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ایجاد رقابت سالم بین 
دانش آموزان

اگر حرف زدن را به 
کودکان درس می دادیم

هرگز زبان باز نمی کردند

تاثیر تربیت در تحمل و 
احترام به افکار دیگران و 

میزان رعایت ادب در تعامل 
اجتماعی

افت تحصیلی چیست و عوامل 
موثر بر آن کدام است؟

وقتـی فاصلـه بین اسـتعداد بالقوه فرد و اسـتعدادهای بالفعل مشـهود و زیاد باشـد می گوئیـم افت تحصیلی 
اتفـاق افتـاده اسـت. افـت تحصیلـی فقط تجدیـدی و مردود شـدن نیسـت بلکه وقتـی کـه یادگیری های 

دانـش آمـوز از تـوان بالقـوه و حـد انتظار کمتر باشـد افـت تحصیلی اتفاق افتاده اسـت.
* ضریب هوشی پایین:

دانـش آمـوزی کـه ضریـب هوشـی )آی کیـو( او 70 بـه پاییـن اسـت طبیعتـا در آمـوزش مشـکل خواهد 
داشـت. نبایـد دانـش آمـوز را بـا دیگـری مقایسـه کـرد بلکه بایـد کاری کـرد ...

نقش مدارس هیات امنایی
 در کیفیت بخشی

 به آموزش
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خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان زن و مرد آغاز می شود 
و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام می یابد. بشر از آغاز، زندگی خانوادگی 
را به عنوان بهترین نوع زندگی برگزیده زیرا در خانواده است که والدین با 
بهره گیری از روش های صحیح و اطمینان بخش و رعایت حقوقی که 
دین مبین اسالم فرموده، فرزندان خود را در تربیت یاری نموده تا فرزندانی 

شایسته و با ایمان به جامعه تحویل داده و آن ها را به سر منزل مقصود 
رسانند و همچنین شناخت احکام دینی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی و عمل 
به آنها، خانواده را سالم و بارور نگاه می دارد و در سایه باروری این نهال، نظم 
خانوادگی استوار می ماند. هر گاه زمینه های رشد اخالقی و دینی فراهم شود 
براحتی می توان فرزندان را به اجرای احکام حق، در همه مراحل وادار کرد 

تا تحمل احترام به افکار دیگران و همچنین میزان رعایت ادب در تعامالت 
اجتماعی را تمرین و تکرار نمایند و به طور کلی در همه مراحل تربیت یابد 
و به این نکته توجه داشت که بدون تزکیه نفس، نمی توان فرزندان را، به 
اجرای حقایق، عمل به فرائض و رعایت حقوق وادار کرد. پس در وهله اول 
الزم است والدین خود عامل به رعایت ارزشهای اسالمی باشند و در مرحله 

دوم فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نمایند. 
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تربیت خانوادگی در تحمل و احترام به 
افکار دیگران و میزان رعایت ادب در تعامل اجتماعی است. روش پژوهش 

در محدوده روش های توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق، کاربردی است.
زهرا لطفی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

3تاثیر تربیت خانوادگی در تحمل و احترام به افکار دیگران و میزان رعایت ادب در تعامل اجتماعی ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

بیـن  سـالم  رقابـت  ایجـاد 
آمـوزان دانـش 

یکی از راه های انگیزه دادن به دانش آموزان این است 
که یک جو رقابتی سالم بین آن ها ایجاد کنیم.

البته باید مراقب باشید و ماهرانه این کار را انجام دهید 
چرا که مرز بین رقابت و حسادت بسیار باریک است و 
در صورت عدم مراقبت، این رقابت به دشمنی تبدیل 
می گردد. خب سوالی که مطرح می شود این است که 
چگونه می توانیم در دانش آموزان انگیزه و رقابت مثبت 

