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سخني با خوانندگان

انديشگاه  مجازي  معلم خالق  را مي توان يك گروه اينترنتي  محسوب نمود كه بر اساس يك هدفمندي مشخص تشكيل  شده است  

موضوع معلم و خالقيت ارتقاء بتوانند دانسته هاي خويش را در خصوص ، آنان  به يكديگر ي گروه تا عالوه بر انتقال تجربيات اعضا

:انتخاب اعضاء در اين انديشگاه  بر اساس  دو معيار زير بوده است .دهند

انتخاب كساني كه انگيزش دروني  فراوان داشته و عالقه  زيادي به افزايش دانسته ها در خصوص معلم و خالقيت داشته اند-1

دانسته ها  به ديگرانعالقمندي  به مطالعه و پژوهش دراين خصوص و انتقال  -2

اگر سازمان ها از افرادي تشكيل  شوند كه از انگيزش  دروني  و عالقه فراوان برخوردار  باشند  مي توان از آن به عنوان يك  گنجينه 

  بي انتها به امروزه  فضاي  مجازي  اينترنت چنان گسترده  و وسيع شده است  كه به تنهايي نمي توان در اين اقيانوس .ارزشمند نام برد

با ياري  يكديگر ، دانسته هاي ارزشمند خود را افزايش دهند و   عالقمند و با  انگيزش گروه جستجو پرداخت ، بلكه الزم است تا يك 

و  يكديگر قرار دهند  و از طرفي  با يافتن  دانسته هاي ارزشمند به رشد فكري  خود كمك نماينددر نهايت  نتايج آن را در اختيار و 

 خاطر شكل گيري  يك گروه اينترنتي علمي كه بتواند با يك همين  به .اين خود مي تواند به رشد خالقيت در جامعه كمك نمايد 

اميد است  اعضاي  عالقمند به موضوع معلم و خالقيت .هدفمندي  مشخص  در راه علم و دانش  تالش  نمايند ضرورت يافته است 

.ه همانا ارتقاء دانسته ها و رشد علمي  است دست يابندبتوانند  به اين هدف باارزش ك

 با fekrenothink@yahoo.comاز اعضاء محترم درخواست مي شود پيشنهادات و نظرات خود را از طريق پست الكترونيك  

. ارسال نمايندسايت فكرنونظر من براي عنوان

.يشگاه مجموعه اي از مطالب آموزشي و پيشنهادات اعضاء  است كه به صورت گاهنامه براي اعضاء تهيه و ارسال خواهد شد پيك اند

 پيشنهادات و مطالب شما مي تواند براي پربار شدن  اين پيك اينترنتي بسيار موثر و ارزشمند واقع شود و استمرار اين پيك اينترنتي 

. اعضاي  محترم و گرانقدر است   تجربيات ارزشمند  شماوابسته به انتقال مقاالت و

مدير وبگاه فكرنو

حميد ميرزاآقايي
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خالقيت در بازي هاي كامپيوتري

دكتر نسترن اسدي

دكتر اسدي  داراي دكتري  مديريت .  اسدي  است نسترن دكترخانم   تاليف كامپيوتري  بازي هاي خالقيت درمقاله 

از . دوره خالقيت را براي معلمان و مديران اجرا كرده اند28 سال سابقه تدريس  هستند و 24راي داآموزشي بوده و 

  اشاره " شناخت و آموزش  خالقيت در مدارس " و " رياضيات جبراني"تاليفات ايشان مي توانيم به كتاب هاي 

هاي  مختلفي  در داخل و خارج از همچنين ايشان  مقاالت علمي مختلفي را نگارش  كرده اند و سخنراني .كنيم 

 موفق به كسب عنوان رتبه اول جشنواره درسي  در كشور براي  تاليف كتاب رياضيات جبراني وكشور داشته اند 

را كسب  رتبه مدرس  نمونه كشوري شده اند   موفق نيز و شده اند جايزه دكتر مصاحب نايل به دريافت بوده و 

 اعضاي  انديشگاه علمي مجازي  معلم خالق بوده و مقاله ذيل را جهت انتشار براي خانم دكتر اسدي  از . نمايند 

در اينجا سايت فكرنو از زحمات ايشان تقدير و تشكر بعمل مي .اعضاي  انديشگاه به سايت فكرنو ارسال نموده اند 

