگرفته بودند را نزد ایشـــان ارجاع می 

 دادم،که در تهران به کار درمان مشغول بودند.

ــایت های  ــتجوی  isi,sid,open scienceدر ادامه در س ــروع به جس ش

ــلی را با نرممقاالت معتبر نمودم،مقاالت زبا ها و همچنین افزارن اص

ـــنایی  ـــد و با زبان آش همکاری خواهرم ،که وی نیز معلّم می باش

 نمودم.دارد،ترجمه می

مدّتی که گذشــت وی را به مشــاور مدرســه ارجاع دادم،که در یک 

ــد اقدامات زیادی انجام داده ــمی  متذکر ش ــه غیر رس اند؛ که جلس

اب نداده اســـت.و مرا به معلّم ســـال گذشـــته ارجاع دانش آموز مذکور به این روش ها جو

ساله و توانا بودند.ایشان نیز بیان نمودند که با توجه به اینکه بسیار به وی توجه نموده و خیلی  30داد.ایشان خانمی 

ــاحبه هایی که با مدیر ،معاونان و والدین انجام میکار کرده ــش ها جوابی نگرفته اند.با مص دادم،به اند اما از این کوش

ــی های  ــمی با والدین دیگر دانش آموزان و همکالس ــاحبه های غیر رس ــت می یافتم.در مص اطّالعات مورد نظر دس

شاهده رفتارهای دانش سه، همچنین م ستخدم مدر آموزان در کالس، اطالعات الزم )رائیکا(،م

ـــتر اطالعــات را در نرم افزار   keepرا جمع آوری می کردم وبیش

 دم.نمومیسازماندهی 

شان گفتند: سال قبل ای )رائیکا(نمی تواند آن جور که "در ادامه معلّم 

شویق می کردم و  شته او را ت سال گذ شاید ابراز وجود نماید . باید و 

باره مثل اول می  مدتی دو عد از  باز هم ب ـــد ولی  گاهی بهتر می ش

ــتفاده نکند.و از طرد  ــوه اس ــی که س ــعی کن که مقتدر باش ــد.س ش

.در مصــاحبه ای که با معاون مدرســه انجام دادم "نمودنش دوری کن

گفتند که دوست دارد سر صف تشویقش کنند ولی وقتی که دیگران را تشویق می کنند  ناراحت می شود و بسیار 

گریه می کند.فهمیدم که مقداری حســادت در وی وجود دارد که یا منشــأ مدرســه دارد یا خانواده.قبالً از خانواده 

شته و وی اطًالعات زیاد ب سال های قبل با وی ارتباط خوبی ندا دست نیاورده بودم.غیر از اینکه گفتند یکی دو معلّم 

ام های مشاوره و روان درمانی ،و به سراا کتب کتابخانهرا می زدند!بنابراین شروع کردم به جمع آوری منابع و نظریه

 رفتم.
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سه ویژگی درمانگر ،جو تقویت  ست که  شد را به وجود می آورند،جوی که افراد بتوانند کارل راجرز معتقد ا کننده ر

.توجه نامشــروط)پذیر و اهمیت 2.همخوانی)صــداقت(1پیشــروی کرده و چیزی شــوند ،که قابلیت شــدنش را دارند:

سیدمحمدی،3دادن( ساس بر ایجاد و تقویت ارتباط خود با )رائیکا( همت گذاردم که 1388.درک همدالنه ) (.بر این ا

روی از ســـه شـــرط راجرز بود. با دقت کافی دامنه لغات و اصـــطالحات وی را درک کردم .این را زمانی الزمه آن پی

شد وقتی با احتیاط ،من  شنج می  ضای کالس مت صطالح )قنی گیان( را بکار می برد ف شدم که هر گاه وی ا متوجّه 

شد و زمانی آن را بکار  شحال  شدم ،که خو ست دارد ، هم همان جمله را بکار گرفتم متوجه  سی را دو می برد که ک

کردند همین روش باعث شد که بتوانم به وی نزدیک شوم.در اسرع وقت وی را به ولی دیگران آن را توهین فرض می

گفتار درمانگر مدرسه که وی نیز ناامید شده بود، ارجاع دادم اما این بار با حضور و نظارت خودم،کوچکترین پیشرفت 

 ای چه از طریق تشویق کالمی تقویت می کردم.،چه از طریق اقتصاد پته های وی را به هر طریقی

سه کم شوم و اکنون دیگر براحتی حرفهایش یک ماه تحت آموزش گفتاردرمانگر مدر ستم با وی همکالم  کم می توان

شدم.در جریان یکی از بازی آموزان نقش نشآموزی ،به هر کدام از داآموزان در برنامه مهارتهای دانشرا متوجّه می 

شده بود)بازیهایی داده بودم وی نیز مادر یکی از بچه شسته بودم، به ها  درمانی(.ولی خودم کامالً خنثی گوشه ای ن

ضی عنوان می کرد ،در منزل بدلیل رفتارهای بچّه سیب دیده .به ذهنم خطور دکتر فر اش وی را تنبیه می کنند و آ

ه.بعد از جلسه ازش پرسیدم آیا وی را تنبیه می کنند، که فرضیه ام تأیید کرد شاید مکانیسم  فرافکنی صورت گرفت

شکیل دادم آنها نیز تأیید کردند که گاهی وی را تنبیه می کنند چون با خواهر  سه ای با والدین ت صله جل شد.بالفا

 کوچکش بد رفتار است.)برخالف اظهارات گذشته(.

دهد، به عواقب آن فکر نمی کند ،نمی داند برداشتن وسایل،دارنده  متوجه شدم ، وی زمانی که عمل خالفی انجام می

شاید هنوز در مرحله مالکیت دوران  شت و  سالگی مانده بود  4،5آن را  ناراحت می کند .و همه را در کیف می گذا

ا (. بنابراین خواســتم این حس را در وی القا کنم که برداشــتن وســایل صــاحبش ر1387)هنری ماســن، و همکاران 

شده.فهمیدم که این چرخه باید  سی القا ن شویق ولی ح آزرده می کند،فهمیدم که قبالً ، یا وی را تنبیه کرده اند یا ت

ستفاده از کیفش را محدود می کردم.هر  شت ،اجازه ا سایل دیگران را بر می دا شود.بنابراین یک روز که و یکجا قطع 

ــی نوعی تنبیه بود . ــناس ــت،فوراً وی را متوجه نمودم که چند این کار از نظر روان ش ــه ای ناراحت اس اما دیدم گوش

 دیگران نیز همین حس را دارند.

روزی که والدین یکی از دانش آموزان آمده بود حس غریبی در وی دیدم چون به شدّت مادر وی را در آغوش گرفت 

الدین حتماً در مدرسه حضور می فهمیدم خیلی دوست دارد والدین وی هم بیایند و برایش هدیه بیاورند؛ پس باید و

یافتند و ســطح توقعات خود را متناســب با توانایی وی تعدیل می کردند.کم کم فهمیدم بســیار به ابراز وجود ،عالقه 

 دارد.

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 پس از بررسی شواهد به نتایج زیر رسیدم:

  ضعف شواهد تشخیص اختاللADHD   در وی 

  اعمال خود، نقص در تعدیل هیجانات و اختالل در پاسخ مناسب به محرکات محیطی ضعف در پیش بینی پیامد 

  نادیده گرفته شدن توانایی های وی 

  نقص در ساختار کالس و تدریس 

 عدم برقراری ارتباط با معلمان گذشته و نگرش منفی وی از مدرسه و مدرسه از وی 
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 حل نشدن مسأله مالکیت 

 های اجتماعی کافینداشتن مهارت 

 راه حل های موقتی جدید و اجرای آنها

سازگاری رفتاری  ه به اختالالتبا توجّ سایل دیگراناو را می توان در )رائیکا( ،نا شتن و چه  ،،اذیت کردن دیگران بردا

بعد از اینکه تحقیقات الزم را برای تشخیص ،خالصه کرد،تفاوتی پرخاشگری ، لجبازی و بیبه صورت کالمی و چه با 

تی را انتخاب کردم تا حلهای موقّبرای بهبود رفتار شاگردم راه،ت ناسازگاری شاگردم به دست آوردم حّدرست در ص

  .بوجود آورم بتوانم تغییراتی در )رائیکا(  هابا انجام آن

 قبالً به والدین توصیه کرده بودم، وی را نزد روانپزشک دیگری ببرند ،وقتی پیگیر شدم   :ارجاع به روانپزشک

شخیص فهمیدم ست و بنابراین داروهای قبلی را تغییر داده بود.اکنون دیگر آن دانش  ADHDکه او نیز ت آموز نداده ا

 کسل نیست ،بلکه بسیار شاد سرحال می باشد.

 نکاتی که دکتر رئیســی ذکر فرموده بودند به مرحله اجرا در آوردم.در این بین ســعی  کردم که :خودبازبینی

ــیقی انجام دهم.میالنیتکنیک خودبازبینی را همر ــتثنایی در مبحث اه با موس ــی کودکان إس ــناس فر درکتاب روانش

های درمانی و آموزشی ناتوانی های یادگیری چندین روش را معرفی کرده است،که مهمترین آن روش آموزشی روش

شق سرم شی یا  شکار می پردازد.اول:خودآموز ست،که به تغییر افکار پنهانی و آ ساالن ،معلم و گیری از شناختی ا هم

تر می کند که بیشتر توجه خود را کنترل کند.در این بزرگترهاست.و تکنیک دوم خودبازبینی است که کودک را آگاه

، از ضبط صوت شنیده می شود،که باید حین اجرا های درسی گاهگاهی صدای مخصوصروش در حین انجام فعالیت

ای بهتر از سه این تکنیک را با موسیقی ادغام کنم و چه موسیقی کودک بگوید ،توجه داشته یا نه.من هم سعی کردم

سازگاری انجام داده آهنگ گوش  ساس می کردم که رفتار نا شال( زدن خودم.از این پس هر وقت  اح شم تار و نی )

هاً مغموم می نواختم . قبالً آموزش داده بودم گا یا غمیگنی خراش و بی معنی و  که هر وقت آهنگ گوش خراش  ،

واخته شـــد یعنی رفتاری ناســـازگار انجام داده اســـت ،او نیز فوراً خودبازبینی در افکارش، به صـــورت اتوماتیک و ن

سازگارانه انجام داده.کم شد، یعنی رفتاری  شاد نواخته می  کم متوجه ناخودآگاه انجام می داد.و هر وقت هم آهنگ 

سازگارانه وی در  سعی می کرد آهنگ شدم از آهنگ ها لذت می برد و رفتارهای  شه  ست، چون همی حال افزایش ا

 هایی را که دوست دارد برایش بنوازم و این ممکن نبود مگر اینکه رفتاری سازگارانه انجام بدهد.
 : سی به کیف ستر شمی  محدود کردن د شت من هم با ایجاد ارتباط چ سایل دیگران را بر می دا هربار که و

ــایلش یادآوری می کردم که به مدتی معین اجا ــی که وس ــی به کیفش را ندارد مگر با اجازه من یا کس ــترس زه دس

ــا گرفتن محرک  ــــد من از این کــار تنبیــه منفی نبود ،کــه هــدف،کــاهش رفتــار ب ــــده. قص دزدیــده ش

شتن وسایل آگاه تر باشد و بداند 1388خوشایند)سیدمحمدی، (باشد،بلکه هدف این بود که دانش آموز بر رفتار بردا

ــتن این و ــراا کیف دیگران می رفت از که برداش ــوح می دیدم هر بار که س ــی دارد. به وض ــایل با ارزش چه حس س

برداشــتن امتناع می کرد. چون دیگر فهمیده بود این کار ،حســی ناخوشــایند را در صــاحب وســیله گم شــده ،ایجاد 

 کند.در نتیجه دیگر از این اقدام سرباز می زد. می
 های علوم بود.اکنون گویی ها و تمرینات و درسع این کار از داستانایجاد یک ساختار کالسی حمایتی: شرو

همدالنه شـده -گرانهآن سـاختار خشـک معلّم شـاگردی ماه اول را تغییر داده بودم و تبدیل به یک سـاختار حمایت

ـــرایطی همدلی می ـــد، اما  در هر ش ـــت وی تذکر داده می ش ـــایس ـــد.مطابق تحقیق بود.عواقب رفتارهای ناش ش

 (.2013)برگمن
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 می خواستم فعالیت هایی به وی بدهم که در  :یا مسئولیت دادن به وی در مدرسه وز فعال کردن دانش آمو

شتباه  صورمن از دزدی ا ست ت ستش در جیب من ا سه نیز ابراز وجود نماید.یک روز دیدم که در عین ناباوری د مدر

آن به بعد )رائیکا(شد کلید دار کمد من و کمد اسباب بود!می خواست کلید کمد اسباب بازی را بردارد،این بود که از 

زدند چون مجبور بودند از وی اســباب بازی بازی ،و مســوول اســباب بازی ها.اکنون دیگر دانش آموزان وی را نمی

 ها به صورت تصنعی کاهش یافت؛ هرچند که اول راه بود ولی برای شروع بد نبود.بگیرند.این شد که تنش
 ـــر  تماس با والدین ـــه س ـــعیت )رائیکا(:خانواده را تفهیم کردم که مرتب به مدرس و پی گیری مرتب وض

شی  شم مقداری در کارهای آموز شته با شد که )رائیکا( برای اینکه چیزی برای گفتن به والدین دا بزنند.همین باعث 

 مخصوصاً ریاضی،تالش بیشتری داشته باشد.  

 انایی های )رائیکا(:در بازدیدهایی که والدین داشـــتند تعدیل کردن ســـطح توقعات والدین  متناســـب با تو

شد،گاهی فکر  شدند ،که باید مثل دیگر دانش آموزان یا مثل خواهر دیگرش با سیار پرتوقع می  ،والدین )رائیکا( گاه ب

می کردند که دیگر به جایی نمی رســد و بهتر اســت همه چیز را تمام کنند.من نیز ســعی کردم شــرایط جســمی و 

اسـتعدادهای )رائیکا( را برایشـان بازگو کنم و با هم اهدافی را متصـور شـدیم که وی بتواند به آنها برسـد.از ذهنی و 

ـــتن تا ده، ندجمله رنگ آمیزی ، تا حدی که از خطوط بیرون نز ـــمارش تا ده ،نوش .یا یادگیری جمع ،یادگیری ش

 یادگیری تا نشانه دهم کتاب فارسی و... 
 ـــابقه دو تعادل ـــری بازی ها و لی برگزاری مس لی با دیگر دانش آموزان:در زنگ ورزش، فهمیدم در یک س

مهارت خوبی دارد جالب بود که وی از رقابت کردن ابایی نداشــت و عاشــق بازیهای رقابتی بود و تنها در ورزش بود، 

شته شاید به این خاطر بود که انرژی انبا شد ، سرخورده نمی  ست  شک شد.این بوکه از  شتر اش تخلیه می  د که بی

شه  شت. وی در بازی با تاس به طرز باور نکردنی همی صاص دا ساعت های ورزش ده دقیق به یک بازی رقابتی اخت

ــر می  ــه اول یا دوم بود در بازی تعادلی که کتابی روی س ــه می برد،در لی لی همیش ــانس با وی یار بود و همیش ش

شتر مواقع اول بود در دویدن دور زمین جزو ن شتیم بی شد.اینک، دیگر دانش آموزان کمگذا شق فرات برتر می  کم عا

 وی می شدند و برای برنده شدن از وی راهنمایی و الگو می گرفتند.

  صورت بود :درمانیبازی شتر بازی هایی که طراحی می کردیم به این  کلید برقراری ارتباط من با وی بود.بی

بود به این صــورت به فضــای ذهنی بچه ها راه یافتم،قوانین که یک نفر باید نقش درمانگر ،پزشــک ،مکانیک یا ... می

آنها و صــحبت کردنشــان برای من قابل فهم تر شــد.در یکی از همین بازی ها بود که به تنبیه شــدن بدنی از ســوی 

والدین ،پی بردم.هم چنین با مشــخص شــده هر مشــکل یک بازی دیگر طراحی می کردیم که در آن دانش آموزان 

 طابق اهداف درمانی تغییر می دادند و باید رفتار مناسب را انجام می دادند.موقعیت را م

 یک روز که تقریبا در نقاشی بهتر شده بود  تمرکز و تقویت نقاشی و استعداد های وی و نصب در برد مدرسه

دفتر آن را به  و فقط با سه رنگ اصلی منظره زیبایی کشیده بود ،مثل روز های قبل نقاشی را به من داد،من  نیز در

نمایش گذاشتم ،که تحسین معلمان را در بر داشت.معاون مدرسه نیزدر برد نصب نمود این اولین اثر وی بود که در 

ــد.بعد از چند دقیقه صــدا جی) زدن )رائیکا( می آمد،که گفتند:  فالنی اســت دوباره بازم دعوا راه "برد نصــب می ش

سالن رفتم ک "انداخته سیمه به  سرا شده بود و می؛من هم  شمانش جمع  شک در چ ست مرا به خاطر ه واقعا ا خوا

شان  سی از اقوام یا والدین وی مراجعه می کرد اولین کاری که  می کرد ن صب اثر در آغوش بگیرد.از آن روز هر ک ن

 بود.  دادن آن نقاشی بود. از آن روز )رائیکا( دیگر آن دانش آموز پرخاشگر قبل نبود.تنها در پی خلق اثری دیگر
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  سه مهارت سه جل آموزش مهارت های زندگی به والدین و دانش آموز: خانواده وی را همراه دیگر والدین در 

سه  سات آموزش خانواده مدر شرکت دادم و تاکید کردم در جل سی  صورت کال شم و برقراری ارتباط موثر ب کنترل خ

دادم تا همه با هم بتوانند این مهارت های را  هم شرکت نمایند همین مهارت ها را به خود دانش آموزان آموزش می

 فرابگیرند.
  مشــاوره فردی:هر روز یک جلســه مشــاوره فردی، به ســبکی که در مدارس عادی انجام می دادم،برگزار می

کردم، اما با تفاوت هایی و در زمانی کوتاه تر.در این جلسات که بیشتر زنگ آخر بود و بقیه دانش آموزان را ده دقیقه 

تر راهی سرویس می کردم، هر دو بر روی صندلی هایی روبروی هم در فضایی آرام می نشستیم.در این جلسات زود

 پذیرش بی قید و شرط و درک همدالنه مرا درک کرد و مقاومت هایش شکست و بهتر به درمان جواب می داد.
  )استفاده از آرام سازی جسمانی)ریلکسیشن 

  برای وی مطابق با اهدافی که در نظر داشتمتعیین تکالیف برای کالس و خانه 

 (استفاده از اقتصاد پته ای)ژتونی 

 ارزیابی اقدامها

ست. دوماه که از  شده ا ست که تغییراتی در )رائیکا(ایجاد  شاهده ا اکنون راه حل ها را اجرایی نموده ام ،کامالً قابل م

صالً اجاز شروع کنم.اوایل ا سمی را  ستم آموزش ر شت ،توان سه گذ کرد ه باز کردن کتاب را نمی داد، اگر باز میمدر

 بسیار بی عالقه بود.کم کم نوشتن اعداد را شروع کردیم االن تا ده می شمارد و تقریباً نماد اعداد تا ده را می نویسد.

از ماه سوم و چهارم در شمارش و مجموعه سازی و تکمیل پازل و ماز تبحر پیدا کرد.مفهوم جمع را یاد گرفت و می 

را از روی شکل بنویسد.نشانه الف،د،ت،و،ر،ن را می شناخت و می نوشت  5توانست با راهنمایی من،یک جمع تا عدد 

که در "و درس های مربوط به آن را می نوشت و می خواند.یک روز که والدین مراجعه کردند ،باز خورد آنها این بود، 

ست،تکالیفش را خودش انجام می شده ا سیار آرام  ستور هد و دیگر آن بهانهدمنزل ب ست.با د شگر قبل نی گیر پرخا

 "ایم.روان پزشکش داروهایش را قطع کرده

دوســت داریم، )رائیکا( همیشــه در کالس حاضــر  "بچّه ها اکنون کامالً مثبت نگر شــده بودند و اظهار داشــتند 

ـــد،دیگر ما را نمی ـــیم می کنیم.اجازه می دهد از زند ،خوراکیباش ـــبابهایمان را تقس ـــتفاده بازیاس های کمد اس

 ."کنیم.دیگر فحش نمی دهد.دیگر وسایلمان را نمی دزدد

منتظر بازخورد از جانب دیگر معلّمان  و عوامل مدرســـه هم بودم.تا اینکه یک روز )رائیکا( به دفتر مراجعه کرد و در 

ــه گفت: ــرایدار مدرس ــت یک مهمان به کالس بیاورد؛ناگهان س ــه ) "زد و اجازه می خواس رائیکا( هنوز هم در مدرس

ست، حتما دوز داروهایش را باال بردن  سه نی ست؟ فک کردم دیگر در مدر شت "ه شی ، اظهار دا ست آموز سرپر .

سال گذشته بدبختمان کرده بود،همیشه کتاب ها و کیف دانش آموزان دیگر را به بیرون پرت می کرد.ولی امسال ":

ست ست،کارهایش را خودش انجام می. آری االن دیگر آر"خیلی تغییر کرده ا دهد ،هیچ وقت نمی گذارد نامرتب ام ا

بوســد بینهایت به بیند وی را میخواهد دخترم را همراهم ببرم و هر بار که دخترم را میو ژولیده باشــم!همیشــه می

شــکل می کند.محبت؟!از جانب کســی که می پنداشــتند با این واژه بیگانه اســت؟شــاید به این وی ابراز محبّت می

 ام تشکر کند.ام را انجام دادهخواست از من که وظیفه

 نتیجه گیری 

س سئله ای پیش می آید . اولین قدم این  سد وقتی م سئله چرا بوجود آمده ؤبه نظر می ر ال پیش می آید که این م

اص ، از کجاست؟ قدم بعدی ، پیدا کردن علل مشکل است؟ البته ممکن است یک مسئله خ است؟ مشکل چیست و
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به احتمال زیاد مشــخص می گردد.  ،از علل متفاوتی ناشــی شــود. اما با مطالعه دقیق مســئله ، علل اصــلی مســئله

 ص زمان پیدایش مسئله خود خیلی مهم است . چون علت را تا حد زیادی مشخص می نماید.یتشخ

گی ، بی تفاوتی ، ضـــعف ، عبارت از حســـادت  ، لجبازی ، پرخاشـــگری ، بی حوصـــل اختالالت رفتاری دانش آموز

صیلی شگری کالمی و فیزیکی و... تح شلوغی ،جی) و داد ،پرخا سایل، شتن و صحیح بردا شیوه های  ستفاده از  که با ا

رفتارهای نابهنجار رو به خاموشی رفت . گردید و  بهنجار جایگزین اصالح وحذف رفتارهای غلط ، رفتارهای درست و

اصرار  بسیار زیاد بوده است. سپس با استفاده از تاکتیکهای عملی و دانش آموز ماه اول سال رفتارهای ناسازگرانه2در 

شیوه سیار کاهش یافت و،های کاربردیبر  سیاری از آنها از در ماههای بعد رفتارهای نابهنجار ب بعد  بین رفت. حتی ب

یســت دانش آموان بد و بی به طور چشــمگیری کاهش یافت .دیگر در ل نابهنجاریهای دانش آموز از اجرای راه حلها ،

بت به ســنظم کالس مشــاهده نشــد.با اغلب همکالســی هایش بر خالف گذشــته رابطه دوســتانه برقرار نموده بود.ن

همکالســی هایش مهربانتر و با آنان در کارهای گروهی و بحثهای جمعی همکاری می کرد.او عزت نفس باالیی پیدا 

شگری م سئولیتهایی که به او محوّکرده بود و به طور مثبت و بدون پرخا شگاه با م ست در محیط آموز شده ی توان ل 

سیار آرام ،با محبّ،بودند،ابراز وجود نماید. در کالس  شد،به جای خطیبوِیژه ب شتر ت و مفید می با خطی کردن میز،بی

زنگ تفریح ،بر  با زدن حاالکه او به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و کشد .به نظر می رسداشی های زیبا مینقّ

بت به او نظری سمان و پدرش هم بر خالف گذشته نخالف قبل ،از جایش بلند نمی شود.خوشبختانه نظر مدیر ،معلّ

 مثبت و قابل ارزش می باشد.

پذیر بزنم و با این توجیه وسایل بازی را در اختیارش قرار من هم می توانستم در این موقعیت ،به وی برچسب تربیت

ی و تحقیق و تالش در جهت رفع مشکل دانش آموزم سر باز بزنم.اما من این کار را نکردم چون فلسفه دهم و از سع

 چشم داشت و لذّت بردن از کار کردن.آمدنم به ساعی،سعی بود ؛در جهت خدمت بی

 پیشنهادها

 پیشنهادات برخواسته از تحقیق شامل موارد زیر می باشد.

 های رفتاری شناختی و...موضوع روان شناسی رشد و تکنیک هایی برای معلمان بابرگزاری دوره

 استثنایی مدارس در بازی اتاق آموزش بازی درمانی و موسیقی درمانی به والدین و معلمان و نیز تشکیل

 تخصیص مشاور، معاون پرورشی ،دبیر تربیت بدنی،کاردرمانگر و گفتار درمانگر در مدارس استثنایی

 و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد بهتر است برای شناسایی 

 از تکنیک ارجاع ترس نداشته و در صورت نیاز مراجع را به متخصص ارجاع دهیم

ستفاده نمایند. این پ وهش بندهژپ سازگار دارند می توانند از آن ا وهش در مورد دانش ژبرای کسانی که دانش آموز نا

 نیز آن را انجام دهند. پسره مندان می توانند در مورد دانش آموزان صورت گرفته است عالق دخترآموز 

 منابع

 به  توجه با کودکان رفتاری مشکالت بر درمانی نقاشی تاثیر پوربابایی؛النازحسن،سهیلی،جمال الدین، بررسی

 کیفیت

 1395آنها،فصلنامه علوم رفتاری، کالبدی محیط

 شی م سدی گندمانی،رقیه،اثر بخ سائیان،عباس،ا شکالت رفتاری نوجوانان کم توان ن هارت های اجتماعی برم

 1395ذهنی،دانشکده علوم انسانی،بجنورد،
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 akhosro.blogfa.comسایت   

 ،1390فیروزبخت،مهراد ،فیرس،ای جری و تیموتی،جی ترال،روانشناسی بالینی مفاهیم،تهران،رشد 

  1389میالنی فر،بهروز،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی،تهران،نشر قومس 

 1388دی،یحیی،کری،جرالد،نظریه ها و کاربست مشاوره و روان درمانی،تهران،ارسباران،سید محم 

 ،1380یاسایی،مهشید،ماسن ،پاول و همکاران،رشد و شخصیت کودک،تهران،نشر مرکز 
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 ی که در بورد مدرسه نصب شد      حل ماز ها که تبحر داشتاولین نقاش
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 سال انتهای و سال ابتدای های آمیزی رنگ و نقاشیها تفاوت                    
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 قدام پژوه: معصومه صفرزاده افروزیا

 مدرک تحصیلی: کارشناس ریاضی کاربردی

 سمت فعلی: آموزگار

 دوره ی تحصیلی: ابتدایی

 مازندران -محل پژوهش :دبستان غیر دولتی تمام الکترونیک پیشگامان شهر بابل

  1397-98تاریخ پژوهش: سال تحصیلی 

 زشی، توانستم عالقه ی چگونه با طراحی بازی های خالقانه ی هنری و ور

 دانش آموزانم را به درس امال افزایش دهم؟
 هدف پژوهش:

ــتفاده از طراحی بازی های خالقانه ی ورزشــی و  افزایش عالقه دانش آموزان پایه ی دوم به درس امال با اس

 هنری 

 پرسش های پژوهش:

 چگونه می توانیم عالقه ی دانش آموزان را به درس امال افزایش دهیم؟ -

 ا طراحی بازی های ورزشی می تواند، در عالقه مند نمودن دانش آموزان به درس امال تاثیر داشته باشد؟آی -

 آیا ادغام درس امال با درس هنر می تواند موجب افزایش عالقه ی دانش آموزان به درس امال شود؟ -

 درس امال افزایش داد؟ آیا می توان با طراحی بازی های خالقانه ی نوشتاری، عالقه ی دانش آموزان را به -

 تبیین مسئله ی موجود: 

با شروع سال تحصیلی و شناخت دانش آموزان، دریافتم که برخی از دانش آموزان درنوشتن امال ضعف دارند و قادر 

به پاسخگویی انواع سواالت امالیی مانند کامل کردن کلمات با حروف جا افتاده، نقطه گذاری متن و یافتن اشتباهات 

سفانه در مقابل تمرینات نوشتاری بیشتر هم متن نی شتباهات فراوانی دارند. متا ستند و برخی در کلمات نوشته نیز ا

مقاومت نشــان می دهند. در ضــمن عالقه ای به زنگ امال از خود نشــان        نمی دهند، دوســت ندارند غلط های 

شق امالیی را تمرین و تکرار کنند. با توجه به اظهارات والدین در ج شتن م سه ی اولیا و مربیان، دانش آموزان از نو ل

شب خسته می شوند، آن را بسیار بی عالقه می نویسند، هیچ دقتی در نوشتن ندارند و تا جایی که بتوانند از نوشتن 

 امال اجتناب می کنند. 

 منابع گرد آوری داده ها و اطّالعات:

 دست آمده است:اطالعات مورد نظر در این مطالعه از دو بخش زیر به 

 پیشینه ی نظری تحقیق: -

ــینه ای این تحقیق گردآوری  ــایر منابع اطالعاتی ، بخش نظری و پیش ــتفاده از کتاب ها ، مقاالت و س با اس

 شده است.

 جمع آوری اطالعات عملی: -

شتن در دو نوبت، قبل و بعد از صوص عدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال و نو انجام  جمع آوری اطّالعات در خ

 اقدامات با روش های زیر صورت پذیرفت:
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 نمودار راههای مختلف جمع آوری اطالعات قبل و بعد از انجام اقدامات

 تجزیه و تحلیل اطالعات:

می توان نمودار زیر را که به صورت مدل استخوان ماهی طراحی شده است، جهت  1براساس نتایج حاصل از شواهد 

 ثر بر عدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال معرفی کرد.جمع بندی عوامل مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار استخوان ماهی)عوامل موثربرعدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال(

 

 راههای موقتی جدید و اجرای آنها:

علمی،  باتوجه به اطالعاتی که در شواهد یک جمع آوری و دسته بندی شد و هم چنین مطالعه ی کتاب ها، مقاالت

پژوهش های انجام شده، مجالت رشد و تجربیات همکاران و اساتید با تجربه و هم چنین تجربه ی شخصی، راه حل 

 هایی برای رفع مشکل و بهبود عالقه ی دانش آموزانم به امال ارائه نمودم. 

 راه حل های انتخابی:

 ری و قورچیان در مورد تغییر نوع)طبق عقیده ی ذوالفقاطراحی امالهای تصویری و ادغام با هنر  -1  

 تکلیف و عالقه به نقاشی و کاردستی(.    

 باتوجه به این که متوجه عالقه دانش آموزان به تصاویر و رنگ آمیزی شده بودم ، برای زنگ های آموزش     

 ها بنویسند.امالیی که در طول هفته داشتیم ، تصاویری آماده نمودم و از دانش آموزان خواستم تا داخل آن   
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 برخی از انواع امالهای تصویری برگزار شده در کالس : امالی ماری ،الک پشتی، صدفی، توپی و ...      

 ادغام امال و هنر
 

 

 

 

 

 

 

 )طبق نظریات شاه محمدی، آتین ،امالیی –بازی خالقانه و معلم ساخته ی ورزشی  6طراحی   -2 

 همکاران، مصلح وهمکاران و رحیمی و همکارانش که بر تاثیر اسپروز، ابوبصیری، اسمعیلی، اسالمی و    

 مثبت ورزش بر یادگیری تاکید داشتند (.    

ــی     ــم بگو»، «دوز کلمات» ، «پرتاب به هدف»، « بگرد وپیدا کن»امالیی با نام های  –بازی های ورزش ، «در گوش

بازی در محوطه ی کالس و حیاط مدرسه انجام همراه با تحرک و ،  فارسی برای هر درس« ماروپله »و« چرخ وفلک»

 شد و با استقبال بسیار زیاد دانش آموزان روبرو شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادغام امال و ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 )تجربه ی شخصی پژوهنده و نظربرگزاری بازی های امالیی متنوع گروهی و انفرادی در کالس  -3 

 رنسب و همکاران ، زارع و همکاران  و صفوی برهمکاران و مشاوردبستان،  هم چنین تاکید ذوالقد   

 استفاده از وسایل کمک آموزشی و اثر تمرین وتکرار(.   
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صفرزاده افروزی،    سواری ) ساخته ی منچ مارپیچی ، مارو پله فارسی، دوچرخه  ستفاده از بازی های معلم  (و 97با ا

سفره شکی و ... مراحل بعدی ایجاد عالقه  هم چنین روش های دیگر امال مانند امالی بادکنکی، امالی  ای، امالی مو

 ی دانش آموزان به درس امال را انجام دادم.

بازی 

های 

معلم 

 ساخته ی نوشتاری

 ) تجربه ی شخصی پژوهنده (.ارائه تکالیف تصویری برای برطرف کردن مشکالت امالیی -4

سیار زیاد دانش آموزانم به نقا      شی و رنگ شدم، سعی کردم از این عالقه به هنر، از طرفی چون متوجه عالقه ی ب

ستفاده نمایم مهمترین خصوصیت این نوع تکالیف این است که  .نقاشی و رنگ برای تنوع بخشیدن به نوع تکالیف ا

 .به دلیل همراه بودن با دست ورزی، برای دانش آموزان بسیار جذاب است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف دست ورزی و نوشتاری

 ) نظر همکاران(نش آموزانتشویق دا -5

 ) نظر همکاران و تجربه ی شخصی پژوهنده(تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی برای والدین  -6 

 ارزیابی اقدام:
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ــی به نام  ــاس عالقه ی دانش آموزان به نقاش ــتاری و طراحی نوع جدیدی از تکالیف و امال براس تغییرنوع امالی نوش

امالیی، باعث عالقه مندی دانش آموزان به  -القانه ی نوشــتاری و ورزشــی امالهای تصــویری و طراحی بازی های خ

 درس امال و در نتیجه بهبود وضعیت نوشتاری و پیشرفت چشمگیر آنها گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

سه ی  مقای

 نمودارهای مشاهده ی بی عالقگی دانش آموزان به امال قبل و بعد از اقدام پژوهی

سند، اما این 48حدود  داماتقبل از انجام اق ست ندارند تا امال بنوی صد اوقات، دانش آموزان ابراز می کردند که دو در

 درصد کاهش یافت. 6آمار بعد از انجام اقدامات به 
نتایج واقعه نویسی نیز بیان می کند که عدم عالقه به نوشتن موجب ضعف نوشتاری شده و این امر کم کم  بین اکثر 

سر ضعف در بقیه ی دروس نیز       می گردد و دانش دانش آموزان  شتاری موجب  ضعف نو ایت می کند. همچنین 

آموزان به روش های غیرفعال نوشتاری عالقه ای ندارند، اما بعد از انجام اقدامات برای رسیدن زنگ امالی سرشار از 

 تحرک و بازی لحظه شماری می کنند. 