ایجاد کنیم؟ 
- تالش یعنی موفقیت: معلم و دانش آموزان باید باور 
داشته و معتقد باشند که تالش هایشان یک موفقیت 
بزرگ است، در این صورت همواره طعم موفقیت را 
خواهند چشید و از آن لذت خواهند برد، عالوه بر این 
نه تنها شکست اسباب نا امیدی آن هارا فراهم نمی 
کند، بلکه آن را به چشم یک موقعیت برای کسب 
با  تکلیفی دوباره  انجام  و  تجربه، جهت اصالح کار 
پشتوانه ای مبتنی بر تجربه می بینند.موفقیت به این 
معنی نیست که تنها به یک هدف و نتیجه خاصی که 
تعیین کرده ایم برسیم چرا که ممکن است با وجود 
استمرار و تالش های فراوان به اهدافمان نرسیم. پس 
اینکه دانش آموزان صرفا به هدف توجه کنند، دلسرد 
و بی عالقه می گردند و احساس بی حاصلی در آن ها 
ایجاد می شود و در نتیجه آن رفتار های نامناسبی مانند 
رقابت های ناسالم، تقلب کردن و ... از آنها سر خواهد زد.

- از مثبت ها بگویید: معلمان باید نسبت به عملکرد 
دانش آموزان باز خورد بموقعی داشته باشند چرا که 
این کار در باال بردن رقابت تحصیلی بین دانش آموزان 
بسیار موثر است و حتما به این نکته توجه داشته باشید 

که همیشه از بازخوردها و نکات مثبت شروع نمایید.
تحصیلی  رقابت  ایجاد  برای  باشید:  داشته  تنوع   -
دانش آموزان باید از شیوه های گوناگون بهره گرفت 
چرا که کودکان و نوجوانان بسیار تنوع طلب بوده و 
خیلی زود از انجام کارهای تکراری خسته می شوند. 
عملکردی،  گفتاری،  نوشتاری،  تکالیف  از  می توانید 

فردی، گروهی، خالقیتی و... استفاده نمایید. 
- هیچ وقت دانش آموزان را سرزنش و تحقیر نکنید و 

از انتقادهای بی رویه بپرهیزید.
دانش آموزان  پردازی  رویا  و  در خیاالت  - شما هم 

شریک شوید.
- به همه دانش آموزان شانس پیروزی یکسانی بدهید. 
- زمان رقابت هارا کوتاه کنید. چرا که حتی اگر 3 ماه 
به آن ها فرصت بدهید باز هم 3 روز آخر دست به کار 

خواهند شد.
- کامال توضیح دهید که جایزه چه چیزی است و 

برندگان رقابت به چه چیزی می رسند.
- زمان شروع و پایان رقابت را مشخص کرده و در 

حین رقابت یادآوری و تبلیغات نمایید.
برای  اگر  مثال  کنید.  اید عمل  داده  قولی که  به   -
شخصی که در رقابت پیروز شده است جایزه ای تعیین 
کرده اید حتما به او بدهید. این را بدانید که بدقولی 

رقابت را نابود کرده و انگیزه را از بین خواهد برد.
اند  خورده  رقابت شکست  در  که  افرادی  مراقب   -
باشید. افراد پیروز باید تحسین شوند ولی افراد شکست 

خورده نباید تحقیر گردند. 
مرصع سعیدی، آموزگار

یادداشتیادداشت

زبــان  آمــوزش  نــکات 
انگلیســی بــه کــودکان

عنصـر اصلـی آمـوزش زبـان انگلیسـی بـه 
کـودکان، تدریـس بـا سـرگرمی اسـت زیـرا 
زیـاد  و  می شـود  پـرت  براحتـی  حواسشـان 
نمـی تواننـد بـر روی یـک موضـوع بماننـد. 
درسـت اسـت که تدریس به کـودکان انرژی 
زیـادی می طلبـد، امـا اگـر عالقمنـد و خالق 
باشـید، می توانیـد بسـیار در ایـن کار موفـق 
در  کـه  بخوانیـد  را  نکاتـی  زیـر  در  شـوید. 
آمـوزش زبان انگلیسـی بـه کـودکان باید در 

باشـید. داشـته  ذهن 
۱.کنترل کالس را در دست داشته باشید.

