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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
تاریخ پژوهش1397-1398 :
کاهش بدخطی گروهی از دانشآموزان پایهی پنجم آموزشگاه استثنایی ایوب
شهرستان الهیجان از طریق کاردرمانی
هدف پژوهش :کاهش بدخطی گروهی از دانشآموزان پایهی پنجم آموزشگاه استثنایی ایوب شهرستان الهیجان از
طریق کاردرمانی
پرسش های پژوهش:
چگونه میتوانم بدخطی را در دانشآموزان کاهش دهم؟ چگونه میتوانم فرایند رشدی-عصبی را در دانشآموزان
تقویت کنم؟ چگونه میتوانم فرایند بیومکانیک را در دانشآموزان تقویت کنم؟ چگونه میتوانم فرایند آموزش مهارت
نوشتن را در دانشآموزان تقویت کنم؟ چگونه میتوانم فرایند روانی-اجتماعی را در دانشآموزان تقویت کنم؟
تبیین مساله در وضعیت موجود:
یکی از شیوههای برقراری ارتباط ،زبان نوشتاری است .از آنجا که نوشتار در امر ارتباط و ارسال و دریافت پیام
بهکارگرفته میشود بنابراین توجه به تقویت و افزایش این مهارت الزمهی هر برنامهی آموزشی است .یکی از اختالالت
شایع در مدارس اختالل نارسانویسی و بدخطی است .در مدارس استثنایی به دلیل مشکالت ذهنی و جسمی
دانشآموزان ،این اختالل شیوع بیشتری دارد که در نتیجه نمیتوانند از طریق نوشتن ارتباط مطلوب برقرار کنند و
افکار و عقاید خود را ابراز نمایند و افت تحصیلی چشمگیری دارند (حاصلی.)98 :1393،
نوشتن با چند مهارت بسیار مشخص ،از جمله نگهداری موضوع در ذهن ،تنطیم موضوع بهصورت کلمه ،ترسیم
گرافیکی شکل حرف و کلمه ،بکارگیری صحیح ابزار نوشتن ،داشتن حافظهی دیداری و حرکتی کافی ارتباط دارد.
نوشتن شامل سه فرایند مجزاست :نوشتاری ،هجی کردن ،دست خط (ملک نژاد.)90 :1396،
چون کودکان استثنایی نمایانگر گروهی از افراد بسیار متفاوت و چالش برانگیزی هستند ،بنابراین منطقی به نظر
میرسد روشهایی که برای کمک به آنان مورد استفاده قرار میگیرد نیز متنوع باشد.کاردرمانی با استفاده از
تکنیکهای مختلف مانند :رشدی-عصبی ،بیومکانیک ،آموزشی ،روانی-اجتماعی جهت بهبود اختالل نوشتن اقدام
مینماید (حوائی.)7 :1395:
مشکلی که در سال تحصیلی  97-98با آن مواجه بودم ،نارضایتی و شکایات مکرر معلمان و اولیا در خصوص
بدخطی دانشآموزان ،مخصوصاً پایهی پنجم بود .بدخطی باعث شده بود که حتی نتوانند خط خود را به خوبی بخوانند
و نمرات دروس کتبی آنان کاهش چشمگیری پیدا کند .اکثراً هنگام نوشتن پاکیزگی را رعایت نمیکردند ،کلمات را
روی خط زمینه نمینوشتند ،در انتخاب شکل هندسی حروف مشکل داشتند و فاصله مناسب بین حروف و کلمات را
رعایت نمیکردند ،فشار مداد روی کاغذ مناسب نبود ،نحوهی نشستن روی صندلی و مداد گرفتن در دست اشتباه
بود ،نور مناسبی در کالس وجود نداشت ،از ابزار مناسبی برای نوشتن استفاده نمیکردند و هنگام نوشتن کاغذ را
بطور صحیح قرار نمیدادند .با خود فکرکردم که اگر به مشکل بدخطی رسیدگی نشود ،پیامدهای جبران ناپذیری از
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قبیل تاثیر منفی در روابط اجتماعی و عدم توجه و تغییر نظر معلم نسبت به دانشآموزان بدخط بهبارآورد و فرد دچار
آسیبهای روانی-اجتماعی ،شخصیتی و شغلی شود و این مشکل در سالهای آتی نیز گریبانگیر آنان خواهد شد.
همچنین بدخطی ممکن است باعث محروم شدن از نوشتن و نامهنگاری و در نتیجه عدم ارتباط غیرکالمی بین افراد
شود و از همه مهمتر این که حل نشدن این مشکل ممکن است سبب کاهش نمرات دروس کتبی و اختالالت یادگیری
و در نتیجه افت تحصیلی در فراگیران شود و مشکالت جدیتری برای دانشآموزان و معلمان در کالسهای باالتر
بوجود آورد و بهطور کل مانع پیشرفت تحصیلی و ارتقا به سطوح باالتر خواهد شد و نتوانند در آینده فرد مفیدی برای
خود و جامعه شوند در چنین شرایطی که دانشآموزان از نظر تحصیلی و روانی دچار چالش شده بودند اقدام به علت
یابی و پیدا کردن راه حل کاربردی برای برطرف نمودن مشکل نمودم.
منابع گرداوری داده ها و اطالعات:
به منظور دستیابی به اطالعات بیشتر و اطمینان از صحت مساله از ابزار مشاهده ،مصاحبه ،چکلیست و پرسشنامه،
سیاههی رفتار ،مطالعه منابع و کتب معتبر و پیشینهی تحقیق سایرین استفاده نمودم که نتایج حاصل از تمامی موارد
فوق دلیل بر بدخطی دانشآموزان پایه ی پنجم بود .از این میان ،مولفه های اضطراب و استرس هنگام نوشتن ،ضعف
عضالت دست و مهارتهای دستورزی ،عدم هماهنگی چشم و دست ،عدم آگاهی از اصول نوشتن در باالترین سطح
و نارضایتی معلم و تنبیه از سوی وی در پایین ترین سطح عوامل بدخطی از نظر معلمان ،والدین و دانشآموزان
قرارداشت و مشاهده دست نوشته های آنان گواه بر این بود که کمترین میزان رعایت قواعد خوشنویسی به ترتیب
شامل :رعایت نوشتن کلمات روی خط زمینه-انتخاب شکل هندسی صحیح حروف -فشار مناسب قلم بروی کاغذ-
رعایت پاکیزگی هنگام نوشتن -رعایت فاصله مناسب بین حروف و کلمات در جمله -رعایت اندازه مناسب و یکسان
حروف و کلمات در جمله می باشد .کمترین میزان رعایت اصول اولیهی نوشتن به ترتیب شامل -نحوهی صحیح
نشستن روی صندلی -رعایت نحوه ی صحیح گرفتن مداد در دست -فاصله مناسب چشم از کاغذ-استفاده از ابزار
مناسب جهت نوشتن -قرار دادن صحیح کاغذ برای نوشتن -تابیدن نور مناسب بر روی کاغذ می باشد .همچنین
بررسی نتایج مربوط به عملکرد تحصیلی جمعیت  5نفری پایهی پنجم نشانگر آن است که وضعیت درسی و نمرات
خوش نویسی آنان نیز در سطح کیفی بسیار پایینی قرار دارد .برای بررسی بدخطی دانشآموزان به مطالعهی کتاب
های معتبر و مقاالت علمی و پژوهشهای موجود در این زمینه پرداختم.
تجزیه و تحلیل اطالعات:
نتیجه مطالعات و بررسیهایی که انجام دادم نشان داد که ،از دیدگاه محققان و پژوهشگران مختلف دالیل بدخطی
به شرح ذیل است:
-1نقش معلم و خانواده ،میزان تکلیف شب ،تندنویسی ،خط کتب درسی ،آشنا نبودن دانشآموزان با اصول
خوشنویسی ،بیحوصلگی (سیف -2. )75 :1396،وجود بعضی از نارساییها مانند اختالالت در عملکرد دست و انگشتان
باعث میشود که کودک نوشتن را بهطور مطلوب انجام ندهد (هاالهان ،کافمن-3 .)21: 1390،میزان زیاد تکالیف
خانه و مدرسه (تبریزی -4 .)1397،عدم استفاده صحیح از ابزار مناسب برای نوشتن (سیف-5 .)1396 ،سرزنش و
تحقیر دانشآموز (تبریزی.)1397،
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پس از بررسیهای انجام شده از طریق مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،چکلیست ،سیاههیرفتار ،منابع مطالعه،
پیشینهی تحقیقات و نظرسنجی از معلمان ،والدین و دانشآموزان به این نتیجه رسیدم که عوامل ضعف دانشآموزانم
در بدخطی به شرح زیر می باشد:
عوامل مربوط به دانش آموزان -1:از رشد ذهنی کافی برخوردار نبودند -2 .انگیزهی کافی نداشتند.
 -3از عالقهی کافی برخوردار نبودند -4.بین چشم و دست هماهنگی وجود نداشت -5 .هماهنگی حرکتی
نداشتند -6 .توانایی تطبیق بدن با فضای اطراف را نداشتند.
عوامل مربوط به خانواده :بی توجهی اولیا به خط بچهها و طرز نوشتن آنها و یا سر مشق نادرست دادن و
همچنین والدینی که خودشان بدخط هستند ،زمینههایی برای بدخطی فرزندان را فراهم می کند.
عوامل مربوط به مدرسه :نگرش مثبت معلم نسبت به تالشهای نوشتاری کودک به اندازهی فراهم کردن زمان و
فضا و مطالب نوشتاری مناسب اهمیت دارد.
راه های موقتی جدید و اجرای آن ها:
تکنیکهای کاردرمانی شامل موارد زیر میباشد که با نظر اساتید انتخاب شده و راه حلها برای کاهش بدخطی در
این پنج تکنیک اجرا گردیده است)1 :تکنیک رشدی-عصبی )2تکنیک بیومکانیک )3تکنیک آموزشی )4تکنیک روانی
اجتماعی )5مشاوره و آموزش به اولیا جهت کمک به فرزندان خود در منزل)1راه حل رشدی عصبی
اجرای راه حل ( :)1/1تقویت عضالت کوچک و بزرگ دست در قالب بازی
فرایند اجرا ( :)1/1سعی نمودم ارتباط صمیمانه با دانشآموزان برقرارکنم .محیط را با پخش موسیقی شاد نمایم.
سپس بازیهایی که در تقویت عضالت ظریف و درشت دست دخیل هستند را اجرا نمودم ،در ابتدا روی فعالیتهایی
که عضالت بزرگ را درگیر میکند کار شد ،مثل پرتاب توپ در سبد و ،...سپس فعالیتهایی که عضالت ظریف دست
را تقویت میکند کار شد مانند :خمیر بازی و ...ابتدا به شکل غیرمستقیم در روند بازی نقش داشتم و اجازه دادم با
محیط بازی ارتباط برقرارکنند و اضطرابشان کم شود .بازیدرمانی را به صورت گروهی انجام دادم تا بتوانند در جمع
بودن را یاد بگیرند و به انجام فعالیتهای هدفمند با انگیزه حضور یابند و اعتمادبهنفسشان در گروه افزایش یابد .از
آنان خواستم هر بازی را که دوست دارند انجام دهند ،سپس بازی وسطی انتخاب شد گروهی که برنده شد به اعضای
آن جایزه داده شد.
نظارت ( :)1/1در هر جلسه یکی از دانشآموزان در بازی گروهی شرکت نمیکرد و بازی سایرین را برهم میزد،
مدام توپ را از سایرین میگرفت و به آنان نمیداد و خودش به تنهایی بازی میکرد.
تعدیل ( :)1/1در هر جلسه سعی کردم با آنها صحبت کنم و آنها را متوجه رفتار نادرستشان کنم تا متوجه لذت
بازی گروهی و ارتباط صمیمانه اعضا با یکدیگر شوند .
اجرای راه حل ( :)1/2تقویت هماهنگی چشم و دست
فرایند اجرا ( :)1/2ابتدا تمریناتی را که باعث هماهنگی چشم دست میشوند را نوشتم و سرعت عمل و مدت
زمان را یادداشت کردم .با تقویت هر مهارت ،تمرینات را سختترکردم .مانند پرتاب دارت و  ...سپس از آنها خواسته
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شد که تمرینات مرحله دوم را اجرا کنند مانند :کشیدن اشکال هندسی روی تابلو با توجه به فرمان من ،نوشتن حروف،
اعداد و خط راست روی تابلو با چشمان بسته و..
نظارت ( :)1/2دانشآموزانی که از بقیه ضعیفتر بودند در انجام فعالیتها ،پیشرفت کمتری داشتند و بسیار
ناراحت میشدند که از باقی دوستانشان عقب ماندهاند و همین امر باعث کندی اجرای طرحم میشد.
تعدیل ( :)1/2جهت رفع این مشکل بصورت انفرادی جلسات بیشتری برای دانشآموزان مد نظر قرار دادم تا با
تکرار بیشتر فعالیتها ،به سطح دلخواه برسند.
)2راه حل بیومکانیک
اجرای راه حل ( :)2/1آموزش طرز صحیح نشستن
فرایند اجرا ( :)2/1از آنان خواستم که پشت میز بنشینند و نحوهی نشستن آنان را بررسی نمودم .تمامی آنان
اصول نشستن را رعایت نمیکردند .سر را بسیار به کاغذ نزدیک میکردند و سرشان را هنگام نوشتن روی ساعد یا
میز میگذاشتند و...اصول صحیح نوشتن را در اختیارشان قرار دادم و خواستم که این اصول را رعایت کنند و اگر
همکالسیشان رعایت نکرد به او نیز متذکر شوند .نکاتی را که به آنها متذکر شده بودم را در برگه ای نوشتم و هرکس
که این اصول را رعایت میکرد یک نمره مثبت دریافت میکرد .در پایان کسی که بیشترین نمره مثبت را دریافت
کرده بود یک جایزه به او اهدا میشد.
نظارت ( :)2/1بهدلیل اینکه در طی سالهای تحصیلی گذشته هیچگاه این نکات را رعایت نکرده بودند مدام
همان اشتباهات را تکرار میکردند و این اصول را از یاد میبردند و زمان زیادی جهت برگشتن به شیوه درست صرف
میشد.
تعدیل ( :)2/1یکی از دانشآموزان کالسهای آموزشگاه را که خط خوبی داشت ،از وی درخواستکردم در کالس
حضور یابد و به من در آموزش کمک کند و در ساعات تفریح نیز با دانشآموزان ضعیفتر کارکند.

اجرای راه حل ( :)2/2آموزش طرز صحیح مداد گرفتن در دست
فرایند اجرا ( :)2/2نحوهی گرفتن مداد نیز در بسیاری از دانشآموزان اشتباه بود ،یا خیلی دستشان از نوک مداد
باالتر قرار داشت یا بسیار نزدیک نوک مداد بود .از مدادهایی استفاده میکردند که مناسب سایز دستشان نبود و ...
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
و اشاره و وسطی در باالی قسمت تراشیده شده و نشان دادن آن به دانش آموزان خواستم این عمل را تمرین کنند.
نظارت ( :)2/2با وجود توضیحات مکرر و تهیهی عکس ،کودکان مداد را با کف دست میگرفتند (مداد بین شست
و انگشتان دیگر نگه داشته میشد) ،یا بسیار نزدیک نوک مداد و باالتر از آن میگرفتند.
تعدیل ( :)2/2جهت ایجاد روش صحیح گرفتن مداد نیاز به تشویق و فعالیتهای مضاعف میباشد .لذا از
ماژیکهای ضخیم و مثلثی شکل یا گیرهی مداد استفاده کردم و همچنین مداد را در وضعیت مناسب بین انگشتانشان
قرار دادم و در این وضعیت دستشان را با چسب نواری شکل دادم.
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نظارت ( :)2/2/1فشاری که بر روی کاغذ وارد میآوردند باعث سوراخ شدن کاغذ میشد و با توجه به اینکه
بسیار به آنان توضیح میدادم اما درکشان از میزان فشار مناسب ،کم بود.
تعدیل ( :)2/2/1حولهای را زیر کاغذی که در حال نوشتن بود قرار دادم و توضیح دادم در حدی فشار بیاورید که
نوک مداد در کاغذ فرو نرود .در ابتدا مدام کاغذ سوراخ میشد ،اما با انجام مکرر این تمرین متوجه شدند که چه میزان
فشار مداد ،برای نوشتن کافی است.
)3راه حل آموزشی
اجرای راه حل ( :)3/1پر رنگ کردن حروف بصورت نقطه چین
فرایند اجرا ( :)3/1برای اینکه دانشآموزان در نوشتن اندازه کلمات و فاصلهگذاری و نظم و ترتیب حروف و
انتخاب فرم و شکل کلمات ماهرتر شوند ،جمالتی ساده در دفتر آنان نوشتم و خواستم با دقت زیاد آن را پررنگ کنند.
نظارت ( :)3/1پی بردم که بعضی از دانشآموزان کلمات و جمالت را ناقص و یا کثیف پررنگ کرده و یا هنگام
رنگ کردن ،رنگ را به خارج از شکل حروف یا کلمات میکشانند.
تعدیل ( :)3/1از روش سرمشقدهی استفاده کردم و چند جمله زیبا در دفتر دانشآموزان نوشتم و از آنان خواستم
کلمات و جمالت کمرنگ را با مداد رنگی یا ماژیک پررنگ کنند.
اجرای راه حل ( :)3/2استفاده از سرمشق دادن حروف ،کلمات و جمالت
فرایند اجرا ( :)3/2برای اجرای این روش ابتدا حروف ا د ز ژ ذ را با توجه به خط زمینهی مناسب ،روی تابلو
نوشتم و توضیحات الزم را در مورد صحیح نوشتن آن دادم .سپس با توجه به حروف نوشته شده روی تابلو از آنان
خواستم که کلمههایی که میتوان با حروف باال نوشت بگویند .دانشآموزان به کلمات آرد و ...اشاره کردند و خواستم
در دفتر خود و با رعایت قوانین در دفتر خطدار خود بنویسند .سپس در روزهای بعدی سایر حروف الفبا را همراه با
کلمات مربوطهی آن آموزش دادم و خواستم آنها را بنویسند.
نظارت ( :)3/2پی بردم که دست دانشآموزان در هنگام نوشتن لرزش دارد و حروف و کلمات را تغییر شکل
میدهند.
تعدیل ( :)3/2ضمن دلگرمی دادن به دانشآموزان و اینکه کار شما خوب پیشمیرود طرز درست گرفتن قلم
و نگاه کردن به سرمشقها و کتاب و چگونگی استفاده از ابزارها ،را به تکبهتک دانشآموزان آموزش دادم و گاهی
خود دست آنان را گرفته و به نوشتن مشغول میشدم و این عمل را روزها ادامه دادم.
بعد از اینکه آموزش حروف و کلمهها را هفتهها ادامه دادم و هر شب دانشآموزان آن را مینوشتند و برای من
میآوردند ،به آموزش جملهها و سرمشق دادن آنها پرداختم .در ابتدا جملههایی روان ،آسان و کوتاه از بزرگان را
انتخاب کردم و روی تابلو نوشتم و سپس خواستم خود جملههای کوتاه بگویند .سپس آن را روی خط زمینه نوشته
و آموزش دادم و برای تثبیت یادگیری دانشآموزان جملههای کوتاهی از بزرگان را انتخاب و کپی کرده و در اختیار
آنان گذاشتم که در منزل با آن تمرین و تکرارکنند.
نظارت ( :)3/2/1بعد از اینکه نوشتن جمالت دانشآموزان را بررسیکردم ،دریافتم که بیشتر دانشآموزانم کلمات
را خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک مینویسند و نوشتن دندانههای حروف ،شکل و قوس کلمات را به خوبی رعایت
نمیکنند.
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تعدیل ( :)3/2/1از همهی دانشآموزان خواستم از مداد یا خودکار شخصی خود برای نوشتن استفاده نکنند و
همه از روزهای بعد خودنویس و یا مداد  HBیا  Bبیاورند و با آن بنویسند که این عمل کمک زیادی به نوشتن آنان
کرد.
اجرای راه حل ( :)3/3استفاده از روش تصحیح کردن امال
فرایند اجرا ( :)3/3به دانشآموزان گفتم :اگر بتوانند درستنویسی را رعایت کنند میتوانند در تصحیح کردن
امال به من کمک کنند .شوری در میان دانشآموزان ایجاد شد .بنابراین هر دانش آموزی سعی کرد نهایت درستنویسی
را انجام دهد تا بتواند امالهای گروه خود را تصحیح و برای او نمره بگذارد .بعد از گذشت چند روزی ،چند دانشآموز
را که خوشخطتر بودند برای تصحیح نوشتههای دانشآموزان انتخابکردم و آنان با دقت فراوان به تصحیح امال
دوستان خود پرداختند که اعتمادبهنفس زیادی در دانشآموزانی که نقش تصحیح کننده را داشتند ایجاد شد.
نظارت ( :)3/3بر کار دانشآموزان تصحیح کننده امال نظارت کردم و متوجه شدم که هنوز در تصحیح امال مهارت
کافی ندارند و به همین علت در بعضی مواقع اشکالهای غیرضروری بر نوشتههای دوستان خود میگیرند و این امر
باعث ایجاد اختالف بین دانشآموزان شده بود.
تعدیل ( :)3/3به دانشآموزان تصحیح کننده ،الگویی از امال صحیح را ارایه دادم و گفتم فقط کلماتی را که
مطمان هستند غلط است ،باالی کلمات نادرست با خط خوش بنویسند و به کلماتی که از نظر درست بودن شک
دارند دست نزنند و همچنین از نمرهگذاری خودداری کنند تا مشکلی پیش نیاید.
اجرای راه حل ( :)3/4استفاده از روش تمرین و تکرار
فرایند اجرا ( :)3/4چون میخواستم دانشآموزان آنچه را که در زمینه نوشتن فرا گرفته بودند در ذهنشان
تثبیت شود ،هر شب از دانشآموزان خواستم با کلمات و یا جمالتی که در دفتر آنان مینویسم یا مطالبی را که به
صورت کپی به آنان میدهم در دفتر خود بنویسند همچنین متن کوتاهی از اتفاقات جذاب زندگی و یا اعضای
خانوادهی خود با خطخوش بنویسند و برای همکالسیهای خود بخوانند تا نوشتن برای آنان تمرین و تکرار شود و به
صورت عادت درآید.
نظارت ( :)3/4تکالیف نوشته شدهی دانشآموزان را بررسی کردم اما متوجه شدم که بعضی از دانشآموزان در
انجام تکالیف داده شده میل و رغبت گذشته را ندارند و برای رفع تکلیف کارهای محوله را انجام می دهند.
تعدیل ( :)3/4جمالت زیبایی برای نوشتن انتخاب کردم و به صورت کپی در اختیار آنان قرار دادم و از آنان
خواستم کلمات و جمالت داده شده را با استفاده از مداد رنگی و رنگهای شاد تزیین کنند و یا روی کلمات را با
مدادهای رنگی پررنگ کنند که این روش کمک زیادی به حل مشکل کرد.
اجرای راه حل ( :)3/5استفاده از روش دادن تکالیف هدفمند و مناسب و مشارکت دادن اولیا در آن
فرایند اجرا ( :)3/5پس از هماهنگی با معلم مربوطه به آنان گفتم ،از امشب تکالیف و مشق شب را خیلی کمتر
میدهم تا بتوانید به خوبی آن را انجام دهید .بنابراین از امروز هر شب  5خط مشق بنویسید .اما باید دقت خـود را
در صحیـح نوشتـن انجـام دهید .گـاهی قبل از نوشتن نظر خواهی میکردم و میگفتم به نظر شما کدام قسمت
کتاب برای شما جالبتر است از همان قسمت رونویسی کنید و یا یک خاطرهی زیبا خود را در پنج سطر با خط خوش
بنویسید و بخوانید.
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نظارت ( :)3/5بعد از بررسی کردن نوشتههای دانشآموزانم متوجه شدم که بعضی از آنان اصول و قواعد صحیح
نوشتن را رعایت نکرده اند که تعداد آنان اندک بود.
تعدیل ( :)3/5با خودم اندیشیدم که همین روشها را به طور جدی و مستمر ادامه دهم و همچنان فعالیتهای
متنوع دیگری فراهم آورم تا این مشکل هم به زودی برطرف گردد و گفتم هرکس خط بهتری داشته باشد دفتر حضور
غیاب کارکنان آموزشگاه و اطالعیههای روی تابلو اعالنات را بنویسد و این روش را به طور جدی هفتهها ادامه دادم.
اجرای راه حل ( :)3/6استفاده از روش خواندن کتاب فارسی از مشقها
فرایند اجرا ( :)3/6به دانشآموزان گفتم ،از این به بعد خواندن کتاب از روی دفتر مشق شماست و کسب نمرهی
روانخوانی شما بستگی به صحیح خوانی شما از نوشتههایتان دارد .این روش باعث شد که دانشآموزان در نوشتن
دقت زیادی بنمایند تا در خواندن کتاب بخوانیم در مخمصه نیفتند.
نظارت ( :)3/6متوجه شدم که بعضی از دانشآموزان در روان خوانی کتاب بخوانیم از روی مشق خود ،بازهم
مشکل دارند و روی بعضی از کلمات نوشتههای خود مکث و یا به زحمت آن را میخوانند چون در صحیح نوشتن آن
دقت الزم را نکردهاند.
تعدیل ( :)3/6برای اینکه مشکل خواندن و نوشتار این دانشآموزان برطرف شود بالفاصله بعد از اینکه کلمهای
را که بر اثر بدخطی قادر به خواندن آن نبودند ،در گوشه ای از دفتر یاداشت کردم .بعد از اتمام خواندن ،برای آن
کلمهای که قادر به خواندن نبودند جملهای در دفتر آنان نوشتم و خواستم کلمهی مورد نظر را با خطخوش در جای
خالی جملهها جای دهند و یا برای آن کلمه یک جملهی زیبا بنویسند.
اجرای راه حل ( :)3/7استفاده از هنردرمانی و نقاشی کردن با کلمات ،حروف
فرایند اجرا ( :)3/7دانشآموزان را به کشیدن نقاشی تشویق کردم و تمام وسایل الزم برای نقاشی را در
اختیارشان قرا دادم .موضوع نقاشی را آزاد گذاشتم .برای آنکه نقاشی را برایشان جذابتر کنم ،کاغذی را به آنان دادم
و خواستم با فرو بردن انگشتان در رنگ روغن ،روی آن نقاشی کند .سپس با مداد رنگی نقاشی کشیدند .در جلسات
بعدی نقاشی را بصورت گروهی برگزار کردم و پارچهی بزرگی تهیه نمودم و از دانش آموزان خواستم به صورت گروهی
هر آنچه را که دوست دارند روی آن بکشند.
نظارت ( :)3/7در طی جلسات اول برخی از دانشآموزان استفاده از ابزار نقاشی را به درستی نمیدانستند و
وسایل را پرت میکرد ،به همین دلیل در روند کار مشکل ایجاد شد ،من نیز زمان زیادی برای آموزش نقاشی به آنان
نداشتم.
تعدیل ( :)3/7از مربی پرورشی کمک خواستم تا اصول اولیه کشیدن نقاشی و استفاده از ابزار را به آنان یاد دهد.
از دانش آموزان خواستم به تابلو نگاه کنند که چگونه با کلمات نقاشی میکنم .سپس کلمهی حمید را روی تابلو
نوشتم و به صورت موش نقاشیکردم سپس با پرسش و پاسخ از آنان خواستم جمله ای برای آن بگویند .جملهی گفته
شده دانشآموزان را به عنوان « موش حیوان موذی است» را روی تابلو با خط خوش نوشتم .سپس از دانش آموزان
خواستم ،خودشان هم کلمههایی پیدا کنند که بتوانند آن را نقاشی کنند
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نظارت ( :)3/7/1بعد از مدتی که بر کار دانشآموزان نظارت کردم احساس کردم که بعضی از دانشآموزان در
پیداکردن کلمات مناسب و نقاشی کردن با آن ضعیف هستند و نمیتوانند کلمات مناسب را انتخاب و نقاشی کنند و
از وضع موجود نگران و ناراحت هستند.
تعدیل ( :)3/7/1دو گروه تشکیل دادم و از آنان خواستم که این عمل را به صورت گروهی انجام دهند و پس از
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.
)4تکنیک روانی-اجتماعی
اجرای راه حل ( :)4/1استفاده از روش تشویق در فرایند یاددهی و یادگیری
فرایند اجرا ( :)4/1متن کوتاهی را انتخاب کردم و گفتم هر کس این متن را خوشخطتر بنویسد به او جایزه
میدهم .سپس برچسبهایی که با خطخوش روی آن جمالت خوشایندی نوشته شده بود به آنان نشان دادم و گفتم
هر کس ده تا از این برچسبها جمع کند به نحو شایستهای تشویق خواهد شد.
نظارت ( :)4/1بعد از مدتی متوجه شدم که این روش اثر خود را تا حد زیادی از دست داده است و دانشآموزان
مثل روزهای اول از این برچسبها استقبال نمیکنند.
تعدیل ( :)4/1برای اینکه از تالش های دانشآموزان درکالس قدردانی کنم ،گاهی به تشویق غیرکالمی مثل
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
به عنوان تقویت مثبت به او داده میشد و بعد از رسیدن تعداد نمرات مثبت به پنج عدد یک جایزه دریافت میکرد.
در نهایت به آنان قول دادم که پس از اصالح خط همگی ،کیکی تهیه میکنم و برایشان جشن میگیرم که این تشویق
بسیار موثر واقع شد.
نظارت ( :)4/1/1در طی اجرای این راه حل با مشکل عدم تامین بودجهی الزم جهت تهیهی جوایز و کیک مواجه
شدم .با مدیر آموزشگاه صحبتکردم ،ایشان نیز به دلیل مخارج باالی مدرسه نتوانست کمکی بنماید ،خانواده
دانشآموزان نیز از لحاظ مالی وضعیت مناسبی نداشت.
تعدیل ( :)4/1/1از طریق کمک گرفتن از همکاران مدرسه و انجمن اولیا و مربیان ،خانواده و آشنایان خودم،
پولی را جهت تهیه جایزه و کیک جمع آوری نمودم و این مشکل را حل نمودم.
اجرای راه حل ( :)4/2استفاده از روش شرکت دادن دانشآموزان در کارهای گروهی
فرایند اجرا ( :)4/2آنان را به دو گروه تقسیم کردم و برای آنان سرگروه تعیین کردم وظایف هر کدام از گروهها
را معین و مشخص کردم و گوشزد کردم که هر یک از اعضای گروه باید مسئولیت قسمتی از این روزنامه دیواری را
برعهده بگیرد و نوشتههای آن باید دست خط هر کدام از آنان باشد و بتوانند گوشه ای از آن را با نوشتههای مخصوص
خود پرکنند و هر روزنامه دیواری که از نظر محتوا جالبتر و دست نوشتههای آن زیباتر و خوشخطتر باشد روی
دیوار سالن نصب کنم و همچنین از طرف من و مدیر به نحوی تشویق خواهند شد .روز بعد اعضای هرگروه مسئولیت
داده شدهی خود را انجام میداد .پس از انجام این کار فعالیتهایی نظیر درست کردن حروف و کلمات با خمیر بازی،
درست کردن حروف الفبا با نمد انجام دادند که بسیار برایشان جذاب بود.
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نظارت ( :)4/2مراحل انجام کار تهیهی روزنامهدیواری دانشآموزان را نظارتکردم و متوجه شدم دانشآموزان
برای رقابت با دوستان خود بعضی از نوشتهها را از خانه میآورند و به قسمتهای مختلف روزنامهدیواری میچسبانند.
تعدیل ( :)4/2روزنامهدیواری آنان را خطکشی و در ساعت کالس ،بهنوبت خواستم مطالب خود را در
روزنامهدیواری یادداشت کنند و من هم بر کار آنان نظارت کردم و راهنماییهای الزم را گوشزد نمودم.
اجرای راه حل ( :)4/3برگزاری نمایشگاه خطاطی دانشآموزان
فرایند اجرا ( :)4/3با مشورت آنها یک روز را معین کردم و خواستم جملهای را که روی تابلو نوشتم را با خط
زیبا روی کاغذ بنویسند .به مناسبت  22بهمن نمایشگاهی از محصوالت همهی دانشآموزان در آموزشگاه بر پا شده
بود ،خط آنان را نیز در معرض دید بقیه قرار دادم و خواستم که همهی دانشآموزان آموزشگاه به بهترین خط امتیاز
دهند.
نظارت ( :)4/3اضطراب دانشآموزان هنگام نوشتن بسیار مشهود بود ،زیرا میترسیدند که خطشان زیبا نشود و
در نمایشگاه مورد تمسخر قرارگیرند.
تعدیل ( :)4/3به آنها یادآور شدم که هرکس در حد توان خود تمرین کرده و اول شدن شایسته کسی است که
بیشترین تالش را کرده .ضمن اجرای مسابقه ،موسیقی مالیمی جهت رفع استرس برای آنها پخش کردم و گفتم
نفس عمیقی بکشند و سپس شروع بهکار نمایند.
اجرای راه حل ( :)5مشاوره و آموزش به خانوادهها جهت کمک به فرزندان خود در منزل
فرایند اجرا ( :)5از والدین دانشآموزان خواستم به اتاق کاردرمانی مراجعه نمایند تا درباره وضعیت تحصیلی و
مشکالت آنان توضیحات الزم را ارایه دهم ،تا با فهمیدن مشکل فرزندان خود به مرور زمان رغبت بیشتری پیدا کرده
و پیگیر وضعیت فرزندشان در مدرسه شوند .همچنین فیلمهای آموزشی الزم در طی جلسه پخش شد و از هریک از
والدین خواسته شد تا مشکالت خویش را بیان کنند و نظرات سایر افراد را بپرسند و راهی برای حل مشکل ،با هم
فکری هم پیدا کنند.
نظارت ( :)5اولیای برخی از دانشآموزان با گرفتن بهانههای مختلف از آمدن به جلسات مشاورهی کاردرمانی
طفره میرفتند و امیدی به بهبودی فرزندشان نداشتند ،به این دلیل که میگفتند او عقب مانده است و درمان نخواهد
شد.
تعدیل ( :)5سعی کردم با دادن بروشور،کتابچههای آموزشی و گذاشتن جلسات آموزش خانواده بصورت گروهی
نظرشان را جلب کنم.
ارزیابی اقدام ها:
پس از نشست های تخصصی متعدد که با حضور مدیر محترم آموزشگاه ،مدیر دفتر اقدام پژوهی استان ،مدیر
پژوهشکده استان و معلمان آموزشگاه برگزار شد تصمیم بر آن شد تا شرایط آموزشی جهت کاهش بدخطی در
دانشآموزان با برگزاری دورههای آموزشی مهیا شود تا تکنیک های کاردرمانی که شامل موارد زیر است)1:تکنیک
رشدی-عصبی)2تکنیک بیومکانیک)3تکنیک آموزشی)4تکنیک روانی -اجتماعی)5مشاوره و آموزش به اولیا جهت
کمک به فرزندان خود در منزل میباشد اجرا گردد .با توجه به نظر چند تن از معلمان پژوهنده برتر کشور و با توجه
به تعدد روشهای آموزشی و تفاوت در ویژگیهای منحصر به فرد هر دانشآموز در مهارت نوشتن ،جلسات مشاوره
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فردی و عمومی برگزار شد تا با این روش دانشآموزان ،والدین و معلمان به شناخت نسبی از کاردرمانی دست یابند و
هم در پذیرش راه حل های بعدی کاردرمانی پذیرا باشند .با توجه به اهمیت بدخطی در جلسهای با حضور مدیر
محترم آموزشگاه ،معاونین و معلمان ساعات برگزاری دورههای آموزش خوشنویسی برای دانشآموزان در نظرگرفته
شد .در کنار آموزش به دانشآموزان و والدین ،آگاه سازی معلمان در زمینه مهارت نوشتن از اهمیت باالیی برخوردار
است .با همکاری نماینده معلمان جلسات آموزشی برای معلمان و همکاران اجرایی برگزار شد .پس از نقد و بررسی
راه حلها ،آن دسته از راه حلها که از لحاظ عملیاتی قابل اجرا و دسترسی بودند را با مشورت و هم اندیشی انتخاب
کردم.
نتیجه گیری:
با توجه به اهمیت نوشتن در مدارس و تحقق آرزوی اولیای دانشآموزان که فرزندان موفقی به جامعه تحویل دهند
و با توجه به تجربیات و تحقیقات فراوان مبنی بر موثر بودن دستخط در موفقیت تحصیلی و برقراری ارتباط غیرکالمی
الزم است اقدامات جدی صورتپذیرد .اگر مدارس به دستخط دانشآموزان اهمیت بیشتری دهند در پیشگیری از
آسیب های ناشی از آن گام مثبتی برداشتهایم چرا که از طریق اصالح دستخط دانشآموزان از افت تحصیلی آنان
جلوگیری خواهد شد ،اضطراب و تنش ناشی از بدخطی کاهش خواهد یافت ،تمایل به نوشتن و نامه نگاری افزایش
خواهد یافت ،دانشآموزان به درس عالقهی بیشتری نشان خواهند داد ،به دنبال آن اعتمادبهنفس بیشتری در آنان
شکل خواهد گرفت ،از آسیب های روانی ناشی از بدخطی به دور خواهند ماند ،نگرش معلمان و والدین نسبت به
توانایی های بالقوه ی آنان بیشتر خواهد شد و انگیزهای در آنان شکل خواهد گرفت تا استعدادهای نهفتهی خود را
شکوفا سازند .نتایج حاصل از این تحقیق شامل موارد ذیل میباشد :خط دانش آموزان اصالح و قابل خواندن شد و
نمرات خوشنویسی و نمرات دروس کتبی آنان افزایش یافت و استرس آنان هنگام نوشتن کاهش یافت ،اعتماد به نفس
بیشتری هنگام نوشتن پیدا کردند ،عالقه به نوشتن و درس خواندن در آنان افزایش یافت و انگیزه ی بیشتری برای
انجام سایر کارهای هنری پیدا کردند ،نگرش معلمان و اولیا نسبت به آنان مثبت شد.
برای تحقق این امر کاردرمانگر رسالت سنگینی دارد .نقش معلمان ابتدایی نیز از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
است ،زیرا یک معلم ابتدایی باید از راز و رموز و شگردهای آموزشی خط تحریری آگاه باشد و دستور العملهای
مشخص و روشنی برای تمرین خوشخطی ارایه دهد تا فرزندان این مرز و بوم دچار معضل بدخطی نشوند .از اینکه
توانستم با کمک معلمان و همکاران دلسوز آموزشگاه ،بدخطی دانشآموزان را کاهش دهم و در این راستا گام مثبتی
را در موفقیت تحصیلی دانشآموزان بردارم بسیار خوشحالم و خداوند بزرگ را شاکرم که این فرصت را در اختیارم
قرار داد و امیدوارم تا یافته های اینجانب مورد استفادهی سایران همکاران قرارگیرد.