ـــنجی از دانش آموزان ن همچنین ـــان می دهد که قبل از به کار بردن روش های جدید امالگویی،  نتایج نظرس ش

ست ندارند ولی  شند، اکثر آنها درس امال را دو شته با شتن ندا شود که عالقه ای به نو شتباهات امالیی باعث می  ا

                         امالی پای تخته ای و بازی های امالیی را دوست دارند.
 وزان قبل از اقداماتجدول نظرسنجی از دانش آم
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 مقایسه ی نمودارهای نظرسنجی از دانش آموزان قبل و بعداز اقدام پژوهی
ـــبی بود و  ـــن مخاطبین به دنبال راه حل مناس طبق نظرات همکاران می توان به کمک تجربیات و با توجه به س

درصـــد از 30اســـتفاده نمود. حدود  همچنین می توان از بازیهای نوشـــتاری برای تنوع بخشـــیدن به زنگ امال هم

درصــد از آنها تاثیر زیاد تشــویق و نوع  50همکاران بر نقش زیاد روش تدریس و بازی آموزشــی عقیده دارند. حدود 

ــیار زیادی در عالقه مندی به درس  10تکلیف را بیان کردند و تنها  ــد معتقدند که بازی های گروهی، نقش بس درص

در مورد نحوه ی انجام کار و نتایج حاصله به همکاران ارائه گردید و در پایان پرسشنامه  زمانی که گزارشی امال دارد.

توسط همکاران تکمیل گردید، طبق نتایج پرسشنامه نظر برخی از همکاران تغییر کرد و در مورد نتایج حاصل شده 

شاهد رفتار دانش آموزا شنودی نمودند. برخی از همکاران نیز که گاه گاه  شتاری و ابراز خ نم در طی انجام بازیهای نو

 .ورزشی بودند، نظرات مساعدی را در مورد انجام این راهکارها داشتند

والدین نیز اظهار داشتند که فرزندانشان امالهای تصویری را بسیار زیاد دوست دارند. از زنگ های امالی ورزشی نیز 

 ی کنند.کنند و از هیجان و عالقه ی خود در خانه صحبت متعریف می

شویم که دانش آموزان  سی و امال در قبل و بعد از اقدام پژوهی متوجه می  شیابی یادگیری فار سه ی فرم ارز از مقای

در یادگیری سرفصل های آموزشی نیز موفق تر بوده اند وبیشتر آنها از سطوح عقب نمودار که نیاز به تالش بیشتر و 

 عنی خوب و بسیار خوب رسیده اند.قابل قبول بوده است به سطوح جلوی نمودار ی

 

   

 

 

 

 

    

 

 مقایسه ی نتایج فرم ارزشیابی قبل و بعد از اقدام پژوهی  

 

ـــعیت عالقه ی دانش آموزان به درس امال را در نمودار  ـــرفت و بهبود وض و در نهایت می توان عوامل موثر در پیش

 .صه کرددرختی زیر خال
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نمودار درختی، 

عوامل موثر در 

عالقه مند 

 نمودن دانش آموزان به درس امال

 نتیجه گیری:

مسائل فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، تغذیه، بهداشت و  می دانیم که مشکالت یادگیری کودکان ارتباط تنگاتنگی با

ا واکنش های نامناسبی از طرف مسائل مربوط به محیط آموزشی و ... دارد . دانش آموزی که در نوشتن ضعف دارد ب

 والدین و معلمان مواجه می شود که در نهایت باعث تنفر از مدرسه و عدم عالقه به آموزش می شود.

شند، اما به دلیل اینکه محیط آموزشی و نحوه  ستعدادهای نهفته ای برخوردار با ست که دانش آموزان ما از ا ممکن ا

ــداری ما برا ی آنها جذا ــت ی تدریس و کالس ــتعدادها در آنها بالقوه بماند و فرص ــد، این اس ــته باش بیت کافی نداش

شکوفایی پیدا نکند. همچنین می دانیم که یک سر مشکالت  نوشتن و امالی کودکان، ممکن است به خاطر تدریس  

ــد، دانش آموزان هم ــیوه های نوین و فعال باش ــتفاده از ش ــلگی او در اس ــت معلم و یا کم حوص از  ناکافی و نادرس

یکنواختی و بی تحرکی خسته شوند و به آن درس عالقه ای نشان ندهند. هرچند که ماهیت درس امال در برنامه ی 

درسی ما از انعطاف پذیری کافی برخوردارنیست و جزه دروس سخت و مشکل محسوب می شود، بنابراین مسئله ی 

 حساسی است که باید روی آن کار کرد.

وزی پیدا می شــود که از زنگ ورزش گریزان باشــد و به بازی عالقه ای نداشــته باشــد. از طرف دیگر کمتر دانش آم

شود. پس به این  شاط او می  سالمت و ن شد و  سان دارد و باعث ر سرشت ان شه در  همانگونه که می دانیم تحرک ری

ـــکل عدم عالقه ی دانش آموزانم به درس امال را با تلفیق امال با دروس دیگ ـــم. طبق فکر افتادم تا مش ر بهبود بخش
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(، 1396(، اســالمی و همکارانش)1398(، جلیلی)1398(،بالغی زاده)1398(، اســپروز)1398نظرات شــاه محمدی)

صلح وهمکارانش) صیری)1394(، رحیمی و همکارانش)1395م سمعیلی)1394(، ابوب ( که 1388( و آتین)1394(، ا

 –ری تاکید داشتند به فکر طراحی بازی های ورزشی همگی در تحقیقات خود به تاثیر مثبت بازی و ورزش بر یادگی

امالیی افتادم . بعد از اجرای این بازی ها در زنگ های امالیی ، دانش آموزان گریزان از درس امال ، هر روز صــبح که 

ی به مدرسـه می آمدند، با اینکه می دانسـتند آن روز امال ندارند، در خواسـت می کردند که یک زنگ را به انجام باز

ـــی  ـــاص دهیم.  –های ورزش به عالوه نمی توان نادیده گرفت که بازی میدان تمرینی برای آموزش امالیی اختص

ست و تمام رغبت ها ، هیجان ها و عواطف و گرایش های  ستقامت هم ه صبر و ا ستی، ایثار،  مفاهیمی همچون دو

 فطری کودک را جهت می دهد.

شی، تغییر کیفیت سایل کمک آموز ستفاده از و ستی و تمرین  ا شی و کارد و کمیت تکالیف و هم چنین تلفیق با نقا

ــاه ــتفاده از این روش ها با نظرات ش ــیوه ای جدید، روش دیگری بود که برگزیدم و اس (، 1397محمدی)وتکرار به ش

سب و همکارانش) صفوی)1393(، زارع و همکاران)1394ذوالقدر ن شعبانی)1393(،  ( و 1372(، ذوافقاری)1389(، 

ــو بود.1371یان)قورچ ــمیم گرفتم تا نوعی از بازی ها را طراحی کنم که در آن به تکرار و تمرین  ( همس بنابراین تص

پرداخته شــود. منچ مارپیچی، مارو پله ی فارســی، مســابقه ی دوچرخه ســواری و ...  همگی بر انواع مختلف تکرار و 

 تمرین در نوشتن تاکید دارند.

ــتن کلمات کاربردی برای دانش آموزان و همانگونه که می دانیم اهداف ا ــامل آموزش نوش مال در دوره ی ابتدایی ش

ــیابی از آموخته های دانش  آموزش شــیوه ی نگارش حروف و کلمات و افزایش خزانه ی لغات آنها و همچنین ارزش

شی  صویری و بازی های ورز شتاری ، امالهای ت شدکه بازیهای نو داف را تحت امالیی همه ی این اه –آموزان می با

 پوشش قرار می دهند.  

باید دقت کرد که هنر معلمی زمانی نمودار می شود که با امکانات کم بتوان برای رفع مشکل، خالقیت به خرج داد و 

با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان با آنها رفتار کرد و از آنها انتظار داشت. باید مطالعات کافی در مورد حرفه 

 ه باشیم و سعی کنیم تا هیچ کدام از دانش آموزان کالسمان جا نمانند.ی خود داشت

 پیشنهادات:

 الف(پیشنهاد به معلمین

از . باشید داشته را مدنظر آنان مهارتی و توانایی های تفاوت همیشه آموزان دانش به مهارتی های فعالیت درارائه –1

 همه ی دانش آموزان توقع یکسانی نداشته باشید.

گارش طرح درس و چگونگی ارائه ی مطلب ، از تنوع بیشـــتری اســـتفاده کنید تا از تواناییهای متنوع دانش در ن -2

 آموزان بهره بگیرید. 

ــد مثالً  -3 ــته باش ــی را همزمان داش ــعی کنیدتا فعالیتهایی را طراحی نمایید تاچند حوزه ی یادگیری و آموزش س

 ریاضی، علوم، هنر و ورزش. 

 با تربیت بدنی تلفیق کنید زیرا کار گروهی، موجب افزایش میزان یادگیری می شود.  موضوعات درسی را -4

شیوه های  -5 برای جذابیت بخشیدن به کالس خود گاهی آن را در حیاط مدرسه و مکانی دیگر تشکیل دهیم و از 

 جدیدی برای تدریس خود استفاده کنیم تا برای دانش آموزان تازگی داشته باشد. 

 به والدین ب(پیشنهاد

 کارکودکان را راحت کنید. داد نزنید، تهدید نکنید و رشوه ندهید. -6
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 جایی آرام ، روشن و به دور از وسایل الکترونیک و سر و صدا برای انجام تکالیف فرزندتان مهیا کنید. -7

 تکالیف را تبدیل به بازی کنید.  -8

شد که تمام مدت پیش او سعی کنید همزمان با کودکتان کارهای خود راانجام د -9 شته با ضا ندا هید تا کودک تقا

 بنشینید تا تکالیفش را انجام دهد.

 ج(پیشنهاد به مدیران و ادارات آموزش و پرورش

ستند. می توان از آنها برای ایجاد تحرک و هم  -10 سبی ه سیار منا شی ب ضاهای آموز سه ف حیاط و دیوارهای مدر

 چنین آموزش استفاده کرد.

ین برنامه ی درسی سرفصل ها به گونه ای انتخاب شوند که امکان در هم آمیختن آنها باشد و از طرفی در تدو -11

شد، پس باید از  شته با صت کافی دا شود تا فر ساالنه در نظر گرفته  صت کافی برای معلم خالق در بودجه بندی  فر

 کمیت کاست و بر کیفیت افزود.

 منابع : 

ـــد فکری دانش (. نقش تربیت ب1388آتین، مریم) -1 ـــت روانی و رش دنی و ورزش در بهداش

 آموزان.

سیه) -2 صیری، ان سی اهمیت تربیت بدنی در مدارس و نقش آن در رفتارهای 1394ابوب (. برر

 فردی دانش آموزان، اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران.

صدیقه؛ قربانی، لیال) -3 سالمی،  شرفت 1396ا صبحگاهی بر پی صیلی دانش (. تاثیر ورزش  تح

 آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی.

سب، محسن ) -4 صطفی؛ ذوالقدرن ضا؛ اعظمی، م سمعیلی، ر (. تاثیر و اهمیت ورزش بر 1394ا

 تعلیم و تربیت دانش آموزان دوره ی ابتدایی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی.

ــپروز، محمدامین)  -5 ــتر1398اس ــه ی فردا، دوره (. اس ــد مدرس ، 15احت ذهن، مجله ی رش

 .27و26: 8شماره 

سن) -6 سو شی، دوره 1398بالغی زاده،  شد تکنولوژی آموز ستی در تدریس، مجله ی ر ، 34(. راهبردهای ترد

 .7:  7شماره 

 .28: 7، شماره 15(. ارزیاب درون، مجله ی رشد مدرسه ی فردا، دوره 1398جلیلی، زهرا) -7

سب، محسن -8 ضا؛ مرادی، محسن)ذوالقدر ن سمعیلی، ر سایل کمک آموزشی و تاثیر 1394؛ ا (. بهره گیری از و

ــی  ــناس ــی علوم تربیتی و روانش مثبت آنها در یادگیری دانش آموزان دوره ی ابتدایی، دومین همایش علمی پژوهش

 آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.

 دفتر :آموزش ابتدایی،تهران رشد آموزشی امه،ماهن عمومی آموزش کیفیت بهبود. (1377ذوالفقاری، طوبی)  -9

 .14 دوم، شماره آموزشی، سال کمک انتشارات

(. تاثیر ورزش بر یادگیری و حافظه  دانش 1394رحیمی، محمد؛ صادقی، نوید؛ صادقی، کامبیز؛ویسی، پوریا ) -10

 ی،تهران. آموزان دوره ی ابتدایی، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناس
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سین ) -11 سانه؛ افالکی فرد، ح ستین 1393زارع، اف شی بر یادگیری دانش آموزان، نخ سایل کمک آموز (. تاثیر و

 همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی.

سه ی فردا، دوره 1398شاه محمدی، نیره ) -12 شد مدر سالم، مجله ی ر سالم در بدن  شماره 15(. عقل   ،8 :

 .22و21

 .15: 8، شماره 21(. معلم بازتابنده کیست؟، رشد آموزش ابتدایی، دوره 1397شاه محمدی، نیره ) -13

(. مهارت های آموزشی وپرورشی )روش ها و فنون تدریس(، جلد اول، تهران: انتشارات 1389شعبانی، حسن ) -14

 سمت.

(. چگونه باطراحی تکالیف تصــویری و بازی های خالقیتی معلم ســاخته، 1397صــفرزاده افروزی، معصــومه ) -15

 دانش آموز پایه ی دوم ابتدایی را بهبود بخشیدم؟ « ماهان»ف نوشتاری ضع

 .235-237، نشر معاصر:15(. کلیات و روش ها و فنون تدریس )متن کامل(، چاپ 1393صفوی، امان اله ) -16

 فصلنامه.  امروز جهان در شب تکلیف خصوص در پژوهش سیمای(.  1371) نادر قورچیان، -17

 .2 ی شماره ، هشتم سال ، 30 شماره تربیت و تعلیم

(. تاثیر ورزش در یادگیری دانش آموزان، 1395مصلح، مهدی؛ نوری، محمد؛ همتی ، مصطفی؛ نوروزی، حامد) -18

اولین کنفرانس ملی یلفته ها ی نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه ی سالمت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی 

 خوزستان.، اهواز، اداره ی کل ورزش جوانان استان 

 اقدام پروژه:الهام مومنی پور

 مدرک تحصیلی:فوق لیسانس روانشناسی 

 سمت فعلی:مشاور دبستان

 دوره تحصیلی:ابتدایی

 محل پژوهش:مرکز اموزشی ابتدایی استثنایی امید منطقه احمد اباد شهرستان مشهد

 97-98تاریخ پژوهش:سال تحصیلی 

 یمبتن یکمک تئاتر درمان به آموز ناشنوادر دانش  یلب خوان یریادگیرغبت به  شیافزا

 RONET Principleبر اصل رونت )

 اهداف پژوهش: 

 یلب خوان یریادگیدانش آموز ناشنوا به  یعالقمند شیافزا -1

 در دانش آموز ناشنوا یپرورش قدرت و جسارت کالم -2

)زبان انیناشنوا یزبان سنتدر کنار  یآموزش لب خوان نینو یبه روش ها ییناشنوا نهیهمکاران مدرس در زم بیترغ  -3

 اشاره(

 پرسش های پژوهش: 

برنامه  نیبالخص دانش آموزان ناشنوا به ا انیبودن رغبت ناشنوا نییو علل پا یها در برنامه آموزش لب خوان بیآس-1

 ست؟یچ یآموزش لب خوان

 کدام است؟ یمشارکت دانش آموز ناشنوا در برنامه لب خوان زانیم شیافزا یراهکارها-2
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 داد؟ شیرا افزا یآموزش لب خوان یریادگیتوان رغبت دانش آموز ناشنوا به  یچگونه م-3

 

 تبیین مساله در وضعیت موجود:

در حوزه لب  ژهیدارد به و انیبه آموزش ناشنوا یسنت ریمتفاوت و غ یاز نگاه تینوآورانه که حکا یاز برنامه ها یکی

 .(2016ک،بر اصل رونت است)کالر یمبتن یتئاتردرمان یخوان

که همه شنوا هستند و  -راه ارتباط با جامعه اکثر  انیکند تا ناشنوا یاست که کمک م یتنها ابزار یلب خوان آموزش

صرفا تحول در خود آن  انی.هدف از تحول جامعه ناشنوارندی( است را فراگانیجامعه )ناشنوا نیالزمه تحول ا نیهمچن

 (1392را تحت پوشش قرار دهد)موالنا، انیناشنوا معهها جا نهیاست که در همه زم یبلکه تحول ستیجامعه ن

تا قوام  ستندیحاضر ن یطیشرا چیبه جامعه شنوا ندارند و تحت ه یرغبت انیاست که اصوال ناشنوا نیمساله مهم ا کی

آنچنان که علت ارتباط آنان با جامعه شنوا  نیمشاهده کنند .به هم کسانیتراز  کیدر  ییرا با قوام شنوا ییناشنوا

 (1393پور، یمومناز  یبه حد صفر است)اقتباس یو در مراتب ستین دیبا

روش  کیو  زبدهمعلم  کیتوسط  دیتحول است قسمت اعظم آن با نیعنصر کارزار ا یآنجا که آموزش لب خوان از

 (2016وان،ی)ساتردیصورت بگ انیناشنوا یجذاب برا نینو

آموزش داد و بستر  انیکرد و به معلمان عرصه آموزش ناشنوا دایرا پ انینواناش یبرا یآموزش نینو یروش ها دیبا لذا

در  یرکن اصل کی دیبا یآموزش لب خوان گریآورد .به عبارت د دیدانش آموزان ناشنوا پد یرا برا یدیعملکرد جد

 (2016، وانیمبدل شود)سات انیآموزش ناشنوا

و به دنبال آن  2006در سال  انیناشنوا یتحول یو انجمن ها انیآموزش ناشنوا یانجمن ها نیاول یریاز شکل گ پس

)مستند به اساسنامه کانون 2009تحول به سمت جامعه شنوا در سال کردیبا رو انیناشنوا یرسم یآموزش ها جادیا

به جامعه افراد سالم صورت  انیساختن ناشنوا واردبا هدف  یمختلف ی(تاکنون طرح ها 6بند  انیجامعه ناشنوا یها

با جامعه سالم در  یآموزش زبان ارتباط  یبرا یطرح آموزش نیدتریاصل رونت به عنوان جد یرفته که تئاتر درمانگ

 طرح هاست. نیاز جمله ا انیمخصوص ناشنوا کایگالودت امر یدر دانشگاه خصوص 2014سال 

در صورت ادامه از سه جنبه  یباالخص دانش آموزان ناشنوا از برنامه آموزش لب خوان انیعدم استقبال ناشنوا مشکل

 زاست: بیآس

سهم موفق ناشنوا در جامعه  نکهیگردد .دوم ا یم یو تحول یآنکه ناشنوا در جامعه خودش دچار دمانس اجتماع اول

نوع  نیا نکهیا تیکرده و در نها میترس انیحضور ناشنوا یبرا یموفق تمیتوان الگور ینم نکهیا گریرو به کاهش و د

است که تحت  انیبه جامعه ناشنوا  یاجتماع سمیآن نارس وخواهد زد  انیمحکم تر به جامعه ناشنوا ضربه کی دگاهید

 بیاس نیتر یخود جد نیخود  نخواهند بود که ا یخود و بازتاب فرهنگ تیحاضر به ترک اقل یطیشرا چیه

 (2017است.)کارست ،

 یبرنامه آموزش لب خوان یاجرا نیاز زمان اول نایناشنوا یاعالم شده هر ساله در مجمع کشور یاساس گزارش ها بر

% جامعه دانش آموزان ناشنوا حاضر به جذب در برنامه  15و  انیجامعه ناشنوا %30تا کنون تنها  یرسم ریبه صورت غ

و  یآموزش لب خوان یشده امر مطلوب جذب برا امانج یها ینیب شیشده اند که بر خالف پ یآموزش لب خوان

 نگرفته است. استمرار آن صورت
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 دیدانش آموزان مرکز ام کالینیوکلیب یمشاوره ا یجمع بند خیتار 97ا7ا18و  97ا7ا11خیاساس در تار نیهم بر

که فائزه تنها معلول  یینداشت.از انجا یسطح خوب ییمرکز ما فائزه قرا یانجام شد در هر دو مرحله دانش اموز ناشنوا

 فائزه داشتم. تیوضع یبررس یبرا یتر ژهیو موا بودم اهتماناشن زیمرکز ما بود و من خودم ن یناشنوا

 منابع گرداوری داده ها و اطالعات:

 اینجانب پس از قطعی شدن موضوع مورد تحقیق ابتدا دانسته های بیو کلینیکال را که شامل سه بعد

 مشاهده رفتار-1

 مشاهده پرونده تحصیلی-2

 ازمون ارزشیابی تشخیصی  -3

شاخصه های رفتار فائزه برای تایید اینکه وی دارای مشکل ارتباطی و عدم استفاد از هیچ راهی برای بود انجام دادم و 

 ارتباط است  با جمع بندی به الویت به شرح ذیل استخراج نمودم:

 نییدز پا یپرخاشگر-4 با معلم یعدم همکار-3 طیعدم توجه به مح-2ی ارتباط کالم یعدم تالش برا-1

 فاکتورهای فوقو پس از جمع بندی 

 مصاحبه با کادر تخصصی اشخاص در دو بعد 

 کارگروه اموزشی شامل-1

 -همکاران سال گذشته که معلم فائزه بوده اند -همکاران محترم مرکز- -معاونت محترم مرکز - -محترم مرکز ریمد

کارشناس  یفروا ساالرسرکار خانم - -انیزاده کارشناس مسئول واحد ناشنوا میکر یجناب آقا- -فائزه یمعلم فعل-

 انیمسوول واحد ناشنوا

 کارگروه خانواده و اجتماعی-2

مرکز - -اعضای کانون ناشنوایان شهرستان نیشابور- -روسای کانون ناشنوایان استان خراسان رضوی- -والدین فائزه-

 دانشکده هنرهای دراماتیک-مطالعات تئاتر مکتب تهران

ی و مصاحبه های انالین در مرکز تحقیقات ناشنوایان گالودت امریکا اطالعات را اینجانبب مطالعه میدانی و کتابخانه ا

 کامل جمع بندی نمودم.

 تجزیه و تحلیل اطالعات:

در این بخش  پس از جمع بندی اطالعات از صاحبنظران در ابعاد مختلف ،علت عدم توجه ناشنوایان به زبان اشاره از 

 شرح ذیل استخراج شد. مناظر خانواده،مدرسه)آموزش(،جامعه به
 نقاط ضعف و عوامل اثر گذار بخش

 عدم حوصله کافی برای اموزش لب خوانی به ناشنوا -1 خانواده

عدم تمایل خانواده برای یک ریسک جدید و اعتقاد به اینکه زبان اشاره -2

 کافی است.

نارضایتی و عدم پذیرش اینکه فرزندشان مشکلی دارد فلذا تالشی هم -3

 ودی ا انجام نمی دهند.برای بهب

عدم همکاری خانواده با اولیا ی مدرسه به جهت پیگیری استفاده از -4

 سمعک.خدمات گفتار درمانی و اموزش لب خوانی 

 عدم وجود یک متد صحیح و مدون اموزشی-1 مدرسه

 عدم تربیت معلمان زبده برای اموزش این روش به ناشنوایان-2

ی در این حوزه  لب خوانی و لغات مهم عدم وجود کتابهای کافی و واف-3

 که برای ناشنوایان کاربردی باشد



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

37 

 

حاکمیت روش های خشک و سنتی در اموزش  زبان اشاره و لب خوانی -4

 در مدارس ناشنوایان

عدم فرهنگ سازی برای جامعه که بتواند بپذیرد که فرد ناشنوا هم می -1 جامعه 

  تواند با کمی صبر و درایت لغات را بفهمد

عدم صبر و تحمل افراد شنوا در برخورد با فرد ناشنوا به علت درک -2

 معنایی پایین از سمت ناشنوا

عدم استخدام ناشوایان در ارگانهای ارتباطی و زمینه سازی برای القای -3

 اینکه ناشنوا نمی تواند در ارتباطات موفق عمل کند 

 راه حل اجرایی  و روش انجام آن:

 (ییارویل رونت)رواص  یتئاتر درمان

درمان سکوت  یبرا یشیرونت روانپزشک اتر تیتوسط جان اسم 1997بر اصل رونت در سال  یمبتن یدرمان تئاتر

 )مثل حضور معلوالن در جامعه ( درامد. یو سرانجام به خدمت درمان مسائل اجتماع دیشد یو سوگ ها یانتخاب یها

عدم حضور درمانگر  یدرمان به معنا قهینشست و طر یر مقابل ان مد دیبود که فرد با نهیا کیکار رونت تنها  روش

فرد با  یشخص ییارویتقابل و رو یاصل ساده را رونت نوع نیبا خودش صحبت کند.ا دیدر صحنه است که فرد با

بزرگ  ییرها یعکس العمل نشان بدهد را نوع وبا خودش صحبت کند  نهیفرد بتواند در ا نکهیدانست و ا یخودش م

 اورد. یبه شمار م یروان یها بیکام اس از

فرد تک  یکند به عبارت یخودش نقش باز یبا پرسونا دیکه در ان فرد با یخدمت بزرگ رونت به تئاتر درمان نیا

باشد باعث شد تا هنر در دمت  یتک نقش است و تمام مونولوگ ها در واقع مخاطب ان خود شخص م ایپرسونا 

 کرد. یتر به نام درمان م همم یبنا ریز کیمه مهم تر تئاتر را وارد درمان بشر واقع شود .و از ه

 (1396،- یثربیانجامد.) یجلسه به طول م 15تا  6بر حسب نوع مشکل فرد از  ییاروویرو نیمدت زمان ا طول

 اقدام لیفائزه به شرح ذ یبرا  یاموزش لب خوان یجلسه برا 15در مدت  ییارویرو نیبا کمک اصل هم نجانبیا

 رونت بر سه اصل استوار است: ینمودم.تئاتر درمان

  یزیبرون ر-3  -نهیا رشپذی– نهیبا ا ییرودررو-2 - نهیا گشتیجا-1

 کردم: یزیبرنامه ر لیرونت با فائزه به شرح مختصر ذ یدرمان تئاتر

 :یراهکار انتخاب یاجرا شرح

 ازیمورد ن لیوسا هیته-1

 شد. هتهی چارت–و تست  یبردار لمیف یچرخان،مونوپاد برا ی،صندل هنیاعم از آ ازیمورد ن لیبخش وسا نیا در

:در این مرحله از مدیریت محترم مرکز و استاد ارجمندم دکتر استیالیی برای وسایل و کیفیت وسائل  1-1نظارت

 مورد نیاز را چک کردم.

 نهینصب آ یمناسب برا هیکردن زاو دایپ-2

 نهیآ سیفاصله اند نیو هم چن نهینصب آ هیزاو نیاحت و ارتفاع اتاق بهترو مس کیزیاستفاده از روش کنست در ف با

 نصب شد. 20 سیبا اند یدرجه ا 85 یا هیدر زاو نهیتا صورت محاسبه و سپس آ

:در این مرحله از استاد ارجمند جناب اقای شکوهمند متخصص در رشته فیزیک درخواست کردم با توجه 1-2نظارت 

 ینه دیدن کنند و محاسبات دقیق تری را انجام بدهند.به کارایی از محل نصب ا

 :محل های مختلفی در اتاق محاسبه شد تا بهترین جایگشت از اینه حاصل شود.2-1تعدیل 

 هدف یبه صورت ب نهیکردن فائزه به صحبت در برابر آ بیترغ-3
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قت کند تا فائزه احساس غریبی :از مدیریت محترم درخواست کردم تا با حضور معلم فائزه در اتاق مواف3-1نظارت 

 نکند و در عین اینکه بر کار نظارت داشته باشند تا موارد مشکل دار از بعد سوم نظاره شود.

:برای اینکه فائزه اخت گیری اش با اینه بیشتر شود و راحت تر شود من و معلم فائزه نیز در  دو اینه مجزا 3-1تعدیل 

 حرف زدن کردیم تا فائزه بتواند کار ما را تلید کند و بداند مثل یک بازی است. و جدا با فاصله از اینه اصلی شروع به

 کالیزیوفیشناخت ب کیکار  یفائزه با فضا خواستمیصحبت کند .م نهیمرحله از فائزه خواستم که فقط در برابر آ نیا در

 بودمرحله  نیهدف ما در ا نهیبا آ یریاست که اخت گ نیکه مهم است ا یزیند و چ دایپ

 به صورت با هدف نهیکردن فائزه به صحبت در برابر آ بیترغ -4

:کتاب درسی فائزه در زنگ فارسی در محل اتاق و با همراهی معلم وی اموزش داده شد همچنین گفتار 4-1نظارت 

 درمان مرکز برای سنجش صحت حروف ادا شده ناظر بر اجرای مرحله بودند.

هم درست  نجایو بخواند ا ستدیبا نهیدر مقابل آ سمینویاو م یکه برا یبا کلماتمرحله از فائزه خواستم که  نیا در

 صحبت کردن و خواندن کلمات است. یبرا نهیمدنظرم نبود بلکه فائزه تنها بداند آ یخوان

مزمان :من هم در یک اینه در فاصله با فائزه متنی را از یک کتاب میخواندم تا فائزه بداند این یک عملکرد ه4-1تعدیل 

 است و احساس اجبار تکلیف نکند.

 نهیآنها همزمان با فائزه در آ یکلمات آشنا و لب خوان-5

 .میکلمات را انجام داد یو ادا یو من با فائزه هم زمان لب خوان میاستارت استاندارد کار را زد نیمرحله اول نیا در

نظارت کردند که بتوانیم میزان صحت ادای :مدیر مرکز و همچنین گفتار درمان مرکز در این مرحله 5-1نظارت 

 کلمات و پیشرفت فائزه را بسنجیم.

:با مشارکت سایر بچه ها در اینه خوانی فائزه را ترغیب بیشتری کردیم تا مثال کلمات فالن دوستش را در 5-1تعدیل 

 اینه بازگو کند ما توان دیداری را در این مرحله تسهیل کردیم.

 نهیآنها همزمان با فائزه در آ یوانکلمات ناآشنا و لب خ -6

 یمعمول ریفائزه به حرکات مختلف لب ها کلمات غ یعادات بصر نیفائزه و هم چن یحرکت لبها نیکنترل و  تمر یبرا

 کند . یحرف ک را لب خوان ایصحبت کردم تا بتواند مثال حرف ب  نهیفائزه در آ یرا برا

ا ناظر بر عملکرد قرار دادیم تا میزان پیشرفت فائزه و توان بصری او در در این مرحله گفتار درمان مرکز ر6-1نظارت 

 بازشناسی ادا و اصوات تصادفی  سنجش و موارد خاص بازنگری گردد.

در این مرحله برای اینکه فائزه دچار استرس نشود کلمات اشناتر به کلمات اولیه را تکرار می کردم تا  6-1تعدیل 

 غلبه کند.و بعد که مسلط می شد کلمات نااشناتر را انتخاب می کردم. فائزه به اضطراب بازشناسی

 نهیهمزمان در آ یمتون آشنا و ناآشنا با لب خوان قیتلف-7

در این مرحله از مدیر و گفتار درمان و معلم فائزه درخواست کردم تا با بررسی ظرفیت گفتاری و ادای  7-1نظارت 

 به سالمت شنوایی ایشان مرا یاری کنند.کلمات فائزه و فهم گفتار وی با توجه 

برای اسانتر شدن کار ابتدا متون اشنا میزان بیشتری از متن را در بر می گرفت تا فائزه تقویت شود و  7-1تعدیل 

 احساس کنجکاوی وی به کشف کلمات و متون جدید افزایش یابد.

فائزه به وجود  یحرکات لب خوان یبرا یرطش ریغ یروند چرخش کیکردم تا  بیآشنا و نا آشنا را ترک متونسپس 

 کنم. میهمسان تنظ ریچرخش غ کیو ذهن فائزه را در  اورمیب

 نهیحرکت لبها بدون کمک آ یاز رو یقیخواندن و درک متون تلف یفائزه برا قیتشو-8
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اشارات من  یو حت نهیبدون کمک ا دادیانجام م یستیرا با یو فائزه با نگاه رو در رو لب خوان میرا برداشت نهیآ اکنون

 کلمات. یبه بعض

در این مرحله تنها ناظر مدیر مرکز و گفتار درمان بودند تا فائزه تمام عزم خود را جزم کند که بدون یاری  8-1نظارت 

و راهنمایی معلم یا اشنا بودن چهره معلم که حدس را برای فرد ناشنوا اسانتر می کند در یک شرایط کامال واقعی کار 

 جام دهد.را ان

 8-1تعدیل 

گفته ها را ابتدا اسان و سپس دشوار کردیم و از فعل های مفرد به سمت افعال جمع و جمالت کوتاه به جمالت بلند 

را به ترتیب و از دز ساده به پیچیده  تغییر دادیم تا بسامد و استرس فائزه را کنترل کرده و نتیجه نهایی را به شکل 

 واقعی تری رویت کنیم.

 ه گیری:نتیج

 نی.استییدر بخش فرد گرا یفزون طلب ازمندیباشد که ن ییتواند شاهراه اموزش ها یکه م ی روشی است تئاتر درمان

 نمود . یرا ط یدرمان فیط کی یبه جستار درمان یجستار هنر یتوان از نوع یپژوهش نشان داد که م

هده ااز دمانس مش یناش یتالطم ها یدر راستا لیبد یمبارزه ب یبه نوع ییپژوهش تالش انسان در نوع ناشنوا نیا در

که  یناتوان یغلبه کنند نه برا تیانحصار نیتونستند بر ا ینم نیاز ا شیبود که تا پ یانیهمه ناشنوا ندهیشد.فائزه نما

 گذشته که یاوردم سالها ادیکار با فائزه به  نی.در حستین شخصکه بعد ان م یاز مکان دنیترس .ترس از پر یبرا

سالها کار  یتوانم خستگ یشوند و حاال م رهیدمانس چ نیشناختم نتوانستند بر ا یکه م یانیکس از ان ناشنوا چیه

 یان به جستجو یوطن در جستجو انیکه ناشنوا ابمیب یکنم که توانسته ام راه لیتعد نگونهیرا ا انیدر حوزه ناشنوا

 دینخواهد توانست که بگو نیبعد از ا ییناشنوا چیت و هخاک بذر تالش کاش نیشود در هم ینباشند.که م یفرامرز

 :تالش کردم و نشد.

بود که توانستم  نیاسوده ساخت ا میرا برا ییسالها ممارست در کنار ناشنوا یپژوهش که خستگ نیا جهینت نیبزرگتر

شکفته است که فردا  یمنطقه احمد اباد بذر دیمدرسه ام یکوچک ناشنوا یایبدل کنم که در دن تیرا به واقع ییایرو

 فائزه روشن خواهد شد انشاهلل ندهیا یحاصل ان در روزها

 یشنهاد:

 ییتجربه ناشنوا نکهیخواهد بود اما بنده با توجه به ا یادیز یو راهکارها شنهاداتیپژوهش اگرچه خود مامن پ نیا

مقطع چه در  نیچه در ا یب خوانساله ام به ل 20 یازمندیخود دارم و ن یسال را درکارنامه زندگ 20انهم در طول 

حوزه  نیرا در ا ریز شنهاداتیاثر پ نیا یقاتیتحق رهاوردبدل نشد با توجه به  یازین یهرگز به ب گرید یعرصه ها

 :نمیب یکارامد م

  نهیبا کمک ا یکتاب اموزش لب خوان نیو تدو هی*ته

 یاموزش نینو یمعلم در باب روشها تیجامع ترب ی*دوره ها

 کارامد است. زیها ن تیمعلول ریسا یکه برا انیکه نه در حوزه ناشنوا یتئاتر درمان کیمتود یاز روشها*استفاده 

 انیبه بهبود گفتار ناشنوا یانیکه کمک شا انیدروس ناشنوا یزبان اموز یدر ساعت ها یخوان نهی*گنجاندن بحث ا

 خواهد کرد.