کالس هـای کـودکان را نمـی توانیـد به حال 
خـود رهـا کنیـد و بایـد دائـم حواسـتان بـه 
کالس باشـد. یکـی از اشـتباهات بـزرگ در 
کالس هـای کـودکان ایـن اسـت کـه وقتـی 
بـه  چیـزی روی تختـه می نویسـید، کامـاًل 
کالس پشـت کنید. درست اسـت که این کار 
فقـط چنـد ثانیـه طـول می کشـد امـا همین 
چنـد ثانیـه کافی اسـت تـا کنتـرل کالس از 
دسـتتان خـارج شـود.اگر گروهـی از کودکان 
کاری بـرای انجام دادن نداشـته باشـند، نمی 
توانیـد از آنهـا انتظـار داشـته باشـید که مثل 
فرشـته ها آرام بنشـینند تا شـما آماده شـوید. 
بـه همین خاطر، باید همیشـه مطالب درسـی 
را از قبـل آمـاده کنیـد و حتـی یـک برنامـه 
اضافـه نیـز آماده داشـته باشـید تا اگـر برنامه 
اولـی بـه هـر دلیلـی جـواب نـداد، از برنامـه 

جایگزیـن اسـتفاده کنید.
۲.بیش از حد آنها را تصحیح نکنید.

کـودکان زبـان انگلیسـی را درسـت همانطور 
یـاد می گیرنـد کـه زبـان مـادری خـود را یاد 
گرفتـه بودند:بـا تجربه کـردن و تعامـل. آنها 
آگاهانـه در حال یادگیری سـاختارها و قوانین 
گرامـری نیسـتند، بـه همین دلیل بهتر اسـت 
خیلـی طبیعـی و بـدون اینکـه متوجه شـوند 
آنـان  جملـه  وقتـی  کنیـد.  اصـالح  را  آنهـا 
اشـتباه باشـد، جمله درسـت را برایشان تکرار 
کنیـد. مثـال اگر زبـان آموزتـان گفـت: “فردا 
بـه مدرسـه رفتـم.”، شـما بگوییـد : “آهـان، 

پـس دیـروز بـه مدرسـه رفتی.”
3.حرکت و فعالیت نقش کلیدی دارد.

حرکـت و فعالیـت نـه تنها بخشـی از کودکی 
هسـتند ، بلکـه حتـی بـه فرآینـد یادگیـری 
زبـان انگلیسـی کمـک می کننـد و شـاگردان 
را در کالس فعـال نگـه می دارنـد. بـه همین 
بازی هـای  از  خاطـر بهتـر اسـت در کالس 
مختلـف کمـک بگیریـد، کالس خـود را بـا 
چنـد حرکـت ورزشـی شـروع کنیـد و با یک 

بـازی تمـام کنید.
انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  بـرای  ترانـه  ۴.از 

کنیـد. اسـتفاده 
بـه زمانـی که خودتـان کالس آمـوزش زبان 
انگلیسـی می رفتیـد فکـر کنید. حتمـًا کلمات 
یکـی از ترانه هـای انگلیسـی که سـر کالس 
گـوش کـرده بودیـد را بـه یـاد خواهیـد آورد 
حتـی اگـر خیلـی چیزهـای دیگـر کـه سـر 
یـا  ماننـد دادن آدرس  یـاد گرفتیـد،  کالس 
فرامـوش  را   ، انگلیسـی  بـه  غـذا  سـفارش 
کرده باشـید. موسـیقی ابزاری قدرتمند اسـت 
آموزانتـان  زبـان  بـه  جـذاب  آهنگ هـای  و 
زیـادی  کمـک  جدیـد  لغـات  یادگیـری  در 
کالس  بـه  را  آنهـا  همزمـان  و  می کننـد 

می کننـد. عالقمنـد 
۵.مدیریت کالس را فراموش نکنید.