پیشنهادها
با وجود رضایت از اجرای راه حلهای انجام شده ،این اقدام خالی از نقص و مشکل نیست ،بنابراین پیشنهاداتی
جهت ارتقا سطح کیفی آموزش به شرح ذیل بیان شده:
 -1تشکیل دورههای ضمن خدمت خوشنویسی جهت آشنایی با اصول خوشنویسی ،برای معلمان امری ضروری
است.
 -2از مجربترین و عالقهمندترین معلمان در پایهی اول ابتدایی استفاده شود.
-3عالقه و انگیزه برای زیبانویسی در پایههای اول در دانشآموزان ایجاد شود.
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-4به ساعات خوشنویسی در مدارس اهمیت بیشتری داده شود.
-5والدین بهخصوص پدر خانواده خوشخطی را رعایت کنند زیرا الگوهای مناسبی برای فرزندان هستند.
 -6به تفاوتهای فردی بین دانشآموزان دقت شود و برای نوشتههای کودکان بدخط تمهیداتی اندیشه شود.
-7در نوع تکالیف نوشتنی تنوع وجود داشته باشد.
- 8خود معلم با اصول صحیح نوشتن آشنا و دارای خطخوش باشد.
-9بهدلیل آنکه این دانشآموزان ،استثنایی هستند و روند پیشرفت و یادگیری آنان دیرتر از دانشآموزان عادی است،
باید صبر و حوصله بهخرج داده شود و خطاهای کوچک آنها را نادیده گرفت .
باید گفت که اگر بخواهیم دانشآموزی با توانایی باال داشته باشیم باید از همان دوران کودکی شروع به آموزش
دهیم .این گفته از این بابت است که عالوه بر تغییرات در نمرات دانشآموزان در سایر دروس ،در حیطههای مختلف
شناختی و مهارتهای زندگی و ایجاد روحیهی با نشاط نیز مؤثر است.

منابع
الف) منابع فارسی
-1اسماعیلی،رضا ( .)1394بررسی اختالل دست خط بین دانشآموزان ،تهران ،انتشارات متانا.
-2جاوید ،خسرو ( .)1391بررسی عوامل موثر بر مهارتهای خوانانویسی دانشآموزان دورهی ابتدایی ،مجلهی
ناتوانی یادگیری ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.
-3حوائی ،ناصر ( .)1395نقش کاردرمانی در بهبود اختالل نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ،مجله تعلیم و تربیت
استثنایی ،سال ،95شماره .5تهران ،انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.
-4سلطانی ،خدیو ( .)1394رشد مهارتهای دست ،تهران ،انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش
-5صفارپور ،عبدالرحمان ( .)1394آموزش مهارت نوشتن :آمادگیهای اولیه در دورهی ابتدایی ویژهی معلمان،
مربیان ،دانشجویان مراکز تربیتی و والدین ،تهران ،انتشارات منادی تربیت.
-6فرهبد ،مژگان ( .)1389کاردرمانی در کودکان کم توان ذهنی ،تهران ،انتشارات آموزش و پرورش.
-7لباف ،سارا (  .)1394رشد مهارتهای نوشتاری از پایه تا پیش دبستانی ،تهران ،انتشارات اشک.
-8نویدبخش ،سیما ( ،)1395عوامل موثر بر بدخطی دانشآموزان دوره ابتدایی ،فصلنامه مطالعات روانشناسی و
علوم تربیتی ،سال ،95شماره..2

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.
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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
تاریخ پژوهش:سال تحصیلی 1397-98
چگونه توانستم رفتارهای ناسازگارانه دانش آموز با نشانگان داون را کاهش
دهم
هدف پژوهش :کاهش مشکالت ناسازگاری و رفتاری دانش آموز با نیازهای ویژه(نشانگان داون)
پرسش های پژوهش:
شناسایی علل مشکالت رفتاری و ناسازگاری دانش آموز
شناسایی روشهای حل مشکل ناسازگاری و رفتاری دانش آموز
افزایش اعتماد به نفس تا حدی که بتواند فعالیت موثرداشته باشد
تبیین مسأله در وضعیت موجود:
سابقه خدمت بنده در مراکز إستثنایی نزدیک به 6ماه می باشد .اینجانب دارای سابقه خدمت ده سال می باشم که
ده سال گذشته را به عنوان مشاور مدرسه در دبیرستانهای سطح شهرستان مریوان انجام وظیفه نمودهام.از آنجا که
اینجانب عالقه وافری به درمان و کار با دانش آموزان کمتوان داشــتم ،برای آزمون چالش وموقعیتی جدید -تصــمیم
گرفتم از تخصص خود برای کار با دانش آموزان کمتوان ذهنی در مدرسه ساعی ،بهره بگیرم.
در بدو ورود ،مرا به کالس ســه پایه ای،با شــش نفر دانش آموز دختر با نیازهای ویژه ،راهنمایی نمودند .دو نفر جلد
یک ،رائیکا جلد دو و سه نفر دیگر جلد سه بودند.در مدارس إستثنایی ،دانشآموزان پایه اول را در سه سال به پایان
می رسانند .مدرسه ساعی مدرسه ای مختلط متشکل از دانش آموزان دختر و پسر می باشد.کالسی که باید چند ماه
در آن خدمت می کردم،کالس کوچکی بود که ســاختار کالس ،عاری از هرگونه طراوت و زیبایی بود .همان جلســه
اول متوجه شدم یکی از دو دانش آموز سندروم داونی کالس  ،به من نزدیک نمی شود.کم کم فهمیدم دانش آموز
مذکور م شکالت ا سا سی در گفتار دارد.یکی از دانش آموزان داد زد (" :رائیکا) و سایل وی را بردا شته "در یک لحظه
وی نیز اقدام به پرخاشگری کالمی نمود(.رائیکا) از نظر جسمانی از دیگر همکالسیها بزرگتر بود؛از وضعیت ظاهری
وی مشـــخص بود که مراحل ابتدایی دوران بلوا را طی میکند،این اختالفهای ظاهری به این خاطر بود که مدت
پنج سال بود در پایه اول ادامه آموزش را سپری میکرد.با این که در کالس دو نفر دارای اختالل نشانگان داون بودند
و با توجه به اینکه این افراد معموال آرام می باشــند اما دانشآموز دیگر آرام بود .در جلســات بعدی متوجه شــدم که
هیچ کدام از حروف الفبا را نمی شنا سد،تنها میتوان ست تا  3طوطی وار ب شمارد ولی نمیتوان ست بنوی سد.نه تنها
دانشآموزان کالس ،بلکه دانش آموزان کالس های دیگر از رفتارهای پرخا شگرانه و بردا شتن و سایل تو سط (رائیکا)
به تنگ آمده بودند .وقتی از (رائیکا) می پرســـیدم از خودش بگوید  ،درســـی را بخواند و کالمی بگوید؛ یا به خاطر
خودپنداره منفی چیزی نمیگفت و قهر می کرد؛یا بخاطر ضعف در گفتار ،زیاد متوجه نمی شدم .تمام وسایل دانش
اموزان گم می شـــدند،هر روز دعوایی جدید؛ و بدتر اینکه ،خود وی در این دعواها آســـیب می دید.حتی به من
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حرفهای زشت و رکیک عامیانه می داد؛بعضاً تعدادی هم،فحشهای جنسی بودند.چند بار با والدینش تماس گرفتم
که حضور نیافتند.
وقتی پرونده وی را مطالعه نمودم متوجه شدم دختر اول خانواده پنج نفره هستند .این خانواده یک دختر 5ساله هم
دا شتند.آنها از خانوادهای مذهبی و سنتی بودند؛در پرونده متوجه شدم که تحت درمان دارویی جهت درمان بیش
فعالی اســت ،اما داروها ،داروی آرامش دهنده بودند.حس کردم که یک مشــکلی وجود دارد که هر وقت مصــرف می
کرد مدتی سـر کالس مثل مجسـمه می خوابید؛هر چند شـاید باب طبع دانش آموزان و ...بود اما اهداف آموز شی و
درمانی مرا برآورده نمی کرد.از معاون پرور شی و سرپر ست آموز شی مدر سه که جویا شدم آنها نیز به ،رفتارهای
تهاجمی ،گریه ها ،داد و بیدادها ،بردا شتن و سایل دیگر دانش آموزان ،فحش دادن و ...ا شاره نمودند،نکته تمامی این
م صاحبه ها،انجام فعالیت هایی بود ،که مثمر ثمر واقع نشده بودند.اما یک م سأله که باعث تعجب من می شد و برایم
جالب بود این بود که:میدیدم هر وقت با وسایل ورزشی حیاط بازی میکند یا موقعی که مراسم روزجهانی معلولین
بود و آرام روی صندلیاش ن ش سته بود یا موقع برگ شتن از قلّه امام که در ما شینم آرام بود دیگر اثری از کم توجهی
یا بیشفعالی نبود.
در پایان یکی از جلســات آموزش خانواده که مشــاور مدرســه از من خواســته بود برگزار نمایم،متوجّه شــدم که مادر
(رائیکا) هم حضــور دارند بعد از پایان جلســه پی بردم بدلیل رفتارهای دخترشــان و ناامید شــدن از وی تاکنون در
مدرسه حضور نیافته اند واظهار داشتند که از رفتارهای دخترشان در مدرسه و مهمانی ها بسیار شرمسارند و اصالً به
حرف های آنها گوش نمی دهد و با دیگران نیز همان رفتارها را دارد.با آنکه خانواده ای مذهبیاند ولی از برداشـــتن
وسایل دیگران در مدرسه و مهمانی توسط (رائیکا) متحیّر بودند.با انعکاس احساسات و همدلی و دیگر تکنیک های
یادگار از مشاوره ،آن ها را آرام نمودم.تأکید نمودم که سعی خود را خواهم کرد که به فرزندشان کمک کنم.
اهمیت وضرورت این اقدام پژوهی از اینجا ناشی می شود که این مشکل به نظر میتوانست کاهش یابد.زیرا هم علل
تا حدودی برایم م شخص شده بود و هم تجربه م شاور بودن راه حل هایی را به ذهنم متبادر می نمود ،لذا از کاهش
م شکل دانش آموزم یقین دا شتم.الزم به ذکر ا ست چند دلیل شخ صی هم مرا به انجام این اقدام پژوهی سوق می
داد،روزی یکی از والدین که در مدر سه همراه فرزند شان ح ضور می یافتند ،از من پر سید و ضعیت (رائیکا) چگونه
است ،وقتی گفتم در حال بهتر شدن است با لحنی تمسخر آمیز گفتند (،پنج سال است که می گویند در حال بهتر
شدن ا ست!) همچنین دانش آموز مورد نظر هم از نظر آموز شی و هم از نظر تربیتی رها شده بود و من برای جبران
این نقیصــه ملزم بودم که کاری برای وی انجام دهم.همچین نتایج بدســت آمده از آن –به این دلیل که هم عملی و
کاربردی و هم ساده بودند -می توان ست در موارد م شابه مورد ا ستفاده سایر همکاران ود ستاندرکاران امر تعلیم
وتربیت قرار گیرد.
منابع گردآوری اطالعات
در این پژوهش از روشهای م شاهده و م صاحبه جهت گردآوری اطّالعات ا ستفاده کردم.در کالس رفتار دانشآموزان
بخصوص (رائیکا) را زیر نظر میگرفتم و دادهها را در نرم افزارKEEPثبت میکردم.با استفاده از پرسشنامه خودساخته
که شامل سواالتی باز پا سخ بود به ک سب اطّالعات از افراد بزرگ سال میپرداختم.گاهاً در جل سات غیر ر سمی کوتاه
مدت از افراد مرتبط دادههایی ضـروری بدسـت می آوردم و آنرا ثبت می نمودم .هم چنین با رجوع به منابع ،کتب و
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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در ابتدا سعی کردم که با همکارانم که در پست مشاوره فعالیت می کردند ،مشورت کنم بنابراین یکی از همکاران که
وی نیز همراه اینجانب قبالً در مشــاوره بودند و امســال به این مدرســه آمده بودند ،و نیز با همکار دیگرم با مدرک
دکترای روانشــناســی بالینی و همچنین یک همکار دیگرم که در مرکز مشــاوره شــهرســتان فعالیت دارند،مالقات
نمودم.در ابتدای کار شرح حال وی را توضیح دادم؛همه آنها توصیه کردند که به یک روان پزشک دیگر مراجعه نمایم
،چون آنها نیز مانند خودم مشــکوک بودند که (رائیکا) دچار اختالل بیشفعالی-کاســتی توجه باشــد.همچنین آنها
اظهار داشــتند ،که ارتباط بدون قید و شــرطی با (رائیکا)برقرار نمایم.هم چنین در فضــایی دوســتانه با وی همدلی
نمایم.در بازی ها وی را زیر نظر بگیرم و از بازی درمانی برای درمان وی بهره بگیرم.
در ادامه از طریق شــبکههای مجازی با یکی از روان پزشــکان تماســی برقرار نمودم و شــرح حال (رائیکا) را برایش
فرستادم و خواستم که در این زمینه مرا راهنمایی نمایند.الزم به ذکر است در سال های گذشته بیشتر مراجعانی که
در هســـته مشـــاوره نتیجه نگرفته بودند را نزد ایشـــان ارجاع می
دادم،که در تهران به کار درمان مشغول بودند.
در ادامه در ســایت های  isi,sid,open scienceشــروع به جســتجوی
مقاالت معتبر نمودم،مقاالت زبان اصــلی را با نرمافزارها و همچنین
همکاری خواهرم ،که وی نیز معلّم می باشـــد و با زبان آشـــنایی
دارد،ترجمه مینمودم.
مدّتی که گذشــت وی را به مشــاور مدرســه ارجاع دادم،که در یک
جلســه غیر رســمی متذکر شــد اقدامات زیادی انجام دادهاند؛ که
دانش آموز مذکور به این روش ها جواب نداده اســـت.و مرا به معلّم ســـال گذشـــته ارجاع
داد.ایشان خانمی  30ساله و توانا بودند.ایشان نیز بیان نمودند که با توجه به اینکه بسیار به وی توجه نموده و خیلی
کار کردهاند اما از این کوشــش ها جوابی نگرفته اند.با مصــاحبه هایی که با مدیر ،معاونان و والدین انجام میدادم،به
اطّالعات مورد نظر دســت می یافتم.در مصــاحبه های غیر رســمی با والدین دیگر دانش آموزان و همکالســی های
(رائیکا)،م ستخدم مدر سه ،همچنین م شاهده رفتارهای دانشآموزان در کالس ،اطالعات الزم
را جمع آوری می کردم وبیشـــتر اطالعــات را در نرم افزار keep
سازماندهی مینمودم.
در ادامه معلّم سال قبل ای شان گفتند(":رائیکا)نمی تواند آن جور که
باید و شاید ابراز وجود نماید  .سال گذ شته او را ت شویق می کردم و
گاهی بهتر می شـــد ولی باز هم ب عد از مدتی دوباره مثل اول می
شــد.ســعی کن که مقتدر باشــی که ســوه اســتفاده نکند.و از طرد
نمودنش دوری کن".در مصــاحبه ای که با معاون مدرســه انجام دادم
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
اطًالعات زیاد بد ست نیاورده بودم.غیر از اینکه گفتند یکی دو معلّم سال های قبل با وی ارتباط خوبی ندا شته و وی
را می زدند!بنابراین شروع کردم به جمع آوری منابع و نظریههای مشاوره و روان درمانی ،و به سراا کتب کتابخانهام
رفتم.
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کارل راجرز معتقد ا ست که سه ویژگی درمانگر ،جو تقویت کننده ر شد را به وجود می آورند،جوی که افراد بتوانند
پیشــروی کرده و چیزی شــوند ،که قابلیت شــدنش را دارند.1:همخوانی(صــداقت).2توجه نامشــروط(پذیر و اهمیت
دادن).3درک همدالنه ( سیدمحمدی.)1388،بر این ا ساس بر ایجاد و تقویت ارتباط خود با (رائیکا) همت گذاردم که
الزمه آن پیروی از ســـه شـــرط راجرز بود .با دقت کافی دامنه لغات و اصـــطالحات وی را درک کردم .این را زمانی
متوجّه شدم که هر گاه وی ا صطالح (قنی گیان) را بکار می برد ف ضای کالس مت شنج می شد وقتی با احتیاط ،من
هم همان جمله را بکار گرفتم متوجه شدم ،که خو شحال شد و زمانی آن را بکار می برد که ک سی را دو ست دارد ،
ولی دیگران آن را توهین فرض میکردند همین روش باعث شد که بتوانم به وی نزدیک شوم.در اسرع وقت وی را به
گفتار درمانگر مدرسه که وی نیز ناامید شده بود ،ارجاع دادم اما این بار با حضور و نظارت خودم،کوچکترین پیشرفت
های وی را به هر طریقی ،چه از طریق اقتصاد پتهای چه از طریق تشویق کالمی تقویت می کردم.
یک ماه تحت آموزش گفتاردرمانگر مدر سه کمکم می توان ستم با وی همکالم شوم و اکنون دیگر براحتی حرفهایش
را متوجّه می شدم.در جریان یکی از بازیهای دانشآموزان در برنامه مهارتآموزی ،به هر کدام از دانشآموزان نقش
هایی داده بودم وی نیز مادر یکی از بچهها شده بود(بازیدرمانی).ولی خودم کامالً خنثی گو شه ای ن ش سته بودم ،به
دکتر فر ضی عنوان می کرد ،در منزل بدلیل رفتارهای بچّهاش وی را تنبیه می کنند و آ سیب دیده .به ذهنم خطور
کرد شاید مکانیسم فرافکنی صورت گرفته.بعد از جلسه ازش پرسیدم آیا وی را تنبیه می کنند ،که فرضیه ام تأیید
شد.بالفا صله جل سه ای با والدین ت شکیل دادم آنها نیز تأیید کردند که گاهی وی را تنبیه می کنند چون با خواهر
کوچکش بد رفتار است(.برخالف اظهارات گذشته).
متوجه شدم  ،وی زمانی که عمل خالفی انجام می دهد ،به عواقب آن فکر نمی کند ،نمی داند برداشتن وسایل،دارنده
آن را ناراحت می کند .و همه را در کیف می گذا شت و شاید هنوز در مرحله مالکیت دوران  4،5سالگی مانده بود
(هنری ماســن ،و همکاران  .)1387بنابراین خواســتم این حس را در وی القا کنم که برداشــتن وســایل صــاحبش را
آزرده می کند،فهمیدم که قبالً  ،یا وی را تنبیه کرده اند یا ت شویق ولی ح سی القا ن شده.فهمیدم که این چرخه باید
یکجا قطع شود.بنابراین یک روز که و سایل دیگران را بر می دا شت ،اجازه ا ستفاده از کیفش را محدود می کردم.هر
چند این کار از نظر روان شــناســی نوعی تنبیه بود .اما دیدم گوشــه ای ناراحت اســت،فوراً وی را متوجه نمودم که
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
فهمیدم خیلی دوست دارد والدین وی هم بیایند و برایش هدیه بیاورند؛ پس باید والدین حتماً در مدرسه حضور می
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 اختالل  ADHDدر وی
ضعف در پیش بینی پیامد اعمال خود ،نقص در تعدیل هیجانات و اختالل در پاسخ مناسب به محرکات محیطی
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
نداشتن مهارتهای اجتماعی کافی
راه حل های موقتی جدید و اجرای آنها
با توجّه به اختالالت رفتاری (رائیکا) ،نا سازگاری او را می توان در بردا شتن و سایل دیگران ،اذیت کردن دیگران ،چه
به صورت کالمی و چه با پرخاشگری  ،لجبازی و بیتفاوتی ،خالصه کرد،بعد از اینکه تحقیقات الزم را برای تشخیص
درست در صحّت ناسازگاری شاگردم به دست آوردم ،برای بهبود رفتار شاگردم راهحلهای موقّتی را انتخاب کردم تا
با انجام آنها بتوانم تغییراتی در (رائیکا) بوجود آورم.


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

فهمیدم که او نیز ت شخیص  ADHDنداده ا ست و بنابراین داروهای قبلی را تغییر داده بود.اکنون دیگر آن دانشآموز
کسل نیست ،بلکه بسیار شاد سرحال می باشد.


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

تکنیک خودبازبینی را همراه با موســیقی انجام دهم.میالنیفر درکتاب روانشــناســی کودکان إســتثنایی در مبحث
روشهای درمانی و آموزشی ناتوانی های یادگیری چندین روش را معرفی کرده است،که مهمترین آن روش آموزشی
شناختی ا ست،که به تغییر افکار پنهانی و آ شکار می پردازد.اول:خودآموز شی یا سرم شقگیری از هم ساالن ،معلم و
بزرگترهاست.و تکنیک دوم خودبازبینی است که کودک را آگاهتر می کند که بیشتر توجه خود را کنترل کند.در این
روش در حین انجام فعالیتهای درسی گاهگاهی صدای مخصوص ،از ضبط صوت شنیده می شود،که باید حین اجرا
کودک بگوید ،توجه داشته یا نه.من هم سعی کردم این تکنیک را با موسیقی ادغام کنم و چه موسیقیای بهتر از سه
تار و نی ( شم شال) زدن خودم.از این پس هر وقت اح ساس می کردم که رفتار نا سازگاری انجام داده آهنگ گوش
خراش و بی معنی و گاهاً مغموم می نواختم  .قبالً آموزش داده بودم ،که هر و قت آهنگ گوش خراش یا غمیگنی
نواخته شـــد یعنی رفتاری ناســـازگار انجام داده اســـت ،او نیز فوراً خودبازبینی در افکارش ،به صـــورت اتوماتیک و
ناخودآگاه انجام می داد.و هر وقت هم آهنگ شاد نواخته می شد ،یعنی رفتاری سازگارانه انجام داده.کمکم متوجه
شدم از آهنگ ها لذت می برد و رفتارهای سازگارانه وی در حال افزایش ا ست ،چون همی شه سعی می کرد آهنگ
هایی را که دوست دارد برایش بنوازم و این ممکن نبود مگر اینکه رفتاری سازگارانه انجام بدهد.
 محدود کردن د ستر سی به کیف  :هربار که و سایل دیگران را بر می دا شت من هم با ایجاد ارتباط چ شمی
یادآوری می کردم که به مدتی معین اجازه دســترســی به کیفش را ندارد مگر با اجازه من یا کســی که وســایلش
دزدیــده شــــده .قصــــد من از این کــار تنبیــه منفی نبود ،کــه هــدف،کــاهش رفتــار بــا گرفتن محرک
خوشایند(سیدمحمدی)1388،باشد،بلکه هدف این بود که دانش آموز بر رفتار برداشتن وسایل آگاه تر باشد و بداند
که برداشــتن این وســایل با ارزش چه حســی دارد .به وضــوح می دیدم هر بار که ســراا کیف دیگران می رفت از
برداشــتن امتناع می کرد .چون دیگر فهمیده بود این کار ،حســی ناخوشــایند را در صــاحب وســیله گم شــده ،ایجاد
میکند.در نتیجه دیگر از این اقدام سرباز می زد.
 ایجاد یک ساختار کالسی حمایتی :شروع این کار از داستانگویی ها و تمرینات و درسهای علوم بود.اکنون
آن سـاختار خشـک معلّم شـاگردی ماه اول را تغییر داده بودم و تبدیل به یک سـاختار حمایتگرانه-همدالنه شـده
بود.عواقب رفتارهای ناشـــایســـت وی تذکر داده می شـــد ،اما در هر شـــرایطی همدلی میشـــد.مطابق تحقیق
برگمن(.)2013
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 فعال کردن دانش آموز در مدرسه و یا مسئولیت دادن به وی :می خواستم فعالیت هایی به وی بدهم که در
مدر سه نیز ابراز وجود نماید.یک روز دیدم که در عین ناباوری د ستش در جیب من ا ست ت صورمن از دزدی ا شتباه
بود!می خواست کلید کمد اسباب بازی را بردارد،این بود که از آن به بعد (رائیکا)شد کلید دار کمد من و کمد اسباب
بازی ،و مســوول اســباب بازی ها.اکنون دیگر دانش آموزان وی را نمیزدند چون مجبور بودند از وی اســباب بازی
بگیرند.این شد که تنشها به صورت تصنعی کاهش یافت؛ هرچند که اول راه بود ولی برای شروع بد نبود.
 تماس با والدین و پی گیری مرتب وضـــعیت (رائیکا):خانواده را تفهیم کردم که مرتب به مدرســـه ســـر
بزنند.همین باعث شد که (رائیکا) برای اینکه چیزی برای گفتن به والدین دا شته با شم مقداری در کارهای آموز شی
مخصوصاً ریاضی،تالش بیشتری داشته باشد.
 تعدیل کردن ســـطح توقعات والدین متناســـب با توانایی های (رائیکا):در بازدیدهایی که والدین داشـــتند
،والدین (رائیکا) گاه ب سیار پرتوقع می شدند ،که باید مثل دیگر دانش آموزان یا مثل خواهر دیگرش با شد،گاهی فکر
می کردند که دیگر به جایی نمی رســد و بهتر اســت همه چیز را تمام کنند.من نیز ســعی کردم شــرایط جســمی و
ذهنی و اسـتعدادهای (رائیکا) را برایشـان بازگو کنم و با هم اهدافی را متصـور شـدیم که وی بتواند به آنها برسـد.از
جمله رنگ آمیزی  ،تا حدی که از خطوط بیرون نز ند.یا یادگیری جمع ،یادگیری شـــمارش تا ده ،نوشـــتن تا ده،
یادگیری تا نشانه دهم کتاب فارسی و...
 برگزاری مســـابقه دو تعادل و لیلی با دیگر دانش آموزان:در زنگ ورزش ،فهمیدم در یک ســـری بازی ها
مهارت خوبی دارد جالب بود که وی از رقابت کردن ابایی نداشــت و عاشــق بازیهای رقابتی بود و تنها در ورزش بود،
که از شک ست سرخورده نمی شد  ،شاید به این خاطر بود که انرژی انبا شتهاش تخلیه می شد.این بود که بی شتر
ساعت های ورزش ده دقیق به یک بازی رقابتی اخت صاص دا شت .وی در بازی با تاس به طرز باور نکردنی همی شه
شــانس با وی یار بود و همیشــه می برد،در لی لی همیشــه اول یا دوم بود در بازی تعادلی که کتابی روی ســر می
گذا شتیم بی شتر مواقع اول بود در دویدن دور زمین جزو نفرات برتر می شد.اینک ،دیگر دانش آموزان کمکم عا شق
وی می شدند و برای برنده شدن از وی راهنمایی و الگو می گرفتند.


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

که یک نفر باید نقش درمانگر ،پزشــک ،مکانیک یا  ...میبود به این صــورت به فضــای ذهنی بچه ها راه یافتم،قوانین
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
موقعیت را مطابق اهداف درمانی تغییر می دادند و باید رفتار مناسب را انجام می دادند.
 تمرکز و تقویت نقاشی و استعداد های وی و نصب در برد مدرسه یک روز که تقریبا در نقاشی بهتر شده بود
و فقط با سه رنگ اصلی منظره زیبایی کشیده بود ،مثل روز های قبل نقاشی را به من داد،من نیز در دفتر آن را به
نمایش گذاشتم ،که تحسین معلمان را در بر داشت.معاون مدرسه نیزدر برد نصب نمود این اولین اثر وی بود که در
برد نصــب می شــد.بعد از چند دقیقه صــدا جی( زدن (رائیکا) می آمد،که گفتند" :فالنی اســت دوباره بازم دعوا راه
انداخته" ؛من هم سرا سیمه به سالن رفتم که واقعا ا شک در چ شمانش جمع شده بود و میخوا ست مرا به خاطر
ن صب اثر در آغوش بگیرد.از آن روز هر ک سی از اقوام یا والدین وی مراجعه می کرد اولین کاری که می کرد ن شان
دادن آن نقاشی بود .از آن روز (رائیکا) دیگر آن دانش آموز پرخاشگر قبل نبود.تنها در پی خلق اثری دیگر بود.
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 آموزش مهارت های زندگی به والدین و دانش آموز :خانواده وی را همراه دیگر والدین در سه جل سه مهارت
کنترل خ شم و برقراری ارتباط موثر ب صورت کال سی شرکت دادم و تاکید کردم در جل سات آموزش خانواده مدر سه
هم شرکت نمایند همین مهارت ها را به خود دانش آموزان آموزش می دادم تا همه با هم بتوانند این مهارت های را
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
زودتر راهی سرویس می کردم ،هر دو بر روی صندلی هایی روبروی هم در فضایی آرام می نشستیم.در این جلسات
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)
 تعیین تکالیف برای کالس و خانه برای وی مطابق با اهدافی که در نظر داشتم


استفاده از اقتصاد پته ای(ژتونی)

ارزیابی اقدامها
اکنون راه حل ها را اجرایی نموده ام ،کامالً قابل م شاهده ا ست که تغییراتی در (رائیکا)ایجاد شده ا ست .دوماه که از
مدر سه گذ شت ،توان ستم آموزش ر سمی را شروع کنم.اوایل ا صالً اجازه باز کردن کتاب را نمی داد ،اگر باز میکرد
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
توانست با راهنمایی من،یک جمع تا عدد  5را از روی شکل بنویسد.نشانه الف،د،ت،و،ر،ن را می شناخت و می نوشت
و درس های مربوط به آن را می نوشت و می خواند.یک روز که والدین مراجعه کردند ،باز خورد آنها این بود" ،که در
منزل ب سیار آرام شده ا ست،تکالیفش را خودش انجام میدهد و دیگر آن بهانهگیر پرخا شگر قبل نی ست.با د ستور
روان پزشکش داروهایش را قطع کردهایم".
بچّه ها اکنون کامالً مثبت نگر شــده بودند و اظهار داشــتند " دوســت داریم( ،رائیکا) همیشــه در کالس حاضــر
باشـــد،دیگر ما را نمیزند ،خوراکیهایمان را تقســـیم می کنیم.اجازه می دهد از اســـباببازیهای کمد اســـتفاده
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
زد و اجازه می خواســت یک مهمان به کالس بیاورد؛ناگهان ســرایدار مدرســه گفت( ":رائیکا) هنوز هم در مدرســه
ه ست؟ فک کردم دیگر در مدر سه نی ست ،حتما دوز داروهایش را باال بردن " .سرپر ست آموز شی  ،اظهار دا شت
 ":سال گذشته بدبختمان کرده بود،همیشه کتاب ها و کیف دانش آموزان دیگر را به بیرون پرت می کرد.ولی امسال
خیلی تغییر کرده ا ست" .آری االن دیگر آرام ا ست،کارهایش را خودش انجام میدهد ،هیچ وقت نمی گذارد نامرتب
و ژولیده باشــم!همیشــه میخواهد دخترم را همراهم ببرم و هر بار که دخترم را میبیند وی را میبوســد بینهایت به
وی ابراز محبّت میکند.محبت؟!از جانب کســی که می پنداشــتند با این واژه بیگانه اســت؟شــاید به این شــکل می
خواست از من که وظیفهام را انجام دادهام تشکر کند.
نتیجه گیری
به نظر می ر سد وقتی م سئله ای پیش می آید  .اولین قدم این سؤال پیش می آید که این م سئله چرا بوجود آمده
است؟ مشکل چیست و از کجاست؟ قدم بعدی  ،پیدا کردن علل مشکل است؟ البته ممکن است یک مسئله خاص ،
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از علل متفاوتی ناشــی شــود .اما با مطالعه دقیق مســئله  ،علل اصــلی مســئله ،به احتمال زیاد مشــخص می گردد.
تشخیص زمان پیدایش مسئله خود خیلی مهم است  .چون علت را تا حد زیادی مشخص می نماید.
اختالالت رفتاری دانش آموز  ،عبارت از حســـادت  ،لجبازی  ،پرخاشـــگری  ،بی حوصـــلگی  ،بی تفاوتی  ،ضـــعف
تح صیلی بردا شتن و سایل ،شلوغی ،جی( و داد ،پرخا شگری کالمی و فیزیکی و...که با ا ستفاده از شیوه های صحیح
اصالح وحذف رفتارهای غلط  ،رفتارهای درست و بهنجار جایگزین گردید و رفتارهای نابهنجار رو به خاموشی رفت .
در 2ماه اول سال رفتارهای ناسازگرانه دانش آموز بسیار زیاد بوده است .سپس با استفاده از تاکتیکهای عملی و اصرار
بر شیوههای کاربردی،در ماههای بعد رفتارهای نابهنجار ب سیار کاهش یافت و حتی ب سیاری از آنها از بین رفت .بعد
از اجرای راه حلها  ،نابهنجاریهای دانش آموز به طور چشــمگیری کاهش یافت .دیگر در لیســت دانش آموان بد و بی
نظم کالس مشــاهده نشــد.با اغلب همکالســی هایش بر خالف گذشــته رابطه دوســتانه برقرار نموده بود.نســبت به
همکالســی هایش مهربانتر و با آنان در کارهای گروهی و بحثهای جمعی همکاری می کرد.او عزت نفس باالیی پیدا
کرده بود و به طور مثبت و بدون پرخا شگری می توان ست در محیط آموز شگاه با م سئولیتهایی که به او محوّل شده
بودند،ابراز وجود نماید .در کالس ،بوِیژه ب سیار آرام ،با محبّت و مفید می با شد،به جای خطیخطی کردن میز،بی شتر
نقّاشی های زیبا میکشد .به نظر می رسدکه او به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و حاال با زدن زنگ تفریح ،بر
خالف قبل ،از جایش بلند نمی شود.خوشبختانه نظر مدیر ،معلّمان و پدرش هم بر خالف گذشته ن سبت به او نظری
مثبت و قابل ارزش می باشد.
من هم می توانستم در این موقعیت ،به وی برچسب تربیتپذیر بزنم و با این توجیه وسایل بازی را در اختیارش قرار
دهم و از سعی و تحقیق و تالش در جهت رفع مشکل دانش آموزم سر باز بزنم.اما من این کار را نکردم چون فلسفه
آمدنم به ساعی،سعی بود ؛در جهت خدمت بیچشم داشت و لذّت بردن از کار کردن.
پیشنهادها
پیشنهادات برخواسته از تحقیق شامل موارد زیر می باشد.
برگزاری دورههایی برای معلمان با موضوع روان شناسی رشد و تکنیکهای رفتاری شناختی و...
آموزش بازی درمانی و موسیقی درمانی به والدین و معلمان و نیز تشکیل اتاق بازی در مدارس استثنایی
تخصیص مشاور ،معاون پرورشی ،دبیر تربیت بدنی،کاردرمانگر و گفتار درمانگر در مدارس استثنایی
بهتر است برای شناسایی و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد
از تکنیک ارجاع ترس نداشته و در صورت نیاز مراجع را به متخصص ارجاع دهیم
پژوهش بنده برای کسانی که دانش آموز ناسازگار دارند می توانند از آن استفاده نمایند .این پژوهش در مورد دانش
آموز دختر صورت گرفته است عالقه مندان می توانند در مورد دانش آموزان پسر نیز آن را انجام دهند.
منابع
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پیوست ها
 .1پرسشنامه خودساخته
 .2عکس از فعالیت های دانش آموز
 .3ثبت پرونده وضعیت و اطالعات دانش آموزان ) در نرم افزار Keep
.1پرسشنامه های خودساخته
پرسشنامه محقق ساخته نمونه

سواالت پرسیده شده در مصاحبه از والدین
دانش آموز مورد پژوهش(رائیکا)

1

خودتان را معرفی کنید.

2

چند فرزند دارید؟

3

(رائیکا)فرزندچندم شماست؟

4

کمی در مورد رابطه خود با (رائیکا) توضیح دهید.