 والد مدار یابه جهت تبادالت تجربه ه انیناشنوا نی*کمپ انجمن والد
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 یو دوره ها انیخدمات ناشنوا شتریهر چه ب یبه جهت اعتال انیسازمان نهاد ناشنوا یشبکه هماهنگ سی*تاس

 قشر نیا یبرا یاطالعات زاتیتجه

 

 منابع :

 (1390) ر،تهرانیرکبی،ام یتمدن یعل ت،دکتریو تحول،رافائل اسم انیناشنوا

 (1394،تهران) ،قطرهیثربی ستایواتسون،چ لی،ام نینو یدرمان تئاتر

 (1393پور،اعتقاد ما ،مشهد) یناشنوا هستم،الهام مومن کی من

 (1395گلستان مقدم ،قطره ،تهران) یلیوان،لیسات یدر خدمت درمان،فرانکل تئاتر

 (1391،دانا،تهران) یتیگ ومرثی،کیان،کارن استفان یو چالش ها ییناشنوا

 (1396)،تهرانیگلستان،ن یلیو چهره،ل تئاتر

 (1396) ،ذوالقلم،تهرانیثربی ستایدر بستر دمانس ،چ اترتئ

 (1390)،قطره،تهرانیتمدن یعل ت،دکتریمعلوالن،رافائل اسم یو تحول مدن جامعه

 (1396،تهران) کیدرامات ی،هنرهایثربی ستایکالرک ،چ انایلیتئاتر ،ام نینو یکردهایرو

 (1395)،تهرانی،ن یملعل نظا یعل ،دکتریارتباط نینو ینو بر روش ها ییها پژوهش

 (1392،تهران) ریکب ریموالنا ،ام دیارتباطات،پروفسور حم فرهنگ

 (1396)،تهرانیموالنا،ن دیدانشگاهها،پروفسور حم یخط مش-کایدر جامعه امر نینو ارتباطات

 (1396گلستان،قطره،تهران) ،روزبهیکالرست ج یدمانس ،استفان یفرهنگ یها بیسآ
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 ی              همکاران : منیژه بیدار،فرناز ایمانپوراقدام پژوه: عفت یاس

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 

 سمت فعلی: مشاور مدرسه

 دوره تحصیلی : متوسطه اول 

 محل پژوهش : دبیرستان شبانه روزی پروین اعتصامی ، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی 

 97-98تاریخ پژوهش : سال تحصیلی 

 چگونه توانستیم سازگاری دانش آموزان  دختر پایه نهم را بهبود بخشیم؟

  تقویت سازگاری دانش آموزانهدف: 

 : رسش پژوهشپ

 ؟  چگونه می توانیم سازگاری دانش آموزان را در ابعاد عاطفی، اجتماعی و تحصیلی بهبود بخشیم

 تبیین مسأله در وضعیت موجود: 

سه در مدارس شهرستان درمیان مشغول ارائه خدمات  مشاوره ای به دانش آموزان و درسمت مشاور مدر 89ازسال 

، دبیران از سازگاری کم  دانش آموزان ، شاکی  97-98والدین هستم. پس از مدت کوتاهی از شروع سال تحصیلی 

ه بود، جهت بررسی بودند. این موضوع در جلسه شورای دبیران که به منظور تحلیل و بررسی شرایط مذکور برگزار شد

ها مطرح شد. موضوع عدم سازگاری دانش آموزان با محیط آموزشگاه و عدم رعایت قوانین آموزشگاه در تمامی کالس

شود و این مسأله به منظور بررسی بیشتر و انجام اقداماتی جهت بهبود شرایط به گروه  پژوهش آموزشگاه مشاهده می

محول شد. پس از بررسی اجمالی شرایط موجود با همکاری همیاران مشاور هر ) متشکل از مدیر، معاونان و مشاور( 

 کالس، عوامل ایجادکننده ناسازگاری دانش آموزان  طبق اظهارات خودشان به شرح زیر مشخص گردید: 

 عوامل جسمانی نظیر کم خوابی، تغذیه نادرست و بد، خستگی روانی  .1

 یدگی کانون خانواده، بیکاری سرپرست خانواراجتماعی نظیر فقر، از هم پاش_عوامل روانی .2

 عوامل تربیتی نظیر الگوی نادرست ، حمایت افراطی،کمبود ارتباط .3

 فشارهای ناشی از رقابت ناسالم .4

 داشتن نظام باوری نادرست .5

ه همه موارد فوق باعث شد که  انجام اقداماتی در زمینه  ارتقای سازگاری  دانش آموزان ضروری به نظر برسد. باتوج

به این که امکان انجام اقداماتی برای بهبود شرایط درکل آموزشگاه امکان پذیر نبود. پس از طرح موضوع در جلسه 

شورای دبیران مصوب شد که  اقدامات اصالحی پژوهنده در یکی از کالس ها به قید قرعه انجام پذیرد و یکی از کالس 

 تخاب گردید.دانش آموز در این قرعه ان 22های نهم آموزشگاه با 

  

 

 :ها و اطالعات منابع گردآوری داده

 ها جهت توصیف وضع موجود از شاخصهای کمی و کیفی استفاده شد، به منظور جمع آوری داده

 ساند.های حاصل از آن به اقدام پژوه در پی بردن به دالیل مساله موجود یاری رکه داده

شرایط کلی کالس نهم  مذکور با مصاحبه با مدیر و دبیران برای بررسی های کیفی وضعیت موجود؛در ابتدای امر  

بررسی شد.آنها اظهار داشتند که  بعضی دانش آموزان این کالس به قوانین کالس درس بی توجه بوده و در زمان 
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نظم تدریس دبیر، به انجام فعالیتهای دلخواه می پردازند و این امر به گونه ای است که  در مواردی دبیر برای ایجاد 

بررسی های انجام شده در گفتگو با دانش آموزان و والدین آنها  در کالس، وادار به انجام اقدامات تنبیهی می گردد.

مشخص کرد که اکثر دانش آموزان با مفهوم سازگاری با محیط بیگانه اند و تمایل دارند دبیران و مدیر آموزشگاه 

ترام به قوانین مدرسه و کالس از نظر آنها بی معناست و والدین نیز متناسب با نظرات آنها مدرسه را اداره کنند واح

این امر را حاصل برخورد معلمان با دانش آموزشان می دانند وحاضر به  پذیرش مسئولیت تربیتی خود در قبال  

 فرزندانشان نیستند. 

( 1993سینها و سینگ) برای بررسی شاخص های کمی وضعیت موجود از پرسشنامه  استاندارد سازگاری اجتماعی

نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف  3000سوالی این مقیاس را در نمونه  55استفاده شد. در ایران قدسی احقر فرم 

گویه دارد و نمره گذاری آن به صورت صفر و یک می  55تحصیلی مورد بررسی قرار داده است . پرسشنامه حاضر 

آزمون در سه خرده مقیاس سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی  را با  باشد. سازندگان آزمون ضریب پایایی این

به دست آورده اند. همچنین  %94و  %93و %95روش های دو نیمه کردن، بازآزمایی و کودر ریچاردسون به ترتیب 

 نفر از متخصصان روانشناسی تایید کرده اند.  20روایی محتوایی این آزمون را 

 :و اطالعاتتجزیه و تحلیل داده ها 

اقدام پژوه با بهره گیری از شاخص های کیفی و کمی  اشاره شده ، به جمع آوری داده ها در رابطه با وضع موجود 

 پرداخت. بررسی های انجام شده به شرح زیر است:

  در پیش آزمون نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی  دانش آموزان کالس نشان

(  این موضوع بیانگر این موضوع است 1است. ) جدول  27داد که نمره سازگاری درصد باالیی از دانش آموزان باالتر از 

که سازگاری دانش آموزان در حد مطلوبی قرار ندارد. )نمره باالی آزمون نشانه ضعف سازگاری و نمره پایین نشانه 

 پرخاشگری است. نمره مطلوب در حد متوسط است.( 

 

 

 

   بررسی خرده مقیاس های سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی هم ضعف دانش آموزان در

هریک از این ابعاد سازگاری تأیید شد.  هرچه میانگین خرده مقیاس ها به یک نزدیک تر باشد، بهتر است. ) جدول 

 انشان می دهد.(میانگین نمره آزمودنی ها در سازگاری عمومی هم میزان باالیی ر2

 

 

 

 

 
 

 

 . فراوانی نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون سازگاری عمومی1جدول 

 میانگین درصد فراوانی تعداد مقدار

18 ≤ S ≤ 0 . .  

36 

 
27 ≤ S ≤ 19 4 21.1 

≤S 28 15 78.9 

 
 

گین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ازمودنی درپیش آزمون سازگاری کلی وخرده . میان2جدول 

 مقیاس ها

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین خرده مقیاس

 49 23 8.19 35.8947 سازگاری عمومی

 20 7 3.90 14.42 سازگاری تحصیلی

 16 3 3.33 11.26 سازگاری اجتماعی

 15 6 2.97 11.21 سازگاری عاطفی
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  ارزشیابی توصیفی نمرات آزمودنی ها در خرده مقیاس های سازگاری نشان می دهد که اکثر آزمودنی ها در هرسه خرده

مقیاس خیلی ضعیف می باشند و برای بهبود امر باید  اقداماتی صورت گیرد که نمرات آزمودنی ها به سمت خوب سوق 

 داده شود.

 

 

 

 

 

  

 

 

 :قتی جدید و اجرای آنهاراههای مو

  ،با توجه به ضعف سازگاری دانش آموزان پایه نهم ) آزمودنی ها( الزم است بر اساس عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی

اقداماتی انجام گردد که سازگاری اجتماعی، تحصیلی و عاطفی دانش آموزان بهبود یابد. بنابراین با توجه به بررسی 

 م که موارد زیر باید اجرا شود:های انجام شده متوجه شد

  :برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان به منظور بهبود مهارتهای زندگی؛  موضوعات این کارگاه ها شامل

الف: خودآگاهی و عزت نفس،   ب:  خطر پذیری ) مقابله با رفتارهای پرخطر( ج: تصمیم گیری، ه: مقابله با استرس، 

 رفتاری می باشد. –و ابراز وجود،ز: آموزش های شناختی  و:  مهارت جرأت مندی

  اجرای برنامه هایی برای آموزش مدیریت زمان استفاده از تلفن همراه 

 :برگزاری جلسات آموزش خانواده برای والدین  با موضوعات 

 الف: سبک های فرزندپروری و پرورش فرزندانی با سبک دلبستگی ایمن

 ای تشویق و تنبیه و تعدیل انتظارات و خواسته های غیرواقع بینانه والدین ب: آشنایی والدین با شیوه ه

   برگزاری جلسات آموزش همکاران 

برگزاری جلسه توجیهی جهت ارتقاه سطح  آگاهی دبیران نسبت به نقش کلیدی شان در ایجاد آرامش و یادگیری برای 

کالس و تسهیل یادگیری در دانش آموزان .همچنین آشنا دانش آموزان و آموزش روشهای جدیدتر و علمی تر برای کنترل 

 کردن دبیران به روش های مؤثر تشویق و تنبیه ؛ برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان.

 راه حل های پیشنهادی در چند بعد آموزشگاهی، خانوادگی و فردی دانش آموز اجراشد.

 ارزیابی اقدامات انجام شده: 

 س از اجرای اقدامات پیشنهادی  نشان داد که ضمن معنادار بودن تغییر میانگین نمره نتایج آماری بدست آمده پ

سازگاری عمومی، سازگاری دانش آموزان اندکی بهبود یافته است و این بهبود یافتگی در ابعاد سازگاری عمومی یعنی 

تفاوت میانگین ایجاد شده ،  سازگاری اجتماعی، تحصیلی و عاطفی نیز قابل مشاهده است. جهت بررسی معنادار بودن

است. این به این  0.05نشان می دهد که  سطح معناداری اختالف میانگین ها کمتر از Tانجام گرفت. آزمون  T آزمون

 .فروانی  توصیفی نمرات آزمودنی ها در خرده مقیاس ها3جدول 

مقیاس توصیفی 

 نمرات

 خرده مقیاس

 تحصیلی عاطفی اجتماعی

 0 0 0 خیلی خوب

 0 0 1 خوب

 3 1 2 متوسط

 4 1 3 ضعیف

 12 17 13 خیلی ضعیف

 19 19 19 جمع
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نمره خرده مقیاس ها   Tمعناست که اختالف نمره ایجاد شده ، می تواند حاصل اقدامات انجام شده باشد.  نتایج آزمون 

  آمده است. 4در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

به نظر می رسد می توان با اجرای اقداماتی، موجبات بهبود سازگاری  دانش آموزان و افزایش عملکرد تحصیلی آنها 

 را فراهم آورد. 

اجتماعی،عاطفی،  ( بیان کرد که آموزش مهارت های زندگی)با تأکید بر خودآگاهی( در بهبود سازگاری1397سورگی )

( به این نتیجه رسید که 1397آموزشی دانش آموزان متوسطه اول تأثیرگذار است. همچنین باقرزاده و همکاران)

خودآگاهی تبیین کننده سازگاری دانش آموزان دختر  مقطع متوسطه است. بنابراین می توان با آموزش مهارت 

( 1396بخشید. از سوی دیگر؛ بهادری خسروشاهی و حبیبی کلیبر)خودآگاهی،  میزان سازگاری دانش آموزان را بهبود 

آموزان دوره اول متوسطه تأثیر  که آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری تحصیلی دانشند نشان داد یپژوهشدر 

نشان داد ( نیز  1390نتایج پژوهش آذین و موسوی )گردد.  آموزان می دارد و باعث افزایش سازگاری تحصیلی دانش

که بین عملکرد دبیران، امکانات آموزشگاه و سبک مدیریت با سازگاری اجتماعی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود 

. با توجه به پژوهش های فوق، به نظر می رسد اقدامات انجام شده، تأثیرات مثبتی بر میزان سازگاری دانش دارد

 آموزان داشته است.

 بحث و نتیجه گیری:

نجام شده نشان داد که سازگاری عمومی دانش آموزان بهبود یافته است. خرده مقیاس های سازگاری نتایج اقدامات ا

عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری تحصیلی نیز تغییراتی در جهت مثبت داشته است. در این اقدام پژوهی به این 

انش آموزان تأثیر مثبتی بر نتیجه رسیدیم که آموزش مهارت جرأت مندی و خودآگاهی با تقویت عزت نفس د

سازگاری اجتماعی دختران داشته است. آموزش مهارت همدلی با کاهش پرخاشگری موجبات افزایش سازگاری 

اجتماعی دانش آموزان را فراهم می کند. آموزش مهارت مقابله با استرس و تمرین و اجرای روش های کاهش استرس 

رفتاری به  -آموزشی دانش آموزان گردید. ارائه آموزش های شناختی -تا نگرانی، موجب افزایش سازگاری  عاطفی

آورد. آگاه کردن والدین دانش آموزان، موجبات تصحیح نظام باورها در دانش آموزان و تقویت تفکر منطقی را فراهم می

شان از دانش ها در جهت تعدیل انتظارات از نقش کلیدی شان در سازگاری دانش آموز و تالش برای تغییر نگرش آن

آموز و تأکید بر تقویت عزت نفس نوجوانان و آموزش مهارت ابراز وجود و جرأت مندی به آنها نقش بسزایی در بهبود 

سازگاری دانش آموزان داشت؛ همچنین با آگاهی بخشی به والدین و کمک به آنها در جهت ایجاد روابط عاطفی 

 نمره خرده مقیاس ها  T. نتایج آزمون 4جدول  

محاtرمقدا 

 درجه آزادی سبه شده

سطح 

 تفاوت میانگین ها معناداری

 تفاوت میانگین ها در هر گروه

 باالترین مقدار کمترین مقدار

ی 
سازگار

ی
اجتماع

 

 12.8685 9.6578 11.26316 000. 18 14.740 پیش آزمون

ی  9.8871 7.4814 8.68421 000. 18 15.168 پس آزمون
سازگار

ی
عاطف

 

 12.6437 9.7773 11.21053 000. 18 16.433 پیش آزمون

ی   10.4310 8.0953 9.26316 000. 18 16.664 پس آزمون
سازگار

ی
صیل

تح
 

 16.3037 12.5384 14.42105 000. 18 16.093 پیش آزمون

 12.0427 8.9047 10.47368 000. 18 14.025 پس آزمون
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دانش آموزان فراهم می گردد.این نتایج به نتایج پژوهش اسماعیل مناسب در خانواده ، زمینه برای بهبود سازگاری 

 پور و فرزانه همسو بود.

در بعد آموزشگاه؛ آگاه کردن دبیران از نقش عملکردشان در بهبود سازگاری دانش آموزان، مدیریت رفتارهای معلم  

احوال پرسی، یا پرسیدن درس و ارتباط عاطفی او مثل خنده و شوخی، نگاه، سالم و  در موقعیت های مختلف نظیر

 باره در آموزان دانش  مشکالت و االتنمره دهی، انتخاب نماینده کالس، روشهای تدریس معلّم، پاسخگویی به سو

تعیین دانش آموزان برای کارهای خدماتی کالس  نیمسال، پایان ارزشیابی های شیوه آن، عدم یا مسائل دیگر و درس

 برخوردهایش در تبعیض اعمال ها، تنبیه و ها تشویق انواع جغرافیا، پاکن، نقشه و کره مثل آوردن گچ، ماژیک و تخته

آموزان می تواند موجبات تقویت تا تضعیف سازگاری دانش  دانش شناخت تبعیض، اعمال عدم یا آموزان دانش با

زگاری دانش آموزان کمی ( در نهایت این نتیجه حاصل شد که گرچه سا1390آموزان را فراهم آورد. )آذین و موسوی،

بهبود یافته است؛ اما اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، تأثیر کوتاه مدتی در سازگاری دانش آموزان دارد و بهبود 

 دائمی میزان سازگاری، تداوم برنامه های آموزشی و اقدامات تربیتی والدین و دبیران را می طلبد. 

 پیشنهادات:

ایش عملکرد آموزشی معلمان خود را بهبود بخشند؛ چرا که معلمان دارای عملکرد آموزشی مدیران زمینه های افز -1

 .گردد می  بهتر موجب سازگاری اجتماعی بیشتر دانش آموزان

 و کمبودها مدیران و مسؤالن مدیریت آموزشی تالش نمایند تا امکانات آموزشگاهی را در مدارس بیشتر نمایند و -2

 ناسازگاری آموزشی امکانات کمبود زیرا نمایند؛ برطرف را غیره و آموزشی کمک زمینه وسایل در موجود های نارسایی

 .سازد می بیشتر را اجتماعی

مدیران مراکز آموزشی از سبک های مدیریتی مبتنی بر روابط انسانی صحیح، احترام به نظرها و عقاید دانش  -3

دن دانش آموزان در فعالیت های آموزشگاه، عدم تبعیض در آموزان، فضای محبت آمیز حاکم بر مدرسه، مشارکت دا

  .محیط آموزشگاه، عدم سخت گیری استفاده نمایند

 سازگاری بر آنها ثیرویژگی های روان شناختی، عاطفی، بهداشتی و شغل والدین مورد مطالعه قرار گرفته و میزان تا -4

 سازگاری میزان در آموزشی و فردی خانوادگی، مختلف عوامل سهم و شود ارزیابی و بررسی آموزان دانش اجتماعی

 .گیرد قرار بررسی مورد تر دقیق طور به

تالش در جهت ارائه درس مهارتهای  آموزش مهارت های زندگی در مدارس برای کلیه دانش آموزان اجرا گردد.) -5

 (زندگی به عنوان یک واحد درسی در مدارس

ود عملکرد خانواده ها اجرا گردد و با تشویق والدین شرکت کننده ، شرایطی کارگاه های اموزش والدین برای بهب -6

 برای حضور بیش از پیش والدین در این جلسات فراهم شود.  

با توجه به تأثیر سبک دلبستگی نوجوان در میزان سازگاری او، الزم است آموزش های الزم به والدین  کودکان  -7

 های فرزند پروری مناسب داده شود .   پیش دبستانی در زمینه داشتن سبک 

کارگاه های آموزشی جهت آشنایی دبیران با نقش مؤثرشان در سازگاری دانش آموزان در قالب آموزش های ضمن  -9

 خدمت برگزار گردد.

 با اجرای برنامه های مذهبی نشاط آور ، نگرش مذهبی نوجوانان تقویت گردد.  -10
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خصوصاً ادارات کل آموزش و پرورش استانها، پیشنهاد می شود، از تدوین پایان به وزارت آموزش و پرورش و  -11

نامه های مرتبط و مورد نیاز آموزش و پرورش استقبال کند و با انعطاف پذیرکردن شرایط پژوهش در مسائل مورد 

 نیاز، ضمن جلب توجه دانشجویان و حمایت از آنان از نتایج به دست آمده، استفاده کند.

موزش مهارتهای زندگی از طریق رسانه های گروهی از طریق ساختن فیلم یا سخنرانی ویا حتی برای گروه آ -12

 بازی و سرگرمی سنی کمتر از طریق

 آموزش مدیریت استفاده از تلفن همراه به والدین و دانش آموزان  -13

 منابع ومأخذ:-12

 (1389آذین، احمد؛ موسوی، سید محمود )وزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع بررسی نقش عوامل آم

 183-200. صفحه 1، شماره 22.جامعه شناسی کاربردی. دوره متوسطه شهرستان فریدونشهر

 (1397اسماعیل پور،خلیل؛ فرزانه،اکرم.) آموزان بر اساس ابعاد کارکردی بینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانشپیش

 103-118.صفحه  44.شماره 11.سال و ارزشیابی پژوهشی آموزش-نشریه علمی .خانواده

 ( بررسی نقش عوامل خانوادگی در میزان سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش1390احقر، قدسی .) آموزان

 .7-30، 8(13، )فصلنامه خانواده و پژوهشمقطع متوسطه کشور.

 .( رابطه خودآگاهی و یادگیری 1397)باقرزاده نیم چاهی،صفورا؛ حسینی طبقدهی، سیده لیال؛حافظیان،مریم

خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. نشریه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی .شماره 

 29-50.صفحه 30

 (1396بهادری خسروشاهی،جعفر؛حبیبی کلیبر، رامین.) أثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و ت

.صفحه 39.شماره 10.سال پژوهشی آموزش و ارزشیابی-نشریه علمی .آموزان دوره متوسطه انشد سازگاری تحصیلی

173-151 

 ( 1380سینها، ای. کی. پی. و سینک، آر. پی) آموزان دبیرستانی. ترجمه ابوالفضل  سازگاری دانش ه . راهنمای پرسشنام

 .کرمی. تهران: مؤسس یه روان تجهیز سینا

 ( 1397سورگی، معصومه.) انتشارات دارالفنون.تهران. .قش آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعین 
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 موضوع اقدام پژوهی: 

، یادگیری دانش  س،یدر تدر یقیتلف یها وهیاز ش یریبا بهره گچگونه توانستیم  

 آموزان را ارتقاء دهیم ؟

 مرضیه عبدالهی فرد، میترا همایون، همایون حیدری،حمیده مرضیه

 دانشمندی احد

 1397-98سال تحصیلی 

 

یادگیری دانش   س،یدر تدر یقیتلف یها وهیاز ش یریبا بهره گچگونه توانستیم  

 آموزان را ارتقاء دهیم ؟

 «.تحقیقٍ بغیر اجتهاد ینفع ال»  : ـ السالم علیه ـ علی امیرمؤمنان امام
  249 ص الحکم، غرر الفاظ معجم       «.ندارد ای بهره نیست، جویی حقیقت و تحقیق آن در که تالشی هر»

 یآموزش یدر ساختار و برنامه ها یدر پ یپ راتییتغ جادیو ا یآموزش یگسترش روزافزون نظام ها یامروزه در پ

ها و  یطرف دگرگون کیاز  کرده است. دایپ تیاهم شیاز ب شیب تیوترب میتعل ییو کارا یاثربخش شیضرورت افزا،

 یمعلمان با فناور ییو لزوم آشنا سیتدر یها روش رییسبب تغ یمختلف علوم و تکنولوژ یاه نهیدر زم اریتحوالت بس

مشکالت و  ییمستلزم شناسا سیتدر یو اثر بخش تیفیحفظ تداوم ک گریشده است. از طرف د یآموزش دیجد یها

،  ییاهنمار ،ضمن خدمت آموزش و پرورش ینشده است. هدف تمام برنامه ها ینیب شیرو و پ شیپ یچالش ها

مورد  دیآموزش و پرورش که با ندیفرآ فیاست. معلم حلقه ضع سیو توانمند شدن معلمان در جهت بهبود تدر تیهدا

که بتواند به بهبود و مرمت  یقرار دارد و هر اقدام تیو ترب میبلکه در خط مقدم تعل ستین ردیقرار گ یکنترل و بازرس

اهداف  شبردیبزرگ در پ ی( گام یکمک کند ) از جمله اقدام پژوه یتیبو تر یآموزش ندیمعلم در فرآ لیبد ینقش ب

معلمان  یها ییدر جهت گسترش توانا یسازنده ا کردی) پژوهش در عمل ( رو یپژوه اقدام است. تیو ترب مینظام تعل

جهت  در یاساس یگام شهیاند نیا زیآموزش و پرورش ن طهیاست. در ح ییو حرفه ا یگوناگون شغل یدر عرصه ها

همه  کردیرو نیرسد. با ا یبه ثمر م یها و مشارکت عموم ییبر توانا هیشود که با تک یاصالح و بهبود محسوب م

 یآموزش یها طیها در مح و حل آن لیمسا ییسازنده و فکور در جهت شناسا یتوانند به عنوان عنصر یم معلمان

مشکل و مساله  یتواند برا یکند که م یم تیا در معلم تقوباور ر نیا یپژوه اقدام .و به کار گرفته شوند یسازمان ده

 یو انضباط یدانش آموز، مشکالت رفتار کی یریادگیمانند اختالالت  ابدیب یکه با آن روبه رو شده است راه حل یا

بر  یقاتیاست به عنوان موضوع تحق بانیرا که با آن دست به گر یلیاز مسا یکیمعلم  یاقدام پژوه در و.... شاگردان

ها را در  و آن ابدی یدست م یاتیهمکاران به فرض گریو تبادل نظر با د یمطالعه ، هم فکر یو از راه ها ندیگز یم

 فیتوص نیا بابوده است. دیحل مشکالت مف رکند که تا چه حد د یم یآن را بررس جیگذارد و نتا یکالس به اجرا م

مناسب برای حل  یها از راه یکی -1شود. یم انینما شیپ از شیب یدر نظام آموزش یاقدام پژوه تیضرورت واهم

باعث اصالح  -4شود. یبه راه های نو و خالقانه منجر م -3است. مدرسه یپژوهش حین انجام کارها -2مسئله است.

راه حل های  -7می شود معلمانباعث رشد و بالندگی  -6فرهنگ پژوهش عمومی می شود. -5وضع نامطلوب می شود

  و منطقی می دهد. یود را به راه حل های عملتئوری جای خ

را  یریادگیتوان  یم سیدر تدر یقیتلف یروش ها یریاست که با به کارگ یریادگیمهم  یاز ابزارها یکی سیتدر

دانش آموزان ، امکانات  قیوعال ازهاین س،یتدر یمحتوا ،یآموزش یبا توجه به هدف ها دینمود. لذا معلم با لیتسه
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مطلوب انتخاب کند.  سیتدر کی یرا برا وهیش نیتر ناسبو... م یتراکم دانش آموز "و.... لیفضا، وسا زمان ، "موجود

 نیمعلم ودانش آموز است ا نیومؤثر ب یتعامل عال کی یچگونگ ردیمورد توجه قرار گ سیامر تدر ددریآنچه که با

 داریقدرت تفکر آنها را ب کنند و فاینقش فعال اهدفدار باشد ودانش آموزان بتوانند درآن  و تیجذاب یدارا دیتعامل با

استقرار نظام  نیادیسند تحول بن یاز شاخص ها یکی کند. یوکاربرد یآن ها را سازمان ده یها  یکند ودانستن

 یبر برنامه در درس یآموزش مبتن یرود مدارس در چارچوب طراح یشاخص انتظار م نیاست. درا یریادگی – یاددهی

 طیاز مح یریبهره گ ندیفرا نی.  درارندیو....( بهره گ یتعامل ،یفعال ) اکتشاف یریادگی یاددهی یااز راهبرده یمل

است  دیمورد تأک یعملکرد ژهیبه  و یابیارزش یروش ها ن،انواعینو یکارگاه، فناور شگاه،یآزما ،یریادگی تنوعم یها

شده به کار گرفته شود. در  یباشد ، سع یتوجه ممورد  زیمهم ذکرشده که در آموزشگاه ما ن یباتوجه به شاخص ها .

 یلیتحص شرفتیآزمون پ  جینتا یلیتحل یبررس جلسهاز مسائل مطرح شده در  یکی رانیدب یشورا یجلسه رسم نیاول

در دومرحله برگزار  یبود که آزمون جامع نیحاصل از مذاکرات جلسه ا جهیبود.  نت ریمد دیسال گذشته  که مورد تأک

ر یجلسه با دب یکه برگزار رانیدب یمطلوب تر برسد   در جلسه بعد شورا جهیملکرد دانش آموزان به نتگردد تا ع

قرار گرفت که نکات ارزنده  یمورد بررس نینو سیتدر یبود موضوع جلسه روش ها یادیمطالعات آموزشگاه خانم ص

شد  جادیدر ذهن من ا یجلسه جرقه ا نیمطرح شد ومورد توجه همکاران قرار گرفت. درا یادیاز  طرف خانم ص یا

 یبوده است وقت سمانیتدر یسال گذشته روش ها یلیتحص شرفتیپ جینسبتا خوب نتا جیاز عوامل نتا یکی دیکه شا

 های از دغدغه یکیکه  دمیرس جهینت نیبه ا دمیشن یهمکاران را در بحث جلسه مشارکت داشتند م یصحبت ها

باشند ودر  یآموزشگاه اکثرا سخت کوش ودرس خوان م نیدانش آموزان ا نکهیباشد با توجه به ا یآموزش م یاصل

که پس از  میکسب کن یلیتحص شرفتیاز پ یبخش تیرضا جهینت میبوده اند چرا ما نتوانست فقمو یآزمون ورود

روش استفاده از  -1مؤثراست  یاهداف آموزش شبردیکه دوعامل در پ میدیرس جهینت نیعوامل گوناگون به ا یبررس

، مشارکت و  یهمکار  ،یکه با همفکر  میگرفت میدر آموزش.  تصم تیجذاب -2 نیو نو  سیدر تدر یقیتلف یها

 نیا یرو یاقدام پژوه نیدر ا سیتدر و یو ارزنده همکاران در نو آور دیمف اتیو با استفاده از تجرب گریکدیمشورت  

وثمر  تیاهم .دیگرد یاقدام پژوه نیانجام ا یما برا یاصل زهیمسئله وحل آن انگ نی. وجود امیموضوع مفصل کار کن

 خچهیبوده است. تار یتیعلوم ترب نیبهتر همواره مورد نظر دانشمندان ومحقق یریادگیو   سیتدر یروش ها یبخش

 تیو رضا زهیانگ جادیدانش آموزان و چه در ا  یلیتحص شرفتیچه در پ سیتدر یدهد روش ها یمطالعات نشان م

 ندیمنظور انجام گرفته که در فرا نیبد یاقدام پژوه نیا. آنان مؤثر است  تیو رشد خالق تیرورش شخصخاطر،  پ

مطلوب  طیوشرا تیموقع دیبلکه با ستیبه دانش آموزان ن یمعل یها تیمعلمان تنها انتقال واقع ی فهیوظ  سیتدر

(معلم 1391 ،ی) مقرب اله اموزندیش آموزان بوچگونه آموختن را  به دان دنیشیوچگونه اند ندیرا فراهم نما یریادگی

 والزمه دیانتخاب نما یآموزش طیروش را با توجه به زمان، مکان وشرا نیبهتر سیگوناگون تدر یروش ها انیاز م دیبا

 یم سیتدر یوجذاب الگوها ی تلفیقیبه خصوص روش ها سیتدر یروش ها یدرباره  یواطالع کاف یامر آگاه نیا

 رییادگیمهارت های تفکر و  ۀو توسع جادیکمک به ا سیروش های فعال تدر یژگیو نیمهمتر (1387،یباشد)صفر

و  یشگیمستمر، هم رییادگیشوند مهارت های  یحاصل م قیطر نیکه از ا ییدر دانش آموزان است. مهارت ها

روش  نیا گرید یژگیو شوند. یهای بعدی استفاده م رییادگیو در  ابندی یم میاند که به موارد مشابه تعم دارییپا

به  یبه مرور نگرش مثبت رییادگیشود دانش آموزان در کنار کسب دانش ها و مهارت های  یها آن است که باعث م

و تفکر آنان برای  نشیو باز بودن ب یچون کنجکاو بودن، داشتن تفکر منطق ییکنند. نگرش ها دایعلم و علم آموزی پ
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در  شتریدهد تا هرچه ب یها عمالً به دانش آموزان فرصت م یژگیو نی. رشد ایهای علم افتهیمدلّل و  دیعقا رشیپذ

 ( 1390،یو پناه یگام بردارند )نقد عل یعلم نشیب افتیعلم آموزی و در ریمس

 :سیتدر یروش ها یبند میتقس

اطالعات،  یاست و معلم به عنوان انتقال دهنده  یانفعال یروش دانش آموز موجود نی: در ایخیتار یالف: روش ها

اصول و   م،یاز مفاه  یکند ذهن دانش آموزان را با انبوه یآموزش را برعهده دارد. او تالش م یاصل تیمسئول

 س،ینوع روش تدر نیدهد. در ا ریینسبت به قبل تغ رارفتار آن ها  بیترت نیاصطالحات درس ها انباشته سازد و به ا

کنند. معلم  یاستفاده م یمشخص یدانش آموز به اجبار از محتوا قابل انعطاف است و معلم و ریغ یدرس یبرنامه 

 یمعلومات در برابر دانش آموزان ظاهر م ی نهیخود اوست و به عنوان گنج س،یتدر یکند که عامل اصل یتصور م

 ندیگو یم زیمعلم محور ن یگونه الگوها و روش ها ، روش ها نی،  به ا لیدل نیهم به دیشود. شا

 یاو  در مرکز توجه قرار دارد و معلم تالش م یها یو توانمند قیالگو دانش آموز و عال نی:  در انینو ی: روش هاب

کند  یاستفاده م یادیز یو امکانات آموزش لیاز وسا سیکند. معلم هنگام تدر تیدانش آموزان را تقو ییکند تا توانا

گذارد و آنان را در تحقق  یدانش آموزان م یهده متنوع  به ع یها تیها و فعال نیتمر قیمؤثر را از طر یریادگیو 

دانش آموز  یاست که پا به پا یکننده ا تیدهد. معلم، راهنما و هدا یدرس دخالت م  میمفاه یریادگیاهداف  و 

 ،ی.) صفوردیبگ ادیعالقه  یو از رو قیکند تا درس را به طور عم یکند و به او کمک م یم یرا ط یآموزش ریمس

 .مانند:(1370

 

است  یآن نوع آموزش یقیاست. آموزش تلف یقیروش تلف س،یفعال تدر یاز روش ها گرید یکی: یقیتلف سیروش تدر

موضوع   کیرا درباره  یاطالعات متنوع ، مختلف وگسترده ا ،یکه دانش آموزان با استفاده از چند موضوع درس

موضوع مشخص از ابعاد متفاوت   کی گر،ید یمآورند. به کال یخود  به دست م طیاز مح یخاص  یجنبه ها ایمشخص 

شده  که نه تنها   یزیبرنامه ر یریادگی یعبارت  است از مجموعه تجربه ها یقی. روش تلفردیگ یقرار م  یمورد بررس

 رندهیادگی اریاز  اطالعات و دانش مشترک  را به صورت الگو، نظام و ساختار در اخت ینگر، مجموعه ا یکل یبا نگاه

او را به  قیدهد، و از آن طر یم شینو افزا یکشف ارتباط ها ای افتیدر یرا برا  رندهیادگی ییبلکه توانا دهد، یقرار م

مداوم  یریادگی یاست که دانش آموزان را برا یدهد. روش یسوق م دیجد یخلق الگوها، نظام ها  و ساختارها یسو