مدیریـت کـردن کالس یکی از قسـمت های 
بـزرگ امـا امکانپذیر تدریس بـه یک کالس 
پـر از کـودک اسـت. اسـتفاده از یک اشـاره، 
مـداوم  بـه طـور  یـا حرکـت خـاص  کلمـه 
بـرای سـاکت نگه داشـتن کـودکان، یکی از 
راه هـای موثـر در مدیریت تعـداد زیادی زبان 
آمـوز اسـت.یک اشـاره خـوب، می توانـد این 
باشـد کـه از زبـان آموزانتان بخواهید سـه بار 
دسـت بزننـد و بعـد از آن سـاکت بنشـینند. 
ایـن کار را بـه صورت مداوم تکـرار کنید. هر 
اتفاقـی افتـاد، هیچوقـت سرشـان داد نزنیـد. 
بـاال بـردن صدایتـان بـه منظور جلـب توجه 
آنـان باعـث می شـود کـه زبـان آمـوزان بـه 
نادیـده گرفتـن صـدای بلندتـان و ادامه دادن 
بـه حرف زدن عـادت کنند. بـه همین خاطر، 

سـعی کنید خونسـرد باشـید.
عسـگری عالیشـاه - دبیر بازنشسته 

زبان انگلیسـی

وقتی فاصله بین استعداد بالقوه فرد و استعدادهای بالفعل مشهود و زیاد 
فقط  تحصیلی  افت  است.  افتاده  اتفاق  تحصیلی  افت  می گوئیم  باشد 
تجدیدی و مردود شدن نیست بلکه وقتی که یادگیری های دانش آموز 

از توان بالقوه و حد انتظار کمتر باشد افت تحصیلی اتفاق افتاده است.
* ضریب هوشی پایین:

دانش آموزی که ضریب هوشی )آی کیو( او 70 به پایین است طبیعتا 
در آموزش مشکل خواهد داشت. نباید دانش آموز را با دیگری مقایسه 

از استعدادهای حاضر  باید کاری کرد که  بلکه  کرد 
هوش  به  احترام  ببریم.  را  استفاده  بهترین 

خانواده  سوی  از  آن  پذیرش  فرزندان، 
فعال کردن  برای  و تالش  معلم  و 
آن از ضروریات امور تربیتی است. 
دانش آموز با داشتن ضریب هوشی 

متوسط ) ۱00 ( می تواند به درجات 
آنکه  شرط  به  برسد  خوبی  علمی 
آموزشی  و  محیطی  روانی،  امکانات 

مناسب هم فراهم باشد.
* بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکاالت درسی دانش آموز:

بیسواد بودن والدین و ناتوانی آن ها در هدایت تحصیلی فرزندان و رفع 
اشکاالت درسی آن ها یکی از عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموز 
است. هوش و توان تحصیلی در این خانواده ها آسیب می بیند و فرزند 
روزبه روز از نظر اعتماد به نفس تحلیل می رود. بهتر است والدین به سوی 
با سواد شدن قدم بردارند و آموزش ببینند تا بتوانند با فرزندان خود ارتباط 

برقرار کنند و به آن ها در یادگیری کمک کنند.
* مدرسه هراسی و ترس از معلم:

گاهی مدرسه هراسی و ترس دانش آموز از معلم آنقدر 
هم  به  را  او  رفتاری  و  روانی  تعادل  که  باالست 
اثر  آموزان  دانش  احساس  در  اضطراب  می ریزد. 
می گذارد، تمرکز ذهن را مختل می کند و هیجانات 
فرد از تعادل خارج می شود. دانش آموز در کالس باید 
بتواند از معلم سوال کند و پاسخ بشنود. نباید دانش 
آموز پیش دیگران مسخره شود. تنبیهات شدید معلم 
هم باعث مدرسه گریزی دانش آموز می شود.

* نداشتن ارتباط بین والدین و 

مدرسه:
نبودن رابطه بین اولیاء و مدرسه باعث فراموش شدن معلم و دانش آموز 
می شود. ضعف های او پنهان می ماند، اشکاالت رفتاری و درسی رفع 
نمی شود. داشتن نمرات پایین و تکرار آن ها بی کفایتی دانش آموز را 
تقویت می کند و ادامه این روند افت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت. 
در مدرسه باید شرایطی فراهم شود که والدین بتوانند با آرامش و عزت 
نفس با مدیر، معلم و فرزند خود ارتباط برقرار کرده و درباره اخالق، رفتار، 

درس و تالش او جویا شوند.
* نبود آرامش روانی و عاطفی در منزل:

عدم امنیت روانی در منزل، انداختن ترس و لرز بر جان فرزندان، کتک 
نداری،  و  فقر  والدین،  اعتیاد  جدایی،  و  مرد، طالق  و  زن  بین  کاری 
مهاجرت های تحصیلی و… از جمله عواملی هستند که در افت تحصیلی 
فرزندان بسیار موثرند. نمی توان بد زندگی کرد اما خوب تربیت نمود، 
بلکه در منزل باید زمینه های آرامش روانی، عزت نفس، پذیرش فرزندان، 
احترام به آن ها، کنترل واژه ها و گرامی داشتن تالش فرزندان در نظر 
گرفته شود تا دانش آموز با راحتی خیال، احساس ارزشمندی و احساس 

امنیت روانی به تالش و تحصیل خود ادامه دهد.
* به کار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل:

نوع واژه هایی را که والدین در منزل به کار می برند اگر تحقیر آمیز و 
همراه با توهین باشد و این روند ادامه یابد آثار سوء روانی در فرزندان 
و حتی خود والدین می گذارد. واژه های منفی احساس بی کفایتی را در 
فرزندان تقویت می کند. دانش آموز خود را شایسته آموختن نمی 
داند و می گوید: من توان خواندن این درس را ندارم و یا 
و خودپنداره  نگرش  این  نمی رسم.  جایی  به  من هرگز 
دانش آموز درباره خود، ریشه در دوران کودکی و خانواده 
دارد. توهین به هوش دانش آموز و مسخره کردن نمره 
دریافتی او و مقایسه کردن فرزند با دیگران 
و همچنین بد گویی پشت سر معلم دانش 

ناوارد”  “والدین  از سوی  پرورش  و  آموزش  استهزاء گرفتن  به  و  آموز 
از عوامل مهم افت تحصیلی فرزندان است. والدین اگر فرزندان سالم، 
نیکوکار و درسخوان می خواهند اولین کار این است که باید در منزل 
واژه های خود را کنترل نمایند. کلماتی را به کار ببرند که شادابی، خود 

ارزشمندی، تالش و “خود پنداره مثبت” را تقویت کند.
* روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها:

نرم  بسیار  جای  در  خواندن،  درس  زنان  قدم  خواندن،  درس  خوابیده 
نشستن، نزدیکی زیاد چشم به کتاب، رعایت نکردن استراحت در طول 
مطالعه، نداشتن تمرکز و دقت، شلوغ بودن روی میز مطالعه و… باعث 
می شود یادگیری به نحو مطلوب اتفاق نیفتد و ما نتوانیم در امتحان نمره 

مناسب بگیریم.
* کارا نبودن معلم در تدریس:

معلم باید با علم روانشناسی و تدریس روز آشنا باشد. از دانش آموزان 
درباره شیوه تدریسش نظرخواهی کند و با همکاران موفقش مشورت کند.

* اختالت شخصیتی و مشکالت جسمانی کودک:
گاهی علت افت تحصیلی دانش آموز به ویژگی های روانی و شخصیتی 
فرد برمی گردد. بیش فعال بودن کودک، اختالل سلوکی، افسردگی های 
خفیف، نگرانی از خانواده، مهاجرت از مدرسه قبلی، آزار و اذیت دانش 
آموزان، طالق و جدایی، بی سرپرست بودن یا بد سرپرست بودن دانش 
آموزان و مشکالت شخصیتی دیگر می تواند افت تحصیلی رابرای فرزند 
آموز  دانش  یادگیری  و  تحصیلی  مشکالت  علت  گاهی  کند.  فراهم 
قند، داشتن  بیماری  بدنی است. کم خونی،  و  فیزیولوژیکی  مشکالت 
انگل، اختالل در غده تیروئید، صرع خفیف و ناشناخته و… از جمله 
عواملی هستند که می تواند در تحصیل دانش آموز اثر گذاشته و افت 

تحصیلی را به وجود آورند.
* اضطراب در امتحان:

اضطراب در امتحان اگر شدید باشد تمرکز فرد، مختل شده و پردازش 
مطالب در ذهن به هم می ریزد و باعث افت تحصیلی می شود.