5

وضعیت رسیدگی وی به تکالیفش در منزل چگونه است؟

6

آیا مشکالت فرزند شما بیشتر بخاطر بیماری کروموزومی است یا دلیل دیگری دارد؟

7

از چه زمانی مشکالت وی آغاز شده است؟
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8

رابطه فرزندان شما با هم چگونه است؟

9

آیا فرزند کوچک را می زند؟

 10تا بحال وی را تنبیه کرده اید؟بیشتر توضیح بدهید.
 11رابطه وی با معلمان گذشته اش چگونه بوده است؟
 12چه اهدافی برای وی در آینده در نظر دارید
 13چه انتظاری از من به عنوان معلم (رائیکا) برای امسال دارید؟
 14سواالت احتمالی
سواالت پرسیده شده در

پرسشنا مه محقق ساخته نمونه
مصاحبه از معلمان
دانش آموز مورد

پژوهش(رائیکا)

1

رابطه شما با(رائیکا)چگونه بوده است؟

2

در مورد وضعیت روانی (رائیکا)توضیح بدهید

3

وضعیت تحصیلی و پیشرفت وی در سال قبل و سال های قبل را مقداری توضیح بدهید

4

آیا (رائیکا) را بیشتر تنبیه می کردید؟یا تشویق ؟به کدام بیشتر جواب می داد؟

5

(رائیکا)در چه زمینه هایی بیشتر عالقه یا استعداد دارد؟

6

تا چه صفحاتی از کتاب های درسی اش پیش رفته بود؟و من از کجا ادامه دهم؟

7

چه اقداماتی برای وی انجام داده ایدتا مشکلش (رائیکا)کاهش یابد؟

8

چه پیشنهادی به من ازائه می هید که بتوانم به وی کمک نمایم؟

9

سواالت احتمالی حین جلسه

.2عکس فعالیت های دانش آموز
انجام بازی تعادلی که تبحر داشت کشف استعداد در نقاشی
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اولین نقاشی که در بورد مدرسه نصب شد

حل ماز ها که تبحر داشت

آموزش رسمی حروف و کلمات و اعداد

 .3ثبت پرونده وضعیت و اطالعات دانش آموزان ) در نرم افزار

22
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تفاوت نقاشیها و رنگ آمیزی های ابتدای سال و انتهای سال
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اقدام پژوه :معصومه صفرزاده افروزی
مدرک تحصیلی :کارشناس ریاضی کاربردی
سمت فعلی :آموزگار
دوره ی تحصیلی :ابتدایی
محل پژوهش :دبستان غیر دولتی تمام الکترونیک پیشگامان شهر بابل -مازندران
تاریخ پژوهش :سال تحصیلی 1397-98

چگونه با طراحی بازی های خالقانه ی هنری و ورزشی ،توانستم عالقه ی
دانش آموزانم را به درس امال افزایش دهم؟
هدف پژوهش:
افزایش عالقه دانش آموزان پایه ی دوم به درس امال با اســتفاده از طراحی بازی های خالقانه ی ورزشــی و
هنری
پرسش های پژوهش:
-

چگونه می توانیم عالقه ی دانش آموزان را به درس امال افزایش دهیم؟
آیا طراحی بازی های ورزشی می تواند ،در عالقه مند نمودن دانش آموزان به درس امال تاثیر داشته باشد؟
آیا ادغام درس امال با درس هنر می تواند موجب افزایش عالقه ی دانش آموزان به درس امال شود؟
آیا می توان با طراحی بازی های خالقانه ی نوشتاری ،عالقه ی دانش آموزان را به درس امال افزایش داد؟

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
متن نی ستند و برخی در کلمات نوشته نیز اشتباهات فراوانی دارند .متاسفانه در مقابل تمرینات نوشتاری بیشتر هم
نمی دهند ،دوســت ندارند غلط های
مقاومت نشــان می دهند .در ضــمن عالقه ای به زنگ امال از خود نشــان
امالیی را تمرین و تکرار کنند .با توجه به اظهارات والدین در جل سه ی اولیا و مربیان ،دانش آموزان از نو شتن م شق
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:
اطالعات مورد نظر در این مطالعه از دو بخش زیر به دست آمده است:
 پیشینه ی نظری تحقیق:با اســتفاده از کتاب ها  ،مقاالت و ســایر منابع اطالعاتی  ،بخش نظری و پیشــینه ای این تحقیق گردآوری
شده است.
 جمع آوری اطالعات عملی:جمع آوری اطّالعات در خ صوص عدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال و نو شتن در دو نوبت ،قبل و بعد از انجام
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:
براساس نتایج حاصل از شواهد  1می توان نمودار زیر را که به صورت مدل استخوان ماهی طراحی شده است ،جهت
جمع بندی عوامل موثر بر عدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال معرفی کرد.

نمودار استخوان ماهی(عوامل موثربرعدم عالقه ی دانش آموزان به درس امال)
راههای موقتی جدید و اجرای آنها:
باتوجه به اطالعاتی که در شواهد یک جمع آوری و دسته بندی شد و هم چنین مطالعه ی کتاب ها ،مقاالت علمی،
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:
 -1طراحی امالهای تصویری و ادغام با هنر(طبق عقیده ی ذوالفقاری و قورچیان در مورد تغییر نوع
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
امالیی که در طول هفته داشتیم  ،تصاویری آماده نمودم و از دانش آموزان خواستم تا داخل آنها بنویسند.
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برخی از انواع امالهای تصویری برگزار شده در کالس  :امالی ماری ،الک پشتی ،صدفی ،توپی و ...
ادغام امال و هنر

 -2طراحی  6بازی خالقانه و معلم ساخته ی ورزشی – امالیی(طبق نظریات شاه محمدی ،آتین ،
اسپروز ،ابوبصیری ،اسمعیلی ،اسالمی و همکاران ،مصلح وهمکاران و رحیمی و همکارانش که بر تاثیر
مثبت ورزش بر یادگیری تاکید داشتند ).
بازی های ورزشــی – امالیی با نام های «بگرد وپیدا کن» « ،پرتاب به هدف» « ،دوز کلمات»« ،در گوشــم بگو»،
«چرخ وفلک» و«ماروپله » فارسی برای هر درس  ،همراه با تحرک و بازی در محوطه ی کالس و حیاط مدرسه انجام
شد و با استقبال بسیار زیاد دانش آموزان روبرو شد.

ادغام امال و ورزش

 -3برگزاری بازی های امالیی متنوع گروهی و انفرادی در کالس (تجربه ی شخصی پژوهنده و نظر
همکاران و مشاوردبستان ،هم چنین تاکید ذوالقدرنسب و همکاران  ،زارع و همکاران و صفوی بر
استفاده از وسایل کمک آموزشی و اثر تمرین وتکرار).
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با ا ستفاده از بازی های معلم ساخته ی منچ مارپیچی  ،مارو پله فار سی ،دوچرخه سواری ( صفرزاده افروزی)97،و
هم چنین روش های دیگر امال مانند امالی بادکنکی ،امالی سفره ای ،امالی مو شکی و  ...مراحل بعدی ایجاد عالقه
ی دانش آموزان به درس امال را انجام دادم.
بازی
های
معلم

ساخته ی نوشتاری
 -4ارائه تکالیف تصویری برای برطرف کردن مشکالت امالیی( تجربه ی شخصی پژوهنده ).
از طرفی چون متوجه عالقه ی بسیار زیاد دانش آموزانم به نقا شی و رنگ شدم ،سعی کردم از این عالقه به هنر،
نقاشی و رنگ برای تنوع بخشیدن به نوع تکالیف استفاده نمایم .مهمترین خ صوصیت این نوع تکالیف این است که
به دلیل همراه بودن با دست ورزی ،برای دانش آموزان بسیار جذاب است.

تکالیف دست ورزی و نوشتاری
 -5تشویق دانش آموزان( نظر همکاران)
 -6تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی برای والدین ( نظر همکاران و تجربه ی شخصی پژوهنده)
ارزیابی اقدام:
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تغییرنوع امالی نوشــتاری و طراحی نوع جدیدی از تکالیف و امال براســاس عالقه ی دانش آموزان به نقاشــی به نام
امالهای تصــویری و طراحی بازی های خالقانه ی نوشــتاری و ورزشــی  -امالیی ،باعث عالقه مندی دانش آموزان به
درس امال و در نتیجه بهبود وضعیت نوشتاری و پیشرفت چشمگیر آنها گردید.

مقای سه ی
نمودارهای مشاهده ی بی عالقگی دانش آموزان به امال قبل و بعد از اقدام پژوهی
قبل از انجام اقدامات حدود 48در صد اوقات ،دانش آموزان ابراز می کردند که دو ست ندارند تا امال بنوی سند ،اما این
آمار بعد از انجام اقدامات به  6درصد کاهش یافت.
نتایج واقعه نویسی نیز بیان می کند که عدم عالقه به نوشتن موجب ضعف نوشتاری شده و این امر کم کم بین اکثر
می گردد و دانش
دانش آموزان سرایت می کند .همچنین ضعف نو شتاری موجب ضعف در بقیه ی دروس نیز
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.
همچنین نتایج نظرســـنجی از دانش آموزان نشـــان می دهد که قبل از به کار بردن روش های جدید امالگویی،
ا شتباهات امالیی باعث می شود که عالقه ای به نو شتن ندا شته با شند ،اکثر آنها درس امال را دو ست ندارند ولی
امالی پای تخته ای و بازی های امالیی را دوست دارند.
جدول نظرسنجی از دانش آموزان قبل از اقدامات
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مقایسه ی نمودارهای نظرسنجی از دانش آموزان قبل و بعداز اقدام پژوهی
طبق نظرات همکاران می توان به کمک تجربیات و با توجه به ســـن مخاطبین به دنبال راه حل مناســـبی بود و
همچنین می توان از بازیهای نوشـــتاری برای تنوع بخشـــیدن به زنگ امال هم اســـتفاده نمود .حدود 30درصـــد از
همکاران بر نقش زیاد روش تدریس و بازی آموزشــی عقیده دارند .حدود  50درصــد از آنها تاثیر زیاد تشــویق و نوع
تکلیف را بیان کردند و تنها  10درصــد معتقدند که بازی های گروهی ،نقش بســیار زیادی در عالقه مندی به درس
امال دارد .زمانی که گزارشی در مورد نحوه ی انجام کار و نتایج حاصله به همکاران ارائه گردید و در پایان پرسشنامه
توسط همکاران تکمیل گردید ،طبق نتایج پرسشنامه نظر برخی از همکاران تغییر کرد و در مورد نتایج حاصل شده
ابراز خ شنودی نمودند .برخی از همکاران نیز که گاه گاه شاهد رفتار دانش آموزانم در طی انجام بازیهای نو شتاری و
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
تعریف میکنند و از هیجان و عالقه ی خود در خانه صحبت می کنند.
از مقای سه ی فرم ارز شیابی یادگیری فار سی و امال در قبل و بعد از اقدام پژوهی متوجه می شویم که دانش آموزان
در یادگیری سرفصل های آموزشی نیز موفق تر بوده اند وبیشتر آنها از سطوح عقب نمودار که نیاز به تالش بیشتر و
قابل قبول بوده است به سطوح جلوی نمودار یعنی خوب و بسیار خوب رسیده اند.

مقایسه ی نتایج فرم ارزشیابی قبل و بعد از اقدام پژوهی
و در نهایت می توان عوامل موثر در پیشـــرفت و بهبود وضـــعیت عالقه ی دانش آموزان به درس امال را در نمودار
درختی زیر خالصه کرد.
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نمودار درختی،
عوامل موثر در
عالقه مند
نمودن دانش آموزان به درس امال
نتیجه گیری:
می دانیم که مشکالت یادگیری کودکان ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی ،خانوادگی ،اقتصادی ،تغذیه ،بهداشت و
مسائل مربوط به محیط آموزشی و  ...دارد  .دانش آموزی که در نوشتن ضعف دارد با واکنش های نامناسبی از طرف
والدین و معلمان مواجه می شود که در نهایت باعث تنفر از مدرسه و عدم عالقه به آموزش می شود.
ممکن ا ست که دانش آموزان ما از ا ستعدادهای نهفته ای برخوردار با شند ،اما به دلیل اینکه محیط آموز شی و نحوه
ی تدریس و کالســداری ما برا ی آنها جذابیت کافی نداشــته باشــد ،این اســتعدادها در آنها بالقوه بماند و فرصــت
شکوفایی پیدا نکند .همچنین می دانیم که یک سر مشکالت نوشتن و امالی کودکان ،ممکن است به خاطر تدریس
ناکافی و نادرســت معلم و یا کم حوصــلگی او در اســتفاده از شــیوه های نوین و فعال باشــد ،دانش آموزان هم از
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.
از طرف دیگر کمتر دانش آموزی پیدا می شــود که از زنگ ورزش گریزان باشــد و به بازی عالقه ای نداشــته باشــد.
همانگونه که می دانیم تحرک ری شه در سر شت ان سان دارد و باعث ر شد و سالمت و ن شاط او می شود .پس به این
فکر افتادم تا مشـــکل عدم عالقه ی دانش آموزانم به درس امال را با تلفیق امال با دروس دیگر بهبود بخشـــم .طبق
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نظرات شــاه محمدی( ،)1398اســپروز(،)1398بالغی زاده( ،)1398جلیلی( ،)1398اســالمی و همکارانش(،)1396
م صلح وهمکارانش( ،)1395رحیمی و همکارانش( ،)1394ابوب صیری( ،)1394ا سمعیلی( )1394و آتین( )1388که
همگی در تحقیقات خود به تاثیر مثبت بازی و ورزش بر یادگیری تاکید داشتند به فکر طراحی بازی های ورزشی –
امالیی افتادم  .بعد از اجرای این بازی ها در زنگ های امالیی  ،دانش آموزان گریزان از درس امال  ،هر روز صــبح که
به مدرسـه می آمدند ،با اینکه می دانسـتند آن روز امال ندارند ،در خواسـت می کردند که یک زنگ را به انجام بازی
های ورزشـــی – امالیی اختصـــاص دهیم .به عالوه نمی توان نادیده گرفت که بازی میدان تمرینی برای آموزش
مفاهیمی همچون دو ستی ،ایثار ،صبر و ا ستقامت هم ه ست و تمام رغبت ها  ،هیجان ها و عواطف و گرایش های
فطری کودک را جهت می دهد.
ا ستفاده از و سایل کمک آموز شی ،تغییر کیفیت و کمیت تکالیف و هم چنین تلفیق با نقا شی و کارد ستی و تمرین
وتکرار به شــیوه ای جدید ،روش دیگری بود که برگزیدم و اســتفاده از این روش ها با نظرات شــاهمحمدی(،)1397
ذوالقدر ن سب و همکارانش( ،)1394زارع و همکاران( ،)1393صفوی( ،)1393شعبانی( ،)1389ذوافقاری( )1372و
قورچیان( )1371همســو بود .بنابراین تصــمیم گرفتم تا نوعی از بازی ها را طراحی کنم که در آن به تکرار و تمرین
پرداخته شــود .منچ مارپیچی ،مارو پله ی فارســی ،مســابقه ی دوچرخه ســواری و  ...همگی بر انواع مختلف تکرار و
تمرین در نوشتن تاکید دارند.
همانگونه که می دانیم اهداف امال در دوره ی ابتدایی شــامل آموزش نوشــتن کلمات کاربردی برای دانش آموزان و
آموزش شــیوه ی نگارش حروف و کلمات و افزایش خزانه ی لغات آنها و همچنین ارزشــیابی از آموخته های دانش
آموزان می با شدکه بازیهای نو شتاری  ،امالهای ت صویری و بازی های ورز شی – امالیی همه ی این اهداف را تحت
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
ی خود داشته باشیم و سعی کنیم تا هیچ کدام از دانش آموزان کالسمان جا نمانند.
پیشنهادات:
الف)پیشنهاد به معلمین
 –1درارائه فعالیت های مهارتی به دانش آموزان همیشه تفاوت های و توانایی مهارتی آنان را مدنظر داشته باشید .از
همه ی دانش آموزان توقع یکسانی نداشته باشید.
 -2در نگارش طرح درس و چگونگی ارائه ی مطلب  ،از تنوع بیشـــتری اســـتفاده کنید تا از تواناییهای متنوع دانش
آموزان بهره بگیرید.
 -3ســعی کنیدتا فعالیتهایی را طراحی نمایید تاچند حوزه ی یادگیری و آموزشــی را همزمان داشــته باشــد مثالً
ریاضی ،علوم ،هنر و ورزش.
 -4موضوعات درسی را با تربیت بدنی تلفیق کنید زیرا کار گروهی ،موجب افزایش میزان یادگیری می شود.
 -5برای جذابیت بخ شیدن به کالس خود گاهی آن را در حیاط مدر سه و مکانی دیگر ت شکیل دهیم و از شیوه های
جدیدی برای تدریس خود استفاده کنیم تا برای دانش آموزان تازگی داشته باشد.
ب)پیشنهاد به والدین
 -6کارکودکان را راحت کنید .داد نزنید ،تهدید نکنید و رشوه ندهید.
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 -7جایی آرام  ،روشن و به دور از وسایل الکترونیک و سر و صدا برای انجام تکالیف فرزندتان مهیا کنید.
 -8تکالیف را تبدیل به بازی کنید.
 -9سعی کنید همزمان با کودکتان کارهای خود راانجام دهید تا کودک تقا ضا ندا شته با شد که تمام مدت پیش او
بنشینید تا تکالیفش را انجام دهد.
ج)پیشنهاد به مدیران و ادارات آموزش و پرورش
 -10حیاط و دیوارهای مدر سه ف ضاهای آموز شی ب سیار منا سبی ه ستند .می توان از آنها برای ایجاد تحرک و هم
چنین آموزش استفاده کرد.
 -11در تدوین برنامه ی درسی سرفصل ها به گونه ای انتخاب شوند که امکان در هم آمیختن آنها باشد و از طرفی
فر صت کافی برای معلم خالق در بودجه بندی ساالنه در نظر گرفته شود تا فر صت کافی دا شته با شد ،پس باید از
کمیت کاست و بر کیفیت افزود.

منابع :
آتین ،مریم( .)1388نقش تربیت بدنی و ورزش در بهداشـــت روانی و رشـــد فکری دانش

-1
آموزان.

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

-2

فردی دانش آموزان ،اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران.
ا سالمی ،صدیقه؛ قربانی ،لیال( .)1396تاثیر ورزش صبحگاهی بر پی شرفت تح صیلی دانش

-3

آموزان دختر پایه اول ،دوم و سوم ابتدایی.
ا سمعیلی ،ر ضا؛ اعظمی ،م صطفی؛ ذوالقدرن سب ،مح سن ( .)1394تاثیر و اهمیت ورزش بر

-4

تعلیم و تربیت دانش آموزان دوره ی ابتدایی ،کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مالزی.
اســپروز ،محمدامین( .)1398اســتراحت ذهن ،مجله ی رشــد مدرســه ی فردا ،دوره ،15

-5
شماره 26 :8و.27
-6

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

شماره .7 : 7
-7

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

-8

ذوالقدر ن سب ،مح سن؛ ا سمعیلی ،ر ضا؛ مرادی ،مح سن( .)1394بهره گیری از و سایل کمک آموز شی و تاثیر

مثبت آنها در یادگیری دانش آموزان دوره ی ابتدایی ،دومین همایش علمی پژوهشــی علوم تربیتی و روانشــناســی
آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
-9

ذوالفقاری ،طوبی(  .)1377بهبود کیفیت آموزش عمومی ،ماهنامه آموزشی رشد آموزش ابتدایی،تهران :دفتر

انتشارات کمک آموزشی ،سال دوم ،شماره .14
 -10رحیمی ،محمد؛ صادقی ،نوید؛ صادقی ،کامبیز؛ویسی ،پوریا ( .)1394تاثیر ورزش بر یادگیری و حافظه دانش
آموزان دوره ی ابتدایی ،سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،تهران.
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 -11زارع ،اف سانه؛ افالکی فرد ،ح سین ( .)1393تاثیر و سایل کمک آموز شی بر یادگیری دانش آموزان ،نخ ستین
همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی.
-12

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

21و.22
 -13شاه محمدی ،نیره ( .)1397معلم بازتابنده کیست؟ ،رشد آموزش ابتدایی ،دوره  ،21شماره .15 :8
 -14شعبانی ،حسن ( .)1389مهارت های آموزشی وپرورشی (روش ها و فنون تدریس) ،جلد اول ،تهران :انتشارات
سمت.
 -15صــفرزاده افروزی ،معصــومه ( .)1397چگونه باطراحی تکالیف تصــویری و بازی های خالقیتی معلم ســاخته،
ضعف نوشتاری «ماهان» دانش آموز پایه ی دوم ابتدایی را بهبود بخشیدم؟
 -16صفوی ،امان اله ( .)1393کلیات و روش ها و فنون تدریس (متن کامل) ،چاپ  ،15نشر معاصر.235-237:
-17

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

تعلیم و تربیت شماره  ، 30سال هشتم  ،شماره ی .2
 -18مصلح ،مهدی؛ نوری ،محمد؛ همتی  ،مصطفی؛ نوروزی ،حامد( .)1395تاثیر ورزش در یادگیری دانش آموزان،
اولین کنفرانس ملی یلفته ها ی نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه ی سالمت ،نشاط اجتماعی ،کارآفرینی و قهرمانی
 ،اهواز ،اداره ی کل ورزش جوانان استان خوزستان.
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
تاریخ پژوهش:سال تحصیلی 97-98
افزایش رغبت به یادگیری لب خوانی در دانش آموز ناشنوا به کمک تئاتر درمانی مبتنی
بر اصل رونت (RONET Principle
اهداف پژوهش:
 -1افزایش عالقمندی دانش آموز ناشنوا به یادگیری لب خوانی
 -2پرورش قدرت و جسارت کالمی در دانش آموز ناشنوا
 -3ترغیب همکاران مدرس در زمینه ناشنوایی به روش های نوین آموزش لب خوانی در کنار زبان سنتی ناشنوایان(زبان
اشاره)
پرسش های پژوهش:
-1آسیب ها در برنامه آموزش لب خوانی و علل پایین بودن رغبت ناشنوایان بالخص دانش آموزان ناشنوا به این برنامه
آموزش لب خوانی چیست؟
-2راهکارهای افزایش میزان مشارکت دانش آموز ناشنوا در برنامه لب خوانی کدام است؟
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-3چگونه می توان رغبت دانش آموز ناشنوا به یادگیری آموزش لب خوانی را افزایش داد؟
تبیین مساله در وضعیت موجود:
یکی از برنامه های نوآورانه که حکایت از نگاهی متفاوت و غیر سنتی به آموزش ناشنوایان دارد به ویژه در حوزه لب
خوانی تئاتردرمانی مبتنی بر اصل رونت است(کالرک.)2016،
آموزش لب خوانی تنها ابزاری است که کمک می کند تا ناشنوایان راه ارتباط با جامعه اکثر -که همه شنوا هستند و
همچنین الزمه تحول این جامعه (ناشنوایان) است را فراگیرند.هدف از تحول جامعه ناشنوایان صرفا تحول در خود آن
جامعه نیست بلکه تحولی است که در همه زمینه ها جامعه ناشنوایان را تحت پوشش قرار دهد(موالنا)1392،
یک مساله مهم این است که اصوال ناشنوایان رغبتی به جامعه شنوا ندارند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند تا قوام
ناشنوایی را با قوام شنوایی در یک تراز یکسان مشاهده کنند .به همین علت ارتباط آنان با جامعه شنوا آنچنان که
باید نیست و در مراتبی به حد صفر است(اقتباسی از مومنی پور)1393،
از آنجا که آموزش لب خوانی عنصر کارزار این تحول است قسمت اعظم آن باید توسط یک معلم زبده و یک روش
نوین جذاب برای ناشنوایان صورت بگیرد(ساتیوان)2016،
لذا باید روش های نوین آموزشی برای ناشنوایان را پیدا کرد و به معلمان عرصه آموزش ناشنوایان آموزش داد و بستر
عملکرد جدیدی را برای دانش آموزان ناشنوا پدید آورد .به عبارت دیگر آموزش لب خوانی باید یک رکن اصلی در
آموزش ناشنوایان مبدل شود(ساتیوان )2016،
پس از شکل گیری اولین انجمن های آموزش ناشنوایان و انجمن های تحولی ناشنوایان در سال  2006و به دنبال آن
ایجاد آموزش های رسمی ناشنوایان با رویکرد تحول به سمت جامعه شنوا در سال(2009مستند به اساسنامه کانون
های جامعه ناشنوایان بند ) 6تاکنون طرح های مختلفی با هدف وارد ساختن ناشنوایان به جامعه افراد سالم صورت
گرفته که تئاتر درمانی اصل رونت به عنوان جدیدترین طرح آموزشی برای آموزش زبان ارتباطی با جامعه سالم در
سال  2014در دانشگاه خصوصی گالودت امریکا مخصوص ناشنوایان از جمله این طرح هاست.
مشکل عدم استقبال ناشنوایان باالخص دانش آموزان ناشنوا از برنامه آموزش لب خوانی در صورت ادامه از سه جنبه
آسیب زاست:
اول آنکه ناشنوا در جامعه خودش دچار دمانس اجتماعی و تحولی می گردد .دوم اینکه سهم موفق ناشنوا در جامعه
رو به کاهش و دیگر اینکه نمی توان الگوریتم موفقی برای حضور ناشنوایان ترسیم کرده و در نهایت اینکه این نوع
دیدگاه یک ضربه محکم تر به جامعه ناشنوایان خواهد زد و آن نارسیسم اجتماعی به جامعه ناشنوایان است که تحت
هیچ شرایطی حاضر به ترک اقلیت خود و بازتاب فرهنگی خود نخواهند بود که این خود جدی ترین اسیب
است(.کارست )2017،
بر اساس گزارش های اعالم شده هر ساله در مجمع کشوری ناشنوایان از زمان اولین اجرای برنامه آموزش لب خوانی
به صورت غیر رسمی تا کنون تنها  %30جامعه ناشنوایان و  % 15جامعه دانش آموزان ناشنوا حاضر به جذب در برنامه
آموزش لب خوانی شده اند که بر خالف پیش بینی های انجام شده امر مطلوب جذب برای آموزش لب خوانی و
استمرار آن صورت نگرفته است.
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بر همین اساس در تاریخ11ا7ا 97و 18ا7ا 97تاریخ جمع بندی مشاوره ای بیوکلینیکال دانش آموزان مرکز امید
انجام شد در هر دو مرحله دانش اموز ناشنوای مرکز ما فائزه قرایی سطح خوبی نداشت.از انجایی که فائزه تنها معلول
ناشنوای مرکز ما بود و من خودم نیز ناشنوا بودم اهتمام ویژه تری برای بررسی وضعیت فائزه داشتم.
منابع گرداوری داده ها و اطالعات:
اینجانب پس از قطعی شدن موضوع مورد تحقیق ابتدا دانسته های بیو کلینیکال را که شامل سه بعد
-1مشاهده رفتار
-2مشاهده پرونده تحصیلی
-3ازمون ارزشیابی تشخیصی
بود انجام دادم و شاخصه های رفتار فائزه برای تایید اینکه وی دارای مشکل ارتباطی و عدم استفاد از هیچ راهی برای
ارتباط است با جمع بندی به الویت به شرح ذیل استخراج نمودم:
-1عدم تالش برای ارتباط کالمی -2عدم توجه به محیط -3عدم همکاری با معلم -4پرخاشگری دز پایین
و پس از جمع بندی فاکتورهای فوق
مصاحبه با کادر تخصصی اشخاص در دو بعد
-1کارگروه اموزشی شامل
مدیر محترم مرکز- -معاونت محترم مرکز - -همکاران محترم مرکز -همکاران سال گذشته که معلم فائزه بوده اند-
معلم فعلی فائزه- -جناب آقای کریم زاده کارشناس مسئول واحد ناشنوایان- -سرکار خانم فروا ساالری کارشناسمسوول واحد ناشنوایان
-2کارگروه خانواده و اجتماعی
والدین فائزه- -روسای کانون ناشنوایان استان خراسان رضوی- -اعضای کانون ناشنوایان شهرستان نیشابور- -مرکزمطالعات تئاتر مکتب تهران-دانشکده هنرهای دراماتیک
اینجانبب مطالعه میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه های انالین در مرکز تحقیقات ناشنوایان گالودت امریکا اطالعات را
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
مناظر خانواده،مدرسه(آموزش)،جامعه به شرح ذیل استخراج شد.
بخش

نقاط ضعف و عوامل اثر گذار

خانواده

-1عدم حوصله کافی برای اموزش لب خوانی به ناشنوا
-2عدم تمایل خانواده برای یک ریسک جدید و اعتقاد به اینکه زبان اشاره
کافی است.
-3نارضایتی و عدم پذیرش اینکه فرزندشان مشکلی دارد فلذا تالشی هم
برای بهبودی ا انجام نمی دهند.
 -4عدم همکاری خانواده با اولیا ی مدرسه به جهت پیگیری استفاده از
سمعک.خدمات گفتار درمانی و اموزش لب خوانی

مدرسه

-1عدم وجود یک متد صحیح و مدون اموزشی
-2عدم تربیت معلمان زبده برای اموزش این روش به ناشنوایان
-3عدم وجود کتابهای کافی و وافی در این حوزه لب خوانی و لغات مهم
که برای ناشنوایان کاربردی باشد
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-4حاکمیت روش های خشک و سنتی در اموزش زبان اشاره و لب خوانی
در مدارس ناشنوایان
جامعه

-1عدم فرهنگ سازی برای جامعه که بتواند بپذیرد که فرد ناشنوا هم می
تواند با کمی صبر و درایت لغات را بفهمد
 -2عدم صبر و تحمل افراد شنوا در برخورد با فرد ناشنوا به علت درک
معنایی پایین از سمت ناشنوا
 -3عدم استخدام ناشوایان در ارگانهای ارتباطی و زمینه سازی برای القای
اینکه ناشنوا نمی تواند در ارتباطات موفق عمل کند

راه حل اجرایی و روش انجام آن:
تئاتر درمانی اصل رونت(رویارویی)
تئاتر درمانی مبتنی بر اصل رونت در سال  1997توسط جان اسمیت رونت روانپزشک اتریشی برای درمان سکوت
های انتخابی و سوگ های شدید و سرانجام به خدمت درمان مسائل اجتماعی (مثل حضور معلوالن در جامعه ) درامد.
روش کار رونت تنها یک اینه بود که فرد باید در مقابل ان می نشست و طریقه درمان به معنای عدم حضور درمانگر
در صحنه است که فرد باید با خودش صحبت کند.این اصل ساده را رونت نوعی تقابل و رویارویی شخصی فرد با
خودش می دانست و اینکه فرد بتواند در اینه با خودش صحبت کند و عکس العمل نشان بدهد را نوعی رهایی بزرگ
از کام اسیب های روانی به شمار می اورد.
این خدمت بزرگ رونت به تئاتر درمانی که در ان فرد باید با پرسونای خودش نقش بازی کند به عبارتی فرد تک
پرسونا یا تک نقش است و تمام مونولوگ ها در واقع مخاطب ان خود شخص می باشد باعث شد تا هنر در دمت
درمان بشر واقع شود .و از همه مهم تر تئاتر را وارد یک زیر بنای مهم تر به نام درمان می کرد.
طول مدت زمان این رویاروویی بر حسب نوع مشکل فرد از  6تا  15جلسه به طول می انجامد(.یثربی )1396،-
اینجانب با کمک اصل همین رویارویی در مدت  15جلسه برای اموزش لب خوانی برای فائزه به شرح ذیل اقدام
نمودم.تئاتر درمانی رونت بر سه اصل استوار است:
-1جایگشت اینه -2 -رودررویی با اینه –پذیرش اینه-3 -برون ریزی
تئاتر درمانی رونت با فائزه به شرح مختصر ذیل برنامه ریزی کردم:
شرح اجرای راهکار انتخابی:
-1تهیه وسایل مورد نیاز
در این بخش وسایل مورد نیاز اعم از آینه ،صندلی چرخان،مونوپاد برای فیلم برداری و تست –چارت تهیه شد.
نظارت: 1-1در این مرحله از مدیریت محترم مرکز و استاد ارجمندم دکتر استیالیی برای وسایل و کیفیت وسائل
مورد نیاز را چک کردم.
-2پیدا کردن زاویه مناسب برای نصب آینه
با استفاده از روش کنست در فیزیک و مساحت و ارتفاع اتاق بهترین زاویه نصب آینه و هم چنین فاصله اندیس آینه
تا صورت محاسبه و سپس آینه در زاویه ای  85درجه ای با اندیس  20نصب شد.
نظارت :1-2در این مرحله از استاد ارجمند جناب اقای شکوهمند متخصص در رشته فیزیک درخواست کردم با توجه
به کارایی از محل نصب اینه دیدن کنند و محاسبات دقیق تری را انجام بدهند.
تعدیل :2-1محل های مختلفی در اتاق محاسبه شد تا بهترین جایگشت از اینه حاصل شود.
-3ترغیب کردن فائزه به صحبت در برابر آینه به صورت بی هدف
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نظارت :3-1از مدیریت محترم درخواست کردم تا با حضور معلم فائزه در اتاق موافقت کند تا فائزه احساس غریبی
نکند و در عین اینکه بر کار نظارت داشته باشند تا موارد مشکل دار از بعد سوم نظاره شود.
تعدیل :3-1برای اینکه فائزه اخت گیری اش با اینه بیشتر شود و راحت تر شود من و معلم فائزه نیز در دو اینه مجزا
و جدا با فاصله از اینه اصلی شروع به حرف زدن کردیم تا فائزه بتواند کار ما را تلید کند و بداند مثل یک بازی است.
در این مرحله از فائزه خواستم که فقط در برابر آینه صحبت کند .میخواستم فائزه با فضای کار یک شناخت بیوفیزیکال
پیدا ند و چیزی که مهم است این است که اخت گیری با آینه هدف ما در این مرحله بود
 -4ترغیب کردن فائزه به صحبت در برابر آینه به صورت با هدف
نظارت :4-1کتاب درسی فائزه در زنگ فارسی در محل اتاق و با همراهی معلم وی اموزش داده شد همچنین گفتار
درمان مرکز برای سنجش صحت حروف ادا شده ناظر بر اجرای مرحله بودند.
در این مرحله از فائزه خواستم که با کلماتی که برای او مینویسم در مقابل آینه بایستد و بخواند اینجا هم درست
خوانی مدنظرم نبود بلکه فائزه تنها بداند آینه برای صحبت کردن و خواندن کلمات است.
تعدیل :4-1من هم در یک اینه در فاصله با فائزه متنی را از یک کتاب میخواندم تا فائزه بداند این یک عملکرد همزمان
است و احساس اجبار تکلیف نکند.
-5کلمات آشنا و لب خوانی آنها همزمان با فائزه در آینه
در این مرحله اولین استارت استاندارد کار را زدیم و من با فائزه هم زمان لب خوانی و ادای کلمات را انجام دادیم.
نظارت :5-1مدیر مرکز و همچنین گفتار درمان مرکز در این مرحله نظارت کردند که بتوانیم میزان صحت ادای
کلمات و پیشرفت فائزه را بسنجیم.
تعدیل :5-1با مشارکت سایر بچه ها در اینه خوانی فائزه را ترغیب بیشتری کردیم تا مثال کلمات فالن دوستش را در
اینه بازگو کند ما توان دیداری را در این مرحله تسهیل کردیم.
 -6کلمات ناآشنا و لب خوانی آنها همزمان با فائزه در آینه
برای کنترل و تمرین حرکت لبهای فائزه و هم چنین عادات بصری فائزه به حرکات مختلف لب ها کلمات غیر معمولی
را برای فائزه در آینه صحبت کردم تا بتواند مثال حرف ب یا حرف ک را لب خوانی کند .
نظارت 6-1در این مرحله گفتار درمان مرکز را ناظر بر عملکرد قرار دادیم تا میزان پیشرفت فائزه و توان بصری او در
بازشناسی ادا و اصوات تصادفی سنجش و موارد خاص بازنگری گردد.
تعدیل  6-1در این مرحله برای اینکه فائزه دچار استرس نشود کلمات اشناتر به کلمات اولیه را تکرار می کردم تا
فائزه به اضطراب بازشناسی غلبه کند.و بعد که مسلط می شد کلمات نااشناتر را انتخاب می کردم.
-7تلفیق متون آشنا و ناآشنا با لب خوانی همزمان در آینه
نظارت  7-1در این مرحله از مدیر و گفتار درمان و معلم فائزه درخواست کردم تا با بررسی ظرفیت گفتاری و ادای
کلمات فائزه و فهم گفتار وی با توجه به سالمت شنوایی ایشان مرا یاری کنند.
تعدیل  7-1برای اسانتر شدن کار ابتدا متون اشنا میزان بیشتری از متن را در بر می گرفت تا فائزه تقویت شود و
احساس کنجکاوی وی به کشف کلمات و متون جدید افزایش یابد.
سپس متون آشنا و نا آشنا را ترکیب کردم تا یک روند چرخشی غیر شرطی برای حرکات لب خوانی فائزه به وجود
بیاورم و ذهن فائزه را در یک چرخش غیر همسان تنظیم کنم.
-8تشویق فائزه برای خواندن و درک متون تلفیقی از روی حرکت لبها بدون کمک آینه
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اکنون آینه را برداشتیم و فائزه با نگاه رو در رو لب خوانی را بایستی انجام میداد بدون کمک اینه و حتی اشارات من
به بعضی کلمات.
نظارت  8-1در این مرحله تنها ناظر مدیر مرکز و گفتار درمان بودند تا فائزه تمام عزم خود را جزم کند که بدون یاری
و راهنمایی معلم یا اشنا بودن چهره معلم که حدس را برای فرد ناشنوا اسانتر می کند در یک شرایط کامال واقعی کار
را انجام دهد.
تعدیل 8-1
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.
نتیجه گیری:
تئاتر درمانی روشی است که می تواند شاهراه اموزش هایی باشد که نیازمند فزون طلبی در بخش فرد گراییست.این
پژوهش نشان داد که می توان از نوعی جستار هنری به جستار درمانی یک طیف درمانی را طی نمود .
در این پژوهش تالش انسان در نوع ناشنوایی به نوعی مبارزه بی بدیل در راستای تالطم های ناشی از دمانس مشاهده
شد.فائزه نماینده همه ناشنوایانی بود که تا پیش از این نمی تونستند بر این انحصاریت غلبه کنند نه برای ناتوانی که
برای ترس .ترس از پریدن از مکانی که بعد ان مشخص نیست.در حین کار با فائزه به یاد اوردم سالهای گذشته که
هیچ کس از ان ناشنوایانی که می شناختم نتوانستند بر این دمانس چیره شوند و حاال می توانم خستگی سالها کار
در حوزه ناشنوایان را اینگونه تعدیل کنم که توانسته ام راهی بیابم که ناشنوایان وطن در جستجوی ان به جستجوی
فرامرزی نباشند.که می شود در همین خاک بذر تالش کاشت و هیچ ناشنوایی بعد از این نخواهد توانست که بگوید
:تالش کردم و نشد.
بزرگترین نتیجه این پژوهش که خستگی سالها ممارست در کنار ناشنوایی را برایم اسوده ساخت این بود که توانستم
رویایی را به واقعیت بدل کنم که در دنیای کوچک ناشنوای مدرسه امید منطقه احمد اباد بذری شکفته است که فردا
حاصل ان در روزهای اینده فائزه روشن خواهد شد انشاهلل
یشنهاد:
این پژوهش اگرچه خود مامن پیشنهادات و راهکارهای زیادی خواهد بود اما بنده با توجه به اینکه تجربه ناشنوایی
انهم در طول  20سال را درکارنامه زندگی خود دارم و نیازمندی  20ساله ام به لب خوانی چه در این مقطع چه در
عرصه های دیگر هرگز به بی نیازی بدل نشد با توجه به رهاورد تحقیقاتی این اثر پیشنهادات زیر را در این حوزه
کارامد می بینم:
*تهیه و تدوین کتاب اموزش لب خوانی با کمک اینه
*دوره های جامع تربیت معلم در باب روشهای نوین اموزشی
*استفاده از روشهای متودیک تئاتر درمانی که نه در حوزه ناشنوایان که برای سایر معلولیت ها نیز کارامد است.
*گنجاندن بحث اینه خوانی در ساعت های زبان اموزی دروس ناشنوایان که کمک شایانی به بهبود گفتار ناشنوایان
خواهد کرد.
*کمپ انجمن والدین ناشنوایان به جهت تبادالت تجربه های والد مدار
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*تاسیس شبکه هماهنگی سازمان نهاد ناشنوایان به جهت اعتالی هر چه بیشتر خدمات ناشنوایان و دوره های
تجهیزات اطالعاتی برای این قشر
منابع :
ناشنوایان و تحول،رافائل اسمیت،دکتر علی تمدنی ،امیرکبیر،تهران ()1390
تئاتر درمانی نوین ،امیل واتسون،چیستا یثربی،قطره ،تهران()1394
من یک ناشنوا هستم،الهام مومنی پور،اعتقاد ما ،مشهد()1393
تئاتر در خدمت درمان،فرانکلی ساتیوان،لیلی گلستان مقدم ،قطره ،تهران()1395
ناشنوایی و چالش های ان،کارن استفانی،کیومرث گیتی ،دانا،تهران()1391
تئاتر و چهره،لیلی گلستان،نی،تهران()1396
تئاتر در بستر دمانس ،چیستا یثربی،ذوالقلم،تهران ()1396
جامعه و تحول مدنی معلوالن،رافائل اسمیت،دکتر علی تمدنی،قطره،تهران()1390
رویکردهای نوین تئاتر ،امیلیانا کالرک ،چیستا یثربی،هنرهای دراماتیک ،تهران()1396
پژوهش هایی نو بر روش های نوین ارتباطی،دکتر علی لعل نظامی ،نی،تهران()1395
فرهنگ ارتباطات،پروفسور حمید موالنا ،امیر کبیر ،تهران()1392
ارتباطات نوین در جامعه امریکا-خط مشی دانشگاهها،پروفسور حمید موالنا،نی،تهران()1396
آسیب های فرهنگی دمانس ،استفانی کالرست جی،روزبه گلستان،قطره،تهران()1396
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همکاران  :منیژه بیدار،فرناز ایمانپور
اقدام پژوه :عفت یاسی
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
تاریخ پژوهش  :سال تحصیلی 97-98
چگونه توانستیم سازگاری دانش آموزان دختر پایه نهم را بهبود بخشیم؟
هدف :تقویت سازگاری دانش آموزان
پرسش پژوهش:
چگونه می توانیم سازگاری دانش آموزان را در ابعاد عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی بهبود بخشیم ؟
تبیین مسأله در وضعیت موجود:
ازسال  89درسمت مشاور مدرسه در مدارس شهرستان درمیان مشغول ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و
والدین هستم .پس از مدت کوتاهی از شروع سال تحصیلی  ، 97-98دبیران از سازگاری کم دانش آموزان  ،شاکی
بودند .این موضوع در جلسه شورای دبیران که به منظور تحلیل و بررسی شرایط مذکور برگزار شده بود ،جهت بررسی
مطرح شد .موضوع عدم سازگاری دانش آموزان با محیط آموزشگاه و عدم رعایت قوانین آموزشگاه در تمامی کالسها
مشاهده میشود و این مسأله به منظور بررسی بیشتر و انجام اقداماتی جهت بهبود شرایط به گروه پژوهش آموزشگاه
( متشکل از مدیر ،معاونان و مشاور) محول شد .پس از بررسی اجمالی شرایط موجود با همکاری همیاران مشاور هر
کالس ،عوامل ایجادکننده ناسازگاری دانش آموزان طبق اظهارات خودشان به شرح زیر مشخص گردید:
 .1عوامل جسمانی نظیر کم خوابی ،تغذیه نادرست و بد ،خستگی روانی
 .2عوامل روانی_اجتماعی نظیر فقر ،از هم پاشیدگی کانون خانواده ،بیکاری سرپرست خانوار
 .3عوامل تربیتی نظیر الگوی نادرست  ،حمایت افراطی،کمبود ارتباط
 .4فشارهای ناشی از رقابت ناسالم
 .5داشتن نظام باوری نادرست
همه موارد فوق باعث شد که انجام اقداماتی در زمینه ارتقای سازگاری دانش آموزان ضروری به نظر برسد .باتوجه
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
های نهم آموزشگاه با  22دانش آموز در این قرعه انتخاب گردید.