مستقل، مجزا   یاز روش ها دیبا یکند لذا م یم دهماآ کمیو ستیدر قرن ب یزندگ یالزم برا  یها تیو رشد قابل

 شنهادیپ قیانواع متفاوت  تلف  یآموزش یعنوان ها ایو  یدرس یموضوع ها  قیتلف یکرد. برا زیپره  یوتک موضوع

متنوع  یروش ها قیتلف -2"یدرس یکتاب ها یارتباط عرض" یچند موضوع درس قیتلف -1شده شده است  از جمله  

 ایواحدها  قیتلف -4آن ها  انیارتباط م جادیمتفاوت و ا میمفاه قیتلف -3"یهنر معلم " ازهایجه به نبا تو سیتدر

 مان،یعلم با ا قیتلف -6 سیتدر یبا روش ها یابیارزش قیتلف -5شکل دادن به اصول  یبرا  یموضوع یبخش ها

.(امروزه 1397.یریادگیآموزش و ندیراف در یجشنواره نوآور یعمل ی) راهنما یتیترب یهمان ساحت ها ایاخالق وعمل 

به کار گرفته  یبه گونه ا دیها  با وهیش نیرا بر عهده داردند، اما ا ینقش اساس یریادگیو فعال  در  دیجد یها وهیش

را  یشوند و مشکالت یزندگ یمسائل اصل ری، درگ یاصول و مطالب علم یسار رهیذخ یشوند که دانش آموزان به جا

را جذاب  یآموزش تی، موقع یومنطبق با زندگ یتکرار یروش ها رایز رندیبگ ادیآن مرتبط است  یاقعو یکه با زندگ

 یریادگی ییتوانا شیافزا سیهدف از تدر (1374رز،یکند) م یافزون تر م یریادگیرا در  رانیتر، رغبت و تالش فرا گ

 ادیخوب  یکه راهبردها رندیگ یم ادیخوب  یاست. دانش آموزان ادگرفتنیاش خوب  جهیخوب نت سیاست و تدر



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

50 

 

 ریکند که ذخا یبه دانش آموزان کمک م سیتدر یدهند. الگو یگرفتن وکسب آموزش وپرورش  را در خود توسعه  م

تفکر و رفتار عاقالنه  شیافزا ییبا توانا یالگوها به رشد دانش آموزان به مثابه فرد نی. اابدیراهبردها درآنان توسعه  نیا

 نیبرا یسع یاقدام پژوه نیدر ا (1383 ،یاریوآقا یرساند . )بهرنگ یم یاری یت ها و تعهدات اجتماعو ساختن مهار

 طیکه هرمعلم با توجه به شرا یجذاب وخالقانه ا یو روش ها سیدر تدر یقیوتلف نینو یاست که با انواع روش ها

 یو با انتخاب روش ها میط آشنا شوفهم بهتر درس وداشتن کالس جذاب و با نشا یکند برا یکالس خود ابداع م

. میجامعه داشته باش ندگانیآ تیو موفق یلیتحص شرفتیدر پ یگام میشده بتوان ائهار یو راهکارها سیدر تدر یقیتلف

 یرا فراهم م یریادگی طیهستند که ذهن انسان در آن فعال است و معلم شرا یبه گونه ا سیفعال تدر یروش ها

شده با حس  تیتقو یو همکار یگروه انی. روابط مندینما یم تیتفکر را تقو یها تیقابلو  یذهن یکند و مهارت ها

 تیتقو تیاستقالل  وخالق هیآموزان روح دانشو حل مسئله رشدکرده، و در  یکاوشگر هیروح ،یاعتمادبه نفس فرد

 یگرد آور یبود. برا سیدرجذاب در ت یو ارائه راهکارها سیتدر یبا الگوها ییپژوهش، آشنا نیا یشود. هدف اصل یم

 لیو تحل هیاز دانش آموزان استفاده شد . پس از تجز یاطالعات از اسناد و مدارک ، مشاهده ، مصاحبه  و نظر خواه

 رانیدب ی. و در جلسات شورادندیگرد یدسته بند یبه دست آمده ، علت ها در نمودار استخوان ماه اطالعات ریو تفس

 سیتدر یها وهیش تیجذاب یبرا ییصاحب نظران، راه حل ها اتیو استفاده از تجرب نیشیپ یها قیو  با مطالعه تحق

:  دیبه ذهنمان رس لیبه شرح ذ  ییحل ها اهراه حل ها، ر نشیکه پس از نقد و گز دیوارائه بهتر آن  مطرح گرد

زه های هدفمند، بازی خداحافظی شکاف نسل ها ، اگر من معلم بودم ،اجرای نمایش انشاه و بداهه گویی،  دست سا

واژه یابی وارتباط آن با دروس دیگر،  در راه مدرسه باهم بیاموزیم ، مشارکت تیمی، قلمی بر دیوار اعتمادبا زیبا 

شناختی در هنر، روش تلفیقی تدریس پیام های آسمان با مشاوره، روش ایفای نقش با صداگذاری  و فیلم دانش 

 "من تجربه خالقیت در ریاضی با نرم افزار جئو جبرا و اشکال هندسی ، بهترین آموزان در تدریس پیام های آسمان  ،

استفاده از نرم افزارهای آموزشی وفیلم در تدریس، تشکیل  "تدریس در نوآوری جشنواره در دبیران تجربیات از استفاده

رقالب آزمون به منظور کتابخانه کالسی، تدریس معکوس، آموزش با چاشنی رفاقت ، ده سال بعد، ناهار مشترک د

دریافت یادگیری   های  اجتماعی دانش آموزان، دعوت از کانون نویسندگان ومعرفی کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی 

ثانیه ، آینده از آن توست ، 120ارزشیابی در   -ومعرفی دانش آموزان دست به قلم وشاعر، آزمون با طعم شکالت

 دانش و  شرکت خوارزمی جشنواره مسابقات ده ، برگزاری تور مجازی،   برگزاریتوانمندی در گرو سالمتی، کتاب زن

ثانیه ، مسیر را با بازی کوتاه کنیم،  علم در عمل گیاهان ، آزمون  5ژنتیک، مرور علم در  کارسوق همایش در آموزان

 طرح مثبت تأثیر و مصاحبه مشاهده طریق از ها، حل ه را اجرای از پس  شدند اجرا و عمالً انتخاب...  .با طعم تفریح و

داده ها، مشورت با کارشناسان ، همکاران  ری.   پس از تفس پرداختیم 2 شواهد اطالعات آموزان به گردآوری دانش روی

پرورش قوه  -1به دست آمد:  ریز جی،نتا یو بررس لیمذکور استخراج  و پس از تحل یو روش ها یمبان اب،یو گروه ارز

 -2باشد.  یم سریو م ریامکان پذ یفعال و کاربرد سیتدر یتنها با روش ها زیآم تیدادن موفق ادیو  تیتفکر وخالق

دانش آموزان  یمناسب برا اریبس یطیمح ،یبحث گروه یفرصت ها جادیدر توسعه و ا نیفعال همچن یریادگی

-4شوند.  یم لیرک و فهم نااز د یفعال به سطح باالتر یریادگی قیدانش آموزان از طر 3آورد.  یفراهم م یخجالت

شدن با  ریتالش و درگ قیخود را از طر یها ییفرصت را به دست آورند که توانا نی، ا لیتحص نیدانش آموزان در ح

طرح، نظرات دانش  یاجرا ریتأث یابیارز یبرا .گسترش دهند یاجتماع یها تیو انجام دادن فعال یعمل یتجربه ها

 یکه خوشبختانه  همگ میشد ایوفرادستان  را درباره طرح جو رستانیدب ری، مد ابیه ارزگرو ران،ی، دب نیآموزان ، والد

اقدام  یکه در ابتدا یبه اهداف جزئ یابیطرح، دست تینشانه موفق نی، مهم تر نیداشتند. عالوه برا ینظر مساعد
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 س،یآموزان در بحث  تدر ومشارکت فعال دانش یاری، هم تیکردن مسئول نهیدر نظر گرفته شده مانند نهاد یپژوه

ذکر است در کنار اهداف  انینقش شا یفایومهارت نوشتن در انشاه و ا یسندگیعالقه در دانش آموزان  مانند نو جادیا

. به عنوان نمونه یکی از افتی، دست  سیدانش آموزان  در امر تدر یها  و فکرها دهیدادن به ا تیشده اهم نییتع

 پسیلی)فاستیدر دن یدینسبتاً جد یکردیبه روش معکوس، رو آموزش: سمعکو سیتدر  شیو های تدریس:

تر در  شیجلسه به دانش آموزان آموزش دهد،پ کیکه قرار است در  ییروش معلم محتوا نی(. در ا2015،یوافالهرت

مورد  یوزشآم یمحتوا یاز کالس درس، به صورت انفراد ریبه غ ییفضا ایدر خانه  دیدهد.آن ها با یهاقرار م ارآنیاخت

بهتر موضوع  یریادگی یهرآنچه معلم برا ای  یآموزش یو بسته ها یوصوت یمتن لیفا ش،یآزما ای لمیف دنینظر را با د

گفتگو  یبرا یو در کالس درس حاضر شوند. کالس درس مکان اموزندیآن ها قرار داده ب اریدر اخت یجلسه کالس

دهند.  یهستند که در کالس رخ م یاز جمله اتفاقات نیتمرحل دانسته هاست. رفع اشکال ، پرسش و پاسخ و یبررو

روش  نیرو به ا نیشود و از ا یدر کالس درس م سیتدر نیگزیجا فتدیکه قرار است در خانه اتفاق ب ییها تیفعال

آموزش  یبرا سیتدر وهیش نی(لذا از هم2015وهمکاران، ی،ل1393،ی) ملکندیگو یروش آموزش معکوس م ،یآموزش

بود که  اهانیگ ریمعکوس، روش تکث سیکه درس انتخاب شده در روش تدر  قیطر نیاستفاده شد به ا انموزدانش آ

هفته قبل از  کی، عکس ها و.....  نتی،  پاورپو اهانیگ ریتکث یروش ها یها لمیکه شامل ف یبسته آموزش کیابتدا 

مطالعه کرده و با  زیکرده  وکتاب را ن هدهمشادانش آموزان قرار داده تا دانش آموزان در منزل  اریدر اخت سیتدر

تا   میگذار یو موضوع را به بحث م  دهیاز دانش آموزان پرس  یدر کالس درس ابتدا سؤاالت ندیایبه کالس ب یآمادگ

از  یطبق فرم نظر سنجه داشت ییمثبت و بسزا ریدانش آموزان تأث یریادگیدر  جهیاشکاالتشان برطرف  شود  و درنت

 نیاز ا و..... کیزیف ،یمیاز دروس ماننند ش یدادند که بعض شنهادیداشتند و پ تیدرصد  رضا 90وزان حدود آم انشد

 استفاده کنند سیتدر وهیش

   

ازهرکس خوداقدام پژوهان  شیدرنظرگرفته شده ب تیدر وضع رییتغ جادیاست که عالوه بر ا یتیفعال یاقدام پژوه

 نیو دانش خود را مرهون انجام ا ی. ما هم ارتقاه سطح آگاهابدی یت مدس یشوند و به رشد حرفه ا یمتحول م

. و با میآشنا شد یم. با روش انجام اقدام پژوهیگو یسپاس م قیتوف نیو خداوند را به خاطرکسب ا میدان یم تیفعال

باال   سیتدر در  تلفیقی یها وهیخود را درمورد  ش یطرح سطح علم نیانجام ا یبه مطالعه فراوان برا ازیتوجه به ن

 .میدراهداف خود موفق شو می. تا بتوانمیبرد

 

 دستیابی به اهداف  مورد انتظار:    

 ( ایجاد وتقویت نگرش معلمان نسبت به کارایی روش های نوین تدریس وتأثیر آن در خالقیت دانش آموزان 1

ای هدفمند، بارش فکری ، بدیعه (  آموزش کاربرد روش ها وتکنیک های از قبیل روش اکتشافی ، دست سازه ه2

 پردازی وحل مسئله در تدریس و...... دروسی مانند ریاضی ، پیام های آسمانی ، علوم ، انشاهو..... توسط معلمان 

 ( ایجاد همیاری بین گروه ها در دانش آموزان  ومسئولیت به عهده گرفتن یادگیری به یکدیگر 3

 تفاده از روش های تلفیقی در تدریس  ( ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان با اس4

 ( کاربرد وسایل و ابزار یادگیری و استفاده از فناوری های نوین جهت یادگیری وتقویت خالقیت در دانش آموزان 5

 ( ارائه محتوای آموزشی متناسب ومشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت های آموزشی وتربیتی 6

 ب کردن  محتوای آموزشی( ارائه راهکارهای متنوع برای جذا7
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 فواید انجام این اقدام پژوهی:

 با ال بردن سطح سطح علمی دانش آموزان با استفاده از فناوری های نوین -1

 ایجاد عالقه در دانش آموزان  مانند نویسندگی ومهارت نوشتن در انشاه وایفای نقش -2

 در بحث  تدریس  نهادینه کردن مسئولیت ، همیاری و مشارکت فعال دانش آموزان-3

 مشورت  با همکاران درهر مکان وموقعیت و استفاده از تجربیات  آن ها -4

 استفاده از  هر مکان و موقعیت برای انتقال مطالب درسی مانند نماز خانه، اردو -5

 اهمیت دادن به ایده ها  و فکرهای دانش آموزان  در امر تدریس-6

 رقابت دوستانه وسازنده  دوستی بیشتر دانش آموزان و ایجاد حس-7

 

 محدودیت ها ومشکالت  موجود در اجرای طرح :

 در اجرای عملی این طرح با مشکالت  و محدودیت های زیر مواجه شدیم 

 عدم رضایت دانش آموزان برای گرفتن فیلم و ضبط صدا

 زمان بر بودن گرفتن مجوز اردو

 ود را نیاز دارند عدم همکاری بعضی از دبیران به علت اینکه وقت کالسی خ

 عدم امکانات آموزشی یا هزینه بر بودن وسایل آموزشی

 کمبود وقت  

 حجم مطالب درس

 پیشنهادات :

تمامی دبیران سطح آگاهی خود را در زمینه  شیوه های نوین تدریس باال ببرنند تا  در کالس فقط شیوه های سنتی  

 نباشد و بر جذابیت کالس افزوده شود

 مدیران مدرسه امکانات و تجهیزات آموزشی را فراهم کنند.

 مسئولین آموزش و پرورش دوره های ضمن خدمت استفاده ار تولید محتوای آموزشی برای دبیران  قرار دهند 

هردبیر با توجه به رشته تدریس خود یک درس را انتخاب کند  تولید محتوای آموزشی درست کنند و آن را دراختیار 

 بیران قرار دهند سایر د

 با توجه به محتوای درسی از حضور اساتید و مشاورین برجسته در کنار اهداف آموزشی بهره ببرنند

 دوره های آموزشی تولید محتوا برای دانش آموزان فراهم شود. تا از تجربیات آن ها  استفاده شود.

 استفاده از نام دانشمندان ایرانی درکتاب های درسی 

 های الگوهای نوین تدریس مانند  دریافت مفهوم ، بارش فکری ، تدریس معکوس و......  مطالعه کتاب 

 تهیه کارت های شناسایی برای معلمان پژوهنده در اقدام پژوهی 

 آموزش آمار مربوط به شاخص های کمی به همکاران

 منابع و مآخذ: 

  یسنت تیساوز، وضع گیاز نوع ج یارکتمش سیاز تدر ی. تحول ناش1383.بهیط ،یاریمحمد رضا ، آقا ،یبهرنگ

 53-55از ص 10شماره 3: زمستان ، دورهیآموزش یها ینوآور س،مجلهیتدر



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

53 

 

 محور، ومسئله  تلفیقی های تدریس روش بر تأکید با ویادگیری آموزش فرایند در نوآوری جشنواره عملی راهنمای   

  گروه کارشناس واحد متوسطه، اول دوره  آموزش ردفت متوسطه، آموزش معاونت کشور، کل متوسطه اول دوره مدارس

 .1397-1398.آموزشی های

 بهار. 1393.  ملیحه لطفی،  سادات، فروزان ، هاشمی مجتبی، حسینی، حسین، ثانی، .نقل  از جعفری1387صفری .

 تجربی، ومعل درس در آموزان دانش شناختی فرا دانش رشد بر علمی کاوشگری تدریس روش تآثیر بررسی  وتابستان،

  ، دوم شماره -اول سال یادگیری در شناختی راهبردهای فصلنامه دو

 معاصروسمت  انتشارات: تهران تدریس، وفنون ها روش کلیات 1385 ،1382 ،1390 ،1370 ،..ا امان صفوی،

. 1395.عطاران محمد، زینب،  گلزاری، مقاله از . نقل 2015. لی وهمکاران1393. ملکی 2015فیلیپس وافالهرتی 

 وعمل نظریه فصلنامه دو دانشگاه، مدرس یک های روایت: عالی آموزش در معکوس روش به تدریس ، وزمستان پاییز

 .81-7،136شماره چهارم، سال درسی برنامه در

 مرکز نور پیام درسی ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی تدریس، نوین های روش ،1391 زهرا، ، الهی مقرب

 . موج نشریه ، تهران

 تهران : سمت ،یلیاردب اری.ترجمه: خدای.آموزش تفکر انتقاد1374چت. رز،یم

 روش با کودکان برای فلسفه برنامه در پژوهشی اجتماع ارتباط وزمستان، پاییز. 1390.زهرا پناهی، محسن، علی، نقد

 .دوم، شماره ، دوم فرهنگی،سال ومطالعات انسانی علوم پژوهشگاه تفکروکودک، ومشارکتی، فعال تدریس های

 رحمانی پور، حسن  وب سایت ضرورت اقدام پژوهی برای کیفیت بخشی به آموزش  
 

 



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

54 

 

  شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش اموزان پایه چهارم دبستان مقداد 

 اقدام پژوه: افسانه محمدی اصل

 مدرک تحصیلی: کارشناس آموزش ابتدایی

 سمت فعلی: آموزگار

 بتداییدوره تحصیلی: ا

 محل پژوهش: دبستان دولتی مقداد، ناحیه دو بهارستان استان تهران

 1397-98تاریخ پژوهش: سال تحصیلی 

 شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش آموزان پایه چهارم دبستان دولتی مقداد

 شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش آموزانهدف پژوهش: 

 سوال اصلی پژوهش: 

 کنم؟  هدایت و شناسایی را آموزانم دانش استعدادفضایی چگونه توانستم

 مقدمه

 درحوزه نخبگان ملی بنیاد ماموریت رسمی سند نخستین عنوان به(شهاب) برتر استعدادهای هدایت و شناسایی طرح

 جمهورمحترم رئیس ریاست به بنیاد امنای هیئت محترم اعضای تصویب به1386ا11ا25 در تاریخ ، آموزی دانش

 نگاشت شهاب طرح آموزشی متون مجموعه)شد  تصویب1391ا4ا7 تاریخ در نیز آن اصالحات آخرین و هرسید

 ((1391مهرماه)دوم
 صاحبان معنوی و تحصیلی،تربیتی حمایت و کشف،شناسایی،جذب،هدایت» از است ،عبارت برنامه این ماموریت

 مختلف مراحل در استمرار حمایتها برای سازی زمینه و متوسطه آموزش دوره پایان تا ابتدایی دوره از برتر استعدادهای

محوریت معلم و عوامل آموزشی و پرورشی در شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اقتضا می نماید که . «عالی آموزش

 آشنایی و آموزش معلمین، عوامل مدرسه و دیگر افراد درگیر با این برنامه )از خانواده ها گرفته تا مسئولین ستادی(

 از مهم ترین ضرورت های اجرای موفق این برنامه به شمار رود.

کشور اروپایی صورت گرفته است نشان می دهد که توجه به شناسایی دانش  21در سالهای اخیر مطالعاتی که بر روی 

توسعه  آموزان با استعداد و ایجاد فرصت های الزم برای رشد آنها در محیط کالس معمول،یکی از مهم ترین پایه های

 (.2014اقتصادی می باشد)فیچر و ملر،

 و اندیشمندان همه و اسالمی انقالب رهبرمعظم تاکید مورد که است ای مسئله برتر استعدادهای هدایت و شناسایی

 (1390ا7ا13 علمی برگزیدگان و نخبگان از دیدارجمعی در بیانات)است  کشور نظران صاحب

 با لیستی چک منظور بدین .گیرد می قرار بررسی مورد فردی تفاوتهای ایهبرپ برتر استعدادهای هدایت و شناسایی

 گرفته نظر در آموز دانش هر برای است آموزگار ارزیابی واقع در آموزان،که دانش استعداد ارزیابی مقیاس برگه عنوان

-ستعدادحرکتیا استعدادفضایی، استعدادهنری، استعدادریاضی، کالمی، استعداد) شامل که استعداد 8 با شده

 فردی های تفاوت و توانایی گویه 80 راستای در( تجربی دینی،استعدادعلوم فرهنگ اجتماعی،استعداد ورزشی،استعدا

 .کند می ارزیابی شناسی روان علم برپایه مشاهده طریق از را آموزان دانش

 صورت پژوهشی و کارشناسی ایه تالش رغم به و بوده کشور در اجرایی پیشینه بدون ای ،برنامه شهاب ملی برنامه

 .بپیماید اجرا فرایند در را خود تکاملی مسیر از بخشی که است اجرا، طبیعی از پیش گرفته
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 در شده شناسایی آموزان دانش هدایت و استعدادفضایی صحیح شناسایی نحوه است آن بر سعی پژوهش این در لذا

 بتوان آینده در و گیرد قرار همکاران استفاده و بررسی و دقت مورد پژوهش این است امید .شود بررسی درست، مسیر

 .نمود مدارس، استفاده در خصوصا وپرورش آموزش در پژوهشی-علمی سند یک عنوان به آن از

 تشخیص و تبیین مسئله

به طور حتم در هر کالسی مشکالتی وجود دارد که مانع از پیشرفت کالسی خواهدشد اما بعضی از مشکالت در اولویت 

 ارقرار می گیرند که رسیدگی به آنها می تواند نوید دهنده ی پیشرفت فزاینده در کالس باشد.ک

بنده به عنوان آموزگار پایه چهارم در مدرسه ای مشغول تدریس هستم که پنج کالس چهارم ابتدایی دارد و در یک 

 ناحیه بهارستان واقع شده است.محله ی پر جمعیت که از لحاظ مالی و فرهنگی در سطح پایینی قرار دارد و در 

که برنامه ملی شهاب در منطقه ما اجرا شد، برای شناسایی استعدادهای دانش آموزانم  95-96در سال تحصیلی 

دچارمشکل شده بودم و وقتی از همکارانم کمک خواستم متوجه شدم که آنها هم مشکل بنده را دارند و بصورت دقیق 

عالیتهایی برای شناسایی استعداد دانش آموزان انجام دهند و و فرم گویه های شهاب و درست نمی دانند که باید چه ف

 را چگونه کامل کنند.

بعد از شرکت در کالسهای ضمن خدمت مربوط به برنامه ملی شهاب با کلیات و اهداف این برنامه و نحوه ی کامل 

هدایت استعداد فضایی دانش آموزانم دچار کردن و عالمت زدن گویه ها آشنا شدم، اما همچنان برای شناسایی و 

مشکل بودم. از این رو برای حل این مشکل و کمک به خودم و همکارانم که مجری این برنامه هستند، وارد این حوزه 

 شدم.

 شواهدیک

 ابتدا.آوردم دست به آموزان دانش و اولیا از نظرسنجی و سنجی رغبت و مصاحبه و مشاهده ابزارهای با را شواهدیک

 از اولیا نظرسنجی کردم و خواستم بنویسند فرزندشان در چه زمینه ای استعداد دارد؟

 

 

 

 

 

 

 
 (آموزشی وتوجیهی جلسه برگزاری از قبل) اولیا نظر از استعداد برتر1-1 نمودار

 و اییفض استعداد به اولیا از یک هیچ و دارند بیشتری توجه هنر و  ورزشی-حرکتی استعداد به اولیا اکثر: تحلیل

 . بودند نداده پاسخ سوال این به اولیا از( درصد 20)نفر 7و نکردند اشاره کالمی و ریاضی و اجتماعی و علوم و کالمی

 بخصوص ، استعداد مختلف های حوزه و استعداد تعریف به راجع اولیا که است این مسئله این دلیل کنم می فکر

 اولیا که است این دیگر دلیل و دانند می نقاشی و فوتبال در فقط را استعداد و ندارند را الزم آگاهی فضایی استعداد

 می نقاشی خوب یا کند می بازی فوتبال خوب مثال فرزندشان وقتی و بینند می را خودشان فرزند فعالیتهای فقط

 با معلم عنوان به بنده که حالی در دارد نقاشی یا فوتبال در خاصی استعداد فرزندشان کنند می فکر والدین کشد
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 در آموز دانش ویژه استعداد بر دلیل خوب خیلی امتیاز کسب که دانم می و دارم سروکار آموزان دانش بیشتری تعداد

 .نیست حوزه آن

 نمودار پیش بینی آموزگار

 

 

 

 
 

 1-4 نمودار

 (فعالیتها مهه انجام از قبل) آموزان دانش از سنجی رغبت و اولیا از نظرسنجی و مشاهداتم به توجه با: تحلیل

 . دارند فضایی، برتری استعداد حوزه در آموزانم دانش از درصد 23 یعنی نفر 8 داشتم شک

 ( نفر 35:  کالس آموزان دانش کل تعداد)

 ها حل راه اجرای 

 آموزان دانش استعدادفضایی شناسایی برای هایی حل راه -اول مرحله

 (یابی استعداد و استعداد موضوع با) آموزان انشد اولیای با توجیهی و آموزشی جلسه برگزاری:  الف

 : باشد می زیر موارد شامل که ها گویه با متناسب های بازی و ها فعالیت طراحی:  ب

-5پنهان و پیدا بازی-4ها جهت بازی-3 گنج بازی-2 ها جهت محله) پویا و فعال تدریس روشهای از استفاده-1

 شناسایی-8آجرک بازی-7کروکی کشیدن-6(جغرافیایی های جهت به وجهت با)اند دیده آنچه نوشتن و حیاط مشاهده

 نکاتی ، آن در و باشد مختص باید آزمون) مناسب ارزیابی های شیوه از استفاده-9دیگر استعداد بستر در استعداد یک

 زنگ های فعالیت-11اجتماعی مطالعات کتاب داخل فعالیتهای-10(شود گنجانده است الزم استعداد شناسایی برای که

 هنر

 (آموزان دانش فضایی استعداد هدایت برای) ها حل راه اجرای: دوم مرحله

 همگن آموزی دانش های گروه تشکیل-2آموزان دانش اولیای به بخشی آگاهی و رسانی اطالع برای جلسه برگزاری-1

-4کالس آموزان دانش استعداد و سطح با متناسب گروهی و انفرادی های پروژه ارائه-3استعدادی های حوزه در

 مشوق بر تاکید با.)بودند کرده عمل موفق استعدادی مختلف های حوزه در که آموزانی دانش تشویق-5اردو برگزاری

 آموزان. دانش های سازه دست و ها فعالیت از نمایشگاه برگزاری-6بیرونی های مشوق برابر در درونی های

 

 و اعتباریابی داده ها(ونتیجه گیری 2)شواهد 

(توجیهی جلسه برگزاری بعداز) اولیا نظر از برتر استعداد  
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 3-1نمودار 

درصد ازاولیا بیان کرده اند که فرزندشان در حوزه ی 14با توجه به نمودار، بعد از برگزاری جلسه توجیهی،  تحلیل:

درصد 14و درصد درحوزه استعدادفضایی6و درصد استعداد هنری12درصد استعداد ریاضی و 28استعداد کالمی و

درصد در حوزه استعداد علوم  8درصد استعداد فرهنگ دینی و  6درصد استعداد اجتماعی و 14استعداد ورزشی و 

 برتری دارند.

 

 ها( فعالیت انجام از پس) شده شناسایی استعدادهای

 
 برتری ، فضایی استعداد حوزه در آموزانم دانش از درصد 14 یعنی نفر 5 تعداد که شد مشخص فعالیتها انجام از بعد

 ( نفر 35:  کالس آموزان دانش کل تعداد. ) شدند شناسایی فضایی استعداد عنوان به و دارند

 : پیشنهادات

 : پژوهشی

 رشد و یتتقو باعث که درسی مباحث همچنین و پویا و فعال تدریس های روش روی بر پژوهنده معلمان- -

  . دهند انجام بیشتری( میدانی) عملیاتی تحقیقات شوند می آموزان دانش فضایی استعداد شکوفایی و

پژوهشگران در همین زمینه می توانند بر روی نحوه ی شناسایی و هدایت در حوزه استعدادهای دیگر مانند  -

 کالمی ، ریاضی ، اجتماعی و ... کار کنند .

هایی متناسب با گویه های شهاب طراحی کرده و استفاده کنند و نتایج آن را به معلمان پژوهنده فعالیت  -

 جامعه ی علمی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ارائه دهند .

 : تربیتی
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 را آموزان دانش مختلف استعدادهای شکوفایی و رشد برای مناسب بسترهای کنند سعی تالشگر همکاران- -

  .کنند فراهم

با انجام فعالیت ها و مشاهده دقیق رفتارها و عملکرد دانش آموزان )و نه از روی ظاهر آنها( همکاران بزرگوار  -

 گویه ها را کامل کرده و نمره بدهند. 

 همکاران به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه ویژه داشته باشند. -

 

 : منابع

 علمی برگزیدگان و نخبگان از جمعی دیدار در ای خامنه اهلل آیت حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات-

 1390ا7ا13
http:/www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=8651 

   1394 مدرسه، انتشارات: تهران.ابتدایی دوره معلمان برای آموزشی راهنمای: شهاب نامه دست-

 نشده چاپ پژوهشی طرح.  شهاب طرح آموزشی متون مجموعه(1391) نخبگان ملی بنیاد-

 برتر استعدادهای هدایت و شناسایی طرح اسناد مجموعه( . 1392) پرورش و آموزش وزارت و نخبگان ملی بنیاد-

  1385 روان، نشر -استعداد با بزرگساالن و کودکان آموزش و رشد داللی، نیره و گلشنی فاطمه ترجمه پیرتو، جین-

 (نعلیشعبا محمدرضا سرپرستی به فردی های مهارت توسعه گروه) متمم سایت-
https://motamem.org 

 نشرساواالن تهران، فردی، های تفاوت شناسی روان ،1393 حمزه، گنجی،-
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 پگاه دزفولی نژاد  :پژوه اقدام

 ارشدمدیریت بازرگانی  کارشناس :تحصیلی مدرک

 هنرآموز :فعلی سمت

 متوسطه دوم)هنرستان( :تحصیلی دوره

 کرمانشاه دو هناحی -هنرستان حضرت معصومه)س( :پژوهش محل

 98-97تاریخ پژوهش: سال تحصیلی 

 

 " آموزان یازدهم فتوگرافیک به درس کارآفرینی و تولیدمند نمودن دانشعالقه "

  دمهمق-1

 از اول مرحله در مند کنم پسسعی کردم دانش آموزان را با توجه به تحوالت بازار و نوسانات قیمتی و... به کارافرینی عالقه

 کالس در روش این برقراری بام. نمود کسب همچنین اطالعاتی از کتابهای مرتبط و استفاده آموزاناولیاه دانش ،همکاران نظرات

مشغول  دانش عرصۀ در چشمگیر پیشرفت با و وفعال عالقمند خود آموزان دانش و نداشت وجود تحرکی وبی روحی بی دیگر درس

 فرزندانی اینکه از اولیاه و بردندیم لذت خواندن درس از هم کنار در ی دوستانهرفتار با و خالقانه همگی و بودند وظایف انجام به

رفت و منبع درآمدی شده بود، های آنها به فروش میساختهو عالقه به تولید پیدا کرده و دست داشتند ومدرسه درخانه فعال

 . بودند راضی بسیار

 

 مسأله بیان -2

 تولیدی و ایجاد نوآوری و پژوهشی یهاتیفعال انجام برای حوصلهتنبل و بی آموزانانشد درعالقه  ایجاد سبب توانمیم چگونه

 بشوم؟پردازی در درس کارآفرینی و ایده

 هنرستانی که هدف ثبت نام آنها  آموزاندانش بین در را هاساختهکسب و کار و تولید دست فرهنگ متوانیم ییهاراه چه از

 بدهم؟ گسترش برای ورود به بازار کار استبرای یادگیری یک هنر و مهارت 

 با کمک نوآوری در تدریس با استفاده از فضای مجازی و تابلو هوشمند و بررسی توانایی تولید و فروش در  توانمیم چگونه

 ایم؟نم ترغیبکسب نمره باالتر همراه با انگیزه در درس کارافرینی  آموزان را به یادگیری وها دانشکارگاهها و کارخانه

 ها و تابلوهای نقاشی و ساختهچگونه روش استفاده درست از فضای مجازی  و اینترنت و.. را برای تبلیغات و فروش دست

 آموزانم را به آنان بیاموزم؟عکاسی دانش

 موجود وضع توصیف-2-1

ت مدارس مختلف استان اینجانب پگاه دزفولی نژاد دارای مدرک فوق لیسانس با شانزده سال سابقه تدریس پس مشکال     

کارگاه است که و کالس  8کنم. هنرستان ما دارای آموزان هنرستان خود آنها را لمس میرا دیده و از نزدیک نیز با دانش

در طبقه اول هنرستان است و  یصندل 20 و متر 20 متراژ باکارگاه هوشمند با داشتن یک کامپیوتر و یک ویدیو پروژکتور  

ید با هماهنگی معاون توانیمدر هر ساعتی از تدریس که بخواهید  باً یتقرو  ردیگیمرد استفاده دبیران قرار کمتر مومعموالً 

 آنان حیتفر و داشته لیموبا یولمتفاوتی دارند  یمال تیوضع نکهیا با منطقه نیا هنرجویان معموالً فنی از آن استفاده نمایید.

شبکه های اجتماعی   قیطر از آنان سئواالت ییجوابگو و افزارها نرم با سیتدر. ستا ینترنتیا جستجو و لیموبا با یباز شتریب

 مشکلنمود:  خالصه مورد چند در توانمی را کالس کلمش .است کالس در یشفاه ییگو پاسخ از ترجذاب اریبس آنان یبرا
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 نقاشی به کالس در که نفری دو و رون باشندو ترجیح می دهند بخوابند یا بی اندعالقهبیکامال  که بود گروهی به مربوط اول،

 و عالیق خالف بر افراد این که بود شده مشخص خواهی نظر و کالسی مشاهدات طریق از. شدندمی مشغول کشیدن

 طریق از مذکور آموزاندانش مورد دو هر در. هستند ضعیف نیز دروس بقیه در و داشته هنرستان حضور در هایشانمهارت

وقت به روش سنتی تدریس و  دوم، مشکل  .بودند آورده بوجود مشکل کالس در نقاشی رسم و درگیری یجادا نمایی، قدرت

 و قدرت وقت، خودشان اظهارات طبق ،سوم مشکلدرسی عادت کرده بودند.  بدون درک کاربرد مطالبدرکالس  گذرانی

به تولید و اشتغال از این طریق اعتقادی زه بودند و انگینداشتند و درس را به درد نخور دانسته و بی را مطالب حفظ یحوصله

 .بود کالسی پاسخ و پرسش موقع استرس داشتن چهارم، مشکلنداشتند. 