و  پژوهشی  یافته های  همراه  به  دینی  آموزه های 
تجربیات بشری بیانگر آن است که یکی از روش های 
کیفیت بخشی به نظام آموزشی رعایت اصل »مشارکت« 
در فرآیند تعلیم و تربیت می باشد، هر چه بتوان زمینه 
مشارکت بیشتر مخاطبان و ذی نفعان نظام تعلیم و تربیت 
را در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح خرد 
اثربخشی  و  موفقیت  به  می توان  آورد،  فراهم  و کالن 
به  در عصر حاضر،  بود.  امیدوار  آموزشی  نظام  فزون تر 
دلیل سرعت و گستردگی تحوالت محیطی و پیچیده تر 
شدن یافته های علمی و آموزشی و در نتیجه تخصصی تر 
و  مشارکت  اصل  رعایت  تربیت  و  تعلیم  فرآیند  شدن 

یک  به  دیگران  تجربی  و  تخصصی  توان  از  استفاده 
ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و همان گونه که 
در این زمانـ  که می  توان آن را »عصر مشارکت« نامید 
ـ در تمام حوزه های اقتصادی ـ سیاسی، اجتماعی شاهد 
مشارکت و هم افزایی روز افزون افراد و نهادها  با هم 
و انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها و تشکیل سازمان های 
تربیت  تعلیم و  جدید در سطح ملی  هستیم در عرصه 
نیز باید زمینه مشارکت فزون تر دیگران را فراهم آوریم.

آموزش و پرورشی که تمام عناصر و مولفه های آن از 
در  شادابی  و  نشاط  و  باشند  برخوردار  مناسب  کیفیت 
تمام عوامل آن موج بزند؛ برنامه ها و محتوای آموزشی 

و تربیتی، معلمان و مربیان، مدیریت و رهبری آموزشی، 
فرآیند  فیزیکی و تجهیزات،  روندها، فضای  و  روش ها 
و  ساختارها  ارزشیابی،  شیوه های  یادگیری،  و  یاددهی 
متقن  نظری  مبانی  از  همه  و  همه  و...  سازماندهی ها 
نشات گرفته و بر آخرین یافته های علمی و پژوهشی و 
تجربیات معتبر استوار باشند در غیر این صورت آموزش 
و پرورش به ضد خود تبدیل شده و با کارکرد منفی مانع 
رشد و تعالی می شود، به همین دلیل یکی از سواالت 
اصلی مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش آن 
است که چگونه می توان تحول آفرید و چگونه می توان 
به کیفیت مطلوب، متناسب با شرایط و اقتضائات کشور 

دست یافت؟
از مشکالت و چالش های جدید  در عصر کنونی یکی 
خانه  مقدس  وکانون  پرورش  و  آموزش  برگستره  که 
روند  در  موجود  افکنده، نگرانی های  سایه  ومدرسه 
تعلیم و تربیت و تحقق اهداف عالیه در راستای عدالت 
گستری ، مهر ورزی ، شکوفایی و شادابی هر چه بیشتر 
غنچه های معرفت و دانایی با رایحه حیات بخش قرآنی 
است . بی تردید آموزش و پرورش به عنوان متولی این 
امر با به کارگیری تمام توان و ظرفیت های قانونی در 
اسالمی  ایران  سازان  آینده  و  خانواده   ، جامعه  خدمت 
قرار دارد. از آنجا که نقش موثر اولیا ، دانش آموزان ، 
خیرین ، نهاد ها، سازمان ها و گروه های اجتماعی همراه 
با دست اندرکاران آموزش و پرورش برای تصمیم گیری 
فرصت  مثابه  به  جامع  کیفیت  مدیریت  و  مشارکتی 

کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام  شکوفایی  برای  ممتازی 
تلقی می شود. به منظور ایجاد زمینه همکاری و شرایط 
مطلوب در تقویت فرهنگ مشارکت ، ارتقاء کیفیت و 
از  استفاده  با  پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های  بهبود 
توانمندی ها و ظرفیت های موجود فرهنگی ، اجتماعی 
و اقتصادی مدارس، اداره مدارس به صورت گروهی با 
ترکیبی از امناء و معتمدین با تصویب آئین نامه توسعه 
امنایی  هیأت  مدیریت  شیوه  به  مردمی  مشارکت های 