منابع گردآوری داده ها و اطالعات:
به منظور جمع آوری داده ها جهت توصیف وضع موجود از شاخصهای کمی و کیفی استفاده شد،
که دادههای حاصل از آن به اقدام پژوه در پی بردن به دالیل مساله موجود یاری رساند.
برای بررسی های کیفی وضعیت موجود؛در ابتدای امر شرایط کلی کالس نهم مذکور با مصاحبه با مدیر و دبیران
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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تدریس دبیر ،به انجام فعالیتهای دلخواه می پردازند و این امر به گونه ای است که در مواردی دبیر برای ایجاد نظم
در کالس ،وادار به انجام اقدامات تنبیهی می گردد .بررسی های انجام شده در گفتگو با دانش آموزان و والدین آنها
مشخص کرد که اکثر دانش آموزان با مفهوم سازگاری با محیط بیگانه اند و تمایل دارند دبیران و مدیر آموزشگاه
متناسب با نظرات آنها مدرسه را اداره کنند واحترام به قوانین مدرسه و کالس از نظر آنها بی معناست و والدین نیز
این امر را حاصل برخورد معلمان با دانش آموزشان می دانند وحاضر به پذیرش مسئولیت تربیتی خود در قبال
فرزندانشان نیستند.
برای بررسی شاخص های کمی وضعیت موجود از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی سینها و سینگ()1993
استفاده شد .در ایران قدسی احقر فرم  55سوالی این مقیاس را در نمونه  3000نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف
تحصیلی مورد بررسی قرار داده است  .پرسشنامه حاضر  55گویه دارد و نمره گذاری آن به صورت صفر و یک می
باشد .سازندگان آزمون ضریب پایایی این آزمون در سه خرده مقیاس سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی را با
روش های دو نیمه کردن ،بازآزمایی و کودر ریچاردسون به ترتیب %95و  %93و  %94به دست آورده اند .همچنین
روایی محتوایی این آزمون را  20نفر از متخصصان روانشناسی تایید کرده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات:
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



داد که نمره سازگاری درصد باالیی از دانش آموزان باالتر از  27است ( .جدول  )1این موضوع بیانگر این موضوع است
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).
جدول  .1فراوانی نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون سازگاری عمومی
مقدار

تعداد

میانگین

درصد فراوانی

.
0 ≤ S ≤ 18
تحصیلی هم ضعف دانش آموزان در
های
هیجانی و سازگاری 36
سازگاری اجتماعی ،سازگاری 21.1
4
مقیاس≤ 19
بررسی خردهS ≤ 27
.



78.9مقیاس ها به یک نزدیک تر باشد ،بهتر است ( .جدول
 15هرچه میانگین خرده
ابعاد28سازگاری تأیید شد.
هریک از این≤S
)2میانگین نمره آزمودنی ها در سازگاری عمومی هم میزان باالیی رانشان می دهد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره ازمودنی درپیش آزمون سازگاری کلی وخرده
مقیاس ها
خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سازگاری عمومی

35.8947

8.19

23

49

سازگاری تحصیلی

14.42

3.90

7

20

سازگاری اجتماعی

11.26

3.33

3

16

سازگاری عاطفی

11.21

2.97

6

15
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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.
جدول .3فروانی توصیفی نمرات آزمودنی ها در خرده مقیاس ها
خرده مقیاس

مقیاس توصیفی
نمرات

اجتماعی

عاطفی

تحصیلی

خیلی خوب

0

0

0

خوب

1

0

0

متوسط

2

1

3

ضعیف

3

1

4

13

17

12

خیلی ضعیف
راههای موقتی جدید و اجرای آنها:
19
19
19
جمع
 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
های انجام شده متوجه شدم که موارد زیر باید اجرا شود:
 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،
و :مهارت جرأت مندی و ابراز وجود،ز :آموزش های شناختی – رفتاری می باشد.
 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
ب :آشنایی والدین با شیوه های تشویق و تنبیه و تعدیل انتظارات و خواسته های غیرواقع بینانه والدین
 برگزاری جلسات آموزش همکاران
برگزاری جلسه توجیهی جهت ارتقاه سطح آگاهی دبیران نسبت به نقش کلیدی شان در ایجاد آرامش و یادگیری برای
دانش آموزان و آموزش روشهای جدیدتر و علمی تر برای کنترل کالس و تسهیل یادگیری در دانش آموزان .همچنین آشنا
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:


نتایج آماری بدست آمده پس از اجرای اقدامات پیشنهادی نشان داد که ضمن معنادار بودن تغییر میانگین نمره
سازگاری عمومی ،سازگاری دانش آموزان اندکی بهبود یافته است و این بهبود یافتگی در ابعاد سازگاری عمومی یعنی
سازگاری اجتماعی ،تحصیلی و عاطفی نیز قابل مشاهده است .جهت بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین ایجاد شده ،
آزمون  Tانجام گرفت .آزمون Tنشان می دهد که سطح معناداری اختالف میانگین ها کمتر از  0.05است .این به این
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معناست که اختالف نمره ایجاد شده  ،می تواند حاصل اقدامات انجام شده باشد .نتایج آزمون  Tنمره خرده مقیاس ها
در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون  Tنمره خرده مقیاس ها

9.8871

7.4814

8.68421

.000

18

15.168

پس آزمون

12.6437

9.7773

11.21053

.000

18

16.433

پیش آزمون

10.4310

8.0953

9.26316

.000

18

16.664

پس آزمون

16.3037

12.5384

14.42105

.000

18

16.093

پیش آزمون

ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

سازگاری سازگاری سازگاری

12.8685

9.6578

11.26316

.000

18

14.740

پیش آزمون

 14.025پس آزمون
18
.000
10.47368
8.9047
12.0427
به نظر می رسد می توان با اجرای اقداماتی ،موجبات بهبود سازگاری دانش آموزان و افزایش عملکرد تحصیلی آنها
را فراهم آورد.
سورگی ( )1397بیان کرد که آموزش مهارت های زندگی(با تأکید بر خودآگاهی) در بهبود سازگاری اجتماعی،عاطفی،
آموزشی دانش آموزان متوسطه اول تأثیرگذار است .همچنین باقرزاده و همکاران( )1397به این نتیجه رسید که
خودآگاهی تبیین کننده سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است .بنابراین می توان با آموزش مهارت
خودآگاهی ،میزان سازگاری دانش آموزان را بهبود بخشید .از سوی دیگر؛ بهادری خسروشاهی و حبیبی کلیبر()1396
در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه تأثیر
دارد و باعث افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان می گردد .نتایج پژوهش آذین و موسوی ( ) 1390نیز نشان داد
که بین عملکرد دبیران ،امکانات آموزشگاه و سبک مدیریت با سازگاری اجتماعی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود
دارد .با توجه به پژوهش های فوق ،به نظر می رسد اقدامات انجام شده ،تأثیرات مثبتی بر میزان سازگاری دانش
آموزان داشته است.
بحث و نتیجه گیری:
نتایج اقدامات انجام شده نشان داد که سازگاری عمومی دانش آموزان بهبود یافته است .خرده مقیاس های سازگاری
عاطفی ،سازگاری اجتماعی و سازگاری تحصیلی نیز تغییراتی در جهت مثبت داشته است .در این اقدام پژوهی به این
نتیجه رسیدیم که آموزش مهارت جرأت مندی و خودآگاهی با تقویت عزت نفس دانش آموزان تأثیر مثبتی بر
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
تا نگرانی ،موجب افزایش سازگاری عاطفی -آموزشی دانش آموزان گردید .ارائه آموزش های شناختی -رفتاری به
دانش آموزان ،موجبات تصحیح نظام باورها در دانش آموزان و تقویت تفکر منطقی را فراهم میآورد .آگاه کردن والدین
از نقش کلیدی شان در سازگاری دانش آموز و تالش برای تغییر نگرش آنها در جهت تعدیل انتظارات شان از دانش
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
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مناسب در خانواده  ،زمینه برای بهبود سازگاری دانش آموزان فراهم می گردد.این نتایج به نتایج پژوهش اسماعیل
پور و فرزانه همسو بود.
در بعد آموزشگاه؛ آگاه کردن دبیران از نقش عملکردشان در بهبود سازگاری دانش آموزان ،مدیریت رفتارهای معلم
در موقعیت های مختلف نظیر ارتباط عاطفی او مثل خنده و شوخی ،نگاه ،سالم و احوال پرسی ،یا پرسیدن درس و
نمره دهی ،انتخاب نماینده کالس ،روشهای تدریس معلّم ،پاسخگویی به سواالت و مشکالت دانش آموزان در باره
درس و دیگر مسائل یا عدم آن ،شیوه های ارزشیابی پایان نیمسال ،تعیین دانش آموزان برای کارهای خدماتی کالس
مثل آوردن گچ ،ماژیک و تخته پاکن ،نقشه و کره جغرافیا ،انواع تشویق ها و تنبیه ها ،اعمال تبعیض در برخوردهایش
با دانش آموزان یا عدم اعمال تبعیض ،شناخت دانش آموزان می تواند موجبات تقویت تا تضعیف سازگاری دانش
آموزان را فراهم آورد( .آذین و موسوی )1390،در نهایت این نتیجه حاصل شد که گرچه سازگاری دانش آموزان کمی
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:
 -1مدیران زمینه های افزایش عملکرد آموزشی معلمان خود را بهبود بخشند؛ چرا که معلمان دارای عملکرد آموزشی
بهتر موجب سازگاری اجتماعی بیشتر دانش آموزان می گردد.
 -2مدیران و مسؤالن مدیریت آموزشی تالش نمایند تا امکانات آموزشگاهی را در مدارس بیشتر نمایند و کمبودها و
نارسایی های موجود در زمینه وسایل کمک آموزشی و غیره را برطرف نمایند؛ زیرا کمبود امکانات آموزشی ناسازگاری
اجتماعی را بیشتر می سازد.
 -3مدیران مراکز آموزشی از سبک های مدیریتی مبتنی بر روابط انسانی صحیح ،احترام به نظرها و عقاید دانش
آموزان ،فضای محبت آمیز حاکم بر مدرسه ،مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت های آموزشگاه ،عدم تبعیض در
محیط آموزشگاه ،عدم سخت گیری استفاده نمایند.
 -4ویژگی های روان شناختی ،عاطفی ،بهداشتی و شغل والدین مورد مطالعه قرار گرفته و میزان تاثیر آنها بر سازگاری
اجتماعی دانش آموزان بررسی و ارزیابی شود و سهم عوامل مختلف خانوادگی ،فردی و آموزشی در میزان سازگاری
به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
 -5آموزش مهارت های زندگی در مدارس برای کلیه دانش آموزان اجرا گردد (.تالش در جهت ارائه درس مهارتهای
زندگی به عنوان یک واحد درسی در مدارس)
 -6کارگاه های اموزش والدین برای بهبود عملکرد خانواده ها اجرا گردد و با تشویق والدین شرکت کننده  ،شرایطی
برای حضور بیش از پیش والدین در این جلسات فراهم شود.
 -7با توجه به تأثیر سبک دلبستگی نوجوان در میزان سازگاری او ،الزم است آموزش های الزم به والدین کودکان
پیش دبستانی در زمینه داشتن سبک های فرزند پروری مناسب داده شود .
 -9کارگاه های آموزشی جهت آشنایی دبیران با نقش مؤثرشان در سازگاری دانش آموزان در قالب آموزش های ضمن
خدمت برگزار گردد.
 -10با اجرای برنامه های مذهبی نشاط آور  ،نگرش مذهبی نوجوانان تقویت گردد.
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 -11به وزارت آموزش و پرورش و خصوصاً ادارات کل آموزش و پرورش استانها ،پیشنهاد می شود ،از تدوین پایان
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.
 -12آموزش مهارتهای زندگی از طریق رسانه های گروهی از طریق ساختن فیلم یا سخنرانی ویا حتی برای گروه
سنی کمتر از طریق بازی و سرگرمی
 -13آموزش مدیریت استفاده از تلفن همراه به والدین و دانش آموزان
-12منابع ومأخذ:
 آذین ،احمد؛ موسوی ،سید محمود( )1389بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع
متوسطه شهرستان فریدونشهر.جامعه شناسی کاربردی .دوره  ،22شماره  .1صفحه 183-200
 اسماعیل پور،خلیل؛ فرزانه،اکرم( .)1397پیشبینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانشآموزان بر اساس ابعاد کارکردی
خانواده .نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی.سال .11شماره .44صفحه 103-118
 احقر ،قدسی ( .)1390بررسی نقش عوامل خانوادگی در میزان سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان
مقطع متوسطه کشور.فصلنامه خانواده و پژوهش.30-7، 8)13( ،
 باقرزاده نیم چاهی،صفورا؛ حسینی طبقدهی ،سیده لیال؛حافظیان،مریم )1397(.رابطه خودآگاهی و یادگیری
خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه .نشریه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی .شماره
.30صفحه 29-50
 بهادری خسروشاهی،جعفر؛حبیبی کلیبر ،رامین( .)1396تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و
سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه .نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی.سال .10شماره .39صفحه
173-151
 سینها ،ای .کی .پی .و سینک ،آر .پی ( . )1380راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی .ترجمه ابوالفضل
کرمی .تهران :مؤسس یه روان تجهیز سینا.
 سورگی ،معصومه ( .)1397نقش آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی .تهران.انتشارات دارالفنون.
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موضوع اقدام پژوهی:
چگونه توانستیم با بهره گیری از شیوه های تلفیقی در تدریس ، ،یادگیری دانش
آموزان را ارتقاء دهیم ؟
مرضیه حیدری،حمیده همایون ،میترا همایون ،مرضیه عبدالهی فرد
احد دانشمندی
سال تحصیلی 1397-98
چگونه توانستیم با بهره گیری از شیوه های تلفیقی در تدریس ،یادگیری دانش
آموزان را ارتقاء دهیم ؟
امام امیرمؤمنان علی ـ علیه السالم ـ « :ال ینفع اجتهاد بغیر تحقیقٍ».
«هر تالشی که در آن تحقیق و حقیقت جویی نیست ،بهره ای ندارد».

معجم الفاظ غرر الحکم ،ص 249

امروزه در پی گسترش روزافزون نظام های آموزشی و ایجاد تغییرات پی در پی در ساختار و برنامه های آموزشی
،ضرورت افزایش اثربخشی و کارایی تعلیم وتربیت بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است .از یک طرف دگرگونی ها و
تحوالت بسیار در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی سبب تغییر روش های تدریس و لزوم آشنایی معلمان با فناوری
های جدید آموزشی شده است .از طرف دیگر حفظ تداوم کیفیت و اثر بخشی تدریس مستلزم شناسایی مشکالت و
چالش های پیش رو و پیش بینی نشده است .هدف تمام برنامه های ضمن خدمت آموزش و پرورش ،راهنمایی ،
هدایت و توانمند شدن معلمان در جهت بهبود تدریس است .معلم حلقه ضعیف فرآیند آموزش و پرورش که باید مورد
کنترل و بازرسی قرار گیرد نیست بلکه در خط مقدم تعلیم و تربیت قرار دارد و هر اقدامی که بتواند به بهبود و مرمت
نقش بی بدیل معلم در فرآیند آموزشی و تربیتی کمک کند ( از جمله اقدام پژوهی ) گامی بزرگ در پیشبرد اهداف
نظام تعلیم و تربیت است .اقدام پژوهی ( پژوهش در عمل ) رویکرد سازنده ای در جهت گسترش توانایی های معلمان
در عرصه های گوناگون شغلی و حرفه ایی است .در حیطه آموزش و پرورش نیز این اندیشه گامی اساسی در جهت
اصالح و بهبود محسوب می شود که با تکیه بر توانایی ها و مشارکت عمومی به ثمر می رسد .با این رویکرد همه
معلمان می توانند به عنوان عنصری سازنده و فکور در جهت شناسایی مسایل و حل آن ها در محیط های آموزشی
سازمان دهی و به کار گرفته شوند .اقدام پژوهی این باور را در معلم تقویت می کند که می تواند برای مشکل و مساله
ای که با آن روبه رو شده است راه حلی بیابد مانند اختالالت یادگیری یک دانش آموز ،مشکالت رفتاری و انضباطی
شاگردان و ....در اقدام پژوهی معلم یکی از مسایلی را که با آن دست به گریبان است به عنوان موضوع تحقیقاتی بر
می گزیند و از راه های مطالعه  ،هم فکری و تبادل نظر با دیگر همکاران به فرضیاتی دست می یابد و آن ها را در
کالس به اجرا می گذارد و نتایج آن را بررسی می کند که تا چه حد در حل مشکالت مفید بوده است.با این توصیف
ضرورت واهمیت اقدام پژوهی در نظام آموزشی بیش از پیش نمایان می شود -1.یکی از راه های مناسب برای حل
مسئله است -2.پژوهش حین انجام کارهای مدرسه است -3.به راه های نو و خالقانه منجر می شود -4.باعث اصالح
وضع نامطلوب می شود -5فرهنگ پژوهش عمومی می شود -6.باعث رشد و بالندگی معلمان می شود -7راه حل های
تئوری جای خود را به راه حل های عملی و منطقی می دهد.
تدریس یکی از ابزارهای مهم یادگیری است که با به کارگیری روش های تلفیقی در تدریس می توان یادگیری را
تسهیل نمود .لذا معلم باید با توجه به هدف های آموزشی ،محتوای تدریس ،نیازها وعالیق دانش آموزان  ،امکانات
47

خالصه اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش 1398

موجود" زمان  ،فضا ،وسایل و "....تراکم دانش آموزی و ...مناسب ترین شیوه را برای یک تدریس مطلوب انتخاب کند.
آنچه که بایددر امر تدریس مورد توجه قرار گیرد چگونگی یک تعامل عالی ومؤثر بین معلم ودانش آموز است این
تعامل باید دارای جذابیت و هدفدار باشد ودانش آموزان بتوانند درآن نقش فعال ایفا کنند و قدرت تفکر آنها را بیدار
کند ودانستنی ها ی آن ها را سازمان دهی وکاربردی کند .یکی از شاخص های سند تحول بنیادین استقرار نظام
یاددهی – یادگیری است .دراین شاخص انتظار می رود مدارس در چارچوب طراحی آموزش مبتنی بر برنامه در درسی
ملی از راهبردهای یاددهی یادگیری فعال ( اکتشافی ،تعاملی و )....بهره گیرند .دراین فرایند بهره گیری از محیط
های متنوع یادگیری ،آزمایشگاه ،کارگاه ،فناوری نوین،انواع روش های ارزشیابی به ویژه عملکردی مورد تأکید است
 .باتوجه به شاخص های مهم ذکرشده که در آموزشگاه ما نیز مورد توجه می باشد  ،سعی شده به کار گرفته شود .در
اولین جلسه رسمی شورای دبیران یکی از مسائل مطرح شده در جلسه بررسی تحلیلی نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی
سال گذشته که مورد تأکید مدیر بود .نتیجه حاصل از مذاکرات جلسه این بود که آزمون جامعی در دومرحله برگزار
گردد تا عملکرد دانش آموزان به نتیجه مطلوب تر برسد در جلسه بعد شورای دبیران که برگزاری جلسه با دبیر
مطالعات آموزشگاه خانم صیادی بود موضوع جلسه روش های تدریس نوین مورد بررسی قرار گرفت که نکات ارزنده
ای از طرف خانم صیادی مطرح شد ومورد توجه همکاران قرار گرفت .دراین جلسه جرقه ای در ذهن من ایجاد شد
که شاید یکی از عوامل نتایج نسبتا خوب نتایج پیشرفت تحصیلی سال گذشته روش های تدریسمان بوده است وقتی
صحبت های همکاران را در بحث جلسه مشارکت داشتند می شنیدم به این نتیجه رسیدم که یکی از دغدغه های
اصلی آموزش می باشد با توجه به اینکه دانش آموزان این آموزشگاه اکثرا سخت کوش ودرس خوان می باشند ودر
آزمون ورودی موفق بوده اند چرا ما نتوانستیم نتیجه رضایت بخشی از پیشرفت تحصیلی کسب کنیم که پس از
بررسی عوامل گوناگون به این نتیجه رسیدیم که دوعامل در پیشبرد اهداف آموزشی مؤثراست  -1استفاده از روش
های تلفیقی در تدریس و نوین  -2جذابیت در آموزش .تصمیم گرفتیم که با همفکری ،همکاری  ،مشارکت و
مشورت یکدیگر و با استفاده از تجربیات مفید و ارزنده همکاران در نو آوری و تدریس در این اقدام پژوهی روی این
موضوع مفصل کار کنیم .وجود این مسئله وحل آن انگیزه اصلی ما برای انجام این اقدام پژوهی گردید .اهمیت وثمر
بخشی روش های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان ومحققین علوم تربیتی بوده است .تاریخچه
مطالعات نشان می دهد روش های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت
خاطر ،پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان مؤثر است  .این اقدام پژوهی بدین منظور انجام گرفته که در فرایند
تدریس وظیفه ی معلمان تنها انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت وشرایط مطلوب
یادگیری را فراهم نمایند وچگونه اندیشیدن وچگونه آموختن را به دانش آموزان بیاموزند ( مقرب الهی)1391 ،معلم
باید از میان روش های گوناگون تدریس بهترین روش را با توجه به زمان ،مکان وشرایط آموزشی انتخاب نماید والزمه
این امر آگاهی واطالع کافی درباره ی روش های تدریس به خصوص روش های تلفیقی وجذاب الگوهای تدریس می
باشد(صفری )1387،مهمترین ویژگی روش های فعال تدریس کمک به ایجاد و توسعۀ مهارت های تفکر و یادگیری
در دانش آموزان است .مهارت هایی که از این طریق حاصل می شوند مهارت های یادگیری مستمر ،همیشگی و
پایداری اند که به موارد مشابه تعمیم می یابند و در یادگیری های بعدی استفاده می شوند .ویژگی دیگر این روش
ها آن است که باعث می شود دانش آموزان در کنار کسب دانش ها و مهارت های یادگیری به مرور نگرش مثبتی به
علم و علم آموزی پیدا کنند .نگرش هایی چون کنجکاو بودن ،داشتن تفکر منطقی و باز بودن بینش و تفکر آنان برای
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پذیرش عقاید مدلّل و یافته های علمی .رشد این ویژگی ها عمالً به دانش آموزان فرصت می دهد تا هرچه بیشتر در
مسیر علم آموزی و دریافت بینش علمی گام بردارند (نقد علی و پناهی)1390،
تقسیم بندی روش های تدریس:
الف :روش های تاریخی :در این روش دانش آموز موجودی انفعالی است و معلم به عنوان انتقال دهنده ی اطالعات،
مسئولیت اصلی آموزش را برعهده دارد .او تالش می کند ذهن دانش آموزان را با انبوهی از مفاهیم ،اصول و
اصطالحات درس ها انباشته سازد و به این ترتیب رفتار آن ها را نسبت به قبل تغییر دهد .در این نوع روش تدریس،
برنامه ی درسی غیر قابل انعطاف است و معلم و دانش آموز به اجبار از محتوای مشخصی استفاده می کنند .معلم
تصور می کند که عامل اصلی تدریس ،خود اوست و به عنوان گنجینه ی معلومات در برابر دانش آموزان ظاهر می
شود .شاید به همین دلیل  ،به این گونه الگوها و روش ها  ،روش های معلم محور نیز می گویند
ب :روش های نوین :در این الگو دانش آموز و عالیق و توانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد و معلم تالش می
کند تا توانایی دانش آموزان را تقویت کند .معلم هنگام تدریس از وسایل و امکانات آموزشی زیادی استفاده می کند
و یادگیری مؤثر را از طریق تمرین ها و فعالیت های متنوع به عهده ی دانش آموزان می گذارد و آنان را در تحقق
اهداف و یادگیری مفاهیم درس دخالت می دهد .معلم ،راهنما و هدایت کننده ای است که پا به پای دانش آموز
مسیر آموزشی را طی می کند و به او کمک می کند تا درس را به طور عمیق و از روی عالقه یاد بگیرد (.صفوی،
)1370مانند.:
روش تدریس تلفیقی :یکی دیگر از روش های فعال تدریس ،روش تلفیقی است .آموزش تلفیقی آن نوع آموزشی است
که دانش آموزان با استفاده از چند موضوع درسی ،اطالعات متنوع  ،مختلف وگسترده ای را درباره یک موضوع
مشخص یا جنبه های خاصی از محیط خود به دست می آورند .به کالمی دیگر ،یک موضوع مشخص از ابعاد متفاوت
مورد بررسی قرار می گیرد .روش تلفیقی عبارت است از مجموعه تجربه های یادگیری برنامه ریزی شده که نه تنها
با نگاهی کلی نگر ،مجموعه ای از اطالعات و دانش مشترک را به صورت الگو ،نظام و ساختار در اختیار یادگیرنده
قرار می دهد ،بلکه توانایی یادگیرنده را برای دریافت یا کشف ارتباط های نو افزایش می دهد ،و از آن طریق او را به
سوی خلق الگوها ،نظام ها و ساختارهای جدید سوق می دهد .روشی است که دانش آموزان را برای یادگیری مداوم
و رشد قابلیت های الزم برای زندگی در قرن بیست ویکم آماده می کند لذا می باید از روش های مستقل ،مجزا
وتک موضوعی پرهیز کرد .برای تلفیق موضوع های درسی و یا عنوان های آموزشی انواع متفاوت تلفیق پیشنهاد
شده شده است از جمله  -1تلفیق چند موضوع درسی "ارتباط عرضی کتاب های درسی" -2تلفیق روش های متنوع
تدریس با توجه به نیازها " هنر معلمی" -3تلفیق مفاهیم متفاوت و ایجاد ارتباط میان آن ها  -4تلفیق واحدها یا
بخش های موضوعی برای شکل دادن به اصول  -5تلفیق ارزشیابی با روش های تدریس  -6تلفیق علم با ایمان،
اخالق وعمل یا همان ساحت های تربیتی ( راهنمای عملی جشنواره نوآوری در فرایند آموزش ویادگیری).1397.امروزه
شیوه های جدید و فعال در یادگیری نقش اساسی را بر عهده داردند ،اما این شیوه ها باید به گونه ای به کار گرفته
شوند که دانش آموزان به جای ذخیره ساری اصول و مطالب علمی  ،درگیر مسائل اصلی زندگی شوند و مشکالتی را
که با زندگی واقعی آن مرتبط است یاد بگیرند زیرا روش های تکراری ومنطبق با زندگی  ،موقعیت آموزشی را جذاب
تر ،رغبت و تالش فرا گیران را در یادگیری افزون تر می کند( میرز )1374،هدف از تدریس افزایش توانایی یادگیری
است و تدریس خوب نتیجه اش خوب یادگرفتن است .دانش آموزانی خوب یاد می گیرند که راهبردهای خوب یاد