 نرم استفاده از کارپوشه، تشکیل منابع، سایر و تدریس نوین هایروش راهنمای کتاب از استفاده با نمودم سعی جهت بدین  

 آموزاندانش نامطلوب رفتارهای که بود جاد شده و درس را به درد نخور ندانند پس ضروریو... در آنان انگیزه ای آموزشی افزار

 . یابند تغییر

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2-2 

در نظام آموزش و عملی شدن دروس  برنامه جامع توسعه فناوری اطالعات شناخت مسیر شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد و    

 :یف کردچنین توص توانیو پرورش را م

آموزان از فناوری اطالعات داخل فضای رسمی آموزشی و خارج از آن و در کاهش مستمر فاصله بین استفاده دانش -الف

نهایت دگرگونی کامل وضعیت فعلی و پیش گرفتن میزان مصرف آموزشی، داخل فضای رسمی از سایر مواد مصرفی محصوالت 

 این منابع در تولید و عملی کردن دروس. و استفاده درست از ای و اطالع رسانیرایانه

 یهایتحویل مستمر و در نهایت رفع کامل بحران مقبولیت نظام رسمی آموزش و پرورش کشور با استفاده از توانمند -ب

آموزشی و تربیتی به توسعه همه جانبه از طریق تغییر در فرآیند  یهاجاری نظام یهادر جهت تبدیل بحران ساخت و تولید

 ( 77: 1386،یاسیکهی)یادد

 1 شواهددر  (اطالعات گردآوری)-2 -3

بر اساس مشکالتی که در کالس گفتم و اهمیت موضوع ایجاد عالقه به درس و کارهای تولیدی پس تصمیم گرفتم علت یابی  

 ای تهیه کردم.ه و پرسشنامهکرد سؤال آموزاندانش از ابتداکرده و شواهد الزم را بدست بیاورم. 
 اصول با تحقیق انجام در و ،دهندیم خودارائه محفوظات به توجه با را اند بیشتردروسنکرده عادت منطقی تفکر به ما موزانآدانش

تا به حال از علم خود برای بدست آوردن درآمد استفاده نکردند و از آنجا که روشهای استاد شاگردی  و نیستند آشنا آن روش و

بیشتر دانش آموزان تمایل به  .اند چگونه باید کار کنندکنند که با مهارتی که آموختهنمیشود پس فکر دیگر کمتر دیده می

 استفاده از این کارگاه  و بدست آوردن درآمد و اشتغال را دارند .

 جمع آوری اطالعات-4-2

  ومقاالت  هاکتاباستفاده از 

  ب شخصی و استفاده از نظر همکاران و تجار توسعه خالّقیت یهانهیزمشناخت 

  نظر سنجی درباره تاثیرات فضای مجازی بر نظام آموزشی 

 

 هاداده تفسیر و تحلیل و تجزیه-3
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آموزان، انجام مصاحبه و پرسشنامه و یافته های حاصل وضعیت رفتاری و عملکردی دانش آموزان، دانش 1 شواهد اساس بر     

 پاسخ و پرسش موقع آموزاندانش رفتار شکالت پی برد. بررسیاز صحبت با همکاران، پژوهشگر تا حدودی به علل و عوامل م

 اکثراً هابچه که داد نشان هابرگه بررسی و کالسی مشاهدات همچنین مند به کار عملی هستند.عالقه که داد نشان نیز کالسی

 دارند. استرس گیرد صورت کالسی پاسخ و پرسش بود قرار که موقعی

 

 ارائه راه حل پیشنهادی-4

 است: شده خالصه گیری نتیجه و پیشنهادی حلراه دادن جهت ذیل ردموا

 روابط وجود عدم یعنی. هاگروه سایر به نسبت زیاد بازوی و زور بودن دارا خاطر به آموزاندانش از گروهی نمایی قدرت-1

ه آنان مهار شده و در راه تواند با گروه بندی و دادن ارزش بکه می و مشکالت خانوادگی آنهاست مناسب عاطفی و اجتماعی

 درست استفاده شود.

ها، که آن هایمهارت و عالیق با درسی مطالب تضاد و نقاشی بازیگری، به عالقه دلیل به یادگیری جهت انگیزه وجود عدم-2

 .می توان موضوعات درس را به صورت هنری و در قالب نمایش، فیلم و...بیان کرد

را به  توان درسدرسی که می مطالب توضیح و بحث برابر در مقاومت و معلم سوی از کتاب متن سئواالت طرح به عادت-3

 آموزان استفاده نمود.صورت داستانی بیان نموده از کنفرانس و پیشنهادات دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاحلاعتبار بخشی راه حل یا راه -5

 پس:ه نمودم نظر همکاران را پرسیدم و از خود دانش آموزان فرم نظر خواهی تهی 

را چک  هاآنبه طوری که هر چند جلسه یکبار پیشرفت کار تحقیقی  آموزاندانش تحقیقات و هاتیفعال به بخشی اعتبار -1

 .آن را بسنجم ریتأثو نتیجه را یاداشت کردم تا  کرده و رفع اشکال نمودم

سئوال از دبیران مرتبط و افراد کارافرین در  به،مصاح :مانند دارند وکار پژوهش سر و تحقیق با که ییهامهارت تقویت  -2 

خواستم نتیجه را درکالس بیان کنند با این کار پیشرفت کاری مشخص و میزان انگیزه را  برای  هاآنفامیل و دوستان و از 

 .دمیسنجیماجرای کار تولیدی و شناخت بازار 

آموزان را به آشنایی آنها با بازار و توجه به و اولیا دانش ساعاتی از جلسه ماهانه هنرآموزان "مشاوره هنرستان گفتند: -3

 "مهارتهای آموخته شده آنها بپردازیم.

حل  ارائه راه

 پیشنهادی

 دعوت از کارافرینان 

برگزاری جشنواره و 

مسابقات
 تشکیل جلسه با همکاران و مدیر و...

ایجاد انگیزه با تشکیل بازارچه 

 خالقیت

تشویق و اهدا جوایز برای بهترین 

تهیه پوستر ، بورشور، تراکت و...جهت 

 فروش آشنایی، عالقه و تبلیغات 
ساخته ها در فروشگاه مدرسه فروش دست

 و بازارچه های هنرستان 



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

62 

 

آموزان و کنترل معلم، طبق کارهای و عملی تهیه شده در کالس و رفع اشکال گروهی با نظر دانش علمی پروژه با ارائه -4

 .دمیسنجیمرا  هاآنومیزان اضطراب  اندگرفتهآموزان روش کار را یاد انجام شده و نظر دانش

 دانند.آموزان بازدید علمی و بازاریابی و فروش را مفید میمعاون آموزشی و دانش -5

 

 آن بر نظارت چگونگی و پیشنهادی یهاحل راه اجرای -6

 آشنا کنند. و آگاهی دارند، شناسندیماز والدین خواستم که آنان را با مشاغلی که -1

همان کار بازدید را  باً یتقربرای شناخت مشاغل مختلفی استفاده کردم که  ی آموزشیهالمیفاه هوشمند از با کمک کارگ-2

 .دهدیمانجام 

آموزان مدارس دیگر فنی اقدام نمودم تا حدود کار خود را مقایسه کنند و تولیدات خود را در برای بازدید از کار دانش-3

 های هنرستان بفروشند.بازارچه

 سایت برای ارائه کار و کانالهای تلگرامی، سروش و ایتا و... را به آنان معرفی کردم.چند -4

ی کسب و کار و موفقیت در هاطرحی مختلفی از صنایع را پخش نموده و در مورد نوشتن هالمیفبا کمک تابلوی هوشمند -5

های مختلف و و طراحی لباس نوین، نقاشی اهدوختیی مربوط به کارهای خالقانه و دهایاسال اشتغال توضیح دادم. همچنین

ی برای استفاده مفید از اینترنت برای کار و فعالیت تجاری ازهیانگنشان دادم تا  هاآنرا به  سازی و...کارهای گرافیکی وماکت

 باشد.

 

 تحقیق در اجرا اهمیت-7

 را آموز دانش یک ،شودیم گروهی وحدت موجب امر این که، آموزاندانش جمعی تشویق طریق از هاارزش نمودن درونی-1

 آموزاندانش در معنوی انظباط تقویت منجربه امر این ،شود تقدیر هاآن همه از بلکه ،دنکنی قدردانی او از فقط و دننمایی برجسته

 شود.بندی و قدرت نمایی در آنان کم میو گروه شودیم

 ،کندیم نظر اظهار آموزیدانش وقتی:مثال ،دهد گوش آنان سخن به دقت اب که نحوی به آموزاندانش نظر اظهار به کامل وجهت-2

 حوصله باشد.و نظرات آنها را بررسی کند نه بی دهد گوش او حرف به احترام با و مؤدب معلم

 را یحصح پاسخ است موظف معلم و شود آگاه سؤاالت به پاسخ در خود غلط یا صحیح جواب از مستقیم طور به باید آموزدانش-3 

 .دهد خرج به ظرافت باید معلم آموزاندانش غلط یهاپاسخ میان در البته (است واقعیات از بخشی صحیح پاسخ زیرا) کند بیان

  د.ده صحیح پاسخ یتوانیم کنی دقت اگر بگوید بلکه گفتی، اشتباه چرا نگوید آموزدانش به، مثال

 

 

 نتیجه گیری-8

 معلمان بنابراین،. شوندیممند عالقه آن به و کنندیم درک را آن کاربرد ند،یآزمایم درعمل د،انآموخته را آنچهآموزان دانش   

 را اولیایشان و آنان مشارکت ینهیزم طریق، این از و کنند توجه شاگردان یهاییتوانا و عالیق به نظر، مورد تحقیق ارائه برای

 نظر مورد مفاهیم پیوند. کنند تالش ونظری ذهنی مفاهیم کردن کاربردی برای و آورند فراهم برای انتخاب درست حرفه

و  با توجه به اینکه در حال حاضر وجود موبایلها و ورود افراد در فضای مجازی بیرونی یهاتیواقع با درس هر در معلمان

 تحقق یهاراه ؤثرترینم از یکی شودیم حاصلآوری اطالعات و اینترنت و استفاده درست از فن آموزاندانش فردی نیازهای

 . است تحصیلی متفاوت یهادوره در بخش اثر و مطلوب یادگیری اهداف
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 2توصیف وضع مطلوب، شواهد -9

 ،است علمی یهادستگاه نمایش یا علمی قالمی اآورجمع نمایش، یک آزمایش، یک ارائه علمی پروژه مفهوم که این به باتوجه

)پرسشنامه، کار  مثل ییهاروش به را ایپروژه خود یعالقه مورد یطهیح در که نمک تشویق را آموزان دانش که نمودم سعی

های خود را ساختهو عالیق خود توجه کنند و دست خود یدرباره همه از ترمهم. دهند ارائهو...( کار خود را  فیلم ای،کتابخانه

  میانگین نمره دروس نیز افزایش پیدا کرد. به فروش برسانند.

 رزیابی نهایی و تعیین اعتبار اقداما-10

 تا توانستم ذکرنمودم که اقداماتی از استفاده با و خالقیت در آنان به وجود آمد و آموزاندانشی هاساختهانگیزه در تهیه دست 

 یادگیریخته و کارگاه هوشمند برای سا مندعالقهمناسب  کار گروهی سالم و فضای مجازی انجام به را آموزاندانش زیادی حد

 میرفتیم کارگاه  هوشمند به که ییروزها و بود شده کمتر کالس در غیبت مشاهداتم در بود. مؤثربه درس بسیار  هاآنو جذب 

، میانگین نمرات به مرور گرفته یگروه کار را آن یجا و شده کم ییخودنما و یقلدر بود، شتریب یریادگی یبرا اقیاشت و شور

  . استافزایش یافته 

 شنهاداتیپ راهکارها و-11

ی جدید را پیشنهاد دهند و از بازارچه هاشغلبه موضوعات خالق و جدید بیشتر بها دهید تا تشویق به خالقیت شوند و -1

 آموزان استفاده کنید.خالقیت جهت فروش دست ساخته دانش

نمره مثبت یا جایزه  شودیمن که بیان دانش آموزان را به مطالعه خارج از کتاب تشویق کنید و برای نتایج مطالعات آنا-2

 کوچکی قرار دهید.

 معلمان و آموزان دانش دیبازد و اردو یبرگزار یساز فراهم و یداخل داتیتول از یآموزش زاتیتجه و شگاهینما یانداز راه-3

 های دانش آموزی انجام شود.ساختهو دست یمل خدمات و کاالها یمعرف جهت

  پرورش و آموزش در یکاربرد و یداخل دیتول در موثر یها دهیا ارائه در محور پژوهش دیساتا و معلمان از استفاده-10

 پیشنهادات تخصصی درس کارافرینی:

 ها تبدیل به همکاری معلمان به صورت تخصصی و استفاده از درس کارافرینی در کنار دروس عمومی و عملی تا آموخته

 تولید شود.

 آموزانهای دانشساختههای خالقیت و فروش دستتوجه مدیران به تشکیل بازارچه 

 ها برای ایجاد خالقیت و پیدا کردن بهترین ایده و استفاده از سرمایه گذارانآپشرکت در استارت 

 ای برای شرکت در آن تشویق به شرکت در جشنواره ها که هر سال این نوع جشنواره ها وجود دارد ولی متاسفانه عالقه

 وجود ندارد.

 آموزان و راهنمایی صحیح در های به روز با توجه به عالقه دانشهای هنرستانی و جذب رشتهتر از کارگاهاده مفیداستف

 انتخاب رشته.

 

 مآخذ و منابع

 آموزش در تیریمد نامه فصل ،"شدن یجهان راه در پرورش و آموزش یاندازها چشم و موانع".(1383ی.)عل محمّد ی،قیتصد-1

  37 شماره پرورش، و

-دانش یآموزش تیموفق و اطالعات آوریفن از استفاده زانیم رابطه یبررس "(.1390.)نیپرو ی،محمد ؛نیصدرالد ی،ستار  -2

  4شماره اول سال ،یتیترب علوم در ارتباطات و اطالعات آوریفنفصلنامه ،  "متوسطه مقطع آموزان



  1398اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش خالصه 

 

 

64 

 

 ،"یفرهنگ وتوسعه یآموزش نطام در ارتباطات و اطالعات یرآوفننقش  "(.1386الهه. ) زاده، یدریح؛ رضا ی،ریام یصالح-3

 15:شمارهپژوهشنامه  ک،یاستراتژ قاتیتحقپژوهشکده 

  نوین آزمون: تهران ،"تدریس فرایند در فعال و مشارکتی یهاروش راهنمای ".(1382.)منوچهر خانی، فضلی-4

 ک،یاستراتژ قاتیتحق پژوهشکده ،"پرورش و موزشآ در اطالعات یفناور توسعه یراهکارها"(.1386. )رایحم ،یاسیک-5

 15:شمارهپژوهشنامه 

 پژوهشفصلنامه  ،"کشور یآموزش نطام در ینگر ندهیآ محور اطالعات یفناور بر یمبتنتوسعه "(. 1381. )یغالمعل منتظر،-6

 25شماره: ،یعال آموزش در یزیر برنامه و

 ندیفرا در اطالعات یفناور کاربرد یهاروش یبندرتبه "(.1387. )زبریفر ،یمدن یموس؛ فرانک ،یزند؛ معصومه ،ینوروز-7

 26شماره: ،یآموزش یهایفصلنامه نوآور ،"مدارس یریادگی-یاددهی
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 اقدام پژوه: بهنام عزیزی

 مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی                          

 سمت فعلی:راهبر آموزشی و تربیتی

 روستای اجیرلو 1ردبیل،شهرستان پارس آباد،دبستان شهید فتحی پسرانه محل پژوهش:ا

 97-98تاریخ پژوهش:سال تحصیلی

 دهم؟ ابتدایی،کاهش سوم پایه پسر آموزدانش( س-امیرحسین) در را توجه نارسایی اختالل توانستم چگونه 

 ایه سوم ابتداییهدف پژوهش: ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش نارسایی توجه دانش آموز پ

 پرسش های پژوهش:

 توانیم نوع اختالل مربوطه را شناسایی کنیم؟یمچگونه و با چه ابزارهایی  .1

 توانند و یا باید در شناسایی و درمان اختالل مربوطه سهیم باشند؟یمچه کسانی  .2

 یا بهبود است؟ درمانقابلآیا اختالل مربوطه  .3

 توانیم در درمان اختالل مربوطه استفاده کنیم؟یمهایی ی و تکنیکامداخلهی هاروشاز چه  .4

 های قبل و بعد از مداخله در جهت مؤثر بودن درمان چگونه باید باشند؟یاسمقو  هامالک .5

 ی درمانی چه خواهند بود؟مداخلهعدمی اختالل در صورت دامنههای احتمالی و یبآسعوارض،  .6

 تبیین مسئله در وضعیت موجود:

ی تحت مسئولیت خود در یکی از هاآموزشگاهتربیتی موقع بازدید از یکی  –یزی راهبر آموزشی جانب بهنام عزینا

توسط یکی از همکاران محترم در پایه سوم ابتدایی در جریان  97-98مدارس روستایی، در مهر ماه سال تحصیلی 

دامه یادگیری و به یاد آوری و درک س( در حیطه ناتوانی تمرکز برای ا -آموز پسری به نام  )امیر حسینناتوانی دانش

آموز مذکور، قرار گرفتم. از مطالب کتب درسی و مشکالت رفتاری و هیجانی متعدد دانش شدهقرائتمفهوم مطالب 

آموز مذکور در حضور معلم محترم مربوطه، جهت مطالعه و بررسی دقیق و تشکیل بانک اطالعاتی و تشخیص دانش

ه و مطالعه بالینی قرار گرفت. مطابق با توصیفات معلم مربوطه و مشاهدات بالینی صورت اختالل احتمالی، مورد مشاهد

یقین نارسایی توجه تشخیص داده بهیبقرآموز مذکور، های رفتاری کودک، ، احتمال اختالل دانشگرفته و ویژگی

 شد.

ییدی بر صحت توصیفات أتآموز در کالس درس و حیاط مدرسه های رفتاری دانشیتفعالی نامحسوس مشاهده

بنابراین در جهت ؛ آموز مذکور اشاره داشتبود. شواهد و مدارک بر وجود نوعی اختالل ویژه در دانش آمدهعملبه

مطرح این بود که نوع اختالل مربوطه آیا  سؤالیی مواجه شدیم. اولین هاچالشو  سؤاالتشناسایی اختالل مربوطه با 

توان بر صحت تشخیص نوع اختالل اطمینان پیدا کرد؟ آیا یمیا ابزارهای علمی  هاروشنارسایی توجه است؟ با چه 

ی درمانی نیز هاروشاست یا نه؟ و اگر امکان درمان وجود دارد؛ با چه تکنیک، روش یا  درمانقابلاختالل مربوطه 

 توان اختالل مربوطه را درمان کرد؟ می

ها و امکانات موجود از بعد تخصصی خودمان ییتواناع و به چالش کشیدن با کنار هم قرار دادن شواهد، موانع و مناب

توانیم مشکالت یممتخصصان این حوزه، چگونه  عنوانبهمطرح شد که حال ما  سؤالو امکانات و شرایط موجود این 

ها و استعدادهایش در ییتواناآموز بتواند از کلیه ی موجود درمان یا حداقل بهبود داده تا دانشینهدرزماین کودک را 

 ی کالسی، بهره گیردهاآموزشجهت استفاده مفید و مؤثر از 

 منابع گردآوری داده ها و اطالعات:
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 باشند.یمابزارهای مورداستفاده به شرح ذیل 

 الف(مصاحبه با والدین و معلم      ب(پرسشنامه         ج(مشاهده

 الف(مصاحبه 

میر حسین و معلم سال گذشته و امسال امیر حسن انجام شد وهمچنین نظر طبق مصاحبه ای که از  والدین ،خود ا

 از خواهی از مدیر مدرسه طبق بازدید هایی که از کالس داشتند نتایج زیر به دست آمد

 امیر حسین در کالس درس در هنگام انجام تکالیف درسی دچار حواس پرتی می شد 

  شد نداشتعالقه ای به انجام کارهایی که به او سپرده می 

 ازطرف همساالنش مورد پذیرش نیست 

 در تمام کردن کاری که شروع کرده ناتوان است 

 اساساً کودک شادی نیست 

 ب(مشاهده

اقدام پژوه برای گرد آوری داده ها از روش مشاهده مستقیم شامل: بررسی آزمون های بعمل آمده و مشاهده رفتار و 

 اخت که نتایج زیر حاصل این مشاهدات بوده استگفتار دانش آموز در کالس و حیاط مدرسه پرد

 در یادگیری اشکال دارد 

 قادر به حفظ توجه خود به مدت زیاد نیست 

 مطیع است 

 ج(پرسشنامه

 یپرسشنامه درجه بندپرسشنامه یکی از آسانترین و مطمئن ترین راه جمع آوری داده ها است.در این پژوهش از 

SNAP-IV فرم معلم،مقیاس مشکالت یادگیری کلورادو و آزمون هوش -ری کانرز،پرسشنامه مقیاس مشکالت رفتا

 وکسلر برای تشخیص استفاده شد

 تجزیه وتحلیل اطالعات:

پس از توافق بر وجود عالئم به نفع نارسایی توجه و توافق صاحب نظران و معلم مربوطه بر آن ، به ثبت فراوانی رفتار 

( CLDQمشکالت یادگیری کلورادو )ی هاپرسشنامهکانرز معلم و والدین و  های پرسشنامه های مشکالت رفتاری یتمآاز 

 ، اقدام کردم.

س(  -امیرحسین ) آموزشده گواه محکمی بر وجود اختالل نارسایی توجه در دانش یگردآورتمامی شواهد و مدارک 

قرار گرفت  و خودم به عنوان   یک بنابراین پرسشنامه های مربوطه آماده و در اختیار معلم و والدین امیر حسین ؛ بود

ی درمانی را برای کاهش یا حذف نارسایی توجه امیر حسین هاروشروانشناس بالینی و داشتن تخصص در این حوزه 

شروع کردم )درج جزئیات درمانی در سطور آتی(. بعد از ثبت فراوانی رفتار آماج از سوی آموزگار مربوطه و والدین، به 

 اقدام شد )نمودارهای ذیل(، 2010EXEL  افزارنرمدر آموز ری دانشرخ رفتایمنترسیم 

 S N A P-IV مقیاس پرسشنامه آموز دررخ رفتاری مشاهده اولیه دانشیمن: 1نمودار شماره 
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آمده دستات و شواهد بهو اطالع یابیارز هاییاسمق یاز رو و مادر، از مشاهدات آموزگار شدهیمترس یرفتار رخیمن

 نمایدیم یرناپذرا اجتناب نارسایی توجهحذف  یادر جهت کاهش  یدرمان لزوم مداخله و آغاز روش

 (CLDQآیتمی( پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ) 20)گانه  5: نرخ رفتار آماج مشاهده سطوح 2نمودار شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

کمبود توجه بیش فعالی کمبود توجه/بیش فعالی 

مادر 23 0 1

معلم 21 0 0
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سشنامه کلورادو و کانرز، یمن سرخ رفتاری پر شاهدات آموزگار از روی یمتر های ارزیابی و اطالعات و یاسمقشده از م

ستبهشواهد  سی قرار گرفت که لزوم مداخله و  آمدهد شکالت مورد برر سایی توجه و دیگر م سی وجود نار برای برر

 نماید. یمیر ناپذاجتنابیا حذف نارسایی توجه را  درمانی در جهت کاهش روشآغاز 

 راه های موقتی جدید و اجرای آن ها:

با استفاده از تحقیقات و مطالعات انجام گرفته، در این پژوهش از روش ها و تکنیک های که امروزه از نظر تئوری 

حذف یا کاهش نارسایی توجه امیر  جایگاه قویتری داشته و از نظر تجربی نیز نتایج مطلوبتری همراه داشته برای

 حسین استفاده کردم.

 این روش ها عبارتند از:خود کنترلی توجه،استفاده از کلمات کلیدی،آموزش تغییر رفتاری

با استفاده از نظریات همکاران و اساتید روانشناسی و تجزیه و تحلیل اطالعات و همچنین اعتبار بخشی راه حل ها:

اه تئوری و تجربی تصمیم گرفتم از بین رو شهای ذکر شده سه روش را انتخاب کنم و با قوی تر بودن از نظر جایگ

 ارزیابی گام به گام اگر موفقیتی حاصل شد روش ها را ادامه دهم

 اجرای راه حل ها:

 مراحل روش درمان نارسایی توجه امیر حسین:

ی و آموزش تغییر رفتاری برای حذف یا در این پژوهش از تکنیک های خودکنترلی توجه)خود توجهی(،کلمات کلید

 کاهش نارسایی امیر حسین استفاده شد.

: ابتدا با معلم ،والدین دانش آموز و خود دانش آموز در رابطه با اهمیت مسئله دقت و توجه و مشکلی که جلسه اول

ایل و نگرش مثبت در دانش آموزان در این زمینه با آن مواجه هستند، صحبت نموده و با ایجاد آمادگی ذهنی و تم

شیوه های مختلفی را که دانش آموزان با استفاده از آنها می توانند مشکل خود  "توجه نمودن"آنها نسبت به اهمیت 

 را برطرف نمایند توضیح دادم

 90تا  10: در این جلسه ضبط صوتی را آماده کرده و در اختیار معلم قرار دادم که در تناوب و در فواصلجلسه دوم

« آیا من توجه داشتم»یه با آهنگ آرامی به دانش آموز که علی االوصول مسئول انجام تکلیف خود است ندا می دهدثان

رفتار در کالس
مشارکت و همکاری 

گروهی
نگرش به طرف مراجع 

قدرت

معلم 24 42 37
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آیا من توجه »معلم این ضبط صوت را در کنار امیر حسن روی صندلی او قرار می دهد و او هر بار بعد از شنیدن

ن عالمت مشخص می کند به عنوان بخشی از جریان پاسخ خود را روی برگه ای که در مقابل اوست با گذاشت« داشتم

یادگیری ، معلم خود شخصاً مراحل انجام کار را کامالً بطور عملی به دانش آموز نشان می دهد و بعد از آن دانش آموز 

دقیقه ای خالصه می شود  20خود با نظارت و راهنمایی و توصیه های معلم اد امه می دهد این برنامه در یک جلسه 

چه مرور و تکرار این برنامه برای چند روز  دیگر تا زمانی که در رفتار شناختی رفتاری دانش آموز پیشرفت  اگر

 محسوسی ایجاد گردد ادامه می یابد.

جلسه سوم: در جلسه سوم درکنار روش خود کنترلی توجه روش استفاده از کلمات کلیدی به معلم امیر حسین 

ز آن استفاده کند در استاده از این روش ابتدا معلم برای اطالعاتی که الزم است آموزش داده شد تا در کالس درس ا

دانش آموزان یاد بگیرند یک کلمه کلیدی در نظر می گیرد و یا دانش اموزان خودشان با تداعی ذهنی تصاویر ذهنی 

یک کلمه کلیدی تبدیل نموده  خاصی را برای اطالعات ارائه شده در نظر بگیرند.در این روش اطالعات ارائه شده را به

 که به نظر شبیه همان اطالعاتی برسد که قرار است به خاطر سپرده شود و خیلی راحت تصور و مجسم گردد.

جلسه چهارم: از جلسه چهارم به بعد آموزش تغییر رفتار هم شروع شد در این روش به امیر حسن فعالیت هدایت 

یاج به مهارت داشت زمانی که امیر حسین موفق می شد به تکلیف شده یا تکالیف مخصوص داده می شد که احت

بعدی می پرداختیم در این روش آموزنده به پاسخهای که به تکلیف ارتباط ندارد بی توجه بوده و به پاسخ های مربوط 

 به فعالیت پاسخ مثبت می دهد

بیش فعال مورد استفاده قرار گرفته و در باال آموزش تغییر رفتار بطور موفقیت آمیزی برای کار با افراد بی توجه و یا 

 بردن سطح توجه روشی موفق بوده است)گزارش الویت و همکاران از واشنگتن(

 صورت موقت:های جدید بهکارراهانتخاب 

مطابق با اصول و متون مطالعه شده پس از تفکرات متعدد و مشاوره و همفکری با سایر متخصصان در گام اول پس 

نوعی مهارت ابزاری است که ما از آن  است. توجه شدهییشناسای درستبهآموز از این امر که مشکل دانش از اطمینان

و مسائل  توجه. فقط در مدرسه نیست که کودکان با میکنیبرای انجام کارهای دیگر استفاده م یالهیعنوان وسبه

 زندگی امور از بسیاری و شغل افتنیدر ر جامعه،د دوستان، با بازی در مرتبط با آن درگیر هستند، بلکه در خانه،

 به آموزشی و درمانی، یهاوهی؛ بنابراین ضرورت دارد تا با آگاهی از این اختالل و شدرو هستنروبه آن با کودکان روزمره

در طول مدت درمان، از روش های کلمات کلیدی، آموزش  .کنیم کمک نارسایی توجهمبتالبه  کودک بهبود روند

ی هاگام هازنگی در زمان تنفس یکی از اقهیدق 10جلسه   3رفتاری و خود کنترلی توجه استفاده شد. ابتدا طی  تغییر

آموز مذکور اصالح گردید. از آموزان نیز در کالس با دانشدرمانی به کودک ارائه داده شد و شرایط و برخورد دانش

ی به او تأکید رسانیارآموزان و یکاسته و بر همکاری دانشآموزان انجام تکالیف توسط امیر حسین ی دانشهاخنده

 دروس مختلف در یاژهیکمکی و یهابایستی آموزش نارسایی توجهکودک مبتالبه اختالل  ازآنجاکههمچنین  شد.

 مشاوره با خانواده و آموزش بهاموزش خصوصی دروس ، زمان اقدامات مکملی انجام شود؛ مثالً طور همدریافت کند به

را نیز  هایناکامهای برخورد با در کنار این مسائل تکنیک در کنار درمان آغاز شدعنوان یک عنصر مهم خانواده به

آموزش به خود کودک  ماًیمستقتا حدودی   کنترل خشم را نیز و و همسال پسندانه اجتماعی رفتارهای بهبود برای

ی هایهمکالس ؛ وارج از استرس برای کودک فراهم سازنددادم و از والدین کودک خواسته شد تا محیطی ایمن و خ

و  هایهمکاراز مراحل درمانی )در صورت نیاز( توجیه شدند و  هرکدامامیر حسین نیز با کسب اطالعات الزم در 
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ی شد و به تمرین و تکرار هر گام در زیربرنامهروز روند درمانی  30ی الزم را به عمل آوردند. برای مدت هایهمدل

 انه نیز تأکید شد. خ

 (:2ی اطالعات جدید )شواهد گردآور

روز ، جهت بررسی مؤثر بودن روند درمان، به ترسیم 30پس از اجرای مداخالت درمانی و روش ترمیمی به مدت 

ها جهت مشاهده مجدد، لیستچک مجدداًرخ رفتاری مطابق با ابزارهای موجود اقدام نمودم. در گام نخست یمندوباره 

ختیار معلم و اولیاه مربوطه قرار گرفت. در این مرحله نیز از ایشان خواسته شد تا به مشاهده نامحسوس از رفتار در ا

خط قید نماید لیست در مقابل رفتار مذکور چوبها در چکدر برابر مشاهده هر یک از آیتم؛ و امیر حسین اقدام نماید

شاهده مجدد، به دست آمد و جهت بررسی مؤثر بودن روند درمان، مطابق با م هادادهیا در طیف لیکرتی پاسخ دهد. 

 رخ رفتاری اول مقایسه گردید یمنرخ رفتاری جدید ترسیم و با یمننمودار 

 ی جدید:کارهاراهی اثربخشبررسی 

مرحله ها برای هر دو لیسترخ رفتار آماج از چکیمنها و مداخله ترمیمی روند درمان، جهت مقایسه اثربخشی تکنیک

 های درمانی( ترسیم گردید )نمودارهای ذیل(. )قبل و بعد از ارائه روش ترمیمی و تکنیک

 کودکان SNAP-IVمقیاس رتبه بندیلیست ای مشاهدات اول و دوم مربوط به چک: نمودار مقایسه3نمودار شماره 

 کمبود توجه

 
 

سایی کمبود توجه و مشکالت مربوط به یادگیری امیر حسین در مرحله دوم شود، مشکل ناریمچنانچه مشاهده 

یافته است که این خود گواه بر مؤثر بودن روند درمانی است. محسوس کاهش کامالً صورت نسبت به مرحله اول به

ودن، همچنین مشاهدات بالینی بعدی نیز کاهش اختالل نارسایی توجه اشاره داشت. بهبود در میزان هیجانی ب

 ، نیز بسیار محسوس بود.وخوخلقآشفتگی، اضطراب و استرس و 

گانه پرسشنامه کلورادو  و همچنین پرسشنامه کانرز فرم معلم)اختالل نقص توجه و بیش  5ای سطوح نمودار مقایسه

ها نیز یهمکالسفعالی در کودکان(نیز بر کاهش محسوس اختالل اشاره دارد )نمودارهای ذیل(. اظهارات آموزگار و 

س( توانایی تمرکز، دقت و -آموز  )امیرحسینبود. بنا بر مشاهدات بالینی بعدی دانش درمانها و تکنیک مؤید تأثیر
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نارسایی توجه  اختاللدریافت مفهوم و محتوای متن دروس را کسب کرده بود، رفتارهای مخرب ناشی از بعد روانی 

تماعی، مشکالت مربوط به درک فضایی )بخصوص در درس ریاضی( نیز یافته بود، میزان اضطراب اجکاهش وفوربهنیز 

 روند درمانی بود.  شدنواقعیافته بود؛ که این خود سند محکمی است بر مؤثر کاهش

آیتمی( پرسشنامه مشکالت یادگیری  20)گانه  5ای مشاهدات اول و دوم سطوح : نمودار مقایسه4نمودار شماره 

 (CLDQکلورادو )

 
 ای مشاهدات اول و دوم پرسشنامه کانرز فرم معلم)اختالل نقص توجه وبیش فعالی در کودکان(نمودار مقایسه

 
تر از نمودار مشاهده اول است که این یینپاشود فراوانی رفتار آماج در نمودار مشاهده دوم همواره یمچنانچه مشاهده 

 مر به اثربخشی روند درمانی اشاره دارد.ا

آموز )امیر درمان مشکل نارسایی توجه)کمبود توجه( دانش باهدف: این پژوهش و مداخله درمانی نتیجه گیری

که در آن فرد علی رغم داشتن هوش طبیعی قادر به حفظ توجه  توجه اختاللی یینارسا س( صورت گرفت. -حسین

در تمرکز کردن و توجه به یک ،شوند اما فقط از روی بی دقتیچار اشتباه مید .خود برای مدت زمان الزم نیست

ها تظاهر کنند آنهای فرد مقابل گوش نمیاصالً به صحبت کمبود توجهکودکان ودقیقه مشکل دارند 5موضوع بیش از 

مشکل خواندن شناخت اجتماعی اطراب اجتماعی مشکل فضایی مشکل در ریاضی

قبل درمان 14 6 10 13 7

بعد درمان 9 5 6 9 6
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ان کودکان تنبل که کوششی عنوبه یامانده ذهنی و معلمان معموالً این گروه را در ردیف عقب.کنندبه گوش دادن می

چاره اندیشی برای حل مشکالت دانش آموزان امری بدیهی و ضروری است .شناسند.یم ،کنندیبرای یادگیری نم

در  شدهمشاهدهبیشترین حساسیت دراین پژوهش مرحله شناسایی درست و دقیق نوع اختالل بود. بنا بر عالئم 

ی او به عارضه نارسایی توجه مطرح گردید. در گام اول به تهیه ابزارهای آموز، احتمال ابتالمشاهدات بالینی در دانش

های درمانی مانند روش کلمات یکتکنوتائید نوع اختالل از سوی متخصصان، از  ابزارهاالزم، اقدام شد. پس از تائید 

استفاده شد و نتایج  کلیدی،روش تغییر رفتاری ، خود کنترلی توجه ومشاوره به والدین ومعلم برای درمان اختالل

ناشی از مشاهدات و مستندات به کاهش محسوس اختالل نارساخوانی اشاره داشت. این نتیجه هم توسط گفته های 

معلم مربوطه)بنا به گفته معلم مربوطه امیر حسین در کالس درس با دقت و توجه بیشتری به حرف های او گوش 

لیف درسی را انجام دهد که این کار باعث پیشرفت تحصیلی او می کند و همچنین با دقت بیشتری می تواند تکا

نسبت به قبل از مداخله شده است(  و هم توسط مشاهده گران ،اولیا)بنا به گفته مادر و پدر امیر حسین او در خانه 

ناسب  انجام می تواند کار هایی را که قبل از مداخله به علت عدم توجه نمی توانست انجام دهدحاال می تواند با دقت م

 دهد( و پرسشنامه ها تصدیق شود.