میسر گردیده است .
 با توسعه این گونه مدارس به صورت نظام مند و راهبردی 
با درایت و هوشمندی دست اندر کاران بویژه تبیین آثار 
سازنده و نحوه اداره مدارس با مشارکت گسترده فکری 
و عملی اولیاء زمینه کاربست مدارس هیأت امنایی به 
وجه احسن فراهم می گردد و شاهد پیشرفت تحصیلی 
و تربیت نسلی پویا ، خالق ، با فضیلت و آگاه در پهن 
دشت ایران اسالمی خواهیم بود.لذا با توجه به اهداف 
ایجاد مدارس هیات امنایی ،)ارتقای کیفیت برنامه های 
و  مالی  و  مدیریتی  نظام  تقویت  پرورشی،  و  آموزشی 
 ، آموزشی  عدالت  گسترش  بر  مبتنی  مدارس  اجرایی 
اجرای سیاست مدرسه محوری به عنوان الگویی برای 
مردمی  مشارکت های  توسعه  و  ،جلب  مدارس  اداره 
به  امور مدارس( دسترسی  اداره  و  احداث  در  و خیرین 

انتظارات فوق دور از دسترس نیست.
تهیه کننده : 
رقیه بّذار چمازکتی، فوق لیسانس علوم تربیتی

نقش مدارس هیات امنایی در کیفیت بخشی به آموزش

اگر حرف زدن را به کودکان درس می دادیم، هرگز زبان باز نمی کردند

افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟

معلم که باشی به ناچار هر روز باید از جا برخیزی و به مدرسه بروی! هر 
روز کتاب های درسی را در آغوش بکشی و طرحی جدید از درس هایت 
رقم بزنی و مو به مو در کالس اجرا کنی... بیزار بودم از اینکه با این قد 
دو برابر و سن تقریبا ۴ برابری ام کودکان بازیگوش کالسم را هر روز در 
جایشان بنشانم تا بتوانم طرح درسم را درست و کامل انجام دهم. تازه 
کار بودم و نا بلد یا هنوز نگاهم را به نگاه کودکان کالسم پیوند نداده 
بودم. سعی کردم بشناسمشان و هرچه بیشتر کنکاش می کردم بچگی 
می دیدیم و بازیگوشی..... انگار روح کودکانه ام را قلقلک می دادند؛ دلم 
می خواست هر چه برای امروزشان از بر کرده ام را به گوشه ای پرت 
کنم و با آن ها بازی کنم. بهترین راه همین بود، روش های تدریس را 
بار ها و  باشد.  با روح کودکان سرزمینم اخت  دوباره خواندم روشی که 
بار ها به این نظام آموزشی و روش هایش خرده گرفته بودم ولی انگار 
نه انگار؛ این من بودم  که باید نگاهم را عوض می کردم؛ نگرش من 
قرار بود دنیای کودکان کالسم یا شاید جهان فردایشان را بسازد.پس 
به قول سهراب)) چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید((.همین کار 
را کردم...تمام سعی ام بر این بود که هر روز بّچه تر شوم و به جهان 
داریم..  علوم  شد.....امروز  وارد کالس  آموزشی  تر....بازی  نزدیک  آنان 
از سر  بود که  موافقید؟صدای جیغ وخنده هایشان  بازی  با یک  بّچه ها 
با  قبل  از  که  هماهنگی  با  و  رفتیم  حیاط  می رفت.به  آسمان  به  ذوق 
بچه ها  انداختیم.  راه  بود مسابقه طناب کشی  انجام شده  معلّم ورزش 
در اوج لّذت از بازی مفهوم» نیرو« درس علوم را فرا می گرفتند و من 
شاداب از تجربه جدید و لّذت بخشم...ناگاه مقاله ای که از شب خوانده 
بودم در ذهنم تداعی شد.»بازی های آموزشی از جمله بهترین روش های 
موثر در یادگیری می باشند چرا که بازی جزو شیوه تفکر دانش آموزان 
دوره ابتدایی است و کودکان به وسیله بازی می توانند بسیاری از مفاهیم 
،نگرش ها و ارزش ها و مهارت های زندگی مورد نیازشان را فرا گیرند. 
همچنین بازی های آموزشی اثرات مثبت بی شماری را همچون رشد 