49

خالصه اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش 1398

گرفتن وکسب آموزش وپرورش را در خود توسعه می دهند .الگوی تدریس به دانش آموزان کمک می کند که ذخایر
این راهبردها درآنان توسعه یابد .این الگوها به رشد دانش آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر و رفتار عاقالنه
و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعی یاری می رساند ( .بهرنگی وآقایاری )1383 ،در این اقدام پژوهی سعی براین
است که با انواع روش های نوین وتلفیقی در تدریس و روش های جذاب وخالقانه ای که هرمعلم با توجه به شرایط
کالس خود ابداع می کند برای فهم بهتر درس وداشتن کالس جذاب و با نشاط آشنا شویم و با انتخاب روش های
تلفیقی در تدریس و راهکارهای ارائه شده بتوانیم گامی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت آیندگان جامعه داشته باشیم.
روش های فعال تدریس به گونه ای هستند که ذهن انسان در آن فعال است و معلم شرایط یادگیری را فراهم می
کند و مهارت های ذهنی و قابلیت های تفکر را تقویت می نمایند .روابط میان گروهی و همکاری تقویت شده با حس
اعتمادبه نفس فردی ،روحیه کاوشگری و حل مسئله رشدکرده ،و در دانش آموزان روحیه استقالل وخالقیت تقویت
می شود .هدف اصلی این پژوهش ،آشنایی با الگوهای تدریس و ارائه راهکارهای جذاب در تدریس بود .برای گرد آوری
اطالعات از اسناد و مدارک  ،مشاهده  ،مصاحبه و نظر خواهی از دانش آموزان استفاده شد  .پس از تجزیه و تحلیل
و تفسیر اطالعات به دست آمده  ،علت ها در نمودار استخوان ماهی دسته بندی گردیدند .و در جلسات شورای دبیران
و با مطالعه تحقیق های پیشین و استفاده از تجربیات صاحب نظران ،راه حل هایی برای جذابیت شیوه های تدریس
وارائه بهتر آن مطرح گردید که پس از نقد و گزینش راه حل ها ،راه حل هایی به شرح ذیل به ذهنمان رسید:
خداحافظی شکاف نسل ها  ،اگر من معلم بودم ،اجرای نمایش انشاه و بداهه گویی ،دست سازه های هدفمند ،بازی
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
آموزان در تدریس پیام های آسمان  ،خالقیت در ریاضی با نرم افزار جئو جبرا و اشکال هندسی  ،بهترین تجربه من"
استفاده از تجربیات دبیران در جشنواره نوآوری در تدریس" استفاده از نرم افزارهای آموزشی وفیلم در تدریس ،تشکیل
کتابخانه کالسی ،تدریس معکوس ،آموزش با چاشنی رفاقت  ،ده سال بعد ،ناهار مشترک درقالب آزمون به منظور
دریافت یادگیری های اجتماعی دانش آموزان ،دعوت از کانون نویسندگان ومعرفی کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی
ومعرفی دانش آموزان دست به قلم وشاعر ،آزمون با طعم شکالت -ارزشیابی در 120ثانیه  ،آینده از آن توست ،
توانمندی در گرو سالمتی ،کتاب زنده  ،برگزاری تور مجازی ،برگزاری مسابقات جشنواره خوارزمی و شرکت دانش
آموزان در همایش کارسوق ژنتیک ،مرور علم در  5ثانیه  ،مسیر را با بازی کوتاه کنیم ،علم در عمل گیاهان  ،آزمون
با طعم تفریح و ... .انتخاب و عمالً اجرا شدند پس از اجرای را ه حل ها ،از طریق مشاهده و مصاحبه تأثیر مثبت طرح
روی دانش آموزان به گردآوری اطالعات شواهد  2پرداختیم  .پس از تفسیر داده ها ،مشورت با کارشناسان  ،همکاران
و گروه ارزیاب ،مبانی و روش های مذکور استخراج و پس از تحلیل و بررسی ،نتایج زیر به دست آمد -1 :پرورش قوه
تفکر وخالقیت و یاد دادن موفقیت آمیز تنها با روش های تدریس فعال و کاربردی امکان پذیر و میسر می باشد-2 .
یادگیری فعال همچنین در توسعه و ایجاد فرصت های بحث گروهی ،محیطی بسیار مناسب برای دانش آموزان
خجالتی فراهم می آورد 3 .دانش آموزان از طریق یادگیری فعال به سطح باالتری از درک و فهم نایل می شوند-4 .
دانش آموزان در حین تحصیل  ،این فرصت را به دست آورند که توانایی های خود را از طریق تالش و درگیر شدن با
تجربه های عملی و انجام دادن فعالیت های اجتماعی گسترش دهند .برای ارزیابی تأثیر اجرای طرح ،نظرات دانش
آموزان  ،والدین  ،دبیران ،گروه ارزیاب  ،مدیر دبیرستان وفرادستان را درباره طرح جویا شدیم که خوشبختانه همگی
نظر مساعدی داشتند .عالوه براین  ،مهم ترین نشانه موفقیت طرح ،دستیابی به اهداف جزئی که در ابتدای اقدام
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پژوهی در نظر گرفته شده مانند نهادینه کردن مسئولیت  ،همیاری ومشارکت فعال دانش آموزان در بحث تدریس،
ایجاد عالقه در دانش آموزان مانند نویسندگی ومهارت نوشتن در انشاه و ایفای نقش شایان ذکر است در کنار اهداف
تعیین شده اهمیت دادن به ایده ها و فکرهای دانش آموزان در امر تدریس  ،دست یافت .به عنوان نمونه یکی از
شیو های تدریس :تدریس معکوس :آموزش به روش معکوس ،رویکردی نسبتاً جدیدی در دنیاست(فیلیپس
وافالهرتی .)2015،در این روش معلم محتوایی که قرار است در یک جلسه به دانش آموزان آموزش دهد،پیش تر در
اختیارآن هاقرار می دهد.آن ها باید در خانه یا فضایی به غیر از کالس درس ،به صورت انفرادی محتوای آموزشی مورد
نظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ،فایل متنی وصوتی و بسته های آموزشی یا هرآنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع
جلسه کالسی در اختیار آن ها قرار داده بیاموزند و در کالس درس حاضر شوند .کالس درس مکانی برای گفتگو
برروی دانسته هاست .رفع اشکال  ،پرسش و پاسخ وحل تمرین از جمله اتفاقاتی هستند که در کالس رخ می دهند.
فعالیت هایی که قرار است در خانه اتفاق بیفتد جایگزین تدریس در کالس درس می شود و از این رو به این روش
آموزشی ،روش آموزش معکوس می گویند( ملکی،1393،لی وهمکاران)2015،لذا از همین شیوه تدریس برای آموزش
دانش آموزان استفاده شد به این طریق که درس انتخاب شده در روش تدریس معکوس ،روش تکثیر گیاهان بود که
ابتدا یک بسته آموزشی که شامل فیلم های روش های تکثیر گیاهان  ،پاورپوینت  ،عکس ها و .....یک هفته قبل از
تدریس در اختیار دانش آموزان قرار داده تا دانش آموزان در منزل مشاهده کرده وکتاب را نیز مطالعه کرده و با
آمادگی به کالس بیایند در کالس درس ابتدا سؤاالتی از دانش آموزان پرسیده و موضوع را به بحث می گذاریم تا
اشکاالتشان برطرف شود و درنتیجه در یادگیری دانش آموزان تأثیر مثبت و بسزایی داشته طبق فرم نظر سنجی از
دانش آموزان حدود  90درصد رضایت داشتند و پیشنهاد دادند که بعضی از دروس ماننند شیمی ،فیزیک و .....از این
شیوه تدریس استفاده کنند
اقدام پژوهی فعالیتی است که عالوه بر ایجاد تغییر در وضعیت درنظرگرفته شده بیش ازهرکس خوداقدام پژوهان
متحول می شوند و به رشد حرفه ای دست می یابد .ما هم ارتقاه سطح آگاهی و دانش خود را مرهون انجام این
فعالیت می دانیم و خداوند را به خاطرکسب این توفیق سپاس می گویم .با روش انجام اقدام پژوهی آشنا شدیم .و با
توجه به نیاز به مطالعه فراوان برای انجام این طرح سطح علمی خود را درمورد شیوه های تلفیقی در تدریس باال
بردیم .تا بتوانیم دراهداف خود موفق شویم.
دستیابی به اهداف مورد انتظار:
 )1ایجاد وتقویت نگرش معلمان نسبت به کارایی روش های نوین تدریس وتأثیر آن در خالقیت دانش آموزان
 )2آموزش کاربرد روش ها وتکنیک های از قبیل روش اکتشافی  ،دست سازه های هدفمند ،بارش فکری  ،بدیعه
پردازی وحل مسئله در تدریس و ......دروسی مانند ریاضی  ،پیام های آسمانی  ،علوم  ،انشاهو .....توسط معلمان
 )3ایجاد همیاری بین گروه ها در دانش آموزان ومسئولیت به عهده گرفتن یادگیری به یکدیگر
 )4ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان با استفاده از روش های تلفیقی در تدریس
 )5کاربرد وسایل و ابزار یادگیری و استفاده از فناوری های نوین جهت یادگیری وتقویت خالقیت در دانش آموزان
 )6ارائه محتوای آموزشی متناسب ومشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت های آموزشی وتربیتی
 )7ارائه راهکارهای متنوع برای جذاب کردن محتوای آموزشی
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فواید انجام این اقدام پژوهی:
-1با ال بردن سطح سطح علمی دانش آموزان با استفاده از فناوری های نوین
 -2ایجاد عالقه در دانش آموزان مانند نویسندگی ومهارت نوشتن در انشاه وایفای نقش
-3نهادینه کردن مسئولیت  ،همیاری و مشارکت فعال دانش آموزان در بحث تدریس
-4مشورت با همکاران درهر مکان وموقعیت و استفاده از تجربیات آن ها
-5استفاده از هر مکان و موقعیت برای انتقال مطالب درسی مانند نماز خانه ،اردو
-6اهمیت دادن به ایده ها و فکرهای دانش آموزان در امر تدریس
-7دوستی بیشتر دانش آموزان و ایجاد حس رقابت دوستانه وسازنده
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
عدم همکاری بعضی از دبیران به علت اینکه وقت کالسی خود را نیاز دارند
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
سایر دبیران قرار دهند
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
مطالعه کتاب های الگوهای نوین تدریس مانند دریافت مفهوم  ،بارش فکری  ،تدریس معکوس و......
تهیه کارت های شناسایی برای معلمان پژوهنده در اقدام پژوهی
آموزش آمار مربوط به شاخص های کمی به همکاران
منابع و مآخذ:
بهرنگی ،محمد رضا  ،آقایاری ،طیبه .1383.تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساوز ،وضعیت سنتی
تدریس،مجله نوآوری های آموزشی :زمستان  ،دوره3شماره  10از ص53-55

52

خالصه اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش 1398

راهنمای عملی جشنواره نوآوری در فرایند آموزش ویادگیری با تأکید بر روش های تدریس تلفیقی ومسئله محور،
مدارس دوره اول متوسطه کل کشور ،معاونت آموزش متوسطه ،دفتر آموزش دوره اول متوسطه ،واحد کارشناس گروه
های آموزشی.1397-1398.
صفری .1387.نقل از جعفری ثانی ،حسین ،حسینی ،مجتبی ،هاشمی  ،فروزان سادات ،لطفی ،ملیحه  .1393 .بهار
وتابستان ،بررسی تآثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فرا شناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی،
دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری سال اول -شماره دوم ،
صفوی ،امان ا 1385 ،1382 ،1390 ،1370 ،..کلیات روش ها وفنون تدریس ،تهران :انتشارات معاصروسمت
فیلیپس وافالهرتی  .2015ملکی  .1393لی وهمکاران .2015نقل از مقاله گلزاری ،زینب ،محمد ،عطاران.1395.
پاییز وزمستان  ،تدریس به روش معکوس در آموزش عالی :روایت های یک مدرس دانشگاه ،دو فصلنامه نظریه وعمل
در برنامه درسی سال چهارم ،شماره.81-7،136
مقرب الهی  ،زهرا ،1391 ،روش های نوین تدریس ،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی پیام نور مرکز
تهران  ،نشریه موج .
میرز ،چت.1374.آموزش تفکر انتقادی.ترجمه :خدایار اردبیلی ،تهران  :سمت
نقد علی ،محسن ،پناهی ،زهرا .1390.پاییز وزمستان ،ارتباط اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان با روش
های تدریس فعال ومشارکتی ،تفکروکودک ،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،سال دوم  ،شماره دوم.،
رحمانی پور ،حسن وب سایت ضرورت اقدام پژوهی برای کیفیت بخشی به آموزش
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شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش اموزان پایه چهارم دبستان مقداد
اقدام پژوه :افسانه محمدی اصل
مدرک تحصیلی :کارشناس آموزش ابتدایی
سمت فعلی :آموزگار
دوره تحصیلی :ابتدایی
محل پژوهش :دبستان دولتی مقداد ،ناحیه دو بهارستان استان تهران
تاریخ پژوهش :سال تحصیلی 1397-98
شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش آموزان پایه چهارم دبستان دولتی مقداد
هدف پژوهش :شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش آموزان
سوال اصلی پژوهش:
چگونه توانستم استعدادفضایی دانش آموزانم را شناسایی و هدایت کنم؟
مقدمه
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)به عنوان نخستین سند رسمی ماموریت بنیاد ملی نخبگان درحوزه
دانش آموزی  ،در تاریخ 25ا11ا1386به تصویب اعضای محترم هیئت امنای بنیاد به ریاست رئیس جمهورمحترم
رسیده و آخرین اصالحات آن نیز در تاریخ 7ا4ا1391تصویب شد (مجموعه متون آموزشی طرح شهاب نگاشت
دوم(مهرماه))1391
ماموریت این برنامه ،عبارت است از «کشف،شناسایی،جذب،هدایت و حمایت تحصیلی،تربیتی و معنوی صاحبان
استعدادهای برتر از دوره ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایتها در مراحل مختلف
آموزش عالی» .محوریت معلم و عوامل آموزشی و پرورشی در شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اقتضا می نماید که
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.
در سالهای اخیر مطالعاتی که بر روی  21کشور اروپایی صورت گرفته است نشان می دهد که توجه به شناسایی دانش
آموزان با استعداد و ایجاد فرصت های الزم برای رشد آنها در محیط کالس معمول،یکی از مهم ترین پایه های توسعه
اقتصادی می باشد(فیچر و ملر.)2014،
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر مسئله ای است که مورد تاکید رهبرمعظم انقالب اسالمی و همه اندیشمندان و
صاحب نظران کشور است (بیانات در دیدارجمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 13ا7ا)1390
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر برپایه تفاوتهای فردی مورد بررسی قرار می گیرد .بدین منظور چک لیستی با
عنوان برگه مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموزان،که در واقع ارزیابی آموزگار است برای هر دانش آموز در نظر گرفته
شده با  8استعداد که شامل (استعداد کالمی ،استعدادریاضی ،استعدادهنری ،استعدادفضایی ،استعدادحرکتی-
ورزشی،استعدا اجتماعی،استعداد فرهنگ دینی،استعدادعلوم تجربی) در راستای  80گویه توانایی و تفاوت های فردی
دانش آموزان را از طریق مشاهده برپایه علم روان شناسی ارزیابی می کند.
برنامه ملی شهاب ،برنامه ای بدون پیشینه اجرایی در کشور بوده و به رغم تالش های کارشناسی و پژوهشی صورت
گرفته پیش از اجرا ،طبیعی است که بخشی از مسیر تکاملی خود را در فرایند اجرا بپیماید.
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لذا در این پژوهش سعی بر آن است نحوه شناسایی صحیح استعدادفضایی و هدایت دانش آموزان شناسایی شده در
مسیر درست ،بررسی شود .امید است این پژوهش مورد دقت و بررسی و استفاده همکاران قرار گیرد و در آینده بتوان
از آن به عنوان یک سند علمی-پژوهشی در آموزش وپرورش خصوصا در مدارس ،استفاده نمود.
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
کارقرار می گیرند که رسیدگی به آنها می تواند نوید دهنده ی پیشرفت فزاینده در کالس باشد.
بنده به عنوان آموزگار پایه چهارم در مدرسه ای مشغول تدریس هستم که پنج کالس چهارم ابتدایی دارد و در یک
محله ی پر جمعیت که از لحاظ مالی و فرهنگی در سطح پایینی قرار دارد و در ناحیه بهارستان واقع شده است.
در سال تحصیلی  95-96که برنامه ملی شهاب در منطقه ما اجرا شد ،برای شناسایی استعدادهای دانش آموزانم
دچارمشکل شده بودم و وقتی از همکارانم کمک خواستم متوجه شدم که آنها هم مشکل بنده را دارند و بصورت دقیق
و درست نمی دانند که باید چه فعالیتهایی برای شناسایی استعداد دانش آموزان انجام دهند و و فرم گویه های شهاب
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
کردن و عالمت زدن گویه ها آشنا شدم ،اما همچنان برای شناسایی و هدایت استعداد فضایی دانش آموزانم دچار
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
شواهدیک را با ابزارهای مشاهده و مصاحبه و رغبت سنجی و نظرسنجی از اولیا و دانش آموزان به دست آوردم.ابتدا
از اولیا نظرسنجی کردم و خواستم بنویسند فرزندشان در چه زمینه ای استعداد دارد؟
60
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0

نمودار 1-1استعداد برتر از نظر اولیا (قبل از برگزاری جلسه آموزشی وتوجیهی)

تحلیل :اکثر اولیا به استعداد حرکتی-ورزشی و هنر توجه بیشتری دارند و هیچ یک از اولیا به استعداد فضایی و
کالمی و علوم و اجتماعی و ریاضی و کالمی اشاره نکردند و 7نفر( 20درصد) از اولیا به این سوال پاسخ نداده بودند .
فکر می کنم دلیل این مسئله این است که اولیا راجع به تعریف استعداد و حوزه های مختلف استعداد  ،بخصوص
استعداد فضایی آگاهی الزم را ندارند و استعداد را فقط در فوتبال و نقاشی می دانند و دلیل دیگر این است که اولیا
فقط فعالیتهای فرزند خودشان را می بینند و وقتی فرزندشان مثال خوب فوتبال بازی می کند یا خوب نقاشی می
کشد والدین فکر می کنند فرزندشان استعداد خاصی در فوتبال یا نقاشی دارد در حالی که بنده به عنوان معلم با
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تعداد بیشتری دانش آموزان سروکار دارم و می دانم که کسب امتیاز خیلی خوب دلیل بر استعداد ویژه دانش آموز در
آن حوزه نیست.
نمودار پیش بینی آموزگار
استعداد کالمی
استعداد ریاضی

9%

استعداد هنری
استعداد فضایی

11%

11%

9%

استعداد حرکتی -ورزشی
استعداد اجتماعی

9%

14%

استعداد فرهنگ دینی

استعداد علوم تجربی

23%

14%

نمودار 1-4
تحلیل :با توجه به مشاهداتم و نظرسنجی از اولیا و رغبت سنجی از دانش آموزان (قبل از انجام همه فعالیتها)
شک داشتم  8نفر یعنی  23درصد از دانش آموزانم در حوزه استعداد فضایی ،برتری دارند .
(تعداد کل دانش آموزان کالس  35 :نفر )
اجرای راه حل ها
مرحله اول -راه حل هایی برای شناسایی استعدادفضایی دانش آموزان
الف  :برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با اولیای دانش آموزان (با موضوع استعداد و استعداد یابی)
ب  :طراحی فعالیت ها و بازی های متناسب با گویه ها که شامل موارد زیر می باشد :
-1استفاده از روشهای تدریس فعال و پویا (محله جهت ها -2بازی گنج -3بازی جهت ها-4بازی پیدا و پنهان-5
مشاهده حیاط و نوشتن آنچه دیده اند(با توجه به جهت های جغرافیایی)-6کشیدن کروکی-7بازی آجرک-8شناسایی
یک استعداد در بستر استعداد دیگر-9استفاده از شیوه های ارزیابی مناسب (آزمون باید مختص باشد و در آن  ،نکاتی
که برای شناسایی استعداد الزم است گنجانده شود)-10فعالیتهای داخل کتاب مطالعات اجتماعی-11فعالیت های زنگ
هنر
مرحله دوم :اجرای راه حل ها (برای هدایت استعداد فضایی دانش آموزان)
-1برگزاری جلسه برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی به اولیای دانش آموزان-2تشکیل گروه های دانش آموزی همگن
در حوزه های استعدادی-3ارائه پروژه های انفرادی و گروهی متناسب با سطح و استعداد دانش آموزان کالس-4
برگزاری اردو-5تشویق دانش آموزانی که در حوزه های مختلف استعدادی موفق عمل کرده بودند(.با تاکید بر مشوق
های درونی در برابر مشوق های بیرونی-6برگزاری نمایشگاه از فعالیت ها و دست سازه های دانش آموزان.
(شواهد 2و اعتباریابی داده ها)ونتیجه گیری
استعداد برتر از نظر اولیا (بعداز برگزاری جلسه توجیهی)
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نمودار 3-1
تحلیل :با توجه به نمودار ،بعد از برگزاری جلسه توجیهی14 ،درصد ازاولیا بیان کرده اند که فرزندشان در حوزه ی
استعداد کالمی و 28درصد استعداد ریاضی و12درصد استعداد هنری و6درصد درحوزه استعدادفضایی و14درصد
استعداد ورزشی و 14درصد استعداد اجتماعی و  6درصد استعداد فرهنگ دینی و  8درصد در حوزه استعداد علوم
برتری دارند.
استعدادهای شناسایی شده (پس از انجام فعالیت ها)
استعداد کالمی
استعداد ریاضی

14%

استعداد هنری

17%

3%

استعداد فضایی
استعداد حرکتی -ورزشی
استعداد اجتماعی

20%

14%

استعداد فرهنگ دینی
استعداد علوم تجربی

6%

12%
14%

بعد از انجام فعالیتها مشخص شد که تعداد  5نفر یعنی  14درصد از دانش آموزانم در حوزه استعداد فضایی  ،برتری
دارند و به عنوان استعداد فضایی شناسایی شدند ( .تعداد کل دانش آموزان کالس  35 :نفر )
پیشنهادات :
پژوهشی :
معلمان پژوهنده بر روی روش های تدریس فعال و پویا و همچنین مباحث درسی که باعث تقویت و رشدو شکوفایی استعداد فضایی دانش آموزان می شوند تحقیقات عملیاتی (میدانی) بیشتری انجام دهند .
پژوهشگران در همین زمینه می توانند بر روی نحوه ی شناسایی و هدایت در حوزه استعدادهای دیگر مانند
کالمی  ،ریاضی  ،اجتماعی و  ...کار کنند .
معلمان پژوهنده فعالیت هایی متناسب با گویه های شهاب طراحی کرده و استفاده کنند و نتایج آن را به
جامعه ی علمی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ارائه دهند .
تربیتی :
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همکاران تالشگر سعی کنند بسترهای مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای مختلف دانش آموزان رافراهم کنند.
همکاران بزرگوار با انجام فعالیت ها و مشاهده دقیق رفتارها و عملکرد دانش آموزان (و نه از روی ظاهر آنها)
گویه ها را کامل کرده و نمره بدهند.
همکاران به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه ویژه داشته باشند.
منابع :
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی13ا7ا1390
http:/www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=8651

دست نامه شهاب :راهنمای آموزشی برای معلمان دوره ابتدایی.تهران :انتشارات مدرسه1394 ،بنیاد ملی نخبگان ()1391مجموعه متون آموزشی طرح شهاب  .طرح پژوهشی چاپ نشدهبنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش ( . )1392مجموعه اسناد طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برترجین پیرتو ،ترجمه فاطمه گلشنی و نیره داللی ،رشد و آموزش کودکان و بزرگساالن با استعداد -نشر روان1385 ،سایت متمم (گروه توسعه مهارت های فردی به سرپرستی محمدرضا شعبانعلی)https://motamem.org

-گنجی ،حمزه ،1393 ،روان شناسی تفاوت های فردی ،تهران ،نشرساواالن
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اقدام پژوه  :پگاه دزفولی نژاد
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی
سمت فعلی :هنرآموز
دوره تحصیلی :متوسطه دوم(هنرستان)
محل پژوهش :هنرستان حضرت معصومه(س) -ناحیه دو کرمانشاه
تاریخ پژوهش :سال تحصیلی 98-97

" عالقهمند نمودن دانشآموزان یازدهم فتوگرافیک به درس کارآفرینی و تولید "
-1مقدمه
سعی کردم دانش آموزان را با توجه به تحوالت بازار و نوسانات قیمتی و ...به کارافرینی عالقهمند کنم پس در مرحله اول از
نظرات همکاران ،اولیاه دانشآموزان استفاده و همچنین اطالعاتی از کتابهای مرتبط کسب نمودم .با برقراری این روش در کالس
درس دیگر بی روحی وبی تحرکی وجود نداشت و دانش آموزان خود عالقمند وفعال و با پیشرفت چشمگیر در عرصۀ دانش مشغول
به انجام وظایف بودند و همگی خالقانه و با رفتاری دوستانه در کنار هم از درس خواندن لذت میبردند و اولیاه از اینکه فرزندانی
فعال درخانه ومدرسه داشتند و عالقه به تولید پیدا کرده و دستساختههای آنها به فروش میرفت و منبع درآمدی شده بود،
بسیار راضی بودند.
 -2بیان مسأله
 چگونه میتوانم سبب ایجاد عالقه در دانشآموزان تنبل و بیحوصله برای انجام فعالیتهای پژوهشی وتولیدی و ایجاد نوآوری
و ایدهپردازی در درس کارآفرینی بشوم؟
 از چه راههایی میتوانم فرهنگ کسب و کار و تولید دستساختهها را در بین دانشآموزان هنرستانی که هدف ثبت نام آنها
برای یادگیری یک هنر و مهارت برای ورود به بازار کار است گسترش بدهم؟
 چگونه میتوانم با کمک نوآوری در تدریس با استفاده از فضای مجازی و تابلو هوشمند و بررسی توانایی تولید و فروش در
کارگاهها و کارخانهها دانشآموزان را به یادگیری و کسب نمره باالتر همراه با انگیزه در درس کارافرینی ترغیب نمایم؟
 چگونه روش استفاده درست از فضای مجازی و اینترنت و ..را برای تبلیغات و فروش دستساختهها و تابلوهای نقاشی و
عکاسی دانشآموزانم را به آنان بیاموزم؟
-2-1توصیف وضع موجود
اینجانب پگاه دزفولی نژاد دارای مدرک فوق لیسانس با شانزده سال سابقه تدریس پس مشکالت مدارس مختلف استان
را دیده و از نزدیک نیز با دانشآموزان هنرستان خود آنها را لمس میکنم .هنرستان ما دارای  8کالس و کارگاه است که
کارگاه هوشمند با داشتن یک کامپیوتر و یک ویدیو پروژکتور با متراژ  20متر و  20صندلی در طبقه اول هنرستان است و
معموالً کمتر مورد استفاده دبیران قرار میگیرد و تقریباً در هر ساعتی از تدریس که بخواهید میتوانید با هماهنگی معاون
فنی از آن استفاده نمایید .معموالً هنرجویان این منطقه با اینکه وضعیت مالی متفاوتی دارند ولی موبایل داشته و تفریح آنان
بیشتر بازی با موبایل و جستجو اینترنتی است .تدریس با نرم افزارها و جوابگویی سئواالت آنان از طریق شبکه های اجتماعی
برای آنان بسیار جذابتر از پاسخ گویی شفاهی در کالس است .مشکل کالس را میتوان در چند مورد خالصه نمود :مشکل
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اول ،مربوط به گروهی بود که کامال بیعالقهاند و ترجیح می دهند بخوابند یا بیرون باشند و دو نفری که در کالس به نقاشی
کشیدن مشغول میشدند .از طریق مشاهدات کالسی و نظر خواهی مشخص شده بود که این افراد بر خالف عالیق و
مهارتهایشان در هنرستان حضور داشته و در بقیه دروس نیز ضعیف هستند .در هر دو مورد دانشآموزان مذکور از طریق
قدرت نمایی ،ایجاد درگیری و رسم نقاشی در کالس مشکل بوجود آورده بودند .مشکل دوم ،به روش سنتی تدریس و وقت
گذرانی درکالس بدون درک کاربرد مطالب درسی عادت کرده بودند .مشکل سوم ،طبق اظهارات خودشان وقت ،قدرت و
حوصلهی حفظ مطالب را نداشتند و درس را به درد نخور دانسته و بیانگیزه بودند و به تولید و اشتغال از این طریق اعتقادی
نداشتند .مشکل چهارم ،داشتن استرس موقع پرسش و پاسخ کالسی

بود.

بدین جهت سعی نمودم با استفاده از کتاب راهنمای روشهای نوین تدریس و سایر منابع ،تشکیل کارپوشه ،استفاده از نرم
افزار آموزشی و ...در آنان انگیزه ایجاد شده و درس را به درد نخور ندانند پس ضروری بود که رفتارهای نامطلوب دانشآموزان
تغییر یابند.
 -2-2اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت مسیر شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد و برنامه جامع توسعه فناوری اطالعات و عملی شدن دروس در نظام آموزش
و پرورش را میتوان چنین توصیف کرد:
الف -کاهش مستمر فاصله بین استفاده دانشآموزان از فناوری اطالعات داخل فضای رسمی آموزشی و خارج از آن و در
نهایت دگرگونی کامل وضعیت فعلی و پیش گرفتن میزان مصرف آموزشی ،داخل فضای رسمی از سایر مواد مصرفی محصوالت
رایانهای و اطالع رسانی و استفاده درست از این منابع در تولید و عملی کردن دروس.
ب -تحویل مستمر و در نهایت رفع کامل بحران مقبولیت نظام رسمی آموزش و پرورش کشور با استفاده از توانمندیهای
ساخت و تولید در جهت تبدیل بحرانهای جاری نظامهای آموزشی و تربیتی به توسعه همه جانبه از طریق تغییر در فرآیند
یاددهی(کیاسی)77 :1386،
(-2 -3گردآوری اطالعات) در شواهد 1
بر اساس مشکالتی که در کالس گفتم و اهمیت موضوع ایجاد عالقه به درس و کارهای تولیدی پس تصمیم گرفتم علت یابی
کرده و شواهد الزم را بدست بیاورم .ابتدا از دانشآموزان سؤال کرده و پرسشنامهای تهیه کردم.
دانشآموزان ما به تفکر منطقی عادت نکردهاند بیشتردروس را با توجه به محفوظات خودارائه میدهند ،و در انجام تحقیق با اصول
و روش آن آشنا نیستند و تا به حال از علم خود برای بدست آوردن درآمد استفاده نکردند و از آنجا که روشهای استاد شاگردی
دیگر کمتر دیده میشود پس فکر نمیکنند که با مهارتی که آموختهاند چگونه باید کار کنند .بیشتر دانش آموزان تمایل به
استفاده از این کارگاه و بدست آوردن درآمد و اشتغال را دارند .
-4-2جمع آوری اطالعات




استفاده از کتابها ومقاالت
شناخت زمینههای توسعه خالّقیت و استفاده از نظر همکاران و تجارب شخصی
نظر سنجی درباره تاثیرات فضای مجازی بر نظام آموزشی

-3تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها
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بر اساس شواهد  1دانش آموزان ،وضعیت رفتاری و عملکردی دانشآموزان ،انجام مصاحبه و پرسشنامه و یافته های حاصل
از صحبت با همکاران ،پژوهشگر تا حدودی به علل و عوامل مشکالت پی برد .بررسی رفتار دانشآموزان موقع پرسش و پاسخ
کالسی نیز نشان داد که عالقهمند به کار عملی هستند .همچنین مشاهدات کالسی و بررسی برگهها نشان داد که بچهها اکثراً
موقعی که قرار بود پرسش و پاسخ کالسی صورت گیرد استرس دارند.
-4ارائه راه حل پیشنهادی
موارد ذیل جهت دادن راهحل پیشنهادی و نتیجه گیری خالصه شده است:
-1قدرت نمایی گروهی از دانشآموزان به خاطر دارا بودن زور و بازوی زیاد نسبت به سایر گروهها .یعنی عدم وجود روابط
اجتماعی و عاطفی مناسب و مشکالت خانوادگی آنهاست که میتواند با گروه بندی و دادن ارزش به آنان مهار شده و در راه
درست استفاده شود.
-2عدم وجود انگیزه جهت یادگیری به دلیل عالقه به بازیگری ،نقاشی و تضاد مطالب درسی با عالیق و مهارتهای آنها ،که
می توان موضوعات درس را به صورت هنری و در قالب نمایش ،فیلم و...بیان کرد.
-3عادت به طرح سئواالت متن کتاب از سوی معلم و مقاومت در برابر بحث و توضیح مطالب درسی که میتوان درس را به
صورت داستانی بیان نموده از کنفرانس و پیشنهادات دانشآموزان استفاده نمود.
تشویق و اهدا جوایز برای بهترین
ایجاد انگیزه با تشکیل بازارچه
خالقیت

دعوت از کارافرینان
برگزاری جشنواره و
مسابقات

ارائه راه حل
پیشنهادی

تشکیل جلسه با همکاران و مدیر و...

تهیه پوستر  ،بورشور ،تراکت و...جهت
آشنایی ،عالقه و تبلیغات فروش

فروش دستساخته ها در فروشگاه مدرسه
و بازارچه های هنرستان

-5اعتبار بخشی راه حل یا راه حلها
نظر همکاران را پرسیدم و از خود دانش آموزان فرم نظر خواهی تهیه نمودم پس:
 -1اعتبار بخشی به فعالیتها و تحقیقات دانشآموزان به طوری که هر چند جلسه یکبار پیشرفت کار تحقیقی آنها را چک
کرده و رفع اشکال نمودم و نتیجه را یاداشت کردم تا تأثیر آن را بسنجم.
 -2تقویت مهارتهایی که با تحقیق و پژوهش سر وکار دارند مانند :مصاحبه ،سئوال از دبیران مرتبط و افراد کارافرین در
فامیل و دوستان و از آنها خواستم نتیجه را درکالس بیان کنند با این کار پیشرفت کاری مشخص و میزان انگیزه را برای
اجرای کار تولیدی و شناخت بازار میسنجیدم.
 -3مشاوره هنرستان گفتند ":ساعاتی از جلسه ماهانه هنرآموزان و اولیا دانشآموزان را به آشنایی آنها با بازار و توجه به
مهارتهای آموخته شده آنها بپردازیم".
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 -4با ارائه پروژه علمی و عملی تهیه شده در کالس و رفع اشکال گروهی با نظر دانشآموزان و کنترل معلم ،طبق کارهای
انجام شده و نظر دانشآموزان روش کار را یاد گرفتهاند ومیزان اضطراب آنها را میسنجیدم.
 -5معاون آموزشی و دانشآموزان بازدید علمی و بازاریابی و فروش را مفید میدانند.
 -6اجرای راه حلهای پیشنهادی و چگونگی نظارت بر آن
-1از والدین خواستم که آنان را با مشاغلی که میشناسند و آگاهی دارند ،آشنا کنند.
-2با کمک کارگاه هوشمند از فیلمهای آموزشی برای شناخت مشاغل مختلفی استفاده کردم که تقریباً همان کار بازدید را
انجام میدهد.
-3برای بازدید از کار دانشآموزان مدارس دیگر فنی اقدام نمودم تا حدود کار خود را مقایسه کنند و تولیدات خود را در
بازارچههای هنرستان بفروشند.
-4چند سایت برای ارائه کار و کانالهای تلگرامی ،سروش و ایتا و ...را به آنان معرفی کردم.
-5با کمک تابلوی هوشمند فیلمهای مختلفی از صنایع را پخش نموده و در مورد نوشتن طرحهای کسب و کار و موفقیت در
اشتغال توضیح دادم .همچنین اسالیدهایی مربوط به کارهای خالقانه و دوختها و طراحی لباس نوین ،نقاشیهای مختلف و
کارهای گرافیکی وماکتسازی و ...را به آنها نشان دادم تا انگیزهای برای استفاده مفید از اینترنت برای کار و فعالیت تجاری
باشد.
-7اهمیت تحقیق در اجرا
-1درونی نمودن ارزشها از طریق تشویق جمعی دانشآموزان که ،این امر موجب وحدت گروهی میشود ،یک دانش آموز را
برجسته ننمایید و فقط از او قدردانی نکنید ،بلکه از همه آنها تقدیر شود ،این امر منجربه تقویت انظباط معنوی در دانشآموزان
میشود و گروهبندی و قدرت نمایی در آنان کم میشود.
-2توجه کامل به اظهار نظر دانشآموزان به نحوی که با دقت به سخن آنان گوش دهد ،مثال:وقتی دانشآموزی اظهار نظر میکند،
معلم مؤدب و با احترام به حرف او گوش دهد و نظرات آنها را بررسی کند نه بیحوصله باشد.
-3دانشآموز باید به طور مستقیم از جواب صحیح یا غلط خود در پاسخ به سؤاالت آگاه شود و معلم موظف است پاسخ صحیح را
بیان کند (زیرا پاسخ صحیح بخشی از واقعیات است) البته در میان پاسخهای غلط دانشآموزان معلم باید ظرافت به خرج دهد.
مثال ،به دانشآموز نگوید چرا اشتباه گفتی ،بلکه بگوید اگر دقت کنی میتوانی پاسخ صحیح دهد.