.آورد
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مقدمه 

بازي هاي رايانه اي تاثير زيادي بر خالقيت انسانها . هاستعصر حاضر عصر فناوري هايي است كه حاصل ابداع و تفكر خالق انسان 

 تحقيقات زيادي در مورد تاثير بازي هاي رايانه اي بر ابعاد خالقيت كودكان صورت گرفته و نتايج حاصل، حاكي .ويژه كودكان دارده ب

مي توان فرآيند آموزش و فعاليت هاي لذا .  در خالقيت كودكان بوده است" انعطاف پذيري " و عامل " اصالت "از افزايش عامل 

.  بخشيدنا همچنين فرآيندهاي شناختي گوناگوني چون خالقيت و قدرت تخيل آنها را غ. كودكان را در اين زمينه هدفمند و معنادار كرد

بيان موضوع

 در دوران خردسالي است و از خالقيت و ابداع از موضوعاتي هستند كه بكارگيري آنها در دوران بزرگسالي مشروط بر پرورش آنها

يكي از مهمترين راههاي آموزش و پرورش خالقيت همين ابزارهاي . آنجا كه دنياي كودكان امروز با انواع فناوري ها در آميخته است

يشرفته و  خالقيت در قرن اطالعات و ارتباطات و در عصري كه فناوري ها و برنامه هاي بنيادين وزير بنايي كشورهاي پ". فناوري است

توسعه يافته را تشكيل داده اند مي تواند با ويژگي هاي مهم و منحصر به فرد خود، زمينه رشد و تعالي علمي و فرهنگي جوامع را فراهم 

 ) 1384رستگارپور .( ساخته و پرهيز از بسياري عقب ماندگي ها را موجب شود

اهميت مساله خالقيت و بازي هاي رايانه اي 

 چرا كه شكل گيري  مي يابد  در اين است كه اين توانمندي مهم و پايه اي خالقيت از دوران كودكي در انسان ها پرورشاهميت مساله

بسياري از توانمندي ها، استعدادها و رشد شناختي و شخصيتي در اين دوران از حساسيت خاصي برخوردار است و اگر بخواهيم 

.بايد از نخستين پايه هاي زندگي آغاز كنيمافرادي خالق، نوآور و سازنده تربيت كنيم 

حسيني .  سالگي دچار افت مي شود10اما خالقيت بسياري از آنها در حدود  ). 1962( كودكان خالق به دنيا مي آيند تورنس "

 )1381 . ( 

ط مربي وجود ندارد فرصت با توجه به اينكه در بازي هاي رايانه اي سختگيري و فشار براي جدي گرفتن فعاليت هاي آموزشي توس

. بيشتر براي تجربه روش هاي كودك محور وجود دارد؛ از طرفي بازي با رايانه موجب آموزش كار با رايانه نيز مي شود
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جايي كه كودكان را تا مرز تحقق روياها مي برد و آنان را در دنيايي از هيجان و . دنياي بازي هاي رايانه اي سرشار از شگفتي هاست

در اين دنياي مجازي كودكان در عين پيروز شدن، شكست مي خورند و در عين ازاد بودن در جبر قرار . ا جويي ها رها مي كندماجر

. يادآوري اين موضوع مهم است كه اعالم شود منظور از بازي هاي رايانه اي بازي هاي استاندارد است. دارند

ع در كودكان پرداختن به فعاليت هايي همچون رايانه و بازي هاي رايانه اي  يكي از راههاي رشد و توسعه قوه خالقيت و ابدا"

 ). 1387فرهودي  ( ".استاندارد است كه خود حاصل خالقيت مغز آدمي بوده بنابراين، اين قوه را در كودكان تقويت مي كند

 اعطاي ".  فن آوري در جهان آينده" فرداطرح جهان تخيلي"بازي هاي شبيه سازي در ارضاي حس كنجكاوي و ماجراجويي كاربران، 

.  همگي موجب پرورش مهارت هايي چون پرورش قوه تخيل و خالقه و حل مسئله در آنها مي شود". نقش هاي ماجراجويانه به زنان

تال به اختالل  ميزان انگيزه و يادگيري دانش آموزان مب": در مقاله خود به اين موضوع اشاره كرده كه) 1380(در همين رابطه منطقي

همچنين بازي هاي رايانه اي بر آموزش زبان مردم و افزايش . "يادگيري با برنامه هاي آموزشي رايانه اي به شكل معناداري ارتقاء يافته