به  آموزان  دانش  برای  جسمانی  و  اجتماعی  اخالقی،  عاطفی،  ذهنی، 
کرد  افزون  را  ام  معلّمی  ذوق  بّچه ها  شادی های  انگار  دارد....«  همراه 
توان بیشتری در خود دیدم باید برای فردا آماده می شدم ،آموزش امال 
داریم....یاد خودم افتادم و تمرین و تکرار ها....یاد زمانی که کیف ها وسط 
ما روی میز بود تا خدایی ناکرده چشمانمان به دفتر امالی دوستمان 
نیفتد..... حال این را چه کنم؟؟به دانش آموزان کالس پیشنهاد دادم تا 
فردا همراهشان بادکنک بیاورند، ماژیک هم فراموششان نشود.فردا آمد و 
من شاداب تر از قبل به مدرسه آمدم .بچه ها بادکنک ها را فوت می کردند 
و گره زدنش را به هم یاد می دادند. دانشجوی کارورز کالسم باتعّجب این 
صحنه ها را به نظاره نشسته بود و گاه به بّچه ها یاری میرساند.خالصه 
بادکنک ها آماده شد. حواس دانش آموزان را به سمت تخته جلب کردم 
کلمات درس جدید را روی تابلو نوشتم و ازآن ها خواستم دقایقی با دّقت 
به کلمات نگاه کنند و آن ها را به ذهن بسپارند. دوباره یادم آمد آن روزها 

را.....آن حس اضطراب غلط نوشتن کلمات را ...
»ناتوانی در امال شایع ترین ناتوانی بیان نوشتاری است .شکست های 
مکّرر در امال، عّزت نفس دانش آموز را تضعیف می کند و اگر برای آن 
چاره ای اندیشیده نشود در دراز مّدت موجب افت تحصیلی یا حتی ترک 
تحصیل خواهد شد که عواقب نامطلوب اجتماعی و فردی آن گریبان گیر 
فرد،خانواده و جامعه می شود.«باید حواسم را جمع می کردم تا آن روز ها 
به حیاط مدرسه هدایت  را  بّچه ها  دانشجویم  به کمک  نشود....  تکرار 
کردیم ،گروه بندی شدند .کلمات را خواندم و از آن ها خواستم تا در گروه 
بنویسند ،بچه ها شروع کردند به نوشتن روی بادکنک ها از هم می دیدند 
و به هم در نوشتن کمک می کردند سیل بی دریغ محّبت شان سمت 
دوستانی بود که ازنوشتن باز ماندند.باالخره راحت نوشتند بدون دغدغه 
ی کیفی یا ترس از نگاهی ،با خنده به روی هم لغات را تمرین کردند 
.تمرین ها که تمام شد تبّسم آسمان بود و بادکنک ها و کودکانی شاد......

این روز هم گذشت ....
»بازی بنابر ماهّیت خود ،دو حس دیداری و شنیداری دانش آموز را به 
کار می گیرد و درس را برای دانش آموزان به صورت متنوع در می آورد. 
همچنین یکی از راه های تنوع بخشی به مطلب درسی و آموزشی، ارائه 
محتوا در قالب بازی است...« از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم، هر 
چه خواستم، آموزش دادم. کودکان کالسم شاد بودند و من از آن ها شاد 

تر ....حال می توانم از نو بنویسم ....
معلم که باشی دوباره عاشق شده ای ...از آن دانشجو ی تربیت مدّرس 
گرفته تا داوود میر شفیعی ،بهمن قره داغی تا دکتر سیف همه عاشق 
اند هر روز به عشق کودکان سرزمینشان وضو می گیرند و به عبادتگاه 
مدرسه می آیند.معلّم ها نگاه خدا را درچشمان معصوم کودکان کالس 

می بینند. خدایا شکرت چقدر زیباست که بگویم من یک معلّمم...
سیده ریحانه هاشمی- آموزگار 
مجید الیاسی کلهودشتی
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

یادداشت