-8نتیجه گیری
دانشآموزان آنچه را آموختهاند ،درعمل میآزمایند ،کاربرد آن را درک میکنند و به آن عالقهمند میشوند .بنابراین ،معلمان
برای ارائه تحقیق مورد نظر ،به عالیق و تواناییهای شاگردان توجه کنند و از این طریق ،زمینهی مشارکت آنان و اولیایشان را
برای انتخاب درست حرفه فراهم آورند و برای کاربردی کردن مفاهیم ذهنی ونظری تالش کنند .پیوند مفاهیم مورد نظر
معلمان در هر درس با واقعیتهای بیرونی با توجه به اینکه در حال حاضر وجود موبایلها و ورود افراد در فضای مجازی و
نیازهای فردی دانشآموزان و استفاده درست از فنآوری اطالعات و اینترنت حاصل میشود یکی از مؤثرترین راههای تحقق
اهداف یادگیری مطلوب و اثر بخش در دورههای متفاوت تحصیلی است .
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-9توصیف وضع مطلوب ،شواهد 2
باتوجه به این که مفهوم پروژه علمی ارائه یک آزمایش ،یک نمایش ،جمعآوری اقالم علمی یا نمایش دستگاههای علمی است،
سعی نمودم که دانش آموزان را تشویق کنم که در حیطهی مورد عالقهی خود پروژهای را به روشهایی مثل (پرسشنامه ،کار
کتابخانهای ،فیلم و )...کار خود را ارائه دهند .مهمتر از همه دربارهی خود و عالیق خود توجه کنند و دستساختههای خود را
به فروش برسانند .میانگین نمره دروس نیز افزایش پیدا کرد.
-10ارزیابی نهایی و تعیین اعتبار اقدام
انگیزه در تهیه دست ساختههای دانشآموزان و خالقیت در آنان به وجود آمد و با استفاده از اقداماتی که ذکرنمودم توانستم تا
حد زیادی دانشآموزان را به انجام کار گروهی سالم و فضای مجازی مناسب عالقهمند ساخته و کارگاه هوشمند برای یادگیری
و جذب آنها به درس بسیار مؤثر بود .در مشاهداتم غیبت در کالس کمتر شده بود و روزهایی که به کارگاه هوشمند میرفتیم
شور و اشتیاق برای یادگیری بیشتر بود ،قلدری و خودنمایی کم شده و جای آن را کار گروهی گرفته ،میانگین نمرات به مرور
افزایش یافته است .
-11راهکارها و پیشنهادات
-1به موضوعات خالق و جدید بیشتر بها دهید تا تشویق به خالقیت شوند و شغلهای جدید را پیشنهاد دهند و از بازارچه
خالقیت جهت فروش دست ساخته دانشآموزان استفاده کنید.
-2دانش آموزان را به مطالعه خارج از کتاب تشویق کنید و برای نتایج مطالعات آنان که بیان میشود نمره مثبت یا جایزه
کوچکی قرار دهید.
-3راه اندازی نمایشگاه و تجهیزات آموزشی از تولیدات داخلی و فراهم سازی برگزاری اردو و بازدید دانش آموزان و معلمان
جهت معرفی کاالها و خدمات ملی و دستساختههای دانش آموزی انجام شود.
-10استفاده از معلمان و اساتید پژوهش محور در ارائه ایده های موثر در تولید داخلی و کاربردی در آموزش و پرورش
پیشنهادات تخصصی درس کارافرینی:
 همکاری معلمان به صورت تخصصی و استفاده از درس کارافرینی در کنار دروس عمومی و عملی تا آموختهها تبدیل به
تولید شود.
 توجه مدیران به تشکیل بازارچههای خالقیت و فروش دستساختههای دانشآموزان
 شرکت در استارتآپها برای ایجاد خالقیت و پیدا کردن بهترین ایده و استفاده از سرمایه گذاران
 تشویق به شرکت در جشنواره ها که هر سال این نوع جشنواره ها وجود دارد ولی متاسفانه عالقهای برای شرکت در آن
وجود ندارد.
 استفاده مفیدتر از کارگاههای هنرستانی و جذب رشتههای به روز با توجه به عالقه دانشآموزان و راهنمایی صحیح در
انتخاب رشته.
منابع و مآخذ
-1تصدیقی ،محمّد علی".)1383(.موانع و چشم اندازهای آموزش و پرورش در راه جهانی شدن" ،فصل نامه مدیریت در آموزش
و پرورش ،شماره 37
 -2ستاری ،صدرالدین؛ محمدی ،پروین ".)1390(.بررسی رابطه میزان استفاده از فنآوری اطالعات و موفقیت آموزشی دانش-
آموزان مقطع متوسطه"  ،فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،سال اول شماره4
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-3صالحی امیری ،رضا؛ حیدری زاده ،الهه ".)1386( .نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات در نطام آموزشی وتوسعه فرهنگی"،
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ،پژوهشنامه شماره15:
-4فضلی خانی ،منوچهر ".)1382(.راهنمای روشهای مشارکتی و فعال در فرایند تدریس" ،تهران :آزمون نوین
-5کیاسی ،حمیرا".)1386( .راهکارهای توسعه فناوری اطالعات در آموزش و پرورش" ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،
پژوهشنامه شماره15:
-6منتظر ،غالمعلی" .)1381( .توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات محور آینده نگری در نطام آموزشی کشور" ،فصلنامه پژوهش
و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره25:
-7نوروزی ،معصومه؛ زندی ،فرانک؛ موسی مدنی ،فریبرز".)1387( .رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری اطالعات در فرایند
یاددهی-یادگیری مدارس" ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره26:
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اقدام پژوه :بهنام عزیزی
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت فعلی:راهبر آموزشی و تربیتی
محل پژوهش:اردبیل،شهرستان پارس آباد،دبستان شهید فتحی پسرانه  1روستای اجیرلو
تاریخ پژوهش:سال تحصیلی97-98
چگونه توانستم اختالل نارسایی توجه را در (امیرحسین-س) دانشآموز پسر پایه سوم ابتدایی،کاهش دهم؟
هدف پژوهش :ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش نارسایی توجه دانش آموز پایه سوم ابتدایی
پرسش های پژوهش:
چگونه و با چه ابزارهایی میتوانیم نوع اختالل مربوطه را شناسایی کنیم؟
.1
چه کسانی میتوانند و یا باید در شناسایی و درمان اختالل مربوطه سهیم باشند؟
.2
آیا اختالل مربوطه قابلدرمان یا بهبود است؟
.3
از چه روشهای مداخلهای و تکنیکهایی میتوانیم در درمان اختالل مربوطه استفاده کنیم؟
.4
مالکها و مقیاسهای قبل و بعد از مداخله در جهت مؤثر بودن درمان چگونه باید باشند؟
.5
عوارض ،آسیبهای احتمالی و دامنهی اختالل در صورت عدممداخلهی درمانی چه خواهند بود؟
.6
تبیین مسئله در وضعیت موجود:
اینجانب بهنام عزیزی راهبر آموزشی – تربیتی موقع بازدید از یکی آموزشگاههای تحت مسئولیت خود در یکی از
مدارس روستایی ،در مهر ماه سال تحصیلی  97-98توسط یکی از همکاران محترم در پایه سوم ابتدایی در جریان
ناتوانی دانشآموز پسری به نام (امیر حسین -س) در حیطه ناتوانی تمرکز برای ادامه یادگیری و به یاد آوری و درک
مفهوم مطالب قرائتشده از مطالب کتب درسی و مشکالت رفتاری و هیجانی متعدد دانشآموز مذکور ،قرار گرفتم.
دانشآموز مذکور در حضور معلم محترم مربوطه ،جهت مطالعه و بررسی دقیق و تشکیل بانک اطالعاتی و تشخیص
اختالل احتمالی ،مورد مشاهده و مطالعه بالینی قرار گرفت .مطابق با توصیفات معلم مربوطه و مشاهدات بالینی صورت
گرفته و ویژگیهای رفتاری کودک ، ،احتمال اختالل دانشآموز مذکور ،قریببهیقین نارسایی توجه تشخیص داده
شد.
مشاهدهی نامحسوس فعالیتهای رفتاری دانشآموز در کالس درس و حیاط مدرسه تأییدی بر صحت توصیفات
بهعملآمده بود .شواهد و مدارک بر وجود نوعی اختالل ویژه در دانشآموز مذکور اشاره داشت؛ بنابراین در جهت
شناسایی اختالل مربوطه با سؤاالت و چالشهایی مواجه شدیم .اولین سؤال مطرح این بود که نوع اختالل مربوطه آیا
نارسایی توجه است؟ با چه روشها یا ابزارهای علمی میتوان بر صحت تشخیص نوع اختالل اطمینان پیدا کرد؟ آیا
اختالل مربوطه قابلدرمان است یا نه؟ و اگر امکان درمان وجود دارد؛ با چه تکنیک ،روش یا روشهای درمانی نیز
میتوان اختالل مربوطه را درمان کرد؟
با کنار هم قرار دادن شواهد ،موانع و منابع و به چالش کشیدن تواناییها و امکانات موجود از بعد تخصصی خودمان
و امکانات و شرایط موجود این سؤال مطرح شد که حال ما بهعنوان متخصصان این حوزه ،چگونه میتوانیم مشکالت
این کودک را درزمینهی موجود درمان یا حداقل بهبود داده تا دانشآموز بتواند از کلیه تواناییها و استعدادهایش در
جهت استفاده مفید و مؤثر از آموزشهای کالسی ،بهره گیرد
منابع گردآوری داده ها و اطالعات:
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ابزارهای مورداستفاده به شرح ذیل میباشند.
ج)مشاهده
الف)مصاحبه با والدین و معلم ب)پرسشنامه
الف)مصاحبه
طبق مصاحبه ای که از والدین ،خود امیر حسین و معلم سال گذشته و امسال امیر حسن انجام شد وهمچنین نظر
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

عالقه ای به انجام کارهایی که به او سپرده می شد نداشت

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
گفتار دانش آموز در کالس و حیاط مدرسه پرداخت که نتایج زیر حاصل این مشاهدات بوده است
در یادگیری اشکال دارد

قادر به حفظ توجه خود به مدت زیاد نیست

مطیع است

ج)پرسشنامه
پرسشنامه یکی از آسانترین و مطمئن ترین راه جمع آوری داده ها است.در این پژوهش از پرسشنامه درجه بندی
، SNAP-IVپرسشنامه مقیاس مشکالت رفتاری کانرز-فرم معلم،مقیاس مشکالت یادگیری کلورادو و آزمون هوش
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
از آیتمهای پرسشنامه های مشکالت رفتاری کانرز معلم و والدین و پرسشنامههای مشکالت یادگیری کلورادو ()CLDQ
 ،اقدام کردم.
تمامی شواهد و مدارک گردآوری شده گواه محکمی بر وجود اختالل نارسایی توجه در دانشآموز (امیرحسین  -س)
بود؛ بنابراین پرسشنامه های مربوطه آماده و در اختیار معلم و والدین امیر حسین قرار گرفت و خودم به عنوان یک
روانشناس بالینی و داشتن تخصص در این حوزه روشهای درمانی را برای کاهش یا حذف نارسایی توجه امیر حسین
شروع کردم (درج جزئیات درمانی در سطور آتی) .بعد از ثبت فراوانی رفتار آماج از سوی آموزگار مربوطه و والدین ،به
ترسیم نیمرخ رفتاری دانشآموز در نرمافزار  ،EXEL2010اقدام شد (نمودارهای ذیل)
نمودار شماره  :1نیمرخ رفتاری مشاهده اولیه دانشآموز در مقیاس پرسشنامه S N A P-IV
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نمودار مقیاس پرسشنامهS N A P-IV
25
20
15
10
5

بیش فعالی /کمبود توجه
1
0

کمبود توجه
23
21

بیش فعالی
0
0

0
مادر
معلم

نیمرخ رفتاری ترسیمشده از مشاهدات آموزگار و مادر ،از روی مقیاسهای ارزیابی و اطالعات و شواهد بهدستآمده
لزوم مداخله و آغاز روش درمانی در جهت کاهش یا حذف نارسایی توجه را اجتنابناپذیر مینماید
نمودار شماره  :2نرخ رفتار آماج مشاهده سطوح  5گانه ( 20آیتمی) پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ()CLDQ
نمودار مقیاس مشکالت یادگیری کلورادو
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
مشکل در ریاضی

مشکالت فضایی

اضطراب اجتماعی
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نمودار پرسشنامه کانرز معلمان(اختالل نقص توجه و بیش فعالی در کودکان(
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
نگرش به طرف مراجع
قدرت
37

مشارکت و همکاری
گروهی
42

0
رفتار در کالس
24

معلم

نیمرخ رفتاری پر س شنامه کلورادو و کانرز ،تر سیم شده از م شاهدات آموزگار از روی مقیاسهای ارزیابی و اطالعات و
شواهد بهد ستآمده برای برر سی وجود نار سایی توجه و دیگر م شکالت مورد برر سی قرار گرفت که لزوم مداخله و
آغاز روش درمانی در جهت کاهش یا حذف نارسایی توجه را اجتنابناپذیر مینماید.
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
جایگاه قویتری داشته و از نظر تجربی نیز نتایج مطلوبتری همراه داشته برای حذف یا کاهش نارسایی توجه امیر
حسین استفاده کردم.
این روش ها عبارتند از:خود کنترلی توجه،استفاده از کلمات کلیدی،آموزش تغییر رفتاری
اعتبار بخشی راه حل ها:با استفاده از نظریات همکاران و اساتید روانشناسی و تجزیه و تحلیل اطالعات و همچنین
قوی تر بودن از نظر جایگاه تئوری و تجربی تصمیم گرفتم از بین رو شهای ذکر شده سه روش را انتخاب کنم و با
ارزیابی گام به گام اگر موفقیتی حاصل شد روش ها را ادامه دهم
اجرای راه حل ها:
مراحل روش درمان نارسایی توجه امیر حسین:
در این پژوهش از تکنیک های خودکنترلی توجه(خود توجهی)،کلمات کلیدی و آموزش تغییر رفتاری برای حذف یا
کاهش نارسایی امیر حسین استفاده شد.
جلسه اول :ابتدا با معلم ،والدین دانش آموز و خود دانش آموز در رابطه با اهمیت مسئله دقت و توجه و مشکلی که
دانش آموزان در این زمینه با آن مواجه هستند ،صحبت نموده و با ایجاد آمادگی ذهنی و تمایل و نگرش مثبت در
آنها نسبت به اهمیت "توجه نمودن" شیوه های مختلفی را که دانش آموزان با استفاده از آنها می توانند مشکل خود
را برطرف نمایند توضیح دادم
جلسه دوم :در این جلسه ضبط صوتی را آماده کرده و در اختیار معلم قرار دادم که در تناوب و در فواصل 10تا 90
ثانیه با آهنگ آرامی به دانش آموز که علی االوصول مسئول انجام تکلیف خود است ندا می دهد«آیا من توجه داشتم»
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معلم این ضبط صوت را در کنار امیر حسن روی صندلی او قرار می دهد و او هر بار بعد از شنیدن«آیا من توجه
داشتم» پاسخ خود را روی برگه ای که در مقابل اوست با گذاشتن عالمت مشخص می کند به عنوان بخشی از جریان
یادگیری  ،معلم خود شخصاً مراحل انجام کار را کامالً بطور عملی به دانش آموز نشان می دهد و بعد از آن دانش آموز
خود با نظارت و راهنمایی و توصیه های معلم اد امه می دهد این برنامه در یک جلسه  20دقیقه ای خالصه می شود
اگر چه مرور و تکرار این برنامه برای چند روز دیگر تا زمانی که در رفتار شناختی رفتاری دانش آموز پیشرفت
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
آموزش داده شد تا در کالس درس از آن استفاده کند در استاده از این روش ابتدا معلم برای اطالعاتی که الزم است
دانش آموزان یاد بگیرند یک کلمه کلیدی در نظر می گیرد و یا دانش اموزان خودشان با تداعی ذهنی تصاویر ذهنی
خاصی را برای اطالعات ارائه شده در نظر بگیرند.در این روش اطالعات ارائه شده را به یک کلمه کلیدی تبدیل نموده
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
شده یا تکالیف مخصوص داده می شد که احتیاج به مهارت داشت زمانی که امیر حسین موفق می شد به تکلیف
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
آموزش تغییر رفتار بطور موفقیت آمیزی برای کار با افراد بی توجه و یا بیش فعال مورد استفاده قرار گرفته و در باال
بردن سطح توجه روشی موفق بوده است(گزارش الویت و همکاران از واشنگتن)
انتخاب راهکارهای جدید بهصورت موقت:
مطابق با اصول و متون مطالعه شده پس از تفکرات متعدد و مشاوره و همفکری با سایر متخصصان در گام اول پس
از اطمینان از این امر که مشکل دانشآموز بهدرستی شناساییشده است .توجه نوعی مهارت ابزاری است که ما از آن
بهعنوان وسیلهای برای انجام کارهای دیگر استفاده میکنیم .فقط در مدرسه نیست که کودکان با توجه و مسائل
مرتبط با آن درگیر هستند ،بلکه در خانه ،در بازی با دوستان ،در جامعه ،دریافتن شغل و بسیاری از امور زندگی
روزمره کودکان با آن روبهرو هستند؛ بنابراین ضرورت دارد تا با آگاهی از این اختالل و شیوههای آموزشی و درمانی ،به
روند بهبود کودک مبتالبه نارسایی توجه کمک کنیم .در طول مدت درمان ،از روش های کلمات کلیدی ،آموزش
تغییر رفتاری و خود کنترلی توجه استفاده شد .ابتدا طی  3جلسه  10دقیقهای در زمان تنفس یکی از زنگها گامهای
درمانی به کودک ارائه داده شد و شرایط و برخورد دانشآموزان نیز در کالس با دانشآموز مذکور اصالح گردید .از
خندههای دانشآموزان انجام تکالیف توسط امیر حسین کاسته و بر همکاری دانشآموزان و یاریرسانی به او تأکید
شد .همچنین ازآنجاکه کودک مبتالبه اختالل نارسایی توجه بایستی آموزشهای کمکی ویژهای در دروس مختلف
دریافت کند بهطور همزمان اقدامات مکملی انجام شود؛ مثالً اموزش خصوصی دروس ،مشاوره با خانواده و آموزش به
خانواده بهعنوان یک عنصر مهم در کنار درمان آغاز شد در کنار این مسائل تکنیکهای برخورد با ناکامیها را نیز
برای بهبود رفتارهای اجتماعی و همسال پسندانه و کنترل خشم را نیز تا حدودی مستقیماً به خود کودک آموزش
دادم و از والدین کودک خواسته شد تا محیطی ایمن و خارج از استرس برای کودک فراهم سازند؛ و همکالسیهای
امیر حسین نیز با کسب اطالعات الزم در هرکدام از مراحل درمانی (در صورت نیاز) توجیه شدند و همکاریها و
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همدلیهای الزم را به عمل آوردند .برای مدت  30روز روند درمانی برنامهریزی شد و به تمرین و تکرار هر گام در
خانه نیز تأکید شد.
گردآوری اطالعات جدید (شواهد :)2
پس از اجرای مداخالت درمانی و روش ترمیمی به مدت 30روز  ،جهت بررسی مؤثر بودن روند درمان ،به ترسیم
دوباره نیمرخ رفتاری مطابق با ابزارهای موجود اقدام نمودم .در گام نخست مجدداً چکلیستها جهت مشاهده مجدد،
در اختیار معلم و اولیاه مربوطه قرار گرفت .در این مرحله نیز از ایشان خواسته شد تا به مشاهده نامحسوس از رفتار
امیر حسین اقدام نماید؛ و در برابر مشاهده هر یک از آیتمها در چکلیست در مقابل رفتار مذکور چوبخط قید نماید
یا در طیف لیکرتی پاسخ دهد .دادهها مطابق با مشاهده مجدد ،به دست آمد و جهت بررسی مؤثر بودن روند درمان،
نمودار نیمرخ رفتاری جدید ترسیم و با نیمرخ رفتاری اول مقایسه گردید
بررسی اثربخشی راهکارهای جدید:
جهت مقایسه اثربخشی تکنیکها و مداخله ترمیمی روند درمان ،نیمرخ رفتار آماج از چکلیستها برای هر دو مرحله
(قبل و بعد از ارائه روش ترمیمی و تکنیکهای درمانی) ترسیم گردید (نمودارهای ذیل).
نمودار شماره  :3نمودار مقایسهای مشاهدات اول و دوم مربوط به چکلیست مقیاس رتبه بندی SNAP-IVکودکان
کمبود توجه
نمودار مقیاس رتبه بندیSNAP-IV
25

20
15
10
5
0
بیش فعالی کمبود توجه
معلم بعد درمان

بیش فعالی
معلم قبل درمان

مادر بعد درمان

کمبود توجه
مادر قبل درمان

چنانچه مشاهده میشود ،مشکل نارسایی کمبود توجه و مشکالت مربوط به یادگیری امیر حسین در مرحله دوم
نسبت به مرحله اول بهصورت کامالً محسوس کاهشیافته است که این خود گواه بر مؤثر بودن روند درمانی است.
همچنین مشاهدات بالینی بعدی نیز کاهش اختالل نارسایی توجه اشاره داشت .بهبود در میزان هیجانی بودن،
آشفتگی ،اضطراب و استرس و خلقوخو ،نیز بسیار محسوس بود.
نمودار مقایسهای سطوح  5گانه پرسشنامه کلورادو و همچنین پرسشنامه کانرز فرم معلم(اختالل نقص توجه و بیش
فعالی در کودکان)نیز بر کاهش محسوس اختالل اشاره دارد (نمودارهای ذیل) .اظهارات آموزگار و همکالسیها نیز
مؤید تأثیر تکنیکها و درمان بود .بنا بر مشاهدات بالینی بعدی دانشآموز (امیرحسین-س) توانایی تمرکز ،دقت و
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دریافت مفهوم و محتوای متن دروس را کسب کرده بود ،رفتارهای مخرب ناشی از بعد روانی اختالل نارسایی توجه
نیز بهوفور کاهشیافته بود ،میزان اضطراب اجتماعی ،مشکالت مربوط به درک فضایی (بخصوص در درس ریاضی) نیز
کاهشیافته بود؛ که این خود سند محکمی است بر مؤثر واقعشدن روند درمانی بود.
نمودار شماره  :4نمودار مقایسهای مشاهدات اول و دوم سطوح  5گانه ( 20آیتمی) پرسشنامه مشکالت یادگیری
کلورادو ()CLDQ
نمودارپرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو
16
14
12
10
8
6
4
2
مشکل در ریاضی
7
6

مشکل فضایی
13
9

شناخت اجتماعی
6
5

اطراب اجتماعی
10
6

مشکل خواندن
14
9

0
قبل درمان
بعد درمان

نمودار مقایسهای مشاهدات اول و دوم پرسشنامه کانرز فرم معلم(اختالل نقص توجه وبیش فعالی در کودکان)
نمو دار کانرز فرم معلم

نگرش به طرف مراجع قدرت
37
26

مشارکت و همکاری گروهی
42
25

رفتار در کالس
24
11

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
قبل درمان
بعد درمان

چنانچه مشاهده میشود فراوانی رفتار آماج در نمودار مشاهده دوم همواره پایینتر از نمودار مشاهده اول است که این
امر به اثربخشی روند درمانی اشاره دارد.
نتیجه گیری :این پژوهش و مداخله درمانی باهدف درمان مشکل نارسایی توجه(کمبود توجه) دانشآموز (امیر
حسین-س) صورت گرفت .نارسا یی توجه اختاللی که در آن فرد علی رغم داشتن هوش طبیعی قادر به حفظ توجه
خود برای مدت زمان الزم نیست .دچار اشتباه میشوند اما فقط از روی بی دقتی،در تمرکز کردن و توجه به یک
موضوع بیش از  5دقیقه مشکل دارندوکودکان کمبود توجه اصالً به صحبتهای فرد مقابل گوش نمیکنند آنها تظاهر
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به گوش دادن میکنند.معلمان معموالً این گروه را در ردیف عقبمانده ذهنی و یا بهعنوان کودکان تنبل که کوششی
برای یادگیری نمیکنند ،میشناسند..چاره اندیشی برای حل مشکالت دانش آموزان امری بدیهی و ضروری است
بیشترین حساسیت دراین پژوهش مرحله شناسایی درست و دقیق نوع اختالل بود .بنا بر عالئم مشاهدهشده در
مشاهدات بالینی در دانشآموز ،احتمال ابتالی او به عارضه نارسایی توجه مطرح گردید .در گام اول به تهیه ابزارهای
الزم ،اقدام شد .پس از تائید ابزارها وتائید نوع اختالل از سوی متخصصان ،از تکنیکهای درمانی مانند روش کلمات
کلیدی،روش تغییر رفتاری  ،خود کنترلی توجه ومشاوره به والدین ومعلم برای درمان اختالل استفاده شد و نتایج
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
می کند و همچنین با دقت بیشتری می تواند تکالیف درسی را انجام دهد که این کار باعث پیشرفت تحصیلی او
نسبت به قبل از مداخله شده است) و هم توسط مشاهده گران ،اولیا(بنا به گفته مادر و پدر امیر حسین او در خانه
می تواند کار هایی را که قبل از مداخله به علت عدم توجه نمی توانست انجام دهدحاال می تواند با دقت مناسب انجام
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
 -1دانش آموزانی که با مشکالت یادگیری مواجه هستند بیش از دیگران به زمان آموزشی و مواد مناسب کمک
آموزشی نیاز دارند.
 -2همکاران از ابتدای سال تحصیلی نسبت به شناسایی دانش آموزان دارای مشکالت آموزشی و تربیتی اقدام نمایند
تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد
-3کودکان دارای مشکالت یادگیری باید در فعالیت های آموزشی خود برنامه ای مشخص و کامالً روشن ،گویا و به
دور از ابهام و محرک های زاید محیطی داشته باشند.
 -4ایجاد جلساتی با خانواده های دانش آموزان در مدرسه و ارائه آموزش چگونگی رفتار با کودکان دارای مشکالت
یادگیری با کمک مشاوران و روانشناسان
-5ثبت مشخصات رفتاری نامتعادل هر دانش آموز در هر سال تحصیلی توسط معلم آن پایه و همچنین ثبت راهکارهای
انجام شده در کاهش آن رفتار جهت اطالع معلم پایه بعد از میزان پیشرفت دانش آموز و ادامه ان توسط معلم جدید
-6ساختار آموزشی متنوع وانعطالف پذیری شامل مطالعات مستقل،کار گروهی بدون نظارت معلم و غیره تدارک دیده
شود.
 -7دانش آموزان مبتال به مشکالت یادگیری نیازمند فعالیتهای موزون حرکتی و هماهنگی چشم ودست هستند.
بنابراین تمرینات ظریف و هماهنگی های چشم و انگشت ،از جمله برنامه های موثر در توان بخشی این قبیل کودکان
به شمار می رود.
 -8و سرانجام دانش آموزان دارای مشکل آموزشی و تربیتی برای پیشرفت خود نیازمند به معلمان صبور و توانا،دلسوز
و دانا هستند.
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منابع و مأخذ:
میالنی فر ،بهروز ( .)1386روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی،تهران:انتشارات قومس
انجمن روانپزشکی آمریکا .)1384( .متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی .ترجمۀ
محمدرضا نیکخو و ماهایاک آواید سیانس .تهران :نشر سخن( .انتشار به زباناصلی)2000 ،
افروز،غالمعلی(.)1385اختالالت یادگیری،تهران:دانشگاه پیام نور
شهیم ،سیما ،.یوسفی ،فریده و شهائیان ،آمنه ( .)1386هنجاریابی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس درجهبندی
کانرز – فرم معلم ،مجلۀ علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه شهیدچمران اهواز1-26 ،14)3( ،
حاجلو ،نادر؛ رضایی شریف ،علی ،)1390( ،بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو،
مجله ناتوانیهای یادگیری.43-24 :)1(1 ،
رجبی قره گوزلو ،علی؛ هاشمی ،تورج .)1392( .بررسی میزان شیوع مشکالت ویژه یادگیری در دانشآموزان مقطع
ابتدایی استان آذربایجان شرقی .مجله ناتوانیهای یادگیری.43-28 :3)1( ،
نریمانی ،محمد؛ رجبی ،سوران .)1384( .بررسی شیوع و علل اختالالت یادگیری در دانشآموزان دوره ابتدایی
استان اردبیل .فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.252-231 :3 .
کاپالن  ،سادوک()2003؛خالصه روانپزشکی جلد سوم.ترجمه نصرت اهلل شریفی.تهران:انتشارات شهرآب.آینده سازان
گنجی،حمزه()1393؛آزمونهای روانی مبانی نظری و عملی،تهران:انتشارات ساواالن
فریار،اکبر.رخشان،فریدون()1389؛ناتوانیهای یادگیری.تهران:انتشارات مبنا
رید،رابرت؛جانسون،ژوزف(.)1395راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه -بیش فعالی  .ترجمه ی شاهرخ
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
دوره تحصیلی :ابتدایی
محل پژوهش :دبستان دولتی پسرانه شهید حاجی محمد کر شهرستان بندرترکمن سال تحصیلی 98-99
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
مهارت های زندگی به والدین و دانش آموزان
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
این آموزش مهارت های زندگی برای اولیاه ،و دانش آموزان در این منطقه خاص نیز می توانست در کاهش مشکالت
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.
از نظر ایزولد )1999( 1آموزش اولیاه در زمینه برخورد مناسب با فرزندان و به کارگیری یکسری مهارتهای ارتباطی
الزم است (ترجمه خلیلی.)1382 ،
واگن سلر )1994( 2معتقد است اکثر مشکالت دانش آموزان در خانه و مدرسه را از طریق والدینی که درک خوبی
از چگونگی برقراری ارتباط مؤثر و صحیح دارند ،می توان اصالح نمود (ترجمه ملک پور.)1387 ،
وبر )1997(3معتقد است ،که متغیرهای خانوادگی زیادی برای درک بهتر سبب شناسی بزهکاری نوجوان مورد مطالعه
قرار گرفته اند .نوجوانانی که پیوند ژرفی با والدینشان دارند ،احتمال کم تری وجود دارد که بزهکار شوند .نوجوانانی
که در تماس با هر دو والد هستند ،در مقایسه با نوجوانی در خانواده های تک والد بزرگ می شوند ،کمتر دچار
مشکالت مربوط به مدرسه می شوند(به نقل از شریفی.)1383 ،
1-Isold
2Wagonseller
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
آموزش ،آنان قادر به تربیت بهتر فرزندان در موقعیتهای مختلف زندگی  ،رشد مهارتهای اجتماعی در آنان و افزایش
آگاهی در روابط بین فردی با فرزندانشان خواهند شد (کریستفرسن و مرتوت.)2007، 4
پژوهشگران بسیاری رابطه افسردگی مادر را با اختالالت رفتاری فرزندان مورد تأکید قرار داده اند  .رابطه میان
اختالالت زناشویی و مشکالت رفتاری فرزندان نیز نشان داده شده است ،به طوری که اختالفات زناشویی به عنوان
یکی از فشارهای روانی اساسی دوران زندگی فرزند مطرح شده و آثار مورد بررسی قرار گرفته است(والچاک،2000، 5
ترجمه طاهری .)1380 ،خالقیت و ابتکار تا حدودی زیادی تحت تأثیر الگوگیری از والدین است و به فرزندان کمک
می کند تا کمتر درگیر مشکالت رفتاری گردند(احدی و بنی جمالی.)1385،
در این زمینه به نظر می رسد با آموزش تصمیم گیری  ،تفکر خالق و حل مسئله مهارت های اجتماعی همدلی و
محبت به دانش آموزان می توان به فرزندان کمک کرد و تا حدود زیادی در کاهش و کنترل مشکالت رفتاری و
اخالقی تأثیر گذاشت.
بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان و این که چگونه و با چه کفیتی در جمع حضور یابند و رفتارهای
متناسب و مقبول از خود بروز دهند ،ضرورت دارد .اکتساب مهارت های اجتماعی ،محور اصلی رشد اجتماعی ،شکل
گیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعامل های اجتماعی ،سازگاری اجتماعی و حتی سالمت روان فرد به شمار می آید(.تئودور
و همکاران )2005،
کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی شدن ،هنجارها ،مهارت ها،
ارزش ها ،نگرش ها و رفتار فرد شکل می گیرد ،تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا
کند.خانواده و نهادهای اجتماعی دیگر مانند مدرسه ،مهمترین عامل اجتماعی شدن به شمار می آیند که در قالب ارزش
ها و هنجارهای اجتماعی بررسی می شوند) کارتلج و میلبرن 1985؛ ترجمه نظری نژاد)1375،
چن و همکاران( )2001در تحقیق دیگری به بررسی رابطه رفتار اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در  286دانش آموز پایه
های چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم پرداختند .نتایج تحقیق آنان از رابطه مثبتی میان پیشرفت تحصیلی و رهبری اجتماعی،
تحمل ناکامی ،مهارت اجتماعی جرئ تورزی و روابط دوستانه با همساالن حکایت داشت و همچنین رابطه منفی میان
پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری ،ناسازگاری های تحصیلی و روابط نامطلوب با همساالن را نشان می داد.
والدینی که در درجه پذیرش باالیی نسبت به فرزندان خود دارند و روشهای فرزند پروری دمکراتیک اتخاذ می کنند
 ،عزت نفس باالتر و امنیت تربیتی استبدادی را به کار می گیرند( گوردون ، 6ترجمه قراچه داغی .)1383 ،
بنابراین این دوره از رشد مانند هر مقطع دیگر بسیار اهمیت دارد .نگرش هایی که محیط اجتماعی را در مشکالت
رفتاری – عاطفی کودکان و نوجوانان مؤثر می شناسد بر اهمیت تأثیر خانواده اذعان دارند و نقش خانواده را تنها در
کمک به فرزند برای تغییر رفتار می دانند(.سخندان توماج )1380 ،با توجه به اهمیت آموزش اولیاه در فرزند پروری
و تأثیر رفتار آنان در به وجود آمدن نوع رفتار کودک و نیز پیشگیری و درمان مشکالت رفتاری کودکان  ،ضرورت
آموزش مهارتهای الزم برای هر چه بهتر برخورد کردن با فرزندان به منظور پرورش فرزند سالم و ارتقای سطح بهداشت
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
مقابله مثبت و مفید را فراهم می آورند .این توانایی ها فرد را قادر می سازند مسئولیت های اجتماعی خودرا بپذیرد و
با مشکالت به شکل موثری روبرو شود.
در سال  1993میالدی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و افزایش سطح بهداشت روانی افراد جامعه
این برنامه آموزشی را تدوین کرد و آن را در  5گروه خود – آگاهی – همدلی ،ارتباط – روابط میان فردی ،تصمیم
گیری – حل مساله ،تفکر خالق – تفکر انتقادی و مهار کردن هیجانات – مقابله با استرس قرار داد.
مدت دو سال است که در شهرستان بندرترکمن استان گلستان سابقه خدمت دارم .در سالی که پژوهش حاضر را
انجام دادم آموزگار پایه ششم مدرسه پسرانه شهید حاجی محمد کر که شامل هر  10کالس در  6پایه بود .این مدرسه
در منطقه ای از شهر قرار داشت که از لحاظ فرهنگی و قومی و سطح سواد و تحصیالت بسیار پایین و ضعیف بودند
اقوام مختلف از شهرها و روستاهای مختلف به این منطقه از شهر کوچ کرده و ساکن شده بودند که هیچ تناسب و
آشنایی قبلی باهم نداشتند .شغل بیشتر ساکنین صیاد و شغل آزاد که از لحاظ درآمد و سطح اقتصادی نیز بسیار
پایین بودند .اعتیاد و بزهکاری در بین حتی جوانان محله زیاد دیده می شد .طی جلسات شورای مدرسه و معلمان و
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
توجه به وضعیت محله و خانواده ها و عدم آشنایی والدین با اصول صحیح تربیتی دور از انتظار و عجیب هم نبود .با
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
مکرر از فواید دوستی و مهربانی باهم و  ...هم تأثیری در کاهش مشکالت رفتاری و بد اخالقی آنان نداشت.
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
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بودم با یاری اساتید خود توانستم نسبت به جزییات مشکالت رفتاری
دانش آموزان ،اهمیت و نوع آموزشها تسلط و اگاهی کافی کسب نمایم  .در جلسه شورای مدرسه با مدیر ،معاونین
مشاور ،مربی پرورشی مدرسه درباره این تصمیم به عنوان راهکاری برای کاهش مشکالت رفتاری و ایجاد رفتارهای
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
کم و غیر تخصصی بدون پیگیری خاص آموزش داده می شد ولی تا کنون نتوانسته بود در کاهش اختالالت رفتاری
دانش آموزان آن چنان که باید مؤثر و مفید باشد .از آنجا که تعداد دانش آموزان آموزشگاه  500نفر بود اوالً گذاشتن
کالسهای آموزشی همزمان برای همه دانش آموزان و اولیاه با توجه به رعایت کیفیت کالس از لحاظ ازدحام جمعیت
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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نیز می توانست در کاهش مشکالت 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؟
در این اقدام پژوهی راهکار آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارت همدلی و مهربانی به دانش آموزان و اولیاه آنان
جهت کاهش مشکالت رفتاری برخی از دانش آموزان آموزشگاه بعنوان مهمترین راهکار در کنار سایر اقدامات و برنامه
ها انتخاب شد و طی مراحلی ابتدا بصورت آزمایشی برای دانش آموزان یک پایه (ششم الف) و اولیاه آنان اجرا و دانش
آموزان پایه (ششم ب) نیز به عنوان گروه گواه انتخاب گردیدند و سپس با تایید نتایج مثبت راهکار ارائه شده ،بصورت
عملی برای کلیه اولیاه و دانش آموزان آموزشگاه نیز اجرا گردید.
اجرای این اقدام پژوهی شبیه روشهای شبه آزمایشی در تحقیقات علمی بود و انتخاب آزمودنی ها بر اساس امتیاز
مشکالت رفتاری آنها است ،دانش آموزان پایه ششم  66نفر در دو کالس  33نفره بودند که از لحاظ مشکالت رفتاری
و اخالقی در این آموزشگاه نسبت به سایر پایه ها وضعیت حادتر و عملکرد تحصیلی ضعیفی داشتند .این  65نفر به
دو گروه  33نفره آزمایش و گواه (کنترل)تقسیم شدند  .برای پی بردن به تاثیر راهکار اجرا شده بر یادگیری و عملکرد
درسی دانش آموزان نیز پیش آزمون و پس آزمونی از سه درس ریاضی ،علوم و فارسی پایه ششم برگزار گردید و در
کنار آزمون ها با استفاده از چک لیست و پوشه کار مشاهده و تحلیل عملکرد و فعالیت های دانش آموزان نیز به
عنوان یکی از مالک های سنجش پیش آزمون و پس آزمونها در نظر گرفته شد .به دانش آموزان و اولیاه گروه آزمایشی
طی  8جلسه آموزش مهارتهای زندگی داده شد .همچنین به منظور بررسی میزان مشکالت رفتاری دانش آموزان از
آزمون مشکالت رفتاری راتر ( )a= ./9و بررسی پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزان پر
شده بود استفاده گردید .نتایج این اقدام پژوهی نشان داد که بین عملکرد گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری
( )p<./..1وجود دارد و آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه بر کاهش مشکالت رفتاری تأثیر مثبت دارد .با تایید نتیجه
اقدام پژوهی این روش برای اولیاه کلیه دانش آموزان با مشکالت رفتاری اجرا گردید .در پایان آموزشها ،نتایج حاکی
از بهبود مشکالت رفتاری دانش آموزان و رضایت اولیاه و کارکنان مدرسه از رفتار دانش آموزان بود.
در کشور ما در زمینه آموزش مهارتهای زندگی به افراد و تأثیر آن بر گروههای مختلف تحقیقات گسترده ای صورت
گرفته است  .در پژوهشی که اسماعیلی ( )1380انجام داد اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی را در تعامل با شیوه
های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان اردبیل بررسی گرد .نتایج نشان داد که میانگین نمره عزت نفس دانش
آموزانی که مهارتهای زندگی را آموزش دیده اند  ،بیشتر از گروه گواه بوده است .
به منظور سنجش نیازهای آموزش اولیای دانش آموزان برای کالسهای آموزش خانواده در مدارس ابتدایی ،راهنمایی
و متوسطه  ،نبوی ( )1384یک نیاز سنجی انجام داد که پس از بررسی  ،مهمترین نیازهای اولیاه را آموزش مهارتهای
زندگی  ،مدیریت خانواده و روشهای اداره آن  ،اعتیاد و آسیب های آن  ،خانواده متعادل و مشخصه های آن اعالم
کرده است.
ملک پور و همکاران ( )1385تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی
را مورد بررسی قرار دادند .نتیجه تحقیق نشان داد که این مهارتها در کاهش میزان فشار روانی این گروه مؤثر است .
ترخان ( )1385در بررسی خود در مورد تأثیر پرخاشگری والدین بر سالمت روانی فرزندان نشان داد که کاهش
رفتارهای پرخاشگرانه والدین موجب بهبود عالیم افسردگی و کارکرد اجتماعی گردیده است.
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ترنر 7و همکاران( )2007در یک برنامه آموزشی که بر تعدادی از خانواده های بومی استرالیا انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که برنامه آموزشی والدین باعث رشد سازگاری کودکان و کاهش مشکالت رفتاری آنان می شود و
آموزش والدین به آنها کمک می کند تا در برخورد با مشکالت رفتاری فرزندان خود اقدامات مناسبی انجام دهند .
الم ،استوارت ،کلی )2008(8دریک بررسی در زمینه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به والدین برای برخورد صحیح
با کودکان مشکل دار نشان دادند که در پیگیری  6ماهه و 12ماهه در مقایسه با والدینی که آموزش ندیده بودند
مشکالت فرزندان آنان کاهش یافته بود.
منابع گردآوری داده ها و اطالعات
برای بدست آوردن اطالعات کافی و دقیق  4روش زیر را در پیش گرفتم:
 مطالعه میدانی :در این روش برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و جستجوی پایگاه های علمی(اینترنت)استفاده نمودم سعی کردم با مطالعه کتب مناسب و مفید و جستجوی سایت های مناسب به خوبی از ادبیات موضوع
مورد پژوهش خویش اطالعات کافی بدست آورم و با روشهایی که سایر محققان برای پژوهش در پیش گرفتند آگاه
گردم ،مهم بود بدانم که آنان به چه نتایجی دست یافتند.
 جلسه ای با مشاورین ،معاونین ،مربی پرورشی و یکی از کارشناسان روانشناسی تشکیل داده و مشکلی که موضوعپژوهش بود مطرح نمودم ،سپس مربی ،معاون ،و مشاور با تأیید مسئله مطرح شده هریک راهکارهایی که تا کنون در
پیش گرفته بودند بیان نمودند و اینکه عکس العمل دانش آموزان نسبت به این روشها چگونه بود و چه نتایجی بدست
آورده بودند .در ادامه از کارشناس که استاد دانشگاه نیز بود ،خواستم که نظر تخصصی و تحلیلی که از رفتار دانش
آموزان دارد بیان نماید.
جلسه ای نیز بصورت مشترک با معلمان ،شورای دانش آموزی و اولیاه دانش آموزان تشکیل دادم و موضوع را برایآنان نیزمطرح نمودم .معلمان نیز هریک به نوبت از رفتار و طرز برخورد دانش آموزان در کالس برای حاضرین صحبت
کردند ،اولیاه نیز از رفتار فرزندان خود در منزل نکاتی را بیان کردند ،بدین ترتیب اطالعات مهمی از نوع مشکالت
رفتاری دانش آموزان در دو محیط خانه و مدرسه بدست آمد.
_ همچنین به منظور گردآوری و دستیابی به اطالعات بیشتر از مشکالت رفتاری دانش آموزان از آزمون مشکالت
رفتاری راتر ( )a= ./9و بررسی پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزان پر شده بود استفاده
گردید.
تصمیم گرفتم درباره آنچه تابه حال انجام داده ام و نتایج آن اطالعات عینی و موثق جمع آوری کنم.
 مقایسه پاسخهای ثبت شده در پرسشنامه ها و برگه های وارسی که قبل و بعد از آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان و اولیاه و اجرای سایر راهکارها توسط خود اولیاه تکمیل شده بود که در آنها به دقت ضعیت فرزندان خود را
گزارش داده بودند.
 مطالعه و تجزیه تحلیل نتایج جدولها و آزمونهایی که در طی اجرای آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی برای عدهای از دانش آموزان برگزار گردید .همچنین نتایج مشاهدات کالسی از فعالیت دانش آموزان و بررسی پوشه های کار
و چک لیست ها.