 

 

 پیشنهادات و ارائه راهکار:

با توجه به تحقیقی که بنده انجام دادم و تاثیری که درکاهش نارسایی توجه دانش آموز مورد نظر داشت پیشنهاداتی 

 را جهت موفقیت بیشتر تحقیقات بعدی انجام می دهم

مواجه هستند بیش از دیگران به زمان آموزشی و مواد مناسب کمک  دانش آموزانی که با مشکالت یادگیری -1

 آموزشی نیاز دارند.

همکاران از ابتدای سال تحصیلی نسبت به شناسایی دانش آموزان دارای مشکالت آموزشی و تربیتی اقدام نمایند  -2

 تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد

در فعالیت های آموزشی خود برنامه ای مشخص و کامالً روشن ،گویا و به کودکان دارای مشکالت یادگیری باید -3

 دور از ابهام و محرک های زاید محیطی داشته باشند.

ایجاد جلساتی با خانواده های دانش آموزان در مدرسه و ارائه آموزش چگونگی رفتار با کودکان دارای مشکالت  -4

 یادگیری با کمک مشاوران و روانشناسان

مشخصات رفتاری نامتعادل هر دانش آموز در هر سال تحصیلی توسط معلم آن پایه و همچنین ثبت راهکارهای  ثبت-5

 انجام شده در کاهش آن رفتار جهت اطالع معلم پایه بعد از میزان پیشرفت دانش آموز و ادامه ان توسط معلم جدید
ر گروهی بدون نظارت معلم و غیره تدارک دیده ساختار آموزشی متنوع وانعطالف پذیری شامل مطالعات مستقل،کا-6

 شود.

دانش آموزان مبتال به مشکالت یادگیری نیازمند فعالیتهای موزون حرکتی و هماهنگی چشم ودست هستند.  -7

بنابراین تمرینات ظریف و هماهنگی های چشم و انگشت، از جمله برنامه های موثر در توان بخشی این قبیل کودکان 

 ود.به شمار می ر

و سرانجام دانش آموزان دارای مشکل آموزشی و تربیتی برای پیشرفت خود نیازمند به معلمان صبور و توانا،دلسوز  -8

 و دانا هستند.
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 :مأخذمنابع و 

 روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی،تهران:انتشارات قومس (.1386میالنی فر، بهروز )

ترجمۀ  .ی روانیهااختالل آماری و تشخیصی راهنمای شده دنظریتجدن  مت  (.1384آمریکا. ) یپزشکروان انجمن

 (2000ی، اصلزبانسخن. )انتشار به  نشر تهران: آواید سیانس. ماهایاک و  نیکخو محمدرضا

 (.اختالالت یادگیری،تهران:دانشگاه پیام نور1385افروز،غالمعلی)

بندی سنجی مقیاس درجههای رواننجاریابی و ویژگی(. ه1386شهیم، سیما.، یوسفی، فریده و شهائیان، آمنه )

 1-26، 14(3، دانشگاه شهیدچمران اهواز، )شناسیمجلۀ علوم تربیتی وروان معلم، فرم –کانرز 

ی پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو، سنجروانهای یژگیو(، بررسی 1390حاجلو، نادر؛ رضایی شریف، علی، )

 .43-24(: 1)1، های یادگیرییناتوانمجله 

آموزان مقطع (. بررسی میزان شیوع مشکالت ویژه یادگیری در دانش1392رجبی قره گوزلو، علی؛ هاشمی، تورج. )

 .43-28: 3(1) ،های یادگیرییناتوانمجله ابتدایی استان آذربایجان شرقی. 

آموزان دوره ابتدایی ش(. بررسی شیوع و علل اختالالت یادگیری در دان1384نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران. )

 .252-231: 3. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثناییاستان اردبیل. 

 (؛خالصه روانپزشکی جلد سوم.ترجمه نصرت اهلل شریفی.تهران:انتشارات شهرآب.آینده سازان2003کاپالن ، سادوک)

 ن(؛آزمونهای روانی مبانی نظری و عملی،تهران:انتشارات ساواال1393گنجی،حمزه)

 (؛ناتوانیهای یادگیری.تهران:انتشارات مبنا1389فریار،اکبر.رخشان،فریدون)

بیش فعالی . ترجمه ی شاهرخ  -(.راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه1395رید،رابرت؛جانسون،ژوزف)

 امیری؛تهران:انتشارات فروزش
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                                                   اقدام پژوه: عارف شیخ                                     

 مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 

 سمت فعلی: کارشناس تکنولوژی  و گروه های آموزشی ابتدایی و متوسطه

  تحصیلی: ابتدایی دوره

 

 98-99رستان بندرترکمن سال تحصیلی محل پژوهش: دبستان دولتی پسرانه شهید حاجی محمد کر شه

 چگونه توانستم با آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی دانش آموزانم را با دنیای 

 زیباتری از همدلی و مهربانی آشنا کنم

هدف پژوهش: ایجاد همدلی و مهربانی بین دانش آموزان و کاهش رفتارهای خشن و ناسازگاری از طریق آموزش 

 الدین و دانش آموزانمهارت های زندگی به و

 پرسش های پژوهش:

چگونه میتوانم ناسازگاری دانش آموزانم را کاهش دهم چگونه میتوانم همدلی و مهربانی را به دانش آموزانم بیاموزم 

طوریکه درونی شود؟ چگونه میتوانم مسولیت پذیری و ارتباط موثر بین فردی را در دانش آموزانم تقویت کنم؟ آیا 

ارت های زندگی برای اولیاه، و دانش آموزان در این منطقه خاص نیز می توانست در کاهش مشکالت این آموزش مه

رفتاری فرزندانشان مفید و مؤثر باشد؟ ثالثاً آیا بودجه ای که برای اجرای منظم این روش باید هزینه گردد و زمان و 

 وقتی که باید گذاشته شود کافی، به صرفه و ارزشمند خواهد بود؟ 

 تبیین مسئله در وضعیت موجود:   

مشکالت دانش آموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به 

 استعدادها و توانایی ها و عالئق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است. 

مینه برخورد مناسب با فرزندان و به کارگیری یکسری مهارتهای ارتباطی در ز اولیاه( آموزش 1999) 1از نظر ایزولد

 (.1382الزم است )ترجمه خلیلی، 

( معتقد است اکثر مشکالت دانش آموزان در خانه و مدرسه را از طریق والدینی که درک خوبی 1994) 2واگن سلر  

 (.1387د )ترجمه ملک پور، از چگونگی برقراری ارتباط مؤثر و صحیح دارند، می توان اصالح نمو

( معتقد است، که متغیرهای خانوادگی زیادی برای درک بهتر سبب شناسی بزهکاری نوجوان مورد مطالعه 1997)3وبر

قرار گرفته اند. نوجوانانی که پیوند ژرفی با والدینشان دارند، احتمال کم تری وجود دارد که بزهکار شوند. نوجوانانی 

الد هستند، در مقایسه با نوجوانی در خانواده های تک والد  بزرگ می شوند، کمتر  دچار که در تماس با هر دو و

 (.1383مشکالت مربوط به مدرسه می شوند)به نقل از شریفی، 

                                                 
1-Isold 
2- Wagonseller 
3 -Veber 
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اغلب والدین احساس می کنند بسیاری از موقعیتهای زندگی فرزندشان خارج از کنترل آنان است . در صورتی که با  

تربیت بهتر فرزندان در موقعیتهای مختلف زندگی ، رشد مهارتهای اجتماعی در آنان و افزایش  آموزش، آنان قادر به

 (.2007، 4آگاهی در روابط بین فردی با فرزندانشان خواهند شد )کریستفرسن و مرتوت

ابطه میان پژوهشگران بسیاری رابطه افسردگی مادر را با اختالالت رفتاری فرزندان مورد تأکید قرار داده اند .  ر

اختالالت زناشویی و مشکالت رفتاری فرزندان نیز نشان داده شده است، به طوری که اختالفات زناشویی به عنوان 

، 2000، 5یکی از فشارهای روانی اساسی دوران زندگی فرزند مطرح شده و آثار مورد بررسی قرار گرفته است)والچاک

ی زیادی تحت تأثیر الگوگیری از والدین است و به فرزندان کمک خالقیت و ابتکار تا حدود (.1380ترجمه طاهری، 

 (. 1385می کند تا کمتر درگیر مشکالت رفتاری گردند)احدی و بنی جمالی،

مدلی و مهارت های اجتماعی هدر این زمینه به نظر می رسد با آموزش تصمیم گیری ، تفکر خالق و حل مسئله 

و فتاری ان کمک کرد و تا حدود زیادی  در کاهش و کنترل  مشکالت رمی توان به فرزند دانش آموزانبه محبت 

 تأثیر گذاشت.اخالقی 

 رفتارهای و یابند حضور جمع کفیتی در چه با و چگونه که و این آموزان دانش به اجتماعی های مهارت آموزش بنابراین

 کلش اجتماعی، رشد اصلی محور ،اجتماعی های اکتساب مهارت .دارد ضرورت دهند، بروز خود از مقبول و متناسب

ید.)تئودور می آ شمار به فرد روان سالمت حتی و اجتماعی سازگاری اجتماعی، های کیفیت تعامل اجتماعی، روابط گیری

 (2005و همکاران ،

 ها، تمهار هنجارها، اجتماعی شدن، فرایند در است؛ آنان شدن اجتماعی از بخشی کودکان مهارتهای اجتماعی کسب

 ایفا معهجا در را خود آتی یا کنونی نقش و مطلوبی مناسب نحو به تا گیرد، می شکل فرد رفتار و ها نگرش ها، ارزش

 ارزش قالب در آیند که شمار می به شدن اجتماعی مهمترین عامل مدرسه، مانند دیگر اجتماعی نهادهای و خانواده.کند

 (1375نژاد، نظری ؛ ترجمه 1985نمیلبر و کارتلج( شوند می بررسی اجتماعی هنجارهای و ها

 پایه زآمو دانش 286تحصیلی در  پیشرفت و اجتماعی رفتار رابطه بررسی به دیگری تحقیق ( در2001همکاران) و چن

 اجتماعی، یرهبر و تحصیلی پیشرفت میان رابطه مثبتی از آنان تحقیق نتایج .پرداختند هفتم و ششم پنجم، چهارم، های

 میان منفی رابطه همچنین و داشت حکایت همساالن با دوستانه روابط تورزی و جرئ اجتماعی مهارت ناکامی، تحمل

 .داد می نشان را همساالن با نامطلوب روابط و تحصیلی های ناسازگاری و پرخاشگری، تحصیلی پیشرفت
 

اتیک اتخاذ می کنند والدینی که در درجه پذیرش باالیی نسبت به فرزندان خود دارند و روشهای فرزند پروری  دمکر

 (.1383، ترجمه قراچه داغی ،  6عزت نفس باالتر و امنیت تربیتی استبدادی را به کار می گیرند) گوردون ،

ا در مشکالت ربنابراین این دوره از رشد مانند هر مقطع دیگر بسیار اهمیت دارد. نگرش هایی که محیط اجتماعی  

انواده را تنها در می شناسد بر اهمیت تأثیر خانواده اذعان دارند و نقش خعاطفی کودکان و نوجوانان مؤثر  –رفتاری 

ر فرزند پروری د اولیاهبا توجه به اهمیت آموزش  (1380کمک به فرزند برای تغییر رفتار می دانند.)سخندان توماج، 

ان ، ضرورت اری کودکو تأثیر رفتار آنان در به وجود آمدن نوع رفتار کودک و نیز پیشگیری و درمان مشکالت رفت

تقای سطح بهداشت آموزش مهارتهای الزم برای هر چه بهتر برخورد کردن با فرزندان به منظور پرورش فرزند سالم و ار

 روانی روز به روز بیشتر می شود .

                                                 
1-Christophersen& Mortweet 

2-Valchak 

3-Gordon 
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در تعریف پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزرش و پرورش مهارتهای زندگی، مجموعه توانایی هایی هستند که زمینه 

ابله مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازند مسئولیت های اجتماعی خودرا بپذیرد و مق

 با مشکالت به شکل موثری روبرو شود.

میالدی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و افزایش سطح بهداشت روانی افراد جامعه  1993در سال    

روابط میان فردی، تصمیم  –همدلی، ارتباط  –آگاهی  –گروه خود  5را تدوین کرد و آن را در این برنامه آموزشی 

 مقابله با استرس قرار داد.  –تفکر انتقادی و مهار کردن هیجانات  –حل مساله، تفکر خالق  –گیری 

ژوهش حاضر را مدت دو سال است که در شهرستان بندرترکمن استان گلستان سابقه خدمت دارم. در سالی که پ

پایه بود. این مدرسه  6کالس در  10انجام دادم آموزگار پایه ششم مدرسه پسرانه شهید حاجی محمد کر که شامل هر 

در منطقه ای از شهر قرار داشت که از لحاظ فرهنگی و قومی و سطح سواد و تحصیالت بسیار پایین و ضعیف بودند 

این منطقه از شهر کوچ کرده و ساکن شده بودند که هیچ تناسب و  اقوام مختلف از شهرها و روستاهای مختلف به

آشنایی قبلی باهم نداشتند. شغل  بیشتر ساکنین صیاد و شغل آزاد که از لحاظ درآمد و سطح  اقتصادی نیز بسیار 

علمان و پایین بودند. اعتیاد و بزهکاری در بین حتی جوانان محله زیاد دیده می شد.  طی جلسات شورای مدرسه و م

سایر جلسات  متوجه شدم کارکنان و آموزگاران از جسارت بیش از حد و مشکالت رفتاری برخی از دانش آموزان و 

نامهربانی و بدرفتاری آنان به یکدیگر و عملکرد درسی ضعیفی که داشتند، گله مند هستند و رضایتی ندارند. که با 

والدین با اصول صحیح تربیتی دور از انتظار و عجیب هم نبود. با توجه به وضعیت محله و خانواده ها و عدم آشنایی 

توجه به صحبت های مدیر و معاونین و سایر آموزگاران متوجه شدم مشکالت رفتاری  فوق در دانش آموزان پایه 

 ششم نسبت به سایر کالس ها بیشتر و حادتر است. آنان اظهار می داشتند برای این دانش آموزان جلسات توجیهی

گذاشته شد و قوانین مدرسه بصورت کتبی و شفاهی یاد آوری گردید. راهکار های دیگر چون تشویق، تنبیهاتی چون 

جبران کارهای خالف مثالً تمیز نمودن کالسی که از عمد کثیف کرده بودند، محرومیت از برخی امتیازات، صحبت 

 اهش مشکالت رفتاری و بد اخالقی آنان نداشت.مکرر از فواید دوستی و مهربانی باهم  و ... هم تأثیری در ک

 

بنابراین پس از مطالعات و تحقیقاتی که نمودم تصمیم گرفتم در کنار اجرای سایر اقدامات و برنامه ها این بار از  

طریق آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و اولیاه دانش آموزان مسئله را حل نمایم. از آنجا که خود نیز 

ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بودم با یاری اساتید خود توانستم نسبت به جزییات مشکالت رفتاری دانشجو

دانش آموزان، اهمیت و نوع آموزشها تسلط و اگاهی کافی کسب نمایم . در جلسه شورای مدرسه با مدیر، معاونین 

کاهش مشکالت رفتاری و ایجاد رفتارهای  مشاور، مربی پرورشی مدرسه درباره این تصمیم به عنوان راهکاری برای

مطلوب صحبت کردم، اینکه خوب است برای دانش آموزان و اولیاه آنان جلسات توجیهی و کالس های آموزش 

مهارتهای زندگی بصورت منظم و برنامه ریزی شده تشکیل دهیم. چرا که این مهارتها به دانش آموزان و اولیاه خیلی 

یری خاص آموزش داده می شد ولی تا کنون نتوانسته بود در کاهش اختالالت رفتاری کم و غیر تخصصی بدون پیگ

نفر بود اوالً گذاشتن  500دانش آموزان آن چنان که باید مؤثر و مفید باشد. از آنجا که تعداد دانش آموزان  آموزشگاه 

یت کالس از لحاظ ازدحام جمعیت کالسهای آموزشی همزمان برای همه دانش آموزان و اولیاه با توجه به رعایت کیف

و کمبود فضا و مکان مقدور نبود. ثانیاً از نتیجه کار هنوز مطمئن نبودم، هرچند نتایج بسیاری از تحقیقاتی که صورت 

گرفته بود مثبت بودن این روش را تأیید میکرد اما آیا این آموزشها برای اولیاه، و دانش آموزان در این منطقه خاص 
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ت در کاهش مشکالت رفتاری فرزندانشان مفید و مؤثر باشد؟ ثالثاً آیا بودجه ای که برای اجرای منظم نیز می توانس

 این روش باید هزینه گردد و زمان و وقتی که باید گذاشته شود کافی، به صرفه و ارزشمند خواهد بود؟ 

ان و اولیاه آنان ربانی به دانش آموزدر این اقدام پژوهی راهکار آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارت همدلی و مه

دامات و برنامه جهت کاهش مشکالت رفتاری برخی از دانش آموزان آموزشگاه بعنوان مهمترین راهکار در کنار سایر اق

نان اجرا و دانش آها انتخاب شد و طی مراحلی ابتدا بصورت آزمایشی برای دانش آموزان یک پایه )ششم الف( و اولیاه 

ر ارائه شده، بصورت )ششم ب( نیز به عنوان گروه گواه انتخاب گردیدند و سپس با تایید نتایج مثبت راهکا آموزان پایه

 عملی برای کلیه اولیاه و دانش آموزان آموزشگاه نیز اجرا گردید. 

یاز ساس امتااجرای این اقدام پژوهی شبیه روشهای شبه آزمایشی در تحقیقات علمی بود و انتخاب آزمودنی ها بر 

شکالت رفتاری نفره بودند که از لحاظ م 33نفر در دو کالس  66مشکالت رفتاری آنها است، دانش آموزان پایه ششم 

نفر به  65ین و اخالقی در این آموزشگاه نسبت به سایر پایه ها وضعیت حادتر و عملکرد تحصیلی ضعیفی داشتند. ا

ر یادگیری و عملکرد . برای پی بردن به تاثیر راهکار اجرا شده بنفره آزمایش و گواه )کنترل(تقسیم شدند  33دو گروه 

ردید و در گدرسی دانش آموزان نیز پیش آزمون و پس آزمونی از سه درس ریاضی، علوم و فارسی پایه ششم برگزار 

ز به وزان نیکنار آزمون ها با استفاده از چک لیست و پوشه کار مشاهده و تحلیل عملکرد و فعالیت های دانش آم

ه گروه آزمایشی عنوان یکی از مالک های سنجش پیش آزمون و پس آزمونها در نظر گرفته شد. به دانش آموزان و اولیا

وزان از جلسه آموزش مهارتهای زندگی داده شد. همچنین به منظور بررسی میزان مشکالت رفتاری دانش آم 8طی 

آموزان پر  ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش ( و بررسی پرسشنامه/. =9aآزمون مشکالت رفتاری راتر )

اوت  معناداری شده بود استفاده گردید. نتایج این اقدام پژوهی نشان داد که بین عملکرد گروه آزمایش و گواه تف

(1p<./...وجود دارد و آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه بر کاهش مشکالت رفتاری تأثیر مثبت دارد ) جه تیبا تایید ن

وزشها، نتایج حاکی اقدام پژوهی این روش برای اولیاه کلیه دانش آموزان با مشکالت رفتاری اجرا گردید. در پایان آم

 د.از بهبود مشکالت رفتاری دانش آموزان و رضایت اولیاه و کارکنان مدرسه از رفتار دانش آموزان بو

رده ای صورت تأثیر آن بر گروههای مختلف تحقیقات گستدر کشور ما در زمینه آموزش مهارتهای زندگی به افراد و 

امل با شیوه ( انجام داد اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی را در تع1380گرفته است . در پژوهشی که اسماعیلی )

زت نفس دانش های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان اردبیل بررسی گرد. نتایج نشان داد که میانگین نمره ع

 نی که مهارتهای زندگی را آموزش دیده اند ، بیشتر از گروه گواه بوده است .آموزا

تدایی، راهنمایی  به منظور سنجش نیازهای آموزش اولیای دانش آموزان برای کالسهای آموزش خانواده در مدارس اب    

موزش مهارتهای اولیاه را آ( یک نیاز سنجی انجام داد که پس از بررسی ، مهمترین نیازهای 1384و متوسطه ، نبوی )

ای آن اعالم هزندگی ، مدیریت خانواده و روشهای اداره آن ، اعتیاد و آسیب های آن ، خانواده متعادل و مشخصه 

 رده است.ک

مانده ذهنی  ( تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب1385ملک پور و همکاران ) 

 ن گروه مؤثر است .دادند. نتیجه تحقیق نشان داد که این مهارتها در کاهش میزان فشار روانی ای را مورد بررسی قرار

ه کاهش ک( در بررسی خود در مورد تأثیر پرخاشگری والدین بر سالمت روانی فرزندان نشان داد 1385ترخان ) 

 ردیده است.رفتارهای پرخاشگرانه والدین موجب بهبود عالیم افسردگی و کارکرد اجتماعی گ
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( در یک برنامه آموزشی که بر تعدادی از خانواده های بومی استرالیا انجام دادند به این 2007و همکاران) 7ترنر    

 نتیجه رسیدند که برنامه آموزشی والدین باعث رشد سازگاری کودکان و کاهش مشکالت رفتاری آنان می شود و

 رد با مشکالت رفتاری فرزندان خود اقدامات مناسبی انجام دهند . آموزش والدین به آنها کمک می کند تا در برخو

( دریک بررسی در زمینه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به والدین برای برخورد صحیح 2008)8الم، استوارت، کلی

ه بودند ماهه در مقایسه با والدینی که آموزش ندید 12ماهه و 6با کودکان مشکل دار نشان دادند که در پیگیری 

 مشکالت فرزندان آنان کاهش یافته بود.
 

 منابع گردآوری داده ها و اطالعات

 روش زیر را در پیش گرفتم: 4برای بدست آوردن اطالعات کافی و دقیق 

علمی)اینترنت(  مطالعه میدانی: در این روش برای جمع آوری  اطالعات از روش کتابخانه ای و جستجوی پایگاه های -

یات موضوع م سعی کردم  با مطالعه کتب مناسب و مفید و جستجوی سایت های مناسب به خوبی از ادباستفاده نمود

ند آگاه مورد پژوهش خویش اطالعات کافی بدست آورم و با روشهایی که سایر محققان برای پژوهش در پیش گرفت

 گردم، مهم بود بدانم که آنان به چه نتایجی دست یافتند.

ی که موضوع ن، معاونین، مربی پرورشی و یکی از کارشناسان روانشناسی تشکیل داده و مشکلجلسه ای با مشاوری -

تا کنون در  پژوهش بود مطرح نمودم، سپس مربی، معاون، و مشاور با تأیید مسئله مطرح شده هریک راهکارهایی که

ه نتایجی بدست ا چگونه بود و چپیش گرفته بودند بیان نمودند و اینکه عکس العمل دانش آموزان نسبت به این روشه

ه از رفتار دانش آورده بودند. در ادامه از کارشناس که استاد دانشگاه نیز بود، خواستم که نظر تخصصی و تحلیلی ک

 آموزان دارد بیان نماید.

ای ضوع را برجلسه ای نیز بصورت مشترک با معلمان، شورای دانش آموزی و اولیاه دانش آموزان تشکیل دادم و مو-

ی حاضرین صحبت آنان نیزمطرح نمودم. معلمان نیز هریک به نوبت از رفتار و طرز برخورد دانش آموزان در کالس برا

می از نوع مشکالت کردند، اولیاه نیز از رفتار فرزندان خود در منزل نکاتی را بیان کردند، بدین ترتیب اطالعات مه

 دست آمد.رفتاری دانش آموزان در دو محیط خانه و مدرسه ب

ن مشکالت همچنین به منظور گردآوری و دستیابی به اطالعات بیشتر از مشکالت رفتاری دانش آموزان از آزمو _

ه بود استفاده ( و بررسی پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزان پر شد/. =9aرفتاری راتر )

 گردید.

 م. داده ام و نتایج آن اطالعات عینی و موثق جمع آوری کن تصمیم گرفتم درباره آنچه تابه حال انجام

ندگی به دانش مقایسه پاسخهای ثبت شده در پرسشنامه ها و برگه های وارسی که قبل و بعد از آموزش مهارتهای ز -

خود را ت فرزندان آموزان و اولیاه و اجرای سایر راهکارها توسط خود اولیاه تکمیل شده بود که در آنها به دقت ضعی

 گزارش داده بودند. 

گی برای عده مطالعه و تجزیه تحلیل نتایج جدولها و آزمونهایی که در طی اجرای آزمایشی آموزش مهارتهای زند -

وشه های کار پای از دانش آموزان برگزار گردید. همچنین نتایج مشاهدات کالسی از فعالیت دانش آموزان و بررسی 

 و چک لیست ها.

                                                 
7 -Turner 
8 -Lam, Stwart, & Kelley 
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نزل پس از کتبی و شفاهی از والدین در خصوص میزان رضایت مندی آنها از رفتار فرزندانشان در منظر خواهی  -

 اجرای کلیه راهکارها.

نظر خواهی کتبی و شفاهی از والدین در خصوص میزان رضایت مندی و تأثیر کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی  -

 در نحوه برخورد آنان با فرزندانشان. 

سی نظرات، انتقادات و پیشنهاداتی که در موضوع مورد پژوهش دانش آموزان و اولیاه هر کدام در مطالعه و برر -

 صندوق  مخصوص خود انداخته بودند.

نظر خواهی از همکاران در جلسه شورای معلمان مدرسه پس از اجرای راهکارها در خصوص میزان و نحوه تعامل  -

اشتند و تغییرات صورت گرفته در رفتار و نگرش آنان نسبت به وظایف وارتباط دانش آموزانی که مشکالت رفتاری د

 و مسئولیتهای خویش. 

نظر خواهی از اعضای شورای دانش آموزی مدرسه بصورت محرمانه در زمینه تغییرات احتمالی صورت گرفته در  -

ی آموزشی مهارتهای زندگی طرز تفکر و رفتار دانش آموزانی که مشکالت رفتاری داشتند و اولیاه آنان در کالسها

 شرکت داشتند. 

نظر خواهی از مدرسان کالس های آموزشی در خصوص اینکه حضور دانش آموزان و اولیاه را در این مدرسه چگونه  -

می بینند؟ دانش آموزان و والدین چقدر در کالس نسبت به موضوعات مطرح شده عالقه و توجه نشان می دهند؟ آیا 

لیت آنان در کالس رضایت بخش است؟ آموزشهای ارائه شده در کالس را چگونه ارزیابی می میزان همکاری و فعا

 کنند، آیا توانسته در ارتباط آنها با فرزندان و اصالح و بهبود مشکالت رفتاری  فرزندشان مؤثر باشد.

اجرای راهکارها و میزان  نظر خواهی از مربی پرورشی و مشاور مدرسه در زمینه رفتار و برخورد دانش آموزان پس از -

همکاری و ارتباط دانش آموزان و اولیاه با آنان جهت حل مشکالت اخالقی، تربیتی، درسی فرزندان، و یا مسائل 

 خانوادگی و غیره.  

گزارش مشاهده دقیق رفتار و عملکرد دانش آموزان در کالس و فضای آموزشگاه توسطه آموزگاران ،مشاور و سایر  -

 شگاه و حتی منزل از طرق توصیف مشاهدات والدین.مسئولین آموز

 

**از آنجا که نتایج ارزشیابی در دوره ابتدایی بصورت توصیفی گزارش می شود. در اینجا نیز شواهد و اطالعات جمع 

 آوری شده از عملکرد تحصیلی دانش آموزان بصورت توصیفی ارائه می گردد.

 

 بررسی نتایج آزمون چک لیست فعالیت ها و بررسی پوشه های کار( گروه آزمایش درپیش آزمون  )براساس-5جدول 

 آمار نتایج      

 ماده درسی

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب

 12 11 4 6 علوم

 13 12 4 4 ریاضی

 12 9 5 7 فارسی

 

 بررسی پوشه های کار( گروه آزمایش در پس آزمون  )براساس بررسی نتایج آزمون چک لیست فعالیت ها و-6جدول
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 آمار نتایج      

 ماده درسی

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب

 2 6 12 13 علوم

 3 5 13 12 ریاضی

 1 5 12 15 فارسی

 

برری نتایج گروه کنترل نشان داد که نتایج در پیش آزمون و پس آزمون به جهت اجرا نشدن راهکار و کالس های 

 های اجتماعی تغییر چندانی نداشت و حتی در برخی دروس افت را نیز نشان می داد.آموزشی مهارت 

 تجزیه و تحلیل اطالعات:

پس از مطالعه کتب، مجالت و جستجوی سایت های علمی، مصاحبه و تشکیل جلسه با معاونین، معلمان، شورای 

نکات زیر بدست فتاری در دانش آموزان مشکالت ردانش آموزی و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل در زمینه 

 آمد:

در بین عواملی که در پرورش شخصیت سالم در کودکان و نوجوانان مؤثرترند، نتایج تحقیقات مطالعه شده نشان داد  -

و در  باشندتأثیرات متقابل فرزند و والدین و نحوه برخورد والدین و فرزند را از مهمترین و بنیادی ترین عوامل می 

در پیشگیری و یا درمان مشکالت رفتاری نقشی از طریق آموزش مینه توانمند ساختن خانواده به ویژه مادران این ز

 (1380 ،)سیف نراقی و نادری دارد.سازنده و اساسی 

دبیران در جلسه ای که در ارتباط با موضوع پژوهش با آنان گذاشته شد عنوان می کردند که دانش آموزان به موقع  -

حاضر نمی شوند، با آنان بحث و جدل دارند، احترام آنان و حتی یکدیگر را باید و شاید نگه نمی دارند، با در کالس 

 یکدیگر دعوا می کنند، پرخاشگری دارند، ناسازگارند، نامهربانند و تکالیف خود را به موقع حاضر نمی کنند و...

ز انواع روشهای تشویقی متنوع، و برخی محرومیت مشاور و مربی پرورشی مدرسه ضمن برگزاری جلسات توجیهی، ا -

ها برای این دانش آموزان استفاده کرده بودند، اما در نهایت این روشها تأثیر چندانی در کاهش اختاالت رفتاری دانش 

 آموزان نداشت.

صحبتها و  با مطالعه ای که طی مدتی روی رفتار دانش آموزان انجام دادم و اطالعاتی که طی جلسات مختلف از -

بحثهای همکاران، اولیاه، بخصوص مشاورین بدست آورده بودم و اطالعات بدست آمده از بررسی آزمون مشکالت 

( و بررسی پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزان پر شده بود. مهمترین /. =9aرفتاری راتر )

 ش آموزان شهید حاجی محمد کر موارد زیر می باشد:عالیم هشدار دهنده اختالالت رفتاری و روانی دان

 عصبانیت و کم حوصلگی در برخورد با دوستان و معلمان واطرافیان خود 

 دعواهای مکرر و خشونت فیزیکی با دوستان و اعضای خانواده 

 احساس نامیدی مفرط و خلق افسرده 

 احساس مداوم تشویش و دلهره و نگرانی بی دلیل 

 زاری و نامهربانیخود آزاری یا دیگر آ 

 اختالالت در عملکرد تحصیلی 

 گوشه گیری و انزوای اجتماعی 
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 اختالل در مراقبت از خود در زمینه های بهداشتی 

 اظطراب و افسردگی و خودکم بینی 

 فرار از خانه و مدرسه 

 پوشیدن لباسهای غیر عادی و یا آرایشهای افراطی 

 احساس بدشانسی مستمر 

 ی آن ها:راه های موقتی جدید و اجرا

 

تهیه جوایز و اختصاص امتیازات ویژه برای دانش آموزانی که توانستند رفتارهای نامناسب خود را کنترل  -

 نموده و با قوانین مدرسه سازگار شوند.

برگزاری کالسها و جلسات آموزشی و توجیهی توسط مشاور مدرسه برای دانش آموزانی که بیشترین مشکالت  -

 ر خانه و مدرسه از خود نشان دادند.و ناسازگاری رفتاری را د

اجرای راهکارهایی چون جبران خطا و اشتباه و محرومیت از اختصاص برخی امتیازات به دانش آموزانی که مشکالت  -

 رفتاری و اخالقی دارند. 

کارکنان  سعی در برقراری ارتباط و استمرار روابط دوستانه با دانش آموزان از طریق والدین ، آموزگاران و سایر -

 مدرسه

در اختیار قرار دادن منابع افزایش اطالعاتی مثل کتاب های مناسب، فیلم های خوب، راهنمایی دانش آموزان به  -

 کانون های فرهنگی، کتابخانه ها، مراکز مذهبی و هم نشینی با افراد مطلع.