) 1387اسدي ( سرعت خواندن در آموزش زبان تاثير داشته كه همين  تاثير موجب مي شود كه حساسيت ذهن كودكان ارتقاء يابد 

در . ي رايانه اي موجب مي شود كه بچه ها به كاوش و تجسس بپردازند و اين مورد، موجب ارتقاء حافظه و تمركز مي شودبازي ها

اغلب بازيها كودكان به انتخاب گزينه هاي مختلف، دستور دادن، هدايت كردن، جستجوي دقيق و كاوشگرانه در محيط مربوط به بازي 

رگيرنده بحث، گفتگو، پيش بيني، تصميم گيري در روي صفحه كليد است و همه اين تمرينات در كه اكثر آنها در ب. خود مي پردازند

انعطاف ) استعداد، توليد ايده هاي بديع، غيرعادي و تازه (ارتقاء فاكتورهاي خالقيت مانند بسط كه استعداد توجه به جزئيات، اصالت 

. فراوان است مي شود) استعداد توليد ايده هاي (، سيالي )اگوناستعداد توليد ايده ها، يا روش هاي بسيار گون( پذيري 

 تاثير بازي هاي شبيه سازي رايانه اي بر يادگيري و ياددهي، هوش و " تحقيقي با عنوان 2001كالين تي و مك كارتي در سال 

ر يادگيري و ياددهي دانش آموزان مقطع  انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بكارگيري بازي هاي شبيه سازي رايانه اي ب"خالقيت

همچنين دريافتند كه  اين بازيها بر خالقيت دانش آموزان در دو بعد سيالي و . راهنمايي تاثير داشته اما بر هوش دانش آموزان تاثير ندارد

. انعطاف پذيري تاثير دارد

يانه اي در افزايش خالقيت كودكان دريافتند كه برخي بازي  در پژوهش هاي خود در باره تاثير بازي هاي را1999بومن وروتر در سال 

هاي رايانه اي به سبب آنكه از انعطاف پذيري الزم برخوردار بوده و از ساخت مشخصي برخوردار نيستند؛ افزايش خالقيت كودكان و 

 ).1380منطقي . ( نوجوانان را فراهم آورده و بر ميزان توانمندي كودكان در حل مسائل مي افزايد
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در بررسي تاثير خودآموزي فرارسانه بر تفكر خالق دانش آموزان مدارس ابتدايي كالس چهارم دريافت كه نمرات ) 1998( ليو در سال 

چهار عامل سيالي، انعطاف پذيري، اصالت و بسط سه گروه دانش آموزان تيز هوش، متوسط و ضعيف به طور معني داري كه از طريق 

افزودن بر موضوعات باال كودك در فرآيند انجام بازي هاي رايانه . تر و بازي هاي رايانه اي افزايش يافته استآموزش به كمك كامپيو

اي مطالب و موضوعات متنوع و مهيجي را مي آموزد، با انجام بازي ها ظرفيت ها و توانايي هاي خويش را افزايش داده و آنها را غني 

اصالت يا همان قوه ابتكار كودك است . يت هوش يكي از فرآيندهايي كه به وفور تقويت مي شوددر اين ميان، عالوه بر تقو. مي سازد

كه دليل آن روبرويي او با مجهوالت، مشكالت و معماهاي متعدد موجود در بازي هاست و چون كنترل بازي را در دست دارد سعي مي 

اي تازه بيافريند و در واقع از اين طريق به افزايش عامل اصالت راهه. كند براي رسيدن به پاسخ ها و هدف؛ كنجكاوي به خرج دهد

. خود دست مي زند) ابتكار( 

رقابت با ديگران ندارد . بازي هاي رايانه اي به گونه اي هستند كه كودك از خطا و اشتباه نمي ترسد، توسط ديگران ارزيابي نمي شود

. گيردلذا احساس آرامش مي كند و با همين وضعيت تصميم مي 

رقابت نيز بسيار .  در انتظار ارزيابي بودن، خالقيت را در افراد بويژه كودكان  تضعيف مي كند"صرفا: مي گويد ) 1996( آمابلي 

. پيچيده تر از ارزيابي و پاداش است

 چندگانه، تعامل در هر صورت بازي هاي آموزشي رايانه اي با ويژگي هاي منحصر به فرد خود، جذابيت، بكارگيري همزمان حواس