-Turner
-Lam, Stwart, & Kelley
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 نظر خواهی کتبی و شفاهی از والدین در خصوص میزان رضایت مندی آنها از رفتار فرزندانشان در منزل پس ازاجرای کلیه راهکارها.
 نظر خواهی کتبی و شفاهی از والدین در خصوص میزان رضایت مندی و تأثیر کالسهای آموزشی مهارتهای زندگیدر نحوه برخورد آنان با فرزندانشان.
 مطالعه و بررسی نظرات ،انتقادات و پیشنهاداتی که در موضوع مورد پژوهش دانش آموزان و اولیاه هر کدام درصندوق مخصوص خود انداخته بودند.
 نظر خواهی از همکاران در جلسه شورای معلمان مدرسه پس از اجرای راهکارها در خصوص میزان و نحوه تعاملوارتباط دانش آموزانی که مشکالت رفتاری داشتند و تغییرات صورت گرفته در رفتار و نگرش آنان نسبت به وظایف
و مسئولیتهای خویش.
 نظر خواهی از اعضای شورای دانش آموزی مدرسه بصورت محرمانه در زمینه تغییرات احتمالی صورت گرفته درطرز تفکر و رفتار دانش آموزانی که مشکالت رفتاری داشتند و اولیاه آنان در کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی
شرکت داشتند.
 نظر خواهی از مدرسان کالس های آموزشی در خصوص اینکه حضور دانش آموزان و اولیاه را در این مدرسه چگونهمی بینند؟ دانش آموزان و والدین چقدر در کالس نسبت به موضوعات مطرح شده عالقه و توجه نشان می دهند؟ آیا
میزان همکاری و فعا لیت آنان در کالس رضایت بخش است؟ آموزشهای ارائه شده در کالس را چگونه ارزیابی می
کنند ،آیا توانسته در ارتباط آنها با فرزندان و اصالح و بهبود مشکالت رفتاری فرزندشان مؤثر باشد.
 نظر خواهی از مربی پرورشی و مشاور مدرسه در زمینه رفتار و برخورد دانش آموزان پس از اجرای راهکارها و میزانهمکاری 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 سایرمسئولین آموزشگاه و حتی منزل از طرق توصیف مشاهدات والدین.
**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.
جدول -5گروه آزمایش درپیش آزمون (براساس بررسی نتایج آزمون چک لیست فعالیت ها و بررسی پوشه های کار)
قابل قبول

نیاز به تالش بیشتر

آمار نتایج خیلی خوب خوب
ماده درسی
علوم

6

4

11

12

ریاضی

4

4

12

13

فارسی

7

5

9

12

جدول-6گروه آزمایش در پس آزمون (براساس بررسی نتایج آزمون چک لیست فعالیت ها و بررسی پوشه های کار)
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قابل قبول

نیاز به تالش بیشتر

آمار نتایج خیلی خوب خوب
ماده درسی
علوم

13

12

6

2

ریاضی

12

13

5

3

فارسی

15

12

5

1

برری نتایج گروه کنترل نشان داد که نتایج در پیش آزمون و پس آزمون به جهت اجرا نشدن راهکار و کالس های
آموزشی مهارت های اجتماعی تغییر چندانی نداشت و حتی در برخی دروس افت را نیز نشان می داد.
تجزیه و تحلیل اطالعات:
پس از مطالعه کتب ،مجالت و جستجوی سایت های علمی ،مصاحبه و تشکیل جلسه با معاونین ،معلمان ،شورای
دانش آموزی و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل در زمینه مشکالت رفتاری در دانش آموزان نکات زیر بدست
آمد:
 نتایج تحقیقات مطالعه شده نشان داد در بین عواملی که در پرورش شخصیت سالم در کودکان و نوجوانان مؤثرترند،تأثیرات متقابل فرزند و والدین و نحوه برخورد والدین و فرزند را از مهمترین و بنیادی ترین عوامل می باشند و در
این زمینه توانمند ساختن خانواده به ویژه مادران از طریق آموزش در پیشگیری و یا درمان مشکالت رفتاری نقشی
سازنده و اساسی دارد( .سیف نراقی و نادری)1380 ،
 دبیران در جلسه ای که در ارتباط با موضوع پژوهش با آنان گذاشته شد عنوان می کردند که دانش آموزان به موقعدر کالس حاضر نمی شوند ،با آنان بحث و جدل دارند ،احترام آنان و حتی یکدیگر را باید و شاید نگه نمی دارند ،با
یکدیگر دعوا می کنند ،پرخاشگری دارند ،ناسازگارند ،نامهربانند و تکالیف خود را به موقع حاضر نمی کنند و...
 مشاور و مربی پرورشی مدرسه ضمن برگزاری جلسات توجیهی ،از انواع روشهای تشویقی متنوع ،و برخی محرومیتها برای این دانش آموزان استفاده کرده بودند ،اما در نهایت این روشها تأثیر چندانی در کاهش اختاالت رفتاری دانش
آموزان نداشت.
 با مطالعه ای که طی مدتی روی رفتار دانش آموزان انجام دادم و اطالعاتی که طی جلسات مختلف از صحبتها وبحثهای همکاران ،اولیاه ،بخصوص مشاورین بدست آورده بودم و اطالعات بدست آمده از بررسی آزمون مشکالت
رفتاری راتر ( )a= ./9و بررسی پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزان پر شده بود .مهمترین
عالیم هشدار دهنده اختالالت رفتاری و روانی دانش آموزان شهید حاجی محمد کر موارد زیر می باشد:
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

خود آزاری یا دیگر آزاری و نامهربانی

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

راه های موقتی جدید و اجرای آن ها:
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
و ناسازگاری رفتاری را در خانه و مدرسه از خود نشان دادند.
 اجرای راهکارهایی چون جبران خطا و اشتباه و محرومیت از اختصاص برخی امتیازات به دانش آموزانی که مشکالترفتاری و اخالقی دارند.
 سعی در برقراری ارتباط و استمرار روابط دوستانه با دانش آموزان از طریق والدین  ،آموزگاران و سایر کارکنانمدرسه
 در اختیار قرار دادن منابع افزایش اطالعاتی مثل کتاب های مناسب ،فیلم های خوب ،راهنمایی دانش آموزان بهکانون های فرهنگی ،کتابخانه ها ،مراکز مذهبی و هم نشینی با افراد مطلع.
 تشکیل گروهای سالم بیشتر در مدرسه مثل گروههای علمی ،ورزشی و هنری ،اعتقادی. 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 آنانقوانین و مقررات مدرسه و تمام انتظارات وظایف و مسئولیت های دانش آموزان روی یک مقوای بزرگ نوشته شد و
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
کارکنان مدرسه مهربانی و کمک به یکدیگر و غیره .از دانش آموزان خواستم در برنامه صبحگاهی که نوبت انان است،
بخشی از این قوانین را با صدای بلند بخوانند .به دانش آموزان توضیح دادم مدرسه باید محیط شاد و با نشاط باشد،
با یکدیگر دوست و صمیمی باشند ،اما در کنار تمام آزادیها و برنامه های شاد رعایت قوانین و پرهیز از رفتارهای
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
رفتاری برگزار نمودیم .البته بصورت محرمانه در ساعاتی خاص تا باعث تشدید رفتارهای ناشایست و ضعف روحیه آنان
نگردد .محورهای اصلی بحث در این کالسها آموزش چگونگی احترام به شخصیت خود و دیگران ،شناخت محدودیت
ها در خود و افراد دیگر ،دانستن این حقیقت که رفتار انسان ها معلول عواملی است و شناسایی نیازها و محرکهای
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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قاطع باشند اما توأم با محبت و ادب آنچه در دل دارند بگویند و عقاید خود را بیان نمایند .باتشکیل گروهای مختلف
بخصوص از میان این دانش آموزان و واگذاری مسئولیت آنان را به فعالیت و جنب و جوش کشاندم مثالً برخی از این
دانش آموزان با وجودی که اختالالت رفتاری داشند اما از لحاظ وضعیت درسی استعداد خوبی داشتند ،بنابراین در
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
کالس تشکیل دادم با پذیرش  2اصل ( )1اینکه در آنها اعتماد و اطمینان ایجاد کنم ( )2از توان آنها برای کشف و
ارائه راه حلها استفاده نمایم .برخی از مشکالت رفتاری دانش آموزان مشاجرات و درگیری های زیادشان با سایر دانش
آموزان بود برای این منظور فن حل کشمکش را با همکاری تیم گروه درمانی بکار بردم این فن زمینه کسب تجربه
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
واقعی با همکاری تیم گروه درمانی باشد که در آن از بازیگران نقش ها خواسته می شود احساسات شخصیت مقابل
را به نمایش بگذارند .هدف درک نظرات شخص دیگر و یافتن راه حل هایی برای جلوگیری از پیش آمدن چنین
موقعیت هایی در آینده است .همچنین از فن مطالعه درمانی استفاده کردم و از مطالب خواندنی نظیر کتابهای داستانی
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
با مسایل مشابه روبرو هستند .اما به نظر می آمد و شواهد امر نشان می داد این فعالیت ها و تالش هایی که صورت
می گرفت ،تنها با برنامه ریزی و آموزش روی دانش آموز تکمیل و کافی نیست ،بنابراین الزم دانستم برای پاسخ به
سئواالتی که در قسمت بیان مسئله عنوان شد و رفع ابهامات از همکاری و همراهی اولیاه نیز در حل این مشکل
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
آن در افت تحصیلی و عدم موفقیت دانش آموزان در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد استقبال و موافقت
مسئولین آموزشگاه قرار گرفت .از آنجا که خود نیز دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی بودم با یاری اساتید
خود نسبت به جزییات مشکالت رفتاری دانش آموزان ،اهمیت و نوع آموزشها تسلط و اگاهی کافی کسب نمودم .
اجرای راهکار جدید و نظارت بر آن:
راه حل شماره  :1استفاده از پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر که توسط معلمین دانش آموزن تکمیل گردید.
فرایند اجرای  :1برای اجرای راه کار جدید از پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر9استفاده گردید ،این پرسشنامه را معلمان
دانش آموزان کلیه پایه ها تکمیل کردند ،با نقطه برش  9بر اساس پژوهش راتر ( )1967درنظر گرفته شده است .که
نمره  9به باال در این پرسشنامه نشان دهنده وجود مشکالت رفتاری در دانش آموزان است این پرسشنامه را یوسفی
()1376با روایی  66درصد وپایایی  90درصد گزارش کرده است.
فرایند اجرای :1با مشاور آموزشگاه مشورت نمودم و پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر طراحی نمودم و پس از چاپ به
تعداد دانش آموزان کالس در اختیار معلمین کالس قرار دادم .استفاده از این برگه ها در تشکیل پرونده های فردی
مشاوره دانش آموزان نقش به سزایی داشته تا به شناخت بیش تری در مورد عوامل پرخاشگری و مشکالت رفتاری و
-Rutter
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موقعیت هایی که موجب تحریک بروز ناسازگاری و بی مهری در دانش آموزان می شود ،برسیم بنابراین جلسه ای با
معلمین و کارکنان گذاشته و با آن ها در زمینه اهداف و اهمیت این موضوع صحبت کردم و جزئیات کار را برای آن ها
تشریح نمودم و دراهمیت ایفای نقش مشاوره ای و تربیتی آن ها مطالبی را مطرح نمودم و از آن ها خواستم تا آن جا که
می توانند خود مسائل کالسشان را حل کنند و در موارد تخصصی که نیاز به پیگیری و اقدام دارد با ذکر به موقع اسامی
آن ها را ارجاع دهند.
نظارت  1:جدی گرفته نشدن تکمیل برگه های ارجاع توسط برخی معلمین یکی از مشکالتی بود که با آن مواجه شدم.
تعدیل  1:پس از تشکیل جلسه ای ضمن یادآوی شناسایی مشکالت رفتاری در دانش آموزان برای مدیریت
نازسازگاری و بی مهری نسبت به یکدیگر در دانش آموزان و تأثیر آن در نحوه کالس داری معلمین ،بر اهمیت تکمیل
پرسشنامه ها تأکید شد ضمن آن که معلمینی که بیش ترین میزان همکاری را در این زمینه داشته باشند درکسب امتیاز
انتخاب معلم و کالس برتر هم اثر گزار خواهد بود.
راه حل شماره  :2استفاده از پرسشنامه ها و برگه های وارسی که توسط والدین دانش آموزن تکمیل گردید.
فرایند اجرا :2همچنین جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه ها و برگه های وارسی دکتر لروکس و مک میالن (ترجمه
رؤوف و فاطمی پور )1381،که توسط والدین دانش آموزان پر شده بود نیز در انتخاب این دانش آموزان مورد بررسی
قرار گرفتند .در این پرسشنامه ها والدین بهترین وضعیت فرزندان خود را مشخص نمودند و در برگه های وارسی
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
سایر مسولین آموزشگاه نیز در تکمیل و پاسخ به سواالت پرسشنامه ها به اولیاه دانش آموزان راهنمایی نمودند.
نظارت  2:جدی گرفته نشدن تکمیل پرسشنامه ها توسط برخی والدین یکی از مشکالتی بود که با آن مواجه شدم.
تعدیل :2پس از تشکیل جلسه ای با والدین ضمن یادآوی اهمیت پرسشنامه ها و برگه های وارسی در شناسایی علل
مشکالت رفتاری دانش آموزان در دانش آموزان و تأثیر آن در کاهش مشکالت ،بر اهمیت تکمیل پرسشنامه ها تأکید
شد ضمن آن که والدینی که بیش ترین میزان همکاری را در این زمینه داشته باشند مورد تشویق و قدردانی در جلسات
انجمن اولیا قرار خواهند گرفت.
راه حل شماره  :3آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه و برگزاری آزمونها (پیش آزمون و پس آزمون)
فرایند اجرا :3برای پی بردن به تاثیر راهکار اجرا شده بر یادگیری و عملکرد درسی دانش آموزان نیز پیش آزمون و
پس آزمونی از سه درس ریاضی ،علوم و فارسی پایه ششم برگزار گردید و در کنار آزمون ها با استفاده از چک لیست
و پوشه کار مشاهده و تحلیل عملکرد و فعالیت های دانش آموزان نیز به عنوان یکی از مالک های سنجش پیش
آزمون و پس آزمونها در نظر گرفته شد .به دانش آموزان و اولیاه گروه آزمایشی طی  8جلسه آموزش مهارتهای زندگی
داده شد.
جامعه آماری در این اقدام پژوهشی کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی پایه های اول تا ششم آموزشگاه شهید حاجی
محمد کر درسال تحصیلی  97-98بود که تعداد آنها  500نفر می باشد .در این مرحله برای انتخاب آزمودنی ها آنها
که میانگین باالتری (نمره  9به باال) در پرسشنامه اختالالت رفتاری داشتند ،انتخاب شدند که تعداد آنها به  65نفر
رسید که اکثرا دانش آموزان پایه ششم این آموزشگاه بودند .سپس نیمی از این تعداد به طور تصادفی ساده در گروه
آزمایش و نیمی دیگر در گروه گواه قرار گرفتند و همگی از دانش آموزان پایه ششم بودند.
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با هماهنگی مدیریت مدرسه از اولیاه گروه آزمایش (اولیاه دانش آموزان دارای مشکل رفتاری بر اساس آزمون انجام
شده ) در  8جلسه  2ساعته (هفته ای یک جلسه ) دعوت به عمل آمد و آموزش مهارت های زندگی انجام شد .البته
برخی از این جلسات بصورت مشترک با حضور دانش آموزان و برخی کالس های آموزشی نیز برای دانش آموزان و
اولیاه بصورت اختصاصی و ویژه برگزار گردید .شیوه آموزشی جلسات بر اساس بسته آموزشی طراحی شده به وسیله
یونیسف( 10صندوق بین المللی حمابت از کودکان ) همراه با استفاده از منابع متعدد مثل کتابها و فیلم های آموزشی
تهیه شد .جلسه اول معرفی و آشنایی با یکدیگر بیان اهداف بستن قرارداد رفتاری و بیان قوانین کالس تعریف و روشن
سازی بحث در مورد مفاهیم مهارتهای زندگی مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان نقش مادران در کاهش مشکالت
رفتاری فرزندان و ایجاد فضای مشارکتی برای دخالت در بحث برگزار شد .در برگزاری هرچه بهتر جلسات آموزشی
برای مادران درهرجلسه محتوا و تکالیف جلسه قبل به طور خالصه مورد بحث وبررسی قرار می گرفت و سپس محتوای
جلسه جدید آموزش داده می شد .از آنجا که گویش مردم این منطقه ترکمنی بود و ارائه بحثها و مطالب برای اولیاه
بی سواد یا کم سواد نمی توانست زیاد موثر باشد ،بنابراین تصمیم گرفتم غیر از اینکه از هر دو زبان برای آموزش در
کالس استفاده نمایم مطالب آموزشی هرجلسه را نیز به زبان ترکمنی ترجمه و پس از گرفتن فیلم و یرایش های اولیه
در قالب  CDدر اختیار اولیاه قرار دهم تا مطالب رادر منزل بهتر دنبال کنند و برخی توصیه ها و مواردی که در منزل
رعایت آنها برای اولیاه الزم بود نیز به موارد دیگر  CDاضافه نمودم.
برقراری ارتباط مؤثر والد و فرزند مهارت گوش دادن تصمیم گیری حل مسأله تفکرخالق ابراز وجود حل تعارض و
فنون کاهش اضطراب سرفصل هایی بودند که در جلسات دوم تا ششم به اولیاه آموزش داده شد.
نظارت :3برخی از والدین جهت شرکت در کالس ها تمایلی نداشتند برخی این کالس ها را بیفایده می دانستند و
پدران دانش آموزان تمایل کمتری داشتند و پیگیری مستمری نداشتند.
تعدیل  :3با حضور مشاوران و اساتید با تجربه در کارگاه آموزشی والدین و تدریس مهرت های زندگی به شیوه های
نوین و حتی آموزش دوزبانه جهت والدین کم سوادتر به زبان ترکمنی و استفاده از منابع متنوع و فیلم های آموزشی
رغبت والدین افزایش و شرکت و حضور آنها در کالس ها منظم تر شد.
راه حل شمار :4آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی به دانش آموزان گروه شاهد پایه ششم توسطه اقدام پژوه
فرایند اجرا :4از آنجا که رشته خودم(اقدام پژوه) نیز روانشناسی عمومی بود برای آموزش مهارت های زندگی به دانش
آموزان گروه شاهد پایه ششم که اتفاقا دانش آموزان کالس خودم بودند غیر از مشاور و مربی پرورشی آموزشگاه
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
آموزان شروع به آموزش ساده و عملی برخی مهارت های زندگی اجتماعی نمودم .راهی که در این کالس ها به نظرم
رسید ،اجرای نمایش بود .بخشنامه مسابقات پرسش مهر با عنوان همدلی و مهربانی را دیدم فرصت خوبی بود که با
بچه ها تمرین کنم .پس تصمیم گرفتم سناریوی ساده ای طراحی کنم و در قالب نمایش صمیمیت دوستی و مهربانی
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
فیلم را در کالس نمایش دادم و با کمک خودشان بررسی و نتیجه گیری کردیم .بچه هایی که تا دیروز با بد رفتاری
همدیگر را اذیت می کردند و حاضر به کمک و محبت به هم نبودند ،اینک با دیدن فیلمی که بازیگرانش خودشان
-Unicef
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بودند ،اقرار و اعتراف می کردند که در فیلم دوم چقدر زندگی و دنیا زیباتر است .با پیشنهاد بچه ها و والدین آنها نام
فیلم را که انعکاسی از وضعیت گذشته و اکنون آنان بود «انعکاس» گذاشتیم .همین فیلم بچه ها در مسابقات پرسش
مهر رتبه اول استانی را کسب کرد.
نظارت :4برخی از دانش آموزان در کالس توجه چندانی در ابتدا به مباحث ساده ای که در مورد مهارت زندگی قصد
آموزش داشتم ،نداشتند حتی برخی مقاومت و لجاجت نیز می کردند.
تعدیل :4بازی و گفتگوهای صمیمانه در کالس ،تشویق و محبت و توجه بسیار موثر بود بخصوص که بچه ها خود
بازیگران فیلمی کوتاه در موضوع محبت و همدلی شدند و این خود در تغییر روحیات و رفتار دانش آموزان و ایجاد
حس دوستی و صمیمیت بین آمها بسیار مؤثر بود.
بعد از یک یکماه از آموزش دانش آموزان و اولیاه پس آزمون عملکرد تحصیلی را بر روی دانش آموزان گروه آزمایش
و گروه گواه انجام دادم و از اولیاه نیز درخواست نمودم مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمایند  .من به عنوان اقدام پژوه
و آموزگار پایه ششم گروه آزمایش و نیز آموزگار پایه ششم گروه کنترل نیز پرسشنامه راتر را دوباره براساس رفتار و
عملکردهای دانش آموزان تکمیل نمودیم .تا نتایج را قبل و بعد اجرای راهکار مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم .برای
آگاهی از پایدار بودن و تأثیر نداشتن زمان بر یادگیری اولیاه نسبت به آموزش مهارتهای زندگی یک پس آزمون
دیگری پس از گذشت یک ماه انجام گردید.
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دوسطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است درسطح آمار توصیفی
ازشاخص های آماری فراوانی درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی ازتحلیل کوواریانس با توجه به
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
فرضیه  – 1آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان و اولیاه برکاهش مشکالت رفتاری و اخالقی دانش آموزان
افزایش رفتارهای مطلوب ،ایجاد حس مهربانی و صمیمیت و ارتقاه عمکرد تحصیلی در دوره ابتدایی مؤثر است .نتیجه
بررسی این فرضیه درجدولهای 1و 2ارائه شده است.
جدول  -1شاخص های توصیفی در گروههای آزمایش وگواه در پس از آزمون
وضعیت

شاخص های توصیفی
(گروهها)

پس آزمون قبل از آزمایش
پیش
کنترل
گواه
آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

17

34ا12

32ا5

17

87ا13

83ا4
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پس آزمون قبل از آزمایش
پیش
کنترل
گواه
آزمون

17

9ا11

32ا5

17

15ا13

83ا4

نتایج جدول  1نشان می دهد گروه آزمایش در پس آزمون و پیش از کنترل آزمون (به ترتیب 34ا 12و9ا )11از گروه
گواه (به ترتیب 87ا 13و 15ا ) 13دارای میانگین پایین تری بوده اند .نتیجه تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت
دو گروه آزمایش و گواه درجدول  2ارائه شده است.
جدول  – 2نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایشی وگواه درپس آزمون با کنترل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

معناداری

درجه آزادی میانگین مجذورات فراوانی

پیش آزمون

311ا725

1

311ا725

013ا425

000ا0

عضویت گروهی

235ا94

1

235ا94

625ا49

000ا0

خطا

637ا85

62

25ا4

-

-

کل

546ا819

64

ـ

-

-

نتایج جدول  2نشان می دهد پس از کتنرل پیش آزمون بین دو گروه گواه وآزمایش (001ا p >0و 625ا )F=49تفاوت
معنا داری وجود داشته ،بنابراین فرضیه  1مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه و دانش آموزان بر کاهش
مشکالت رفتاری و اخالقی دانش آموزان و افزایش رفتارهای مطلوب و ایجاد حس مهربانی و همدلی و ارتقاه عمکرد
تحصیلی در دوره ابتدایی مؤثر است مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه  – 2آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان و اولیاه برکاهش مشکالت رفتاری و اخالقی دانش آموزان و
ارتقاه عمکرد تحصیلی با گذشت یک ماه کماکان مؤثر است .نتیجه بررسی این فرضیه درجدولهای  3و 4ارائه شده
است .
جدول  -3شاخص های توصیفی گروه آزمایش وگواه درآزمون پیگیری

وضعیت
قبل از کنترل پس
آزمون
بعد از کنترل پس
آزمون

های
شاخص
توصیفی (گروهها)

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

17

25ا12

33ا5

گروه گواه

17

39ا15

01ا6

کل

34

82ا13

85ا4

گروه آزمایش

17

67ا13

33ا5

گروه گواه

17

42ا15

01ا6

کل

34

54ا14

85ا4
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نتایج جدول  3نشان می دهد ,گروه آزمایش قبل و بعد از کنترل پس آزمون (به ترتیب 25ا12و 82ا ) 13نسبت به
گروه گواه (به ترتیب 39ا15و 42ا ) 15دارای میانگین پایین تری بوده است .نتیجه تحلیل کوواریانس درجدول 4
ارائه شده است.
جدول  – 4نتایح تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش وگواه درپیگیری با کنترل پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

ضریب

پس آزمون

524ا2437

1

524ا2437

325ا1629

001ا0

جنسیت

071ا0

1

071ا0

064ا0

326ا0

عضویت گروهی

425ا217

1

425ا217

318ا157

001ا0

خطا

324ا182

90

012ا2

-

-

کل

625ا3825

93

-

-

-

F

معناداری

نتایج جدول  4نشان می دهد ,گروه آزمایش نسبت به گروه گواه یک ماه پس از اتمام آموزش تفاوت معناداری
(001ا p>0و318ا ) F=157داشته اند ،بنابراین فرضیه چهام پژوهش مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به دانش
آموزان و اولیاه بر کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان ،افزایش رفتارهای مطلوب و ایجاد حس مهربانی و صمیمیت
و ارتقاه عمکرد تحصیلی در دانش آموزان با گذشت یک ماه کماکان مؤثر است ،تأیید شد .پس اگر این روش آموزشی
به صورت دقیق اجرا شود می توان امیدوار بود گذشت زمان در برگشت مشکالت رفتاری و اخالقی دانش آموزان
تاثیری ندارد و رفتارهای مطلوب و مورد قبول جایگزین رفتار های تنش زا و ناهنجار گذشته شده اند.
ارزشیابی تاثیراقدام جدید وتعیین اعتبار
تا اواخر اردیبهشت ماه کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی که برای کلیه دانش آموزان و اولیاه آنان برنامه ریزی کرده
بودیم به اتمام رسید و بسیاری از اقدامات و سایر برنامه هایی که پیش بینی نموده بودیم نیز تا حد زیادی به صورت
مطلوب با همکاری کلیه عوامل مدرسه ،دانش آموزان و اولیاه اجرا گردید .بررسی دفاتر انضباطی و اخالقی معاونین
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
درخشانتر و رضایت بخش تر از نوبت اول بود .در جلسه شورای معلمان که این اواخر تشکیل داده بودم معلمان بیشتر
از مسائل آموزشی ،تشویق دانش آموزان مستعد و پیشرفت تحصیلی صحبت می کردند و دیگر تمام وقت جلسه سر
شکایت ،بحث از مشکالت اخالقی و رفتاری و درسی دانش آموزان تلف نمی شد.آنان از راهبردهای اجرا شده در این
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
یافتند گویا فاصله آنها با فرزندشان نزدیکتر شده است االن بهتر می توانند فرزند خود را بفهمند و با بهترین روش
ممکن با آنان برخورد کنند .دیگر خیلی کمتر در منزل به جهت برخی مشکالت رفتاری و روانی با فرزندشان برخورد
و درگیری داشتند و اگر هم چنین بود با بحث و مطرح نمودن آن در کالس با همفکری سایر اولیاه و مشاورین سعی
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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
و رفتارهای بعضاً نامناسب فرزندان در کاهش این رفتارهای نادرست بسیار موثر است و آموزش مهارتهای زندگی
توانسته بود در این زمینه تأثیر گذار باشد .حتی به گفته برخی والدین فرزند آنان دیگر بجای گوشه گیری و پنهان
کردن مسائل خود براحتی با آنان صحبت و درد دل می کردند و توانسته بودند غیر از رابطه والد و فرزندی ارتباط
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
را تأیید نماید .کمد جوایز پر شده بود از هدایایی که اولیاه تهیه کرده بودند تا بمناسبت های مختلف فرزندشان را در
جمع مورد تشویق و تمجید قرار دهم .صف های نماز در نمازخانه نیز اینک با شکوهتر بود یادم میاید برخی از این
دانش آموزان حاضر در صف نماز چقدر اوایل سال در حیاط موقع نماز سرو صدا راه می نداختند باهم دعوا می کردند
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
مشکالت اخالقی و رفتاری داشتند ،توانستند در مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی در شهرستان رتبه بیاورند و این
نشان می دهد به توانایی خود باور و اطمینان پیدا کرده اند .دانش آموزان دوست داشتند در کالس گروه های درسی
و دوستانه تشکیل دهند و در یادگیری مفاهیم درسی به همدیگر کمک می کردند و این باعث شده بود سطح عملکرد
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
بازدید ها دانش آموزان مراقب و کنار هم بودند و از بودن کنار هم و همدلی در فضایی شادی که داشتند لذت می
بردند.
«خدا را شکر میکنم که توانستم دانش آموزانم را با دنیای بهتری از همدلی و مهربانی آشنا کنم» .
بحث و نتیجه گیری
از گذشته تا کنون پرورش فرزندان همواره یکی از مسائل مهم و سرنوشت ساز در زندگی والدین بوده و هست .نیاز به
آموزش در زمینه مهارتهای الزم برای کنار آمدن با مشکالت رفتاری فرزندان در همه فرهنگها به چشم می خورد،
بنابراین تالش در زمینه ایجاد بستری مناسب برای والدین وکار آمد شدن آنان برای برخورد صحیح با فرزندان و
آموزش مهارتهای مثبت در زندگی همچون مهربانی و همدلی از وظایف مهم تمام کسانی است که در امر تعلیم و
تربیت سهیم هستند .آموزش والدین یکی از مناسب ترین روشهای پیشگیری و درمان مشکالت رفتاری کودکان و
نوجوانان است .با پیشرفت فناوری در قرون اخیر ،زندگی بسیاری از انسانها با مشکالت زیادی به ویژه مشکالت رفتاری
فرزندان روبه رو شده است .
برنامه آموزش مهارتهای زندگی 11می تواند در ایجاد توانمندی و رویارویی با مشکالت زندگی برای دانش آموزان و
والدین آنان به عنوان کسب دانش و مهارتهایی همراه با تمرین در ایجاد نگرش  ،ارزش ها  ،رفتارهای مثبت ،پیشگیری،
حل مشکالت و ارتقای بهداشت روان مؤثر واقع گردد.

1- Life skills
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امروزه آموزش مهارتهای زندگی به عنوان مهارتهایی که افراد مختلف بشر را برای زندگی بهتر در رسیدن به بهداشت
روان آماده می کند ،از ضرورت خاصی برخوردار است .در این راستا اولیاه را نیز باید مهیا کرد تا از آموزش در زمینه
مهارتهای زندگی برخوردار شده و بتوانند در برخورد با فرزندان خود بهتر عمل کنند و کمک شایانی در امر پیشگیری،
کنترل و درمان مشکالت رفتاری فرزندان خود داشته باشند .در این پژوهش اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به
اولیاه بر مشکالت رفتاری کودکان پایه های اول تا سوم راهنمایی معنا دار بوده است ،درتبیین نتیجه این فرض احتماالً
می توان اظهار داشت که آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه در آگاهی آنها اثر مثبت دارد .این آگاهی نیز موجب می
شود که آنان چگونگی و نحوه برخورد با فرزندان خود را بیاموزند و اینکه چگونه مشکالت رفتاری آنان را تشخیص
دهند و با آن مقابله نمایند .از طریق تأثیر آموزش های مهارتهای زندگی در والدین احتماالً این خود آگاهی را به
وجود می آورد که مشکالت رفتاری فرزندان ناشی از نوع رفتار و برخورد آنان با فرزندانشان است .بنابراین این خود
آگاهی موجب می شود که آنان به رفتار خود بصیرت حاصل کرده و این بصیرت آنان را در تغییر دادن رفتار و نوع
برخورد با فرزندان آگاه سازد و چنانچه در آنان تعارضاتی در این رابطه وجود داشته باشد ،این تعارضات را حل نمایند
و در نتیجه رفتار مناسب تری با فرزندان خود داشته باشند  .نتایج این فرض با پژوهش اسماعیلی ( ،)1376ملک پور
وهمکاران ( ،)1384ترخان ( ،)1385ترابی ( )1385فریمن و همکاران ( )1993رولین و دریل ( )2002و ترنروهمکاران
( )2007همسویی دارد.
با توجه به احتمال تأثیر زمان بر یادگیری اولیاه درزمینه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مشکالت رفتاری
کودکان در این پژوهش آزمون پیگیری انجام شد و نتایج فرضیه مبنی بر تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه بر
مشکالت رفتاری کودکان دوره ابتدایی با تحلیل کوواریانس در سطح 001ا p>0قرار گرفت .درتبیین نتیجه این فرض
احتماالً می توان گفت که عامل زمان (پس از گذشت یک ماه از اتمام جلسات آموزش مهارت های زندگی به دانش
آموزان و مادران آنان) نتوانسته از میزان اثر بخشی مهارتهای زندگی بر کنترل وکاهش مشکالت رفتاری کودکان
بکاهد ،بنابراین می توان اظهار داشت که اثر بخشی محتواهای آموزش تأثیر گذار بوده و کاربرد این مهارتها با گذشت
زمان از بین نرفته و اولیاه در به کارگیری آن درنحوه بر خورد با فرزندان خود تمایل نشان داده و توانسته به عنوان
ایجاد نگرش و رفتارهای مثبت درکنترل وکاهش مشکالت رفتاری فرزندان خود و ارتقای بهداشت روان اثر بخش
باشد .دانش آموزان نیز در مدرسه و خانه رفتار و عملکردی مطلوب و رضایت بخش داشتند و در ارتباط با یکدیگر و
بزرگترها صمیمیت بیشتری داشتند و ادب و احترام را رعایت می کردند .اثر بخشی این روش وقتی برایم ببشتر روشن
شد که برای کلیه دانش آموزان و اولیاه آنان اجرا گردید و مدتی پس از پایان آموزش ها شاهد تغییراتی مثبت در
رفتار دانش آموزان بودیم .نتایج این اقدام پژوهشی با بررسی کریستفرسن وهمکارش ( )2007الم و همکاران ()2008
همسویی دارد.
محدودیت ها
با همه کوشش هایی که برای برطرف نمودن وکاستن مشکالت و متغیر های مزاحم به عمل آمد این افدام پژوهشی
هم مانند سایر پژوهش ها کاستی ها و محدودیت هایی داشته که بدین قرار است:
محدود بودن جلسات آموزشی برای دانش آموزان و اولیاه به لحاظ محدودیت در زمان ،منابع مالی و نیاز به
-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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انتخاب اعضاهآموزش تنها از میان اولیاه دانش آموزان خود مدرسه ای که حضور داشتم تعمیم پذیری نتایج
-3
را محدود می کند.
با توجه به اینکه آموزش و پرورش شهرستان بندرترکمن منطقه خاصی است که جمعیت ساکن در آن دارای
-4
بافت اقتصادی و فرهنگی مخصوص به خود است .درتعمیم نتایج به سایر نواحی و مناطق استان باید احتیاط شود.
پیشنهاد های کاربردی
با توجه به نتایج مربوط به فراوانی ودرصد فراوانی گروه آزمایش و گواه اولیاه بر حسب تحصیالت و این مطلب
-1
که بیشتر گروه آزمایش اولیاه را سطح تحصیلی کم سواد تشکیل می دهد ،مدرس باید مسائل را به زبان ساده و
کاربردی ارائه دهد .این موضوع برای ترغیب بیشتر شرکت کنندگان برای حضور در جلسات آموزشی است.
جلب مشارکت و همیاری مدیریت و معلمان مدرسه برای تشویق اولیا به شرکت منظم ومنسجم در کالسهای
-2
آموزشی مهار های زندگی
تهیه کتابهایی ویژه در زمینه آموزش مهارتهای زندگی به اولیاه این کتابها بهتر است با حمایت آموزش و
-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.
با توجه به نتایج مربوط به اثربخش بودن آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر مشکالت رفتاری دانش آموزان
-4
دوره ابتدایی پیشنهاد می شود که جلسات آموزشی با عنوانهای گفته شده در متن اجرا گردد.
منابع
احدی ،حسن و شکوه السادات بنی جمالی  )1385(.روانشناسی رشد :مفاهیم بنیادی درروان شناسی کودک .تهران
انتشارات بنیاد.
ایزولد ،انله ( )1999مشکالت رفتاری کوکان ،ترجمه سپیده خلیلی )1382( ،تهران پیرایش .
اسماعیلی ،محمد .)1380( .بررسی آموزش مهارتهای زندگی درتعامل با شیوه های فرزند پروری برعزت نفس دانش
اموزان استان اردبیل "  .فصلنامه پیام مشاور ،سال سوم ،شماره  ، 60ورای دانش.
ترابی ،شکوه (" .)1385تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری کودکان  6-4ساله " پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورسگان.
ترخان ،مرتضی ( " .)1385تاثیر پرخاشگری والدین بر سالمت روانی فرزندان " چکیده مقاالت دومین کنگره سراسری
آسیب شناسی خانواده درایران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
خدیوی ،رضا و معصومه معزی ،مصطفی شاکری و محمد تقی برجیان  " .)1380(.تاثیر آموزش مهارتهای زندگی
درزمینه پیشگیری از اقدام به خود کشی در زنان شهرستان اردل " مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهر کرد.
ساجدی ،سهیال ( " .)1386اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر روابط بین فردی ،عزت نفس و ابراز وجود دختران
نابینای مرکز فاطمه الزهرا (س)اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورسگان .
سخندان توماج ،رسول ( " )1380بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بر مشکالت رفتاری – عاطفی
کودکان دبستانی شهرستان گنبد کاووس " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان .

90

1398 خالصه اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش

 انتشارات، تهران، اختالالت رفتاری کودکان و روشهای اصالح وترمیم آن.)1380(.  نادری.. مریم و عزت ا, سیف نراقی
.بدر
. ناشر موسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران، دنیای نوجوان.)1383(. محمد رضا،شرفی
.186  شماره مسلسل، دوره بیست وسوم، رشد معلم. عملکرد خانواده و بزهکاری نوجوان.)1383( . فریبا،شریفی
. 36 -37ص
Barlow, J.H., Poewl, L.A., Gilechrist, M. and Fotiaclov. M. (2008). The effectiveness of Training and support program for parents of
children with disabilities: A Randomised controlled traik. Journal 0/ Psychosomatic Research, 64, PP 55 – 62.
Botvin, G., Griffin, K.W. (2004). Life skills training: empirical Findings and Future directions. Journal of primery prevention. Vol 25(2).
PP 211- 232.
Christo phersen, E. and mortweet vansy coyos, S. (2007). The kale of cognitive Behavioral Therapy in Treating common problems
in childhood. Available at: File the Role of cognitive Behavioral Therapy in Treating common. htrn
Gonzalez, M.D. (2003). Remedial intervention For children with behavior disorders. Journal of psychology; vol 4(1). PP 37 - 5.
Jaurnal of child psychology and psychiatry: vol 48(5). PP 5 14.
Koblinsky, S.A., Kuvalanka, A.K., Randolph, S.M. (2006). Social Skills and behavior Problems of Urban, African American
Preschoolers: Role of Parenting
Patterson, Janis., Carter, Sarnia .. Gao, Wsazhen .. Perese. Land. (2007).
Practices, Family Confliet, and Maternal Depression. Journal of American Orthopsychiatry, 76, pp 554.
Rolin M .. Darylrn G.B. (2002). Teacher and observer ratings of head start children’s social skills. Journal of Early childhood Research
ovearlerly; vol 17(4), PP 581 -595.
Rutter. Michaels. (1967). A children behavior questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. Journal of child psycho.
psychiat: vol. 8, PP 2 -1 O.
skills Training with Behavioral couples Therapy for alcoholism on children: A randomized clinical pilot trail. available at: Science Direct
Addictive Behavior (33). PP 1076 -1 080.
Stewart, William Fals., Kelly, Michell. (2008). Effects of parent
Unicef. (2003). Which skills are life skills? Available at: ww\v.lifeskill-based

91

خالصه اقدام پژوهی های منتخب هفته پژوهش 1398

اقدام پژوه :پروین درویش
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
سمت فعلی :آموزگار
دوره تحصیلی :ابتدایی
محل پژوهش :دبستان پسرانه دولتی دانش سمنان
تاریخ پژوهش :سال تحصیلی 98-97
چگونه توانستم مهارتهای حرکتی ظریف دانشآموزم را بهبود بخشم
اهداف پژوهش

هدف کلی:
بهبود مهارت های حرکتی ظریف

اهداف فرعی:
 آگاهی خانواده از اهمیت مهارتهای حرکتی ظریف تقویت و پرورش مهارتهای حرکتی هماهنگی و تقویت عضالت چشم و دست و بهبود دست نویسی ایجاد انگیزه و میل و رغبت درونی برای شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزش کردن بهبود وضعیت درسی و انضباطیپرسش های پژوهش:
 چگونه میتوان باعث تقویت مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز شد؟ چگونه میتوان عملکرد دانش آموز را در مهارت دست نویسی بهبود بخشید؟تبیین مسئله در وضعیت موجود:
مهارتهایحرکتی ظریف نقش مهمی در زندگی روزانهی ما دارند ،گرفتن مداد در دست و داشتن دستخط خوب،
کوبیدن میخ به دیوار ،دوختن ،تزیین غذاها ،باز کردن یک قفل بسیار کوچک و ...کارهای روزمرهای هستند که به مهارت-
های حرکتی ظریف نیاز دارند .مهارتهای حرکتی ظریف با تقویت عضالت کف و انگشتان دست میسر میشوند .عضالت
انگشتان دست نیز مانند هر عضلهی دیگری با تمرین مکرر تقویت میشوند و قدرت ،استقامت ،هماهنگی و کنترل بیشتر
بر حرکات انگشتان دست را ممکن میسازند .به همین دلیل کودک هر قدر بیشتر از این عضالت استفاده کرده و آنها
را به کار ببندد ،مهارت بیشتری در این زمینه کسب میکند(فانی ملکی .)1395 ،در سال تحصیلی  98-97به عنوان
آموزگار در پایه اول ابتدایی دبستان دانش مشغول به کار شدم .از همان اوایل سال تحصیلی در کالسم دانشآموزی
مشغول به تحصیل بود که بر روی وسایل خود کنترل نداشت ،مراقب وسایلش نبود .بیشتر اوقات لوازم خود را گم
میکرد ،با خط کش شابلون نمیتوانست کار کند ،یا نمیتوانست با خطکش خط صاف بکشد .به صورت خطخطی و
خیلی ضعیف نقاشی میکشید .عالقهای به بازی کردن با توپ نداشت .در ماه اول سال تحصیلی که آموزش زیر نگارهها
بود ،مداد را به اشتباه و سفت و سخت به دست میگرفت .کلمات و جمالت را خیلی بدخط ،درشت و پر رنگ ،و بزرگ
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و ناخوانا می نوشت ،به طوری که اصال قابل خواندن نبود .خط زمینه را نمی شناخت .باالتر از خط زمینه مینوشت.
در یک ساعت آموزشی( 45دقیقه) فقط یک یا دو خط از کتاب فارسی نگارش خود را مینوشت .هنگام نوشتن اصال
توجه نداشت ،بنابراین در نوشتن کتاب نگارش با توجه به اینکه از روی سرمشق کتاب میدید با غلط امالیی زیاد می
نوشت .تعداد دندانه نشانهها را درست نمیگذاشت .مداد را سفت و محکم می گرفت و روی دفتر با فشار زیادی می
نوشت .یعنی فقط بعضی از کلمات خیلی ساده که از دو و یا سه نشانه در آن به کار رفته را میتوانست ،بنوسید و
بخواند؛ مانند "بابا آب داد" .در نوشتن امال و درس خواندن ضعیف بود .از عهده انجام الگوی شطرنجی نمیآمد.
متخصصین حرکتی ،روش آموزش مهارتهای حرکتی را شیوه مناسب درمان این اختالالت میدانند .همچنین
متخصصانی که در زمینه کودکان دارای اختالالت یادگیری کار میکنند ،معتقدند که این روش به عنوان پایههایی
جهت بهبود عملکرد عالی مغز میباشد و کارایی سطوح عالیتر مغز را افزایش داده و از این طریق برکارایی تحصیلی
و آموزش این کودکان تاثیر میگذارد(کالرک و همکاران ،به نقل از ولی نیا .)1393 ،چنانچه مشخص شد آموزش
مهارت های حرکتی ظریف در کاهش و یا بهبود مشکل این دانش آموز موثر می باشد .بنابراین از همان اوایل سال
تحصیلی ،تصمیم گرفتم که به دنبال راهکارهایی باشم تا بتوانم مشکل دانشآموزم را در مهارتهای حرکتی ظریف
تقویت کنم و رفتارهایحرکتی ظریفش را که شامل انگشتان دست میشد ،را بهبود بخشم تا بتواند حرکاتش را
پیوسته ،منظم و چاالک انجام دهد.
منابع گردآوری اطالعات:
در این پژوهش ،به منظور دستیابی به اطالعات بیش تر و اطمینان از صحت مسئله از ابزار مشاهدهی عملکرد دانش
آموز ،مصاحبه(اولیای دانش آموز ،مربی ورزش) بررسی پرونده و شناسنامه سالمت دانشآموز ،سیاهه رفتار ،مطالعهی
منابع معتبر و پیشینه تحقیق سایر محققین استفاده شد .که تمامی شواهد فوق گویای مشکالت به شرح زیر بود:
 .1خانواده دانشآموز از مشکالت و ضعف حرکتی دانش آموز آگاهی ندارد.
 .2عضالت و ماهیچههای دست و انگشتان دانش آموز ضعیف است.
 .3بین حرکات دست و چشم دانشآموز ناهماهنگی وجود دارد.
 .4در انجام کارهای ظریف مانند قیچیکردن ،کار با ابزارها مانند خطکش و چینه ،نوشتن و ساختن کاردستی
و نقاشی و وصل کردن نقطه چین ضعف دارد.
 .5در انجام کارهایی که نیازمند استفاده از انگشتان دست است تعادلش را از دست میدهد.
 .6عکس العملهایش به موقع نیست.
 .7نظم نوشته ها و دست خطش مشابه هم سن و سالهایش نیست.
 .8حرکتهای انگشت هایش مانند مداد دست گرفتن خشک و سفت است.
 .9در کارهایش نظم و ندارد.
تجزیه و تحلیل اطالعات:
نتایج به دست آمده از مشاهدات محیطی ،مصاحبه ،پرسشنامه و اطالعات جمعآوری شده از مطالعات علمی و
استخراج نتایج آن ،این نتیجه حاصل شد که دانشآموز در مهارتهای حرکتی ظریف ضعیف است .یعنی در انجام
اموری که نیاز به کار با انگشتان دست و فعالیتهای مربوط به آن است(مانند :مداد دست گرفتن ،نوشتن ،قیچی
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کردن ،تا کردن ،نقاشی کردن و  )...ضعف دارد .و همواره به راهنمایی و کمک معلم و دیگران نیازمند است .و نیاز به
کمک و فعالیتها و تمرینات مداخله ای و آموزشی دارد تا ماهیچههای انگشتان دست دانشآموز قوی شود.
راهحلهای موقتی و اجرای آن ها:
پس از بررسی راهحلهای به دست آمده از مطالعات پژوهشی و پیشنهادی همکاران و سنجش امکانات و شرایط
آموزشگاه و محدودیتهای موجود در این زمینه ،تعدادی از راهکارهای هر قسمت جهت اجرا در کالس انتخاب گردید
و هم چنین تعدادی از آنها که نیاز به شرایط و امکانات ویژهای داشت به والدین دانشآموز ارجاع داده شد .همچنین
انتخاب راهکارها جهت ایمن بودن آن انتخاب شدهاند ،یعنی خطری دانشآموز را تهدید نمیکند .و ابزارهای آن قیمت
چندانی ندارد و به راحتی در دسترس است و تهیه و اجرای آن به سهولت انجام میگیرد.
)1مطالعات علمی پژوهشی
در این پژوهش تقویت و آموزش مهارتهای حرکتی ظریف به دانشآموز در راستای کار قرار گرفت .و از برنامههای
تقویتی و مداخلهای خارج از کالس نیز استفاده شد .برنامههایی که در ذیل آمده به جهت تقویت مهارتهای حرکتی
ظریف تدوین شده است .که برگرفته از مطالعات علمی و کتابخانه ای در این زمینه و استفاده از تجربیات و راهنمایی-
های همکاران و صاحب نظران است .انتخاب این راهبردها بر حسب قابل اجرا بودن آن در محدودهی زمانی و مکانی
بوده است .راهبردهای آموزشی شامل موارد زیر است.
الف) تمرینات مقیاس رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی:
مواردی از تمرینات مقیاس رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی که جهت رشد و بهبود مهارتهای حرکتی ظریف
دانشآموز انتخاب و به کار برده شد به قرار زیر است:
 .1لمسکردن با نوک انگشتان :از دانشآموز خواسته شد که نوک تمام انگشتان دست خود را با شست لمس
کند و این کار باید از انگشتان کوچک شروع شود .سپس این عمل را به صورت عکس انجام دهد .دانش آموز
پیوسته این کار را در مدرسه و خانه انجام می داد.
بعد از اینکه در این مرحله دانشآموز مهارت الزم را کسب کرد ،مرحله بعدی را انجام میدهد.
 .2دانشآموز هر بند از انگشتان دست را با نوک انگشت شست خود لمس میکند .این کار را هم در چند مرحله
تمرین انجام داد تا مهارت الزم را کسب کند.
 .3باز و بسته کردن متناوب دست ها :از دانشآموز خواسته می شود تا دستهایش را کامال به طرف جلو دراز
کند و کف دست ها را رو به پایین بگیرد .با اشارهی معلم دست راستش را مشت میکند و سپس دست
چپش را مشت کرده و دست راست را باز میکند و سپس با حداکثر سرعت این عمل را به صورت متناوب
انجام میدهد.
 .4درستکردن توپ :در حالی که دانشآموز نشسته است ،از او خواسته میشود تا با انگشتان یک دست با یک
کاغذ نازک توپ درست کند .هر دو تالش پشت سر هم انجام میشود و یک دست نباید به یک دست دیگر
کمک کند و برای گلوله کردن توپ نباید از سطح میز استفاده شود .به تعداد دفعاتی این کار را انجام می
دهد.
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 .5گذاشتن چوب کبریتها در جعبه :دانشآموز در حالی که پشت میز نشسته است .،جعبه موازی لبه میز قرار
دارد و به سهولت در دسترس اوست ،ده چوب کبریت در هر جعبه و موازی با آن گذاشته میشود .فاصله
چوب کبریت ها از یکدیگر باید یک سانتیمتر باشد .سپس معلم از دانشآموز میخواهد تا به طور همزمان با
هر دو دست از هر دو طرف چوب کبریت ها را داخل جعبه بگذارد.
نظارت بر اجرای آن :در مدرسه سعی شد هر روز  15دقیقه به مدت دو ماه تمریناتی که انتخاب شده است که به
رشد و تقویت مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز کمک می کند ،اجرا شود .به علت کمبود وقت این زمان بین
ساعات تفریح در روز تقسیم میشد .در پایان هر مرحله از تمرینات جایزه ای برای تشویق دانشآموز به او داده میشد.
انجام این تمرینات باعث به وجود آمدن ارتباط صمیمی میان دانشآموز و معلم شد .این تمرین ها باعث رشد سطح
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.
با توجه به نظرات مختلف روانشناسی مبنی بر اینکه یادگیری حرکتی ،مبدا یادگیریها و فرایندهای ذهنی
عالیتر است ،و باعث رشد مناسب مستقیم حرکتی و پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی به وجود میآید؛
بنابراین میتوان به اهمیت و ضرورت رشد دیداری – حرکتی در رشد مهارت های حرکتی ظریف دانشآموز پی
برد .بنابراین سعی شد که با استفاده از تمرینات مهارتهای دیداری – حرکتی دانشآموز تقویت شود .و از تمرینات
فراستیک در این زمینه استفاده شد.
ب) فعالیت های هماهنگی دیداری_حرکتی فراستیگ:
ترسیم خطوط مستقیم ،منحنی ،مورب و شکسته در جهات مختلف و یا از نقطه ای به نقطه ی دیگر از جمله
تمریناتی بود که توسط دانش اموز و با نظارت معلم در کالس انجام شد .از قوائد این تمرین این بود که دانشآموز از
نقطهی آغاز مداد را برندارد .خطوط را طوری بکشد که به خطوط اطراف برخورد نکند.
نظارت بر اجرای آن :اگرچه این تمرینات بین چشم و دست دانشآموز هماهنگی ایجاد کرد ،به مرور باعث رشد و
تقویت ماهیچه های دست ،رشد مهارتهای حرکتی ظریف دانشآموز گشت ،و باعث بهبود دست نویسی ،نارسا نویسی
و کندنویسی دانش آموز شد .و همچنین باعث تقویت دقت و توجه ،و ایجاد اعتماد به نفس با کسب موفقیت در حل
ماز گشت.
 )2راه حل های پیشنهادی همکاران
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
بهبود تواناییها عملکردها و مهارتهای حرکتی می شود .بنابراین تمرینات دیگری که به رشد مهارت های حرکتی
ظریف کودک کمک می کند نیز انتخاب و در کالس برای دانش آموز در ساعات آموزشی هنر اجرا شد که در ذیل
آمده است.
 .1از دانش آموز خواسته شد تا نخ را دور قرقره بپیچاند و نخ را گره بزند.
 .2خمیردندان کوچکی را به دانشآموز داده شد تا بین دو دست خود قرار دهد و با انگشتان یک دست آن را نگه
دارد ،و با انگشتان دست دیگر در آن را باز کند و ببندد.
 .3معلم چند شکل هندسی را روی کاغذ رسم کرده از کودک خواست تا با قیچی آنها را در آورد.
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 .4گرفتن و پرتاب کردن توپ(که در ساعات ورزش انجام میشد).
 .5دوختن نیز از فعالیت هایی بود که دانش آموز با استفاده از انگشتان دست نخ کاموا را از سوراخ های ریزی که
روی مقوا ایجاد شده بود ،انجام داد.
 .6معلم حروف را به صورت درشت و تو خالی روی برگه نوشت و دانشآموز با آبرنگ یا گواش و یا با انگشت اشاره
حروف را رنگ کرد.
 .7معلم تصویری تو خالی را به دانش آموز داد و از او خواست تا با کمک چسب و لپه داخل آن را پر کند.
 .8معلم ظرفی از حبوبات را در مقابل دانشآموز قرار داد و از او خواست تا حبوبات ریزتری مثل عدس را از بقیه
حبوبات درشت تر جدا کند و در ظرف دیگری بریزد .و دانش آموز این فعالیت را انجام داد.
 .9مکعبهای کوئیزنر در اختیار دانش اموز قرار داده شد ،و از او خواسته شد تا بر روی تخته آن هر شکلی که دوست
دارد بسازد.
 .10گیره های لباس فلزی که محکم باز می شود را به دانشآموز داده شد ،تا گیره ها را باز کند و دور مقوایی گیره
ها را بچسباند.
 .11حروف را به صورت درشت با ماژیک بزرگ نوشته شد و دانشآموز آن را با قیچی در آورد.
 .12خمیربازی در اختیار دانشآموز قرار گرفت و از دانشآموز خواسته شد با کف دست و انگشتان دست خمیر را در
دست خود گرد کند و همچنین تکههای کوچکی از خمیر را بین سر انگشتان شست و انگشتان دیگر به نوبت بچرخاند.
و با خمیر بازی حروف الفبا و کلمه و یا جمله درست کند.
 .13با فعالیت کاغذ و تا و با الگو گرفتن از معلم خواسته شد تا با آن شکل های مختلف بسازد.
نظارت بر اجرای آن :انجام این تمرینات برای دانشآموز بسیار لذت بخش بود و با رغبت زیادی آنهارا انجام میداد.
انجام تمرینات باال در دانشآموز اعتماد به نفس باالیی ایجاد کرد .به طوری که در کوچکترین فرصت انجام تمرینات
را پیشنهاد میکرد .عالقهی انجام به تمرینات باعث شد تا مهارتهای حرکتی ظریف دانشآموز رشد کند و در
فعالیتهایی که در کالس با خطکش انجام میشد پیشرفت زیادی داشت .نسبت به قبل خیلی راحت با قیچی کار
برش را انجام میداد.
ارزیابی اقدام ها:
به منظور اعتبار بخشی بیشتر ،پس از اجرای راه حلها و تحلیل نتایج و مقایسه وضعیت اولیه و ثانویه ،جلساتی که
با همکاران در شورای معلمان برگزار گردید و طی توضیحاتی که در خصوص شیوه اجرای راهحل ها برای آن ارائه
گردید ،از آنها خواسته شد که روند پژوهش را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نکات مثبت و منفی اجرای این طرح
را یادآور شوند .با جمع بندی نظرات همکاران محترم ،مشخص گردید که کلیه همکاران نظر آنها این بود که کلیه
راهحلهای اجرایی بسیار مناسب بودند .و خواستند تا راهحلها در اختیار آن ها قرار داده شود تا آن ها هم تا بتوانند
در موارد مشابه استفاده کنند.
با توجه با نتایج به دست آمده در این پژوهش ،مشخص شد که راهحلهای ارائه شده در آموزش مهارت های
حرکتی ظریف ،بسیار مثمرثمر بوده و توانسته در رشد و تقویت فعالیت های حرکتی دانشآموز تغییرات مثبتی ایجاد
کند .جدول زیر به مقایسهی چک لیست فعالیتهای دانش آموز در قبل و بعد از تمرینات می پردازد.
جدول :1شاخص های توصیفی فعالیت های حرکتی ظریف دانش آموز

خطای معیار میانگین

فراوانی

انحراف استاندرد
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161ا0

68ا0

18

2

پیش آزمون

166ا0

70ا0

18

4

پس آزمون

جدول  1که به مقایسه نمرات پیش از آموزش و پس از آموزش پرداخته است ،نتایج شاخص دو گروه از نمرات
و میانگین را نشان میدهد .که میانگین نمرات در پیش آموزش  2و پس از آموزش  4است .و نمرات دانشآموز دارای
توزیع نرمال است .و گواه افزایش بهبود در وضعیت مهارتهای حرکتی ظریف دانشآموز است.
مقیاس ارزیابی
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1

پیش از مداخالت آموزشی
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سواالت

نمودار :1مقایسه فراوانی فعالیت های حرکتی ظریف دانشآموز در پیش از آموزش و پس از آموزش

نمودار  1به مقایسه عملکرد دانشآموز در پیش و پس از تمرینات آموزشی می پردازد .این نمودار نشان میدهد
که عملکرد دانشآموز بعد از تمرینات مداخلهای و ترمیمی رشد زیادی داشته است.
جدول  :2ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری برای پیش از آموزش و پس ازآموزش مهارت های حرکتی ظریف دانش آموز
سطح
معناداری

درجه ازادی

آماره t

00ا0

17

8ا-0

دامنهی اطمینان
حداکثر

حداقل

6ا-1

7ا-2

خطای معیار
میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

26

09ا1

1ا-2

چک لیست
پیشآزمون
پس آزمون

جدول 2مقایسه نمرات در پیش از آموزش و پس از آموزش نشان می دهد .برای نشان دادن سطح معناداری آن از
نمرهی  tو همبسته های آن استفاده شد .نشان می دهد در سطح کمتر از 1ا 0معنادار است.
نتیجه گیری:
این پژوهش توانست به معلم ،مدرسه و اولیای دانش آموز یادآوری کند که مهارتهای حرکتی از اهمیت باالیی در
فرایند یادگیری دانشآموزان برخوردار است .و میتوان ضعفهای حرکتی را از طریق اهمیت دادن به آن و از طریق
آموزش ها و تمریناتی که مرتبط با تقویت مهارتهای حرکتی است رفع کرد .و همچنین عالقه ی زیادی را برای
فرایند یادگیری در دانشآموز ایجاد کرد .و اعتماد به نفس دانشآموز را افزایش داد .و همچنین با همراه بودن همکاران
در انجام این طرح ،توانست به پیشرفت خوبی در این زمینه دست یافت .و با برقراری ارتباط دوستانه با دانشآموز
مشارکت فعال او را در رسیدن به هدف مورد نظر و شرایط ایده آل افزایش داد.
امید است که پژوهش حاضر توانسته باشد گامی هر چند کوچک در جهت رفع مشکالت آموزشی و تربیتی دانشآموزان
بردارد و در جهت رشد و تعالی نظام آموزشی کشور جمهوری اسالمی ،مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادات پژوهش
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اثر بخشی تمرین حرکات ظریف بر روی زمینه های دیگر تحصیلی همچون ریاضی ،افزایش عزت نفس ،امال
و  ..بررسی و پژوهش شود.



پیشنهاد میشود در مطالعات آینده آموزش حرکات ظریف و درشت در طیف سنی گستردهتر ،و سطوح
اجتماعی متفاوت بررسی شود.




اجرای پژوهش در محدودهی پایههای تحصیلی پایینتر و باالتر اجرا گردد.
ادارهی محترم آموزش و پرورش و سازمان های ذیربط دورههایی را برگزار نماید تا معلمان به ویژه در مقطع
ابتدایی ،حداقل میزانی از آموزشهایی در رابطه با ناتواناییهای حرکتی را دریافت نمایند.



با توجه به تاثیرگذاری تمرینات حرکات ظریف در بهبود دست نویسی و هماهنگی دیداری – حرکتی ،معلمان
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.



به علت اینکه تعداد زیادی از دانشآموزان در مدارس در انجام حرکات ظریف ضعیف هستند ،زمان مشخصی
را در مدرسه ویژهی تمرین حرکات ظریف در مدارس تعیین شود.



با توجه به اثر بخش بودن روش آموزش حرکات ظریف بر عالیم دست نویسی و نارسانویسی به کارگیری این
روش در مراکز توانبخشی و آموزشی پیشنهاد میشود.

منابع:
 فانیملکی ،محمدعلی( .)1395اثربخشی تمرین حرکات ظریف بر دست نویسی دانش آموزان کم توان ذهنیآموزش پذیر چند معلولیتی با مشکل فلج مغزی ،پایان نامه دوره ی کارشناسیارشد ،رشته روانشناسی و
آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 ولی نیا ،زهرا( .)1393اثر هشت هفته تمرینات ادراکی – حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی وشناختی کودکان مبتال به اختالالت هماهنگی رشدی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه.
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این تحقیق در دبستان آزاده در سال  97-98اجرا شد درپایه اول با فراوانی  33دانش آموز اجرا شد.مسـأله مورد
نظر بی عالقگی وبی توجهی برخی از دانش آموزان نسبت به انجام تکلیف درسی خواسته شده ی آموزگار و رضایت
بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بود هدف از انجام این تحقیق افزایش عالقه آنان به انجام تکلیف بدون
کمک وفشار والدین بوده است بر این اساس ،پژوهشگر با استفاده از روشهای علمی (مشاهده ،مصاحبه ،پرسش نامه و
مطالعه کتب) به منظور کسب داده های الزم ،از منابع گوناگون تحقیق مانند :همکاران و مدیر ،دانش آموزان و والدین
آنها ،کتابها ،مجالت ،اینترنت ،اطالعات حاصل از پرسش نامه ها ،مشاهده ها ،مصاحبه ها ، ،مطالعه چکیده تحقیقات
قبلی ،استفاده از یادداشتهای روزانه پژوهشی ،بررسی کارنامه ی تحصیلی و پوشه ی کار و ارزیابی نتایج آزمونهای
برگزار شده ،به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و به یافتن راه حلهای پیشنهادی
پرداخت .سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حلهای پیشنهادی مبادرت ورزید  .آن گاه پس از اعتبار
بخشی توسط پژوهشگر  ،به اجرای راه حلهای انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از:
-1اجرای تکالیف مهارت محور به عنوان تکالیف کاربردی جایگزین تکایف سنتی کالس  -2تنظیم جدولی
به منظور انواع روش های ارزشیابی پایانی وتعیین تکلیف  -3تشکیل گروه همیار برای کمک کردن دانش آموزان قوی
به ضعیف  -4تشویق با کارت جایزه ازطریق اعالم در تابلوی جایزه  -5تنظیم فرم ارزش یابی فعالیتهای عملکردی
دانش آموزان -6انجام فعالیتهای عملکردی و کاربردی بر اساس تفاوت های فردی ،نیاز ها و عالیق آنان -7جمع آوری
نمونه تکالیف ویژه وارائه نمایشگاهی از تکالیف دانش آموزان الزم به ذکر است ،پس از اجرای راه حلهای فوق ،پژوهشگر
موفق گردید تا فراوانی دانش آموزان عالقه مند به انجام تکالیف درسی در اوایل سال تحصیلی از  4نفر ،عالقه مند به
انجام تکالیف بدون ُُُُُُُُُکمک اولیا از به حدود 25نفربرساند.
کلیه فعالیتهای انجام شده پیوست تحقیق می باشد.
کلید واژه ها :تکالیف مهارت محور  ،تکالیف درسی ،فعالیتهای عملکردی
بیان مسأله:
اینجانب ( الهام مرضات ) آموزگار پایه اول ابتدایی دبستان آزاده ی شهرستان بهبهان باسابقه  22سال خدمت ،در
سال تحصیلی  97-98با سمت آموزگار پایه اول ابتدایی مشغول به خدمت بودم .عالوه بر کالس من یک کالس اول
دیگر با همین تعداد دانش آموز در مدرسه بود  .مدرسه ی ما از نظر امکانات یک مدرسه برخوردار بود همچنین از
نظر سواد ووضعیت اقتصادی والدین دانش آموزان در درجات خوبی بودند .کالسی که من در آن تدریس می کردم
دارای تابلوی هوشمند ،یک تخته ی وایت برد  ،کتابخانه کالسی که شامل کتب راهنمای معلم کتب کمک آموزشی
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 .
در این چند سالی که در پایه اول مشغول به تدریس بودم هر سال با این گونه دانش آموزان مواجه می شدم که یا از
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
دادندودر مقابل آنان دانش آموزانی بودند که بسیار عالقه بودندودائم از آموزگار تکلیف بیشتری می خواستند ویا در
منزل فراتر از تکالیف داده شده انجام می دادند  .بعضی از والدین هنگام مراجعه ازاین شکایت داشتند که فرزندشانبا
فشار والدین تکالیفش راانجام می دهد واز این وضعیت خسته شده اند.بارها متوجه شده بودم که تکالیف پایان هردرس
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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
به این که دانش آموزانم در پایه اول بودندو در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر
دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس  .خصوصا خواندن ونوشتن
که در این پایه پایه ریزی می شود ازاین وضعیت نگران می شدم بارها به فکر پیگیری علل آن می افتادم تا اینکه
تصمیم گرفتم این پیگیری هدفمند مرحله به مرحله وبا اطالع رسانی مکرر والدین از فعالیت ها واجرای طرح هایی
برای عالقمند کردن این دانش آموزان باشد وازاین طریق علل را جستجو کنم وراه حل رااجرا کنم وتاثیر آن را ثبت
وبررسی کنم تا این دانش آموزان به انجام تکالیف درسی خود ویادگیری عالقمند شوندوبرای این کار اقدام پژوهی با
عنوان ((اجرای تکالیف مهارت محور جهت عالقمند کردن دانش آموزان کالس اول آزاده به فعالیت های
درسی ))
هدف کلی از انجام این پژوهش عالقمند کردن دانش آموزانم به انجام دادن تکالیف وفعالیت های درسی
با اجرای تکالیف مهارتی وخالق بود.
ازدیگر اهدافم َاین بود که تکالیف را ازحالت سنتی به شیوه ی نوین تغییر دهم وبا توجه به عالیق دانش آموزان تکلیف
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.
بعد از انجام این اجرای این پژوهش تحقیق میزان عالقه دانش آموزان به انجام تکالیف به نحو چشمگیری مطلوب
گردد.
نتیجه گیری :
باتوجه به این که ازاهداف انجام تکلیف در دوره ی ابتدایی  ،تضمین موفقیت فرزندان ما ،در مدرسه است و همچنین
تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده است  .وظیفه ی – آموزگاران است تا با
استفاده از روش ها وراه حل های مختلف به این هدف نائل شوند  .بنابراین شایسته است با آشنایی روش ها واصول
دادن تکالیف درست به دانش آموزان وبا توجه به توا ن تفاوهای فردی دانش آموزان تکالیفی مطابق با اهداف درسی
داده شود .در تحقیق حا ضر به منظورآگاهی بیش تر از مساله ی بی عالقگی دانش آموزان در انجام تکالیف درسی به
بررسی داده های کسب شده پرداختم واز منابع گوناگون چون کتب  ،سایت های اینترنتی  ،یادداشت های پژوهشی،
مشاهده فعالیت ها  ،مصاحبه ،پرسشنامه  ،پوشه کار  ،آزمون ها  ،فعالیت ها  ،نظرات همکاران و نتایج تحقیقات مربوط
استفاده کردم  .که گزارش مکتوب آن در قسمت شواهد (  )1ثبت گردیده است .سپس جهت شناسایی عوامل موثر
در ایجاد مسأله  ،داده های کسب شده از پرسشنامه ی ویژه اولیا و همکاران  ،مصاحبه ی دانش آموزان  ،مجالت ،
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
بررسی وتجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها راه حل هایی برای حل مسأله پیشنهادشد .بعد از بررسی راه حل ها بعضی از
این راه حل ها انتخاب گردید و بعد از اعتبار بخشی آن ها به مرحله ی اجرا درآمدند .در پایان سال تحصیلی بعد از
اجرای طرح  ،با توجه به نمودار 8و 9بامقایسه وضعیت موجود ومطلوب مشاهده می شود که فراوانی دانش آموزان
عالقمند به انجام تکالیف کتبی از  6نفر به  20نفرو فراوانی دانش آموزان مستقل در انجام تکالیف از  4نفر به  25نفر
رسید وتقریبا کلیه دانش آموزان عالقمند به انجام تکالیف وخالق ومهارت محور بودند .در اوایل سال که تکالیف
نوشتنی برای دست ورزی آنان داده شد اکثردانش آموزان عالقه ای به انجام این گونه تکالیف نداشتند اما با متنوع
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کردن این تکالیف وجایگزین کردن تکالیف مهارت محور با شرکت در کارگاه وجذاب کردن تکالیف کتبی اکثریت
دانش آموزان به این گونه تکالیف عالقمند شدند .با مقایسه وضعیت انجام تکالیف در ماه های آبان وآذر با فروردین
واردیبهشت مشاهده شد که تعداد دانش آموز رتبه عالی در آبان وآذر 13نفر بود که با تغییر قابل مالحظه ای در
فروردین واردیبهشت به  27نفر رسید ودانش آموزان ضعیف از2نفربه صفررسید .ونتایج به دست آمده از نظرات
همکاران وضعیت تکالیف  ،پیشرفت تحصیلی  ،نتایج مطلوب حاصل بررسی پوشه کار  ،توسط مدیر و همکاران
آموزشگاه  ،همچنین بازدید از نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان و بازدید از کارگاه های علوم و ریاضی
واظهاررضایت آنان از وضعیت دانش آموزان گواه این مطلب بوده است .
 -1در پایان و با توجه به شاخص کیفی وکمی موفقیت طرح  ،شواهد موجود در قالب فیلم وعکس پیوست شده است و
می توان این گونه نتیجه گرفت که بااجرای راه حل های متنوع وجذاب کردن تکالیف وتغییر آن ازحالت سنتی به
حالت نوین وخالق تاثیر بسزایی در عالقمند کردن دانش آموزان در انجام تکالیف دارند  .همانطور که اشاره شد در
پژوهش های ذکرشده در تحقیق هریک از پژوهشگران برای رسیدن به هدف از راه کارهای مختلفی استفاده کرده اند
 .خانم زارع( )1389در پژوهش خودبه این نتیجه رسید که برای عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی از
راهکارهایی چون بازی وریاضی  ،تشکیل کارگاه و ...استفاده کرد( )20ومن نیز از راه های متنوع چون تشویق ژتونی
ایجاد کارگاه و ....برای عالقمند کردن دانش آموزانم استفاده کردم  .براین اساس تصمیم گرفتم از نتایج پژوهش خود
برای سال های آینده استفاده کنم ونظرات خود ،همکاران  ،اساتید محترم ،پژوهشگرانی که در این راه به من کمک
کرده اند و همچنین تجارب آموزشی که در این راه کسب کرده ام را دروبالگ شخصی خود
( )salamamozgar.blogfتقدیم حضور همکاران وپژوهشگران خواهم نمود .
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