 قادی.تشکیل گروهای سالم بیشتر در مدرسه مثل گروههای علمی، ورزشی و هنری، اعت -

 اصالح روابط بین والدین و دانش آموزان و در صورت لزوم خانواده درمانی. -

 برگزاری کالسهای منظم و مستمر آموزش مهارتهای زندگی برای دانش آموزان و اولیاه آنان  -

  

شد و قوانین و مقررات مدرسه و تمام انتظارات وظایف و مسئولیت های دانش آموزان روی یک مقوای بزرگ نوشته 

به دیوار نصب گردید کمد جوایزی نیز تهیه کردم و در کنار این نوشته ها قرار دادم این کمد چندین ستون داشت که 

هرکدام مربوط به یک عملکرد مثبت دانش آموز بود مثل حضور به موقع ، نظم و انظباط کالسی، رضایت اولیاه و 

دانش آموزان خواستم  در برنامه صبحگاهی که نوبت انان است،  کارکنان مدرسه مهربانی و کمک به یکدیگر و غیره. از

بخشی از این قوانین را با صدای بلند بخوانند. به دانش آموزان توضیح دادم مدرسه باید محیط شاد و با نشاط باشد، 

از رفتارهای با یکدیگر دوست و صمیمی باشند، اما در کنار تمام آزادیها و برنامه های شاد رعایت قوانین و پرهیز 

ناشایست باعث برقراری نظم و انضباط و شاداب سازی بهتر مدرسه خواهد بود. با همکاری مدیر آموزشگاه، مشاور و 

کارشناس روانشناسی با تنظیم ساعات ویژه ای کالس های آموزشی اصول بهداشت روان ویژه دانش آموزان با مشکالت 

در ساعاتی خاص تا باعث تشدید رفتارهای ناشایست و ضعف روحیه آنان  رفتاری برگزار نمودیم. البته بصورت محرمانه

نگردد. محورهای اصلی بحث در این کالسها آموزش چگونگی احترام به شخصیت خود و دیگران، شناخت محدودیت 

کهای ها در خود و افراد دیگر، دانستن این حقیقت که رفتار انسان ها معلول عواملی است و شناسایی نیازها و محر

ایجاد کننده رفتار و اعمال نادرست تا دانش آموزان با زندگی خود )بخصوص شکست ها و ناکامی های خود کنار 

بیایند(کنار بیایند ، شاد باشند سعی کنند با دیگران روابط صمیمانه و دوستانه و نزدیک داشته باشند، آموزش اینکه 
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ارند بگویند و عقاید خود را بیان نمایند. باتشکیل گروهای مختلف قاطع باشند اما توأم با محبت و ادب آنچه در دل د

بخصوص از میان این دانش آموزان و واگذاری مسئولیت آنان را به فعالیت و جنب و جوش کشاندم مثالً برخی از این 

ابراین در دانش آموزان با وجودی که اختالالت رفتاری داشند اما از لحاظ وضعیت درسی استعداد خوبی داشتند، بن

اجرای طرح معلم کوچک، سعی نمودم از توانایی و استعداد آنها استفاده نمایم تا اعتماد به نفس در آنان تقویت شده 

و به خود اطمینان و باور داشته باشند. با مشارکت دانش آموزان با استعداد و مهربان کالسم یک تیم گروه درمانی در 

( از توان آنها برای کشف و 2( اینکه در آنها اعتماد و اطمینان ایجاد کنم )1اصل ) 2کالس تشکیل دادم با پذیرش 

ارائه راه حلها استفاده نمایم. برخی از مشکالت رفتاری دانش آموزان مشاجرات و درگیری های زیادشان با سایر دانش 

ن فن زمینه کسب تجربه آموزان بود برای این منظور فن حل کشمکش را با همکاری تیم گروه درمانی بکار بردم ای

هایی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا یاد بگیرند با در نظر گرفتن همه عوامل بیرونی و درونی مشکالت شخصی 

شان را حل نمایند برای نمونه یک درگیری در زمین بازی می تواند زمینه برای اجرای یک نمایش در یک موقعیت 

باشد که در آن از بازیگران نقش ها خواسته می شود احساسات شخصیت مقابل  واقعی با همکاری تیم گروه درمانی

را به نمایش بگذارند. هدف درک نظرات شخص دیگر و یافتن راه حل هایی برای جلوگیری از پیش آمدن چنین 

های داستانی موقعیت هایی در آینده است. همچنین از فن مطالعه درمانی استفاده کردم و از مطالب خواندنی نظیر کتاب

یا قصه و سرنوشت های واقعی برای کمک به دانش آموزان در پیش بینی مسایل عاطفی یا رفتاری قبل از رخداد آن 

استفاده کنم. این فن به دانش آموزان می تواند آرامش بدهد که تفاوت های آنان منحصر به فرد نیست و دیگران نیز 

ی آمد و شواهد امر نشان می داد این فعالیت ها و تالش هایی که صورت با مسایل مشابه روبرو هستند. اما به نظر م

می گرفت، تنها با برنامه ریزی و آموزش روی دانش آموز تکمیل و کافی نیست، بنابراین الزم دانستم برای پاسخ به 

ل این مشکل سئواالتی که در قسمت بیان مسئله عنوان شد و رفع ابهامات از همکاری و همراهی اولیاه نیز در ح

استفاده کنم. برای این منظور تصمیم گرفتم با هماهنگی مدیر ، معاونین و مربی و مشاور مدرسه روش آموزش 

مهارتهای زندگی را برای همه ی دانش آموزانم و اولیاه آنان برگزار نماییم. که با توجه به حاد بودن مشکالت و تاثیر 

ان در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد استقبال و موافقت آن در افت تحصیلی و عدم موفقیت دانش آموز

مسئولین آموزشگاه قرار گرفت. از آنجا که خود نیز دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی بودم با یاری اساتید 

 دم . خود نسبت به جزییات مشکالت رفتاری دانش آموزان، اهمیت و نوع آموزشها تسلط و اگاهی کافی کسب نمو

 

 اجرای راهکار جدید و نظارت بر آن:

 دید.که توسط معلمین دانش آموزن تکمیل گر پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر: استفاده از 1راه حل شماره 

 معلمان این پرسشنامه را استفاده گردید،9پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر: برای اجرای راه کار جدید از 1فرایند اجرای 

که  .درنظر گرفته شده است (1967بر اساس پژوهش راتر ) 9تکمیل کردند، با نقطه برش لیه پایه ها ک اندانش آموز

این پرسشنامه نشان دهنده وجود مشکالت رفتاری در دانش آموزان است این پرسشنامه را یوسفی  به باال در 9نمره 

  درصد گزارش کرده است. 90درصد وپایایی  66(با روایی 1376)

 به چاپ از پس و نمودم طراحی پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر و نمودم مشورت با مشاور آموزشگاه  :1رایاج فرایند

 فردی های پرونده تشکیل در ها برگه این از دادم. استفاده قرار کالس معلمین اختیار در کالس آموزان دانش تعداد

و مشکالت رفتاری و  پرخاشگری عوامل مورد در تری بیش شناخت به تا داشته سزایی نقش به آموزان دانش مشاوره

                                                 
9 -Rutter 
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 با ای جلسه بنابراین برسیم شود، می آموزان دانش در ناسازگاری و بی مهری بروز تحریک موجب که هایی موقعیت

 آن ها برای را کار جزئیات و کردم صحبت موضوع این اهمیت و اهداف زمینه در ها آن با و گذاشته کارکنان معلمین و

 که آن جا تا خواستم ها آن از و نمودم مطرح را مطالبی ها آن تربیتی و ای مشاوره نقش ایفای و دراهمیت منمود تشریح

 اسامی موقع به با ذکر دارد اقدام و پیگیری به نیاز که تخصصی موارد در و کنند حل را کالسشان مسائل خود توانند می

 دهند. ارجاع را ها آن

 .مواجه شدم آن با که بود مشکالتی از یکی برخی معلمین توسط ارجاع های برگه تکمیل نشدن گرفته جدی :1 نظارت

 مدیریت برای آموزان دانش در شناسایی مشکالت رفتاری یادآوی ضمن ای جلسه تشکیل از پس :1 تعدیل

 تکمیل تاهمی بر معلمین، داری کالس نحوه در آن تأثیر و آموزان دانش در نازسازگاری و بی مهری نسبت به یکدیگر

امتیاز  درکسب باشند داشته زمینه این در را همکاری میزان ترین بیش که معلمینی که آن ضمن شد پرسشنامه ها تأکید

 .بود خواهد گزار اثر هم برتر کالس و معلم انتخاب

 

 که توسط والدین دانش آموزن تکمیل گردید. ها و برگه های وارسی پرسشنامه: استفاده از 2راه حل شماره 

: همچنین جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه ها و برگه های وارسی دکتر لروکس و مک میالن )ترجمه 2فرایند اجرا

( که توسط والدین دانش آموزان پر شده بود نیز در انتخاب این دانش آموزان مورد بررسی 1381رؤوف و  فاطمی پور،

دان خود را مشخص نمودند و در برگه های وارسی قرار گرفتند. در این پرسشنامه ها والدین بهترین وضعیت فرزن

ویژگی های فرزندان خود را که در منزل وارسی نموده بودند ثبت نمودند. بنابراین می توانستند در تلفیق با سایر 

معیارها در شناخت دقیق دانش آموزان سودمند باشند. البته با توجه به سواد کم برخی والدین اقدام پژوه، مشاور و 

 مسولین آموزشگاه نیز در تکمیل و پاسخ به سواالت پرسشنامه ها به اولیاه دانش آموزان راهنمایی نمودند. سایر

 .مواجه شدم آن با که بود مشکالتی از یکی برخی والدین توسط پرسشنامه ها  تکمیل نشدن گرفته جدی  2 :نظارت

شنامه ها و برگه های وارسی در شناسایی علل پرس اهمیت یادآوی با والدین ضمن ای جلسه تشکیل از : پس2تعدیل

 پرسشنامه ها تأکید تکمیل اهمیت بر کاهش مشکالت، در آن و تأثیر آموزان دانش در مشکالت رفتاری دانش آموزان

مورد تشویق و قدردانی در جلسات  باشند داشته زمینه این در را همکاری میزان ترین بیش که والدینی که آن ضمن شد

 خواهند گرفت. ا قرارانجمن اولی

 : آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه و برگزاری آزمونها )پیش آزمون و پس آزمون( 3راه حل شماره 

: برای پی بردن به تاثیر راهکار اجرا شده بر یادگیری و عملکرد درسی دانش آموزان نیز پیش آزمون و 3فرایند اجرا

یه ششم برگزار گردید و در کنار آزمون ها با استفاده از چک لیست پس آزمونی از سه درس ریاضی، علوم و فارسی پا

و پوشه کار مشاهده و تحلیل عملکرد و فعالیت های دانش آموزان نیز به عنوان یکی از مالک های سنجش پیش 

ندگی جلسه آموزش مهارتهای ز 8آزمون و پس آزمونها در نظر گرفته شد. به دانش آموزان و اولیاه گروه آزمایشی طی 

 داده شد.

دوره ابتدایی پایه های اول تا ششم آموزشگاه شهید حاجی  پسرکلیه دانش آموزان  یپژوهشاقدام این در جامعه آماری 

مرحله برای انتخاب آزمودنی ها آنها این . در می باشدنفر  500که تعداد آنها  بود 97-98درسال تحصیلی  محمد کر

نفر   65انتخاب شدند که تعداد آنها به  ،( در پرسشنامه اختالالت رفتاری داشتندبه باال 9که میانگین باالتری )نمره 

سپس نیمی از این تعداد به طور تصادفی ساده در گروه  که اکثرا دانش آموزان پایه ششم این آموزشگاه بودند. رسید

 دند. و همگی از دانش آموزان پایه ششم بوگروه گواه قرار گرفتند  دیگر در یآزمایش و نیم
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دانش آموزان دارای مشکل رفتاری بر اساس آزمون انجام  اولیاهگروه آزمایش ) اولیاهبا هماهنگی مدیریت مدرسه از 

البته  .انجام شدمهارت های زندگی ساعته )هفته ای یک جلسه ( دعوت به عمل آمد و آموزش  2جلسه  8 شده ( در

ان و برخی کالس های آموزشی نیز برای دانش آموزان و برخی از این جلسات بصورت مشترک با حضور دانش آموز

شیوه آموزشی جلسات بر اساس بسته آموزشی طراحی شده به وسیله اولیاه بصورت اختصاصی و ویژه برگزار گردید. 

)صندوق بین المللی حمابت از کودکان ( همراه با استفاده از منابع متعدد مثل کتابها و فیلم های آموزشی  10یونیسف

ه شد. جلسه اول معرفی و آشنایی با یکدیگر بیان اهداف بستن قرارداد رفتاری و بیان قوانین کالس تعریف و روشن تهی

سازی بحث در مورد مفاهیم مهارتهای زندگی مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان نقش مادران در کاهش مشکالت 

برگزاری هرچه بهتر جلسات آموزشی  گزار شد. دررفتاری فرزندان و ایجاد فضای مشارکتی برای دخالت در بحث بر

برای مادران درهرجلسه محتوا و تکالیف جلسه قبل به طور خالصه مورد بحث وبررسی قرار می گرفت و سپس محتوای 

از آنجا که گویش مردم این منطقه ترکمنی بود و ارائه بحثها و مطالب برای اولیاه  جلسه جدید آموزش داده می شد.

ا کم سواد نمی توانست زیاد موثر باشد، بنابراین تصمیم گرفتم غیر از اینکه از هر دو زبان برای آموزش در بی سواد ی

کالس استفاده نمایم مطالب آموزشی هرجلسه را نیز به زبان ترکمنی ترجمه و پس از گرفتن فیلم و یرایش های اولیه 

زل بهتر دنبال کنند و برخی توصیه ها و مواردی که در منزل در اختیار اولیاه قرار دهم تا مطالب رادر من CDدر قالب 

 اضافه نمودم. CDرعایت آنها برای اولیاه الزم بود نیز به موارد دیگر 

ل تعارض و برقراری ارتباط مؤثر والد و فرزند مهارت گوش دادن تصمیم گیری حل مسأله تفکرخالق ابراز وجود ح

 آموزش داده شد. اولیاهبه  ششمدر جلسات دوم تا  فنون کاهش اضطراب سرفصل هایی بودند که

انستند و د: برخی از والدین جهت شرکت در کالس ها تمایلی نداشتند برخی این کالس ها را بیفایده می 3نظارت

 پدران دانش آموزان تمایل کمتری داشتند و پیگیری مستمری نداشتند. 

به شیوه های  رگاه آموزشی والدین و تدریس مهرت های زندگی: با حضور مشاوران و اساتید با تجربه در کا3تعدیل 

یلم های آموزشی نوین و حتی آموزش دوزبانه جهت والدین کم سوادتر به زبان ترکمنی و استفاده از منابع متنوع و ف

 رغبت والدین افزایش و شرکت و حضور آنها در کالس ها منظم تر شد.

 ه اقدام پژوهدگی و اجتماعی به دانش آموزان گروه شاهد پایه ششم توسط: آموزش مهارت های زن4راه حل شمار     

: از آنجا که رشته خودم)اقدام پژوه( نیز روانشناسی عمومی بود برای آموزش مهارت های زندگی به دانش 4فرایند اجرا 

پرورشی آموزشگاه آموزان گروه شاهد پایه ششم که اتفاقا دانش آموزان کالس خودم بودند غیر از مشاور و مربی 

تصمیم گرفتم در ساعات و زمانی که میتوانم و فرصت دارم غیر از مدیریت اجرای راهکار، آموزش برخی جلسات را 

نیز بعهده داشتم باشم. بنابراین بصورت عملی در قالب بازی، دوستانه و با توجه به نیازها و تفاوت های فردی دانش 

رخی مهارت های زندگی اجتماعی نمودم. راهی که در این کالس ها به نظرم آموزان شروع به آموزش ساده و عملی ب

رسید، اجرای نمایش بود. بخشنامه مسابقات پرسش مهر با عنوان همدلی و مهربانی را دیدم فرصت خوبی بود که با 

مهربانی  بچه ها تمرین کنم. پس تصمیم گرفتم سناریوی ساده ای طراحی کنم و در قالب نمایش صمیمیت دوستی و

را به دانش آموزان آموزش دهم )که در کاهش مشکالت رفتاری و اخالقی بسیار مؤثر است( و از بازی خوب بچه ها 

فیلم گرفتم. یک بار زمانی که بد اخالقی و زشتی و نامهربانی هست و یکبار زمانی که محبت و همدلی باشد. سپس 

سی و نتیجه گیری کردیم. بچه هایی که تا دیروز با بد رفتاری فیلم را در کالس نمایش دادم و با کمک خودشان برر

همدیگر را اذیت می کردند و حاضر به کمک و محبت به هم نبودند، اینک با دیدن فیلمی که بازیگرانش خودشان 

                                                 
10 -Unicef 
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ن آنها نام بودند، اقرار و اعتراف می کردند که در فیلم دوم چقدر زندگی و دنیا زیباتر است. با پیشنهاد بچه ها و والدی

گذاشتیم. همین فیلم بچه ها در مسابقات پرسش « انعکاس»فیلم را که انعکاسی از وضعیت گذشته و اکنون آنان بود 

 مهر رتبه اول استانی را کسب کرد.

: برخی از دانش آموزان در کالس توجه چندانی در ابتدا به مباحث ساده ای که در مورد مهارت زندگی قصد 4نظارت

 م، نداشتند حتی برخی مقاومت و لجاجت نیز می کردند.آموزش داشت

: بازی و گفتگوهای صمیمانه در کالس، تشویق و محبت و توجه بسیار موثر بود بخصوص که بچه ها خود 4تعدیل

بازیگران فیلمی کوتاه در موضوع محبت و همدلی شدند و این خود در تغییر روحیات و رفتار دانش آموزان و ایجاد 

 و صمیمیت بین آمها بسیار مؤثر بود.حس دوستی 

 

گروه آزمایش  دانش آموزانرا بر روی عملکرد تحصیلی پس آزمون  دانش آموزان و اولیاهاز آموزش  یکماهبعد از یک 

و از اولیاه نیز درخواست نمودم مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمایند . من به عنوان اقدام پژوه  مگروه گواه انجام داد و

گار پایه ششم گروه آزمایش و نیز آموزگار پایه ششم گروه کنترل نیز پرسشنامه راتر را دوباره براساس رفتار و و آموز

برای عملکردهای دانش آموزان تکمیل نمودیم. تا نتایج را قبل و بعد اجرای راهکار مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. 

نسبت به آموزش مهارتهای زندگی یک پس آزمون  اولیاهگیری آگاهی از پایدار بودن و تأثیر نداشتن زمان بر یاد

 پس از گذشت یک ماه انجام گردید. یدیگر

تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دوسطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است درسطح آمار توصیفی 

زتحلیل کوواریانس با توجه به ازشاخص های آماری فراوانی درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی ا

نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس گروهها و امکان مقایسه گروهها پس از کنترل آماری نقش متغیر های 

 دیگر استفاده شده است.

 

 

 

 

  تجزیه وتحلیل و تفسیرداده ها

دانش آموزان  و اخالقی تاریبرکاهش مشکالت رف اولیاه دانش آموزان و آموزش مهارتهای زندگی به – 1فرضیه 

مؤثر است. نتیجه  ابتداییدوره و ارتقاه عمکرد تحصیلی در  افزایش رفتارهای مطلوب، ایجاد حس مهربانی و صمیمیت

 ارائه شده است. 2و1بررسی این فرضیه درجدولهای 

 

 شاخص های توصیفی در گروههای آزمایش وگواه در پس از آزمون -1جدول 

 وضعیت
یفی شاخص های توص

 )گروهها(
 انحراف معیار میانگین تعداد

پس آزمون قبل از 

کنترل پیش 

 آزمون

 5ا32 12ا34 17 آزمایش 

 4ا83 13ا87 17 گواه 
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( از گروه 11ا9و 12ا34کنترل آزمون )به ترتیب نشان می دهد گروه آزمایش در پس آزمون و پیش از  1نتایج جدول 

( دارای میانگین پایین تری بوده اند. نتیجه تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت  13ا15و  13ا87گواه )به ترتیب 

 ارائه شده است. 2دو گروه آزمایش و گواه درجدول 

 با کنترل پیش آزمون نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایشی وگواه درپس آزمون – 2جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 معناداری فراوانی میانگین مجذورات درجه آزادی

 0ا000 425ا013 725ا311 1 725ا311 پیش آزمون

 0ا000 49ا625 94ا235 1 94ا235 عضویت گروهی

 - - 4ا25 62 85ا637 خطا

 - - ـ 64 819ا546 کل

 

( تفاوت =49Fا625و   p<0ا001نرل پیش آزمون بین دو گروه گواه وآزمایش )نشان می دهد پس از کت 2نتایج جدول 

بر کاهش  دانش آموزانو  اولیاهمبنی بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به  1معنا داری وجود داشته، بنابراین فرضیه 

و ارتقاه عمکرد  لیدانش آموزان و افزایش رفتارهای مطلوب و ایجاد حس مهربانی و همد و اخالقی مشکالت رفتاری

  مورد تایید قرار گرفت. مؤثر است ابتداییدوره تحصیلی در 

و  دانش آموزان و اخالقی برکاهش مشکالت رفتاری اولیاه دانش آموزان و آموزش مهارتهای زندگی به – 2فرضیه 

ارائه شده  4و 3با گذشت یک ماه کماکان مؤثر است. نتیجه بررسی این فرضیه درجدولهای ارتقاه عمکرد تحصیلی 

 است .

 شاخص های توصیفی گروه آزمایش وگواه درآزمون پیگیری -3جدول 

 

 وضعیت
شاخص های 

 توصیفی )گروهها(
 انحراف معیار میانگین تعداد

قبل از کنترل پس 

 آزمون

 5ا33 12ا25 17 گروه آزمایش

 6ا01 15ا39 17 گروه گواه

 4ا85 13ا82 34 کل

بعد از کنترل پس 

 آزمون

 5ا33 13ا67 17 وه آزمایشگر

 6ا01 15ا42 17 گروه گواه

 4ا85 14ا54 34 کل

پس آزمون قبل از 

کنترل پیش 

 زمونآ

    5ا32 11ا9 17 آزمایش 

 4ا83 13ا15 17 گواه 
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( نسبت به  13ا82و 12ا25گروه آزمایش قبل و بعد از کنترل پس آزمون )به ترتیب  ,نشان می دهد 3نتایج جدول 

 4یانس درجدول ( دارای میانگین پایین تری بوده است. نتیجه تحلیل کووار 15ا42و 15ا39گروه گواه )به ترتیب 

 .ارائه شده است

 

 نتایح تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش وگواه درپیگیری با کنترل پس آزمون – 4جدول 

 

گروه آزمایش نسبت به گروه گواه یک ماه پس از اتمام آموزش تفاوت معناداری  ,نشان می دهد 4نتایج جدول 

دانش بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به ( داشته اند، بنابراین فرضیه چهام پژوهش مبنی  =157Fا318و p<0ا001)

، افزایش رفتارهای مطلوب و ایجاد حس مهربانی و صمیمیت مشکالت رفتاری دانش آموزانکاهش بر  آموزان و اولیاه

با گذشت یک ماه کماکان مؤثر است، تأیید شد. پس اگر این روش آموزشی  و ارتقاه عمکرد تحصیلی در  دانش آموزان

دانش آموزان و اخالقی توان امیدوار بود گذشت زمان در برگشت مشکالت رفتاری  را شود میبه صورت دقیق اج

 تاثیری ندارد و رفتارهای مطلوب و مورد قبول جایگزین رفتار های تنش زا و ناهنجار گذشته شده اند. 

 ارزشیابی تاثیراقدام جدید وتعیین اعتبار

ای زندگی که برای کلیه دانش آموزان و اولیاه آنان برنامه ریزی کرده تا اواخر اردیبهشت ماه کالسهای آموزشی مهارته

بودیم به اتمام رسید و بسیاری از اقدامات و سایر برنامه هایی که پیش بینی نموده بودیم نیز تا حد زیادی به صورت 

طی و اخالقی معاونین مطلوب با همکاری کلیه عوامل مدرسه، دانش آموزان و اولیاه اجرا گردید. بررسی دفاتر انضبا

مدرسه و مقایسه موارد ثبت شده آنان با اوایل سال تحصیلی نشان می داد برنامه ریزی هایی که در طول سال تحصیلی 

در جهت کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان داشتیم چقدر مؤثر بوده است. لیست انظباطی نوبت دوم چقدر 

در جلسه شورای معلمان که این اواخر تشکیل داده بودم معلمان بیشتر  درخشانتر و رضایت بخش تر از نوبت اول بود.

از مسائل آموزشی، تشویق دانش آموزان مستعد و پیشرفت تحصیلی صحبت می کردند و دیگر تمام وقت جلسه سر 

این شکایت، بحث از مشکالت اخالقی و رفتاری و درسی دانش آموزان تلف نمی شد.آنان از راهبردهای اجرا شده در 

زمینه اظهار خوشنودی و موفقیت می کردند. حضور منظم و مستمر اولیاه در کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی 

نشان می داد چقدر این کالسها برای آنان مفید بوده است. آنان اظهار می داشتند: از زمانی که در این کالسها حضور 

ت االن بهتر می توانند فرزند خود را بفهمند و با بهترین روش یافتند گویا فاصله آنها با فرزندشان نزدیکتر شده اس

ممکن با آنان برخورد کنند. دیگر خیلی کمتر در منزل به جهت برخی مشکالت رفتاری و روانی با فرزندشان برخورد 

سعی  و درگیری داشتند و اگر هم چنین بود با بحث و مطرح نمودن آن در کالس با همفکری سایر اولیاه و مشاورین

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 معناداری Fضریب 

 0ا001 1629ا325 2437ا524 1 2437ا524 پس آزمون

 0ا326 0ا064 0ا071 1 0ا071 جنسیت

 0ا001 157ا318 217ا425 1 217ا425 عضویت گروهی

 - - 2ا012 90 182ا324 خطا

 - - - 93 3825ا625 کل
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می نمودند راه حلی برایش پیدا کنند. در جلسه ای که با گروهها و کالسهای مختلف از دانش آموزان داشتم آنان نیز 

از برخورد و رفتار مناسب اولیاه خود در منزل راضی بودند. برخورد و عکس العمل درست والدین در مواجه با مشکالت 

این رفتارهای نادرست بسیار موثر است و آموزش مهارتهای زندگی  و رفتارهای بعضاً نامناسب فرزندان در کاهش 

توانسته بود در این زمینه تأثیر گذار باشد. حتی به گفته برخی والدین فرزند آنان دیگر بجای گوشه گیری و پنهان 

ندی ارتباط کردن مسائل خود براحتی با آنان صحبت و درد دل می کردند و توانسته بودند غیر از رابطه والد و فرز

دوستانه برقرار کرده و حس اعتماد را بین خودشان تا حد زیادی ایجاد کنند. بررسی و مقایسه فرم های وارسی و 

پرسشنامه هایی که توسط اولیاه در اوایل سال و پایان سال تکمیل شده بود به خوبی می توانست سخنان و نظراتشان 

دایایی که اولیاه تهیه کرده بودند تا بمناسبت های مختلف فرزندشان را در را تأیید نماید. کمد جوایز پر شده بود از ه

جمع مورد تشویق و تمجید قرار دهم. صف های نماز در نمازخانه نیز اینک با شکوهتر بود یادم میاید برخی از این 

باهم دعوا می کردند دانش آموزان حاضر در صف نماز چقدر اوایل سال در حیاط موقع نماز سرو صدا راه می نداختند 

و مزاحمت ایجاد می نمودند. در جلسه ای که با تیم گروه درمانی داشتم اظهار می داشتند این دانش آموزان دیگر در 

جمع حضور بهتری دارند، برای انجام برخی فعالیتها داوطلبانه پیشقدم می شوند و اینکه برخی ازآنان که بسیار 

توانستند در مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی در شهرستان رتبه بیاورند و این مشکالت اخالقی و رفتاری داشتند، 

نشان می دهد به توانایی خود باور و اطمینان پیدا کرده اند. دانش آموزان دوست داشتند در کالس گروه های درسی 

ده بود سطح عملکرد و دوستانه تشکیل دهند و در یادگیری مفاهیم درسی به همدیگر کمک می کردند و این باعث ش

تحصیلی و یادگیری دانش آموزان بسیار ارتقاه یافته است همانطور که بررسی پوشه های کار، نتایج پس آزمون ها و 

چک لیست مشاهدات کالسی از فعالیت های یادگیری دانش آموزان نیز این نتایج را تایید می نمود. در اردوها و 

هم بودند و از بودن کنار هم و همدلی در فضایی شادی که داشتند لذت می بازدید ها دانش آموزان مراقب و کنار 

 بردند. 

 «خدا را شکر میکنم که توانستم دانش آموزانم را با دنیای بهتری از همدلی و مهربانی آشنا کنم. »

 

 بحث و نتیجه گیری 

هست. نیاز به  وندگی والدین بوده از گذشته تا کنون پرورش فرزندان همواره یکی از مسائل مهم و سرنوشت ساز در ز

 م می خورد،آموزش در زمینه مهارتهای الزم برای کنار آمدن با مشکالت رفتاری فرزندان در همه فرهنگها به چش

و ا فرزندان بنابراین تالش در زمینه ایجاد بستری مناسب برای والدین وکار آمد شدن آنان برای برخورد صحیح ب

علیم و تاز وظایف مهم تمام کسانی است که در امر زندگی همچون مهربانی و همدلی آموزش مهارتهای مثبت در 

کان و آموزش والدین یکی از مناسب ترین روشهای پیشگیری و درمان مشکالت رفتاری کودتربیت سهیم هستند. 

یژه مشکالت رفتاری ه ونوجوانان است. با پیشرفت فناوری در قرون اخیر، زندگی بسیاری از انسانها با مشکالت زیادی  ب

 فرزندان روبه رو شده است . 

می تواند در ایجاد توانمندی  و رویارویی با مشکالت زندگی برای دانش آموزان و  11برنامه آموزش  مهارتهای زندگی

ی، والدین آنان به عنوان کسب دانش و مهارتهایی همراه با تمرین در ایجاد نگرش ، ارزش ها ، رفتارهای مثبت، پیشگیر

 حل مشکالت و ارتقای بهداشت روان مؤثر واقع گردد. 

                                                 
1- Life skills 
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آموزش مهارتهای زندگی به عنوان مهارتهایی که افراد مختلف بشر را برای زندگی بهتر در رسیدن به بهداشت  هامروز

زمینه  دررا نیز باید مهیا کرد تا از آموزش  اولیاهروان آماده می کند، از ضرورت  خاصی برخوردار است. در این راستا 

کمک شایانی در امر پیشگیری،  مهارتهای زندگی برخوردار شده و بتوانند در برخورد با فرزندان خود بهتر عمل کنند و

کنترل و درمان مشکالت رفتاری فرزندان خود داشته باشند. در این پژوهش اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به 

ل تا سوم راهنمایی معنا دار بوده است، درتبیین نتیجه این فرض احتماالً بر مشکالت رفتاری کودکان پایه های او اولیاه

در آگاهی آنها اثر مثبت دارد. این آگاهی نیز موجب می  اولیاهمی توان اظهار داشت که آموزش مهارتهای زندگی به 

اری آنان را تشخیص ونه مشکالت رفتگشود که آنان چگونگی و نحوه برخورد با فرزندان خود را بیاموزند و اینکه چ

والدین احتماالً این خود آگاهی را به  دهند و با آن مقابله نمایند. از طریق تأثیر آموزش های مهارتهای زندگی در

راین این خود بناشی از نوع رفتار و برخورد آنان با فرزندانشان است. بنا فرزندانوجود می آورد که مشکالت رفتاری 

به رفتار خود بصیرت حاصل کرده و این بصیرت آنان را در تغییر دادن رفتار و نوع آگاهی موجب می شود که آنان 

برخورد با فرزندان آگاه سازد و چنانچه در آنان تعارضاتی در این رابطه وجود داشته باشد، این تعارضات را حل نمایند 

(، ملک پور 1376پژوهش اسماعیلی ) خود داشته باشند . نتایج این فرض با فرزندانو در نتیجه رفتار مناسب تری با 

( و ترنروهمکاران 2002( رولین و دریل )1993( فریمن و همکاران )1385(، ترابی )1385(، ترخان )1384وهمکاران )

 ( همسویی دارد.2007)

درزمینه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مشکالت رفتاری  اولیاهبا توجه به احتمال تأثیر زمان بر یادگیری 

بر  اولیاهکودکان در این پژوهش آزمون پیگیری انجام شد و نتایج فرضیه مبنی بر تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به 

قرار گرفت. درتبیین نتیجه این فرض  p<0ا001با تحلیل کوواریانس در سطح  کودکان دوره ابتداییمشکالت رفتاری 

دانش های زندگی به  ه از اتمام جلسات آموزش مهارتاحتماالً می توان گفت که عامل زمان )پس از گذشت یک ما

( نتوانسته از میزان اثر بخشی مهارتهای زندگی بر کنترل وکاهش مشکالت رفتاری کودکان آنانمادران آموزان و 

کاربرد این مهارتها با گذشت  بکاهد، بنابراین می توان اظهار داشت که اثر بخشی محتواهای آموزش تأثیر گذار بوده و

در به کارگیری آن درنحوه بر خورد با فرزندان خود تمایل نشان داده و توانسته به عنوان  اولیاهان از بین نرفته و زم

ایجاد نگرش و رفتارهای مثبت درکنترل وکاهش مشکالت رفتاری فرزندان خود و ارتقای بهداشت روان اثر بخش 

مطلوب و رضایت بخش داشتند و در ارتباط با یکدیگر و  دانش آموزان نیز در مدرسه و خانه رفتار و عملکردی باشد.

اثر بخشی این روش وقتی برایم ببشتر روشن  بزرگترها صمیمیت بیشتری داشتند و ادب و احترام را رعایت می کردند.

شد که برای کلیه دانش آموزان و اولیاه آنان اجرا گردید و مدتی پس از پایان آموزش ها شاهد تغییراتی مثبت در 

( 2008( الم و همکاران )2007با بررسی کریستفرسن وهمکارش ) اقدام پژوهشینتایج این رفتار دانش آموزان بودیم. 

  همسویی دارد.

 محدودیت ها

 یپژوهشافدام با همه کوشش هایی که برای برطرف نمودن وکاستن مشکالت و متغیر های مزاحم به عمل آمد این 

 و محدودیت هایی داشته که بدین قرار است: هم مانند سایر پژوهش ها کاستی ها

دانش آموزان و اولیاه به لحاظ محدودیت در زمان، منابع مالی  و نیاز به محدود بودن جلسات آموزشی برای  -1

 پرداختن به سایر امور مدرسه و حجم کاری زیاد.

 تفاوت در میزان مشکالت خانوادگی، اقتصادی، روانی و اجتماعی مادران  -2
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نتایج تعمیم پذیری هآموزش تنها از میان اولیاه دانش آموزان خود مدرسه ای که حضور داشتم اانتخاب اعض -3

 را محدود می کند.

منطقه خاصی است که جمعیت ساکن در آن دارای  بندرترکمنپرورش شهرستان  با توجه به اینکه آموزش و -4

 احی و مناطق استان باید احتیاط شود.بافت اقتصادی و فرهنگی مخصوص به خود است. درتعمیم نتایج به سایر نو

 پیشنهاد های کاربردی 

بر حسب تحصیالت و این مطلب  اولیاهگواه  با توجه به نتایج مربوط به فراوانی ودرصد فراوانی گروه آزمایش و -1

را سطح تحصیلی کم سواد تشکیل می دهد، مدرس باید مسائل را به زبان ساده و  اولیاهکه بیشتر گروه آزمایش 

 ربردی ارائه دهد. این موضوع برای ترغیب بیشتر شرکت کنندگان برای حضور در جلسات آموزشی است.کا

معلمان مدرسه برای تشویق اولیا به شرکت منظم ومنسجم در کالسهای  جلب مشارکت و همیاری مدیریت و -2

 مهار های زندگی آموزشی

اه این کتابها بهتر است با حمایت آموزش و تهیه کتابهایی ویژه در زمینه آموزش مهارتهای زندگی به اولی -3

پرورش بصورت رایگاه یا با قیمتی مناسب به مدارس توزیع گردند تا در کالسهای آموزش خانواده در اختیار اولیاه قرار 

  گیرند و توسط مدرسان دوره دیده در این زمینه آموزش داده شوند. 

ارتهای زندگی به مادران بر مشکالت رفتاری دانش آموزان با توجه به نتایج مربوط به اثربخش بودن آموزش مه -4

 پیشنهاد می شود که جلسات آموزشی با عنوانهای گفته شده در متن اجرا گردد. ابتدایی دوره 

 

 منابع 

( روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی درروان شناسی کودک .تهران 1385احدی، حسن و شکوه السادات بنی جمالی .)

 انتشارات بنیاد.

 ( تهران پیرایش .1382( مشکالت رفتاری کوکان، ترجمه سپیده خلیلی، )1999ایزولد، انله )

بررسی آموزش مهارتهای زندگی درتعامل با شیوه های فرزند پروری برعزت نفس دانش  .(1380اسماعیلی، محمد. )

 ، ورای دانش.  60. فصلنامه پیام مشاور، سال سوم، شماره  "اموزان استان اردبیل 

پایان نامه کارشناسی ارشد  "ساله  6-4تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری کودکان "(. 1385ترابی، شکوه )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورسگان.

چکیده مقاالت دومین کنگره سراسری  "تاثیر پرخاشگری والدین بر سالمت روانی فرزندان  "(. 1385ترخان، مرتضی )

 درایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. آسیب شناسی خانواده

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی  "(. 1380خدیوی، رضا و معصومه معزی، مصطفی شاکری و محمد تقی برجیان .)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  "درزمینه پیشگیری از اقدام به خود کشی در زنان شهرستان اردل 

 علوم پزشکی شهر کرد.

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران  "(. 1386، سهیال )ساجدی

 نابینای مرکز فاطمه الزهرا )س(اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورسگان .

عاطفی  –اجتماعی بر مشکالت رفتاری بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارتهای  "( 1380سخندان توماج، رسول )

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان . "کودکان دبستانی شهرستان گنبد  کاووس 
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 پروین درویش اقدام پژوه:

 شناسی تربیتی روانکارشناسی ارشد  مدرک تحصیلی:

 آموزگار  سمت فعلی:

 ابتدایی دوره تحصیلی:

 دبستان پسرانه دولتی دانش سمنان محل پژوهش:

 98-97سال تحصیلی  تاریخ پژوهش:

 آموزم را بهبود بخشمهای حرکتی ظریف دانشچگونه توانستم مهارت

 اهداف پژوهش

 هدف کلی:
 بهبود مهارت های حرکتی ظریف            

 فرعی: اهداف

 های حرکتی ظریفآگاهی خانواده از اهمیت مهارت -

 های حرکتیتقویت و پرورش مهارت -

 هماهنگی و تقویت عضالت چشم و دست و بهبود دست نویسی -

 های بدنی و ورزش کردنایجاد انگیزه و میل و رغبت درونی برای شرکت در فعالیت -

 بهبود وضعیت درسی و انضباطی -

 پرسش های پژوهش:

 توان باعث تقویت مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز شد؟چگونه می -

 توان عملکرد دانش آموز را در مهارت دست نویسی بهبود بخشید؟چگونه می -

 تبیین مسئله در وضعیت موجود:

 خوب، خطداشتن دست و دست در مداد دارند، گرفتن ما یروزانه زندگی در مهمی نقش ظریف حرکتیهایمهارت

-مهارت به که هستند ایروزمره و... کارهای کوچک بسیار قفل یک کردن باز غذاها، تزیین دوختن، یوار،د به میخ کوبیدن

 شوند. عضالتمی میسر دست انگشتان و کف عضالت با تقویت ظریف حرکتی هایمهارت دارند. نیاز ظریف حرکتی های

 بیشتر کنترل و هماهنگی استقامت، قدرت، و ندشومی تقویت مکرر تمرین با ی دیگریعضله هر مانند نیز دست انگشتان

 هاآن کرده و استفاده عضالت این از بیشتر قدر هر کودک دلیل همین به سازند.می ممکن را دست حرکات انگشتان بر

به عنوان  98-97(. در سال تحصیلی 1395کند)فانی ملکی، می کسب زمینه این در بیشتری مهارت ببندد، کار به را

آموزی ر پایه اول ابتدایی دبستان دانش مشغول به کار شدم. از همان اوایل سال تحصیلی در کالسم دانشآموزگار د

مشغول به تحصیل بود که بر روی وسایل خود کنترل نداشت، مراقب وسایلش نبود. بیشتر اوقات لوازم خود را گم 

خطی و کش خط صاف بکشد. به صورت خطتوانست با خطتوانست کار کند، یا نمیکرد، با خط کش شابلون نمیمی

ها ای به بازی کردن با توپ نداشت. در ماه اول سال تحصیلی که آموزش زیر نگارهکشید. عالقهخیلی ضعیف نقاشی می

گرفت. کلمات و جمالت را خیلی بدخط، درشت و پر رنگ، و بزرگ بود، مداد را به اشتباه و سفت و سخت به دست می
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نوشت. ت، به طوری که اصال قابل خواندن نبود. خط زمینه را نمی شناخت. باالتر از خط زمینه میو ناخوانا می نوش

نوشت. هنگام نوشتن اصال دقیقه( فقط یک یا دو خط از کتاب فارسی نگارش خود را می 45در یک ساعت آموزشی)

دید با غلط امالیی زیاد می کتاب میتوجه نداشت، بنابراین در نوشتن کتاب نگارش با توجه به اینکه از روی سرمشق 

گذاشت. مداد را سفت و محکم می گرفت و روی دفتر با فشار زیادی می ها را درست نمینوشت. تعداد دندانه نشانه

توانست، بنوسید و نوشت. یعنی فقط بعضی از کلمات خیلی ساده که از دو و یا سه نشانه در آن به کار رفته را می

 آمد.. در نوشتن امال و درس خواندن ضعیف بود. از عهده انجام الگوی شطرنجی نمی"با آب دادبا"بخواند؛ مانند 

دانند. همچنین های حرکتی را شیوه مناسب درمان این اختالالت میمتخصصین حرکتی، روش آموزش مهارت    

هایی ین روش به عنوان پایهکنند، معتقدند که امتخصصانی که در زمینه کودکان دارای اختالالت یادگیری کار می

تر مغز را افزایش داده و از این طریق برکارایی تحصیلی باشد و کارایی سطوح عالیجهت بهبود عملکرد عالی مغز می

(. چنانچه مشخص شد آموزش 1393گذارد)کالرک و همکاران، به نقل از ولی نیا، و آموزش این کودکان تاثیر می

ش و یا بهبود مشکل این دانش آموز موثر می باشد. بنابراین از همان اوایل سال مهارت های حرکتی ظریف در کاه

های حرکتی ظریف آموزم را در مهارتتحصیلی، تصمیم گرفتم که به دنبال راهکارهایی باشم تا بتوانم مشکل دانش

واند حرکاتش را شد، را بهبود بخشم تا بتحرکتی ظریفش را که شامل انگشتان دست میتقویت کنم و رفتارهای

 پیوسته، منظم و چاالک انجام دهد. 

 منابع گردآوری اطالعات: 

ی عملکرد دانش در این پژوهش، به منظور دستیابی به اطالعات بیش تر و اطمینان از صحت مسئله از ابزار مشاهده

ی سیاهه رفتار، مطالعه آموز،آموز، مصاحبه)اولیای دانش آموز، مربی ورزش( بررسی پرونده و شناسنامه سالمت دانش

 منابع معتبر و پیشینه تحقیق سایر محققین استفاده شد. که تمامی شواهد فوق گویای مشکالت به شرح زیر بود:
 آگاهی ندارد. آموز از مشکالت و ضعف حرکتی دانش آموزخانواده دانش .1

 های دست و انگشتان دانش آموز ضعیف است.عضالت و ماهیچه .2

 آموز ناهماهنگی وجود دارد.شم دانشبین حرکات دست و چ .3

کش و چینه، نوشتن و ساختن کاردستی کردن، کار با ابزارها مانند خطدر انجام کارهای ظریف مانند قیچی .4

 و نقاشی و وصل کردن نقطه چین ضعف دارد.

 دهد.در انجام کارهایی که نیازمند استفاده از انگشتان دست است تعادلش را از دست می .5

 هایش به موقع نیست.عکس العمل .6

 هایش نیست.نظم نوشته ها و دست خطش مشابه هم سن و سال .7

 های انگشت هایش مانند مداد دست گرفتن خشک و سفت است.حرکت .8

 در کارهایش نظم و ندارد. .9

 تجزیه و تحلیل اطالعات:

ز مطالعات علمی و آوری شده انتایج به دست آمده از مشاهدات محیطی، مصاحبه، پرسشنامه و اطالعات جمع    

های حرکتی ظریف ضعیف است. یعنی در انجام آموز در مهارتاستخراج نتایج آن، این نتیجه حاصل شد که دانش

های مربوط به آن است)مانند: مداد دست گرفتن، نوشتن، قیچی اموری که نیاز به کار با انگشتان دست و فعالیت
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و همواره به راهنمایی و کمک معلم و دیگران نیازمند است. و نیاز به  کردن، تا کردن، نقاشی کردن و ...( ضعف دارد.

  آموز قوی شود.های انگشتان دست دانشها و تمرینات مداخله ای و آموزشی دارد تا ماهیچهکمک و فعالیت

 های موقتی و اجرای آن ها:حلراه

هادی همکاران و سنجش امکانات و شرایط های به دست آمده از مطالعات پژوهشی و پیشنحلپس از بررسی راه    

کارهای هر قسمت جهت اجرا در کالس انتخاب گردید های موجود در این زمینه، تعدادی از راهآموزشگاه و محدودیت

آموز ارجاع داده شد. همچنین ای داشت به والدین دانشها که نیاز به شرایط و امکانات ویژهو هم چنین تعدادی از آن

کند. و ابزارهای آن قیمت آموز را تهدید نمیاند، یعنی خطری دانشکارها جهت ایمن بودن آن انتخاب شدهانتخاب راه

 گیرد. چندانی ندارد و به راحتی در دسترس است و تهیه و اجرای آن به سهولت انجام می

 (مطالعات علمی پژوهشی1

های آموز در راستای کار قرار گرفت. و از برنامهنشهای حرکتی ظریف به دادر این پژوهش تقویت و آموزش مهارت    

حرکتی  هایتمهار تقویت جهت به آمده ذیل در که هاییای خارج از کالس نیز استفاده شد. برنامهتقویتی و مداخله

-اییتدوین شده است. که برگرفته از مطالعات علمی و کتابخانه ای در این زمینه و استفاده از تجربیات و راهنم ظریف

ی زمانی و مکانی های همکاران و صاحب نظران است. انتخاب این راهبردها بر حسب قابل اجرا بودن آن در محدوده

 بوده است. راهبردهای آموزشی شامل موارد زیر است.

 اوزرتسکی: –الف( تمرینات مقیاس رشد حرکتی لینکلن 

های حرکتی ظریف که جهت رشد و بهبود مهارتاوزرتسکی  –مواردی از تمرینات مقیاس رشد حرکتی لینکلن     

 آموز انتخاب و به کار برده شد به قرار زیر است:دانش

آموز خواسته شد که نوک تمام انگشتان دست خود را با شست لمس کردن با نوک انگشتان: از دانشلمس .1

ام دهد. دانش آموز کند و این کار باید از انگشتان کوچک شروع شود. سپس این عمل را به صورت عکس انج

 پیوسته این کار را در مدرسه و خانه انجام می داد.

 دهد.آموز مهارت الزم را کسب کرد، مرحله بعدی را انجام میبعد از اینکه در این مرحله دانش         

 کند. این کار را هم در چند مرحلهآموز هر بند از انگشتان دست را با نوک انگشت شست خود لمس میدانش .2

 تمرین انجام داد تا مهارت الزم را کسب کند.

هایش را کامال به طرف جلو دراز آموز خواسته می شود تا دستباز و بسته کردن متناوب دست ها: از دانش .3

کند و سپس دست ی معلم دست راستش را مشت میکند و کف دست ها را رو به پایین بگیرد. با اشاره

کند و سپس با حداکثر سرعت این عمل را به صورت متناوب باز میچپش را مشت کرده و دست راست را 

 دهد.انجام می

شود تا با انگشتان یک دست با یک آموز نشسته است، از او خواسته میکردن توپ: در حالی که دانشدرست .4

شود و یک دست نباید به یک دست دیگر کاغذ نازک توپ درست کند. هر دو تالش پشت سر هم انجام می

ک کند و برای گلوله کردن توپ نباید از سطح میز استفاده شود. به تعداد دفعاتی این کار را انجام می کم

 دهد.
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آموز در حالی که پشت میز نشسته است،. جعبه موازی لبه میز قرار ها در جعبه: دانشگذاشتن چوب کبریت .5

شود. فاصله با آن گذاشته میدارد و به سهولت در دسترس اوست، ده چوب کبریت در هر جعبه و موازی 

خواهد تا به طور همزمان با آموز میمتر باشد. سپس معلم از دانشچوب کبریت ها از یکدیگر باید یک سانتی

 هر دو دست از هر دو طرف چوب کبریت ها را داخل جعبه بگذارد.

که انتخاب شده است که به دقیقه به مدت دو ماه تمریناتی  15در مدرسه سعی شد هر روز  نظارت بر اجرای آن:

رشد و تقویت مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز کمک می کند، اجرا شود. به علت کمبود وقت این زمان بین 

شد. می داده او به آموزدانش تشویق برای ای مرحله از تمرینات جایزه هر پایان شد. درساعات تفریح در روز تقسیم می

آموز و معلم شد. این تمرین ها باعث رشد سطح جود آمدن ارتباط صمیمی میان دانشانجام این تمرینات باعث به و

یادگیری و توانایی خواندن و رفع کندی در دست نویسی و نارسا نویسی شد. و همچنین طرز درست مداد دست 

 گرفتن هم رشد و پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.

ها و فرایندهای ذهنی  بنی بر اینکه یادگیری حرکتی، مبدا یادگیریشناسی مبا توجه به نظرات مختلف روان     

آید؛  تر است، و باعث رشد مناسب مستقیم حرکتی و پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی به وجود میعالی

ی آموز پحرکتی در رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش –توان به اهمیت و ضرورت رشد دیداری بنابراین     می

آموز تقویت شود. و از تمرینات حرکتی دانش –های دیداری سعی شد که با استفاده از تمرینات مهارت برد. بنابراین

 فراستیک در این زمینه استفاده شد.

 حرکتی فراستیگ:_ب( فعالیت های هماهنگی دیداری

ی به نقطه ی دیگر از جمله ترسیم خطوط مستقیم، منحنی، مورب و شکسته در جهات مختلف و یا از نقطه ا     

آموز از تمریناتی بود که توسط دانش اموز و با نظارت معلم در کالس انجام شد. از قوائد این تمرین این بود که دانش

 ی آغاز مداد را برندارد. خطوط را طوری بکشد که به خطوط اطراف برخورد نکند. نقطه

آموز هماهنگی ایجاد کرد، به مرور باعث رشد و و دست دانشاگرچه این تمرینات بین چشم  نظارت بر اجرای آن:

آموز گشت، و باعث بهبود دست نویسی، نارسا نویسی های حرکتی ظریف دانشتقویت ماهیچه های دست، رشد مهارت

آموز شد. و  همچنین باعث تقویت دقت و توجه، و ایجاد اعتماد به نفس با کسب موفقیت در حل و کندنویسی دانش

 گشت.ماز 

 ( راه حل های پیشنهادی همکاران2

در جمع بندی صورت گرفته از مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین با استفاده از تجربیات و     

راهنمایی های همکاران در این راستا حاکی از این بود که حرکات و فعالیت های بدنی خصوصا در کودکی موجب 

های حرکتی می شود.  بنابراین تمرینات دیگری که به رشد مهارت های حرکتی لکردها و مهارتها عمبهبود توانایی

ظریف کودک کمک می کند نیز انتخاب و در کالس برای دانش آموز در ساعات آموزشی هنر اجرا شد که در ذیل 

 آمده است.

 د.. از دانش آموز خواسته شد تا نخ را دور قرقره بپیچاند و نخ را گره بزن1

آموز داده شد تا بین دو دست خود قرار دهد و با انگشتان یک دست آن را نگه . خمیردندان کوچکی را به دانش2

 دارد، و با انگشتان دست دیگر در آن را باز کند و ببندد.

 ها را در آورد.. معلم چند شکل هندسی را روی کاغذ رسم کرده از کودک خواست تا با قیچی آن3
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 شد(.تاب کردن توپ)که در ساعات ورزش انجام می. گرفتن و پر4

. دوختن نیز از فعالیت هایی بود که  دانش آموز با استفاده از انگشتان دست نخ کاموا را از سوراخ های ریزی که 5

 روی مقوا ایجاد شده بود، انجام داد.

گ یا گواش و یا با انگشت اشاره آموز با آبرن. معلم حروف را به صورت درشت و تو خالی روی برگه نوشت و دانش6

 حروف را رنگ کرد.

 . معلم تصویری تو خالی را به دانش آموز داد و از او خواست تا با کمک چسب و لپه داخل آن را پر کند. 7

آموز قرار داد و از او خواست تا حبوبات ریزتری مثل عدس را از بقیه . معلم ظرفی از حبوبات را در مقابل دانش8

 رشت تر جدا کند و در ظرف دیگری بریزد. و دانش آموز این فعالیت را انجام داد.حبوبات د

های کوئیزنر در اختیار دانش اموز قرار داده شد، و از او خواسته شد تا بر روی تخته آن هر شکلی که دوست . مکعب9

 دارد بسازد.

د، تا گیره ها را باز کند و دور مقوایی گیره آموز داده ش. گیره های لباس فلزی که محکم باز می شود را به دانش10

 ها را بچسباند.

 آموز آن را با قیچی در آورد.. حروف را به صورت درشت با ماژیک بزرگ نوشته شد و دانش11

آموز خواسته شد با کف دست و انگشتان دست خمیر را در آموز قرار گرفت و از دانش. خمیربازی در اختیار دانش12

های کوچکی از خمیر را بین سر انگشتان شست و انگشتان دیگر به نوبت بچرخاند. کند و همچنین تکهدست خود گرد 

 و با خمیر بازی حروف الفبا و کلمه و یا جمله درست کند.

 . با فعالیت کاغذ و تا و با الگو گرفتن از معلم خواسته شد تا با آن شکل های مختلف بسازد.13

داد. هارا انجام میآموز بسیار لذت بخش بود و با رغبت زیادی آنین تمرینات برای دانشانجام ا نظارت بر اجرای آن:

آموز اعتماد به نفس باالیی ایجاد کرد. به طوری که در کوچکترین فرصت انجام تمرینات انجام تمرینات باال در دانش

آموز رشد کند و در تی ظریف دانشهای حرکی انجام به تمرینات باعث شد تا مهارتکرد. عالقهرا پیشنهاد می

شد پیشرفت زیادی داشت. نسبت به قبل خیلی راحت با قیچی کار کش انجام میهایی که در کالس با خطفعالیت

 داد. برش را انجام   می

 ارزیابی اقدام ها:

یه و ثانویه، جلساتی که ها و تحلیل نتایج و مقایسه وضعیت اولبه منظور اعتبار بخشی بیشتر، پس از اجرای راه حل    

حل ها برای آن ارائه با همکاران در شورای معلمان برگزار گردید و طی توضیحاتی که در خصوص شیوه اجرای راه

ها خواسته شد که روند پژوهش را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نکات مثبت و منفی اجرای این طرح ، از آنگردید

ها این بود که کلیه ظرات همکاران محترم، مشخص گردید که کلیه همکاران نظر آنرا یادآور شوند. با جمع بندی ن

ها در اختیار آن ها قرار داده شود تا آن ها هم تا بتوانند حلهای اجرایی بسیار مناسب بودند. و خواستند تا راهحلراه

 در موارد مشابه استفاده کنند.
های ارائه شده در آموزش مهارت های حلژوهش، مشخص شد که راهبا توجه با نتایج به دست آمده در این پ    

آموز تغییرات مثبتی ایجاد حرکتی ظریف، بسیار مثمرثمر بوده و توانسته در رشد و تقویت فعالیت های حرکتی دانش

  های دانش آموز در قبل و بعد از تمرینات می پردازد.ی چک لیست فعالیتکند. جدول زیر به مقایسه

 : شاخص های توصیفی فعالیت های حرکتی ظریف دانش آموز1جدول

 چک لیست میانگین فراوانی انحراف استاندرد خطای معیار میانگین
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 پیش آزمون 2 18 0ا68 0ا161

 پس آزمون 4 18 0ا70 0ا166

از نمرات که به مقایسه نمرات پیش از آموزش و پس از آموزش پرداخته است، نتایج شاخص دو گروه  1جدول         

آموز دارای است. و نمرات دانش 4و پس از آموزش  2دهد. که میانگین نمرات در پیش آموزش و  میانگین را نشان می

  آموز است.های حرکتی ظریف دانشتوزیع نرمال است. و گواه افزایش بهبود در وضعیت مهارت

 
 ز در پیش از آموزش و پس از آموزشآمو: مقایسه فراوانی فعالیت های حرکتی ظریف دانش1نمودار    

دهد آموز در پیش و پس از تمرینات آموزشی می پردازد. این نمودار نشان میبه مقایسه عملکرد دانش 1نمودار     

 ای و ترمیمی رشد زیادی داشته است. آموز بعد از تمرینات مداخلهکه عملکرد دانش
 پیش از آموزش و پس ازآموزش مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز: ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری برای 2جدول 

سطح 

 معناداری
 tآماره  درجه ازادی

خطای معیار  ی اطمیناندامنه

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 چک لیست میانگین

  

 -0ا8 17 0ا00
 حداقل حداکثر

 -2ا1 1ا09 26
 آزمونپیش

 -2ا7 -1ا6 پس آزمون

ایسه نمرات در پیش از آموزش و پس از آموزش نشان می دهد. برای نشان دادن سطح معناداری آن از مق2جدول    

 معنادار است.   0ا1و همبسته های آن استفاده شد. نشان می دهد در سطح کمتر از  tی نمره

 نتیجه گیری:

های حرکتی از اهمیت باالیی در رتاین پژوهش توانست به معلم، مدرسه و اولیای دانش آموز یادآوری کند که مها    

های حرکتی را از طریق اهمیت دادن به آن و از طریق توان ضعفآموزان برخوردار است. و میفرایند یادگیری دانش

های حرکتی است رفع کرد. و همچنین عالقه ی زیادی را برای آموزش ها و تمریناتی که مرتبط با تقویت مهارت

آموز را افزایش داد. و همچنین با همراه بودن همکاران آموز ایجاد کرد. و اعتماد به نفس دانشفرایند یادگیری در دانش

آموز در انجام این طرح، توانست به پیشرفت خوبی در این زمینه دست یافت. و با برقراری ارتباط دوستانه با دانش

 ش داد. مشارکت فعال او را در رسیدن به هدف مورد نظر و شرایط ایده آل افزای

آموزان امید است که پژوهش حاضر توانسته باشد گامی هر چند کوچک در جهت رفع مشکالت آموزشی و تربیتی دانش

 بردارد و در جهت رشد و تعالی نظام آموزشی کشور جمهوری اسالمی، مورد استفاده قرار گیرد.

 پیشنهادات پژوهش 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

پیش از مداخالت آموزشی 

پس از مداخالت آموزشی

ارزیابیمقیاس

سواالت
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  تحصیلی همچون ریاضی، افزایش عزت نفس، امال اثر بخشی تمرین حرکات ظریف بر روی زمینه های دیگر

 و .. بررسی و پژوهش شود.

 تر، و سطوح شود در مطالعات آینده آموزش حرکات ظریف و درشت در طیف سنی گستردهپیشنهاد می

 اجتماعی متفاوت بررسی شود.

 تر و باالتر اجرا گردد.های تحصیلی پایینی پایهاجرای پژوهش در محدوده 

  هایی را برگزار نماید تا معلمان به ویژه در مقطع ربط دورهترم آموزش و پرورش و سازمان های ذیی محاداره

 های حرکتی را دریافت نمایند.هایی در رابطه با ناتواناییابتدایی، حداقل میزانی از آموزش

  رکتی، معلمان ح –با توجه به تاثیرگذاری تمرینات حرکات ظریف در بهبود دست نویسی و هماهنگی دیداری

 و والدین تمریناتی را در مدرسه و خانه انجام دهند.

  با توجه به اینکه این پژوهش تک آزمودنی است و قابل تعمیم نیست باید با احتیاط بیشتری این تمرینات را

 انجام داد.

 مشخصی آموزان در مدارس در انجام حرکات ظریف ضعیف هستند، زمان به علت اینکه تعداد زیادی از دانش

 ی تمرین حرکات ظریف در مدارس تعیین شود.را در مدرسه ویژه

  با توجه به اثر بخش بودن روش آموزش حرکات ظریف بر عالیم دست نویسی و نارسانویسی به کارگیری این

 شود.روش در مراکز توانبخشی و آموزشی پیشنهاد می

 منابع:

 ذهنی توان آموزان کم دانش نویسی دست بر یفظر حرکات تمرین (. اثربخشی1395ملکی، محمدعلی)فانی -

شناسی و ارشد، رشته روانمغزی، پایان نامه دوره ی کارشناسی فلج مشکل با معلولیتی چند پذیر آموزش

 شناسی و علوم تربیتی.آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانکده روان

حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و  –ادراکی (. اثر هشت هفته تمرینات 1393ولی نیا، زهرا) -

 شناختی کودکان مبتال به اختالالت هماهنگی رشدی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه.
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 : الهام مرضاتاقدام پژوه

 لیسانس مدرک تحصیلی:

 : آموزگارسمت فعلی

 ابتدایی دوره تحصیلی:

 دبستان دخترانه آزاده ش:محل پژوه

 98-97 تاریخ پژوهش:

 66788397 کد پرسنلی:

 اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان ،اداره آموزش وپرورش بهبهان

 دبستان دخترانه آزاده
mar1356EL@gmail.com  
ه اجرای تکالیف مهارت محور جهت عالقمند کردن دانش آموزان کالس اول آزاده ب :عنوان اقدام پژوهی

 فعالیت های درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده
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مورد  دانش آموز اجرا شد.مسـأله  33درپایه اول با فراوانی  شد اجرا 97-98 سال در  آزاده دبستان در تحقیق این

 رضایت نظر بی عالقگی وبی توجهی برخی از دانش آموزان نسبت به انجام تکلیف درسی خواسته شده ی آموزگار و

تحقیق افزایش عالقه آنان به انجام تکلیف بدون  این انجام از عملکردی آنان  بود هدف های ونآزم نتایج نبودن بخش

 و نامه پرسش مصاحبه، مشاهده،) علمی روشهای از استفاده با پژوهشگر اساس، این کمک وفشار والدین بوده است بر

والدین  و دانش آموزان مدیر، و همکاران :مانند تحقیق گوناگون منابع از الزم، داده های کسب به منظور( مطالعه کتب

 چکیده تحقیقات مطالعه ، مصاحبه ها، مشاهده ها، نامه ها، پرسش از حاصل اطالعات اینترنت، مجالت، کتابها، آنها،

 آزمونهای نتایج ارزیابی کار و ی پوشه و تحصیلی کارنامه ی بررسی پژوهشی، روزانه یادداشتهای از استفاده قبلی،

 پیشنهادی راه حلهای و به یافتن مسأله ایجاد در موثر عوامل شناسایی جهت آنها تحلیل و تجزیه به ده،ش برگزار

 اعتبار از گاه پس آن.  ورزید مبادرت پیشنهادی حلهای راه میان از عملی راهکار چندین انتخاب به سپس. پرداخت

 : از بودند عبارت که نمود راه حلهای انتخابی اقدام اجرای به ، پژوهشگر توسط بخشی

 جدولی تنظیم -2 اجرای تکالیف مهارت محور به عنوان تکالیف کاربردی جایگزین تکایف سنتی کالس-1

گروه همیار برای کمک کردن دانش آموزان قوی  تشکیل -3 منظور انواع روش های ارزشیابی پایانی وتعیین تکلیف به

 عملکردی یابی فعالیتهای ارزش فرم تنظیم -5 تابلوی جایزه با کارت جایزه ازطریق اعالم در تشویق  -4به ضعیف 

جمع آوری  -7آنان عالیق و ها نیاز فردی، های تفاوت اساس بر کاربردی و عملکردی فعالیتهای انجام-6 دانش آموزان

 پژوهشگر وق،ف راه حلهای اجرای از پس است، ذکر به نمونه تکالیف ویژه وارائه نمایشگاهی از تکالیف دانش آموزان الزم

 به مند عالقه نفر، 4 از تحصیلی  سال اوایل در به انجام تکالیف درسی عالقه مند دانش آموزان فراوانی تا موفق گردید

 نفربرساند.25 به حدود از اولیا بدون ُُُُُُُُُکمک انجام تکالیف

 کلیه فعالیتهای انجام شده پیوست تحقیق می باشد.

  عملکردی فعالیتهای ، تکالیف درسی، تکالیف مهارت محور : ها واژه کلید

 :مسأله بیان

سال خدمت  ،در  22اینجانب ) الهام مرضات ( آموزگار پایه اول ابتدایی دبستان آزاده ی شهرستان بهبهان باسابقه 

با سمت آموزگار پایه اول ابتدایی مشغول به خدمت بودم. عالوه بر کالس من یک کالس اول   97-98سال تحصیلی 

ا همین تعداد دانش آموز در مدرسه بود . مدرسه ی ما از نظر امکانات یک مدرسه برخوردار بود همچنین از دیگر ب

نظر سواد ووضعیت اقتصادی والدین دانش آموزان در درجات خوبی بودند. کالسی که من در آن تدریس می کردم 

کتب راهنمای معلم کتب کمک آموزشی  دارای تابلوی هوشمند، یک تخته ی وایت برد ، کتابخانه کالسی که شامل

کتاب داستان و یک قفسه مربوط به پوشه کار فعالیتهای دانش آموز بوده است  ومدیر مدرسه رایانه ای را در اختیار 

 اینجانب برای امور مربوط به تدریس قرار داده بود .

دانش آموزان مواجه می شدم که یا از  در این چند سالی که در پایه اول مشغول به تدریس بودم هر سال با این گونه

نوشتن مشق طفره می رفتند یا با بی حوصلگی تکالیف درسی خودرا انجام می دادند وهیچ عالقه ای به نوشتن 

نداشتندوحتی تکالیف عملی وخواندنی را به درستی انجام نمی دادند  ویا با تنبلی وسستی به طور ناقص انجام می 

ش آموزانی بودند که بسیار عالقه بودندودائم از آموزگار تکلیف بیشتری می خواستند ویا در دادندودر مقابل آنان دان

منزل فراتر از تکالیف داده شده انجام می دادند . بعضی از والدین هنگام مراجعه ازاین شکایت داشتند که فرزندشانبا 

رها متوجه شده بودم که تکالیف پایان هردرس فشار والدین تکالیفش راانجام می دهد واز این وضعیت خسته شده اند.با
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را هم با بی عالقگی وبد خط وبا اشتباه زیاد انجام می دهند . از نتایج آزمون های مدادکاغذی هم راضی نبودم.باتوجه 

 در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدربه این که دانش آموزانم در پایه اول بودندو 

. خصوصا خواندن ونوشتن   دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس

که در این پایه پایه ریزی می شود ازاین وضعیت نگران می شدم بارها به فکر پیگیری علل آن می افتادم تا اینکه 

ا اطالع رسانی مکرر والدین از فعالیت ها واجرای طرح هایی تصمیم گرفتم این پیگیری هدفمند مرحله به مرحله وب

برای عالقمند کردن این دانش آموزان باشد وازاین طریق علل را جستجو کنم وراه حل رااجرا کنم وتاثیر آن را ثبت 

پژوهی با وبررسی کنم تا این دانش آموزان به انجام تکالیف درسی خود  ویادگیری عالقمند شوندوبرای این کار اقدام 

))اجرای تکالیف مهارت محور جهت عالقمند کردن دانش آموزان کالس اول آزاده به فعالیت های عنوان 

 درسی  ((

هدف کلی از انجام این پژوهش عالقمند کردن دانش آموزانم به انجام دادن تکالیف وفعالیت های درسی 

 با اجرای تکالیف مهارتی وخالق بود.  

د که تکالیف را ازحالت سنتی به شیوه ی نوین تغییر دهم وبا توجه به عالیق دانش آموزان تکلیف ازدیگر اهدافم َاین بو

مناسب ارائه دهم . وطوری تکالیف راجذاب کنم تا دانش آموز با میل ورغبت انجام دهد وخود پیگیر تکالیف درسی 

 اش باشد ودر نهایت اثر مثبتی بر یادگیری دروسش داشته باشد.

ام این اجرای این پژوهش تحقیق میزان عالقه دانش آموزان به انجام تکالیف به نحو چشمگیری مطلوب بعد از انج

 گردد.

 نتیجه گیری :

 و همچنین، تضمین موفقیت فرزندان ما، در مدرسه است  باتوجه به این که ازاهداف انجام تکلیف در دوره ی ابتدایی
آموزگاران است تا با  –است . وظیفه ی حقق یادگیری مطرح بوده تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در ت

استفاده از روش ها وراه حل های مختلف به این هدف نائل شوند . بنابراین شایسته است با آشنایی روش ها واصول 

داف درسی دادن تکالیف درست به دانش آموزان وبا توجه به توا ن  تفاوهای فردی  دانش آموزان تکالیفی مطابق با اه

به منظورآگاهی بیش تر از مساله ی بی عالقگی دانش آموزان در انجام تکالیف درسی به  داده شود .در تحقیق حا ضر 

بررسی داده های  کسب شده پرداختم واز منابع گوناگون چون کتب ، سایت های اینترنتی ، یادداشت های پژوهشی، 

کار ، آزمون ها ، فعالیت ها ، نظرات همکاران و نتایج تحقیقات مربوط مصاحبه ،پرسشنامه ، پوشه مشاهده فعالیت ها ، 

( ثبت گردیده است .سپس جهت شناسایی عوامل موثر 1استفاده کردم . که گزارش مکتوب آن در قسمت شواهد ) 

الت ، در ایجاد مسأله ، داده های کسب شده از پرسشنامه ی ویژه اولیا و همکاران ، مصاحبه ی دانش آموزان ، مج

کتب ،مقاالت اینترنت ،  پژوهش های همکاران مورد تجزیه وتحلیل وبررسی قرار گرفت .به منظور دست یابی به راه 

حل های پیشنهادی باز هم از روش های علمی چون پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و.......... استفاده شد .در نهایت با 

هایی برای حل مسأله پیشنهادشد .بعد از بررسی راه حل ها بعضی از  بررسی وتجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها راه حل

این راه حل ها انتخاب گردید و بعد از اعتبار بخشی  آن ها به مرحله ی اجرا درآمدند. در پایان سال تحصیلی بعد از 

دانش آموزان بامقایسه وضعیت موجود ومطلوب مشاهده می شود که فراوانی  9و 8اجرای طرح ، با توجه به نمودار

نفر  25نفر به  4نفرو فراوانی دانش آموزان مستقل در انجام تکالیف از  20نفر به  6عالقمند به انجام تکالیف کتبی از 

رسید وتقریبا کلیه دانش آموزان عالقمند به انجام تکالیف وخالق ومهارت محور بودند .در اوایل سال که تکالیف 

د  اکثردانش آموزان عالقه ای به انجام این گونه تکالیف نداشتند اما با متنوع نوشتنی برای دست ورزی آنان داده ش
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کردن این تکالیف وجایگزین کردن تکالیف مهارت محور با شرکت در کارگاه وجذاب کردن تکالیف کتبی اکثریت 

بان وآذر با فروردین دانش آموزان به این گونه تکالیف عالقمند شدند .با مقایسه وضعیت انجام تکالیف در ماه های آ

نفر بود که با تغییر قابل مالحظه ای در  13واردیبهشت مشاهده شد که تعداد دانش آموز رتبه عالی در آبان وآذر

نفربه صفررسید. ونتایج به دست آمده از نظرات 2نفر رسید ودانش آموزان ضعیف از 27فروردین واردیبهشت به  

همکاران  ، نتایج مطلوب حاصل بررسی پوشه کار ، توسط مدیر و همکاران وضعیت تکالیف ، پیشرفت تحصیلی

ریاضی  آموزشگاه ، همچنین بازدید از نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان و بازدید از کارگاه های علوم و

 واظهاررضایت آنان از وضعیت دانش آموزان گواه این مطلب بوده است .   

می موفقیت طرح ، شواهد موجود در قالب فیلم وعکس پیوست شده است و در پایان و با توجه به شاخص کیفی وک  -1

می توان این گونه نتیجه گرفت که بااجرای راه حل های متنوع وجذاب کردن تکالیف وتغییر آن ازحالت سنتی به 

ره شد در حالت نوین وخالق تاثیر بسزایی در عالقمند کردن دانش آموزان در انجام تکالیف دارند . همانطور که اشا

پژوهش های ذکرشده در تحقیق هریک از پژوهشگران برای رسیدن به هدف از راه کارهای مختلفی استفاده کرده اند 

( در پژوهش  خودبه این نتیجه رسید که برای عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی از 1389. خانم زارع)

( ومن نیز از راه های متنوع چون تشویق ژتونی 20تفاده کرد)راهکارهایی چون بازی وریاضی ، تشکیل کارگاه و... اس

ایجاد کارگاه و.... برای عالقمند کردن دانش آموزانم استفاده کردم . براین اساس تصمیم گرفتم از نتایج پژوهش خود 

من کمک  برای سال های آینده استفاده کنم ونظرات خود ،همکاران ، اساتید محترم ،پژوهشگرانی که در این راه به

 کرده اند و همچنین تجارب آموزشی  که در این راه کسب کرده ام را دروبالگ شخصی خود

 (salamamozgar.blogf  . تقدیم حضور همکاران  وپژوهشگران خواهم نمود) 

 

 
 

 