يادگيرنده با موضوع، محيط يادگيري و فضاي آموزشي جذاب لذت بخشي را براي يادگيرندگان فراهم مي كنند كه به صورت 

در اين محيط قابليت تكرار و بازخورد سريع، فراهم بودن امكان يادگيري با . خودانگيخته و با اطمينان خاطر به يادگيري مي پردازند

موجب افزايش انگيزه يادگيري، عمق و پايداري آن و .... گيرنده، عدم ترس از تنبيه و آزادي عمل در جريان يادگيري و سرعت الزم ياد

كليه اين عوامل نيز فراهم شدن امنيت رواني دانش آموزان و در . نگرش مثبت دانش آموز نسبت به درس و مهارت مورد نظر مي شود

).1387فرهودي . (مهارت هاي گوناگون را بدنبال داردنتيجه افزايش اعتماد به نفس و رشد 

بازي هاي رايانه اي نوعي سرگرمي تعاملي است كه توسط يك دستگاه الكترونيكي مجهز به پردازشگر يا ميكروكنترلر انجام مي شود 

ا نمايشگر رايانه، باري ويدئويي بسياري از بازي هاي رايانه اي به دليل توليد تصوير متحرك با قابليت نمايش روي صفحه تلويزيون ي

.نيز محسوب مي شود

گونه هاي بازي هاي رايانه اي عبارتند از 

آموزشي

اتومبيل راني

مسابقه اتومبيل راني

استراتژي 




 ا������� ������ز� ���� ��ق���
 ��ه��� ا��

با سايت فكرنو به سرزمين خالقيت سفر كنيد

٨

تصاوير دو بعدي، موسيقي متن و در بطن بازي بودن كودك و نوجوان همراه با ساير شخصيت هاي بازي، تصاوير پرتحرك، صداهاي 

 دنيايي از هيجان را به انسانهاي تشنه جنب و جوش ارزاني مي كند و همين جذبه، روح و جسم آنان را مطرح خود مي سازد و به مهيج،

. عالمي از تخيالت مي برد كه فرد خود را محور و قهرمان اصلي ماجرا مي پندارد

محاسن بازي هاي رايانه اي براي كودكان 

ها را جلب مي كند؛يادگيري را آسان و توجه بچه 

تكرار موضوعات و مرور قسمت را امكان پذير مي كند؛

امكان خلق نقاشي و داستان را دارد؛

عالقه مند شدن به تاريخ يا جغرافيا را به همراه دارد؛

كودك بدون اينكه نقاشي كثيف شود مي تواند رنگي را كه دوست ندارد عوض كند؛

 كمك شكلهاي كودكانه به كودك آموزش مي دهد؛مفاهيم و مباني رياضيات را به

دارد؛) به دليل سرگرم شدن به بازي ( كودك بيمار احتياج كمتر به داروهاي مسكن 

. كنتراس در دست بچه هاست

براي كودكانمعايب بازي هاي رايانه اي 

آسيب هاي جسماني) الف

 تربيتي-آسيب هاي رواني ) ب 
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تقويت حس پرخاشگري) ج 

انزواطلبي) د 

تنبل شدن ذهن) ه 

تاثير منفي در روابط خانوادگي) و 

افت تحصيلي ) ز 

رهنمودها

. از بازي هاي تصويري خالق كه كودكان بايد به وسيله آنها معماهايي را حل كنند استفاده شود

. بازي دسته جمعي كودكان، با ابزارهاي تصويري كمتر مسئله ساز است

.ري را به كودك و نوجوان خويش اختصاص دهند تا به بازي رايانه اي عادت نكنندوالدين وقت بيشت

تا كودك به . بهتر است كه والدين همراه فرزندان خود به كوهستان، باشگاهها و ميادين بروند و به بازي هاي مورد عالقه آنها بپردازند

. اندازه معقول از بازي ها استفاده نمايد

. يك به رايانه ننشينندكودك در فاصله نزد

). صفحه كوچك موجب مي شود چشم كودك كمتر آسيب ببيند . ( از رايانه هاي با صفحه كوچك استفاده شود

. نور صفحه تلويزيون را كم كنند

. بچه ها بين دو نوبت بازي استراحت كنند

. چشم ها بايد مسلط به صفحه رايانه باشد
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.  شود كه زنندگي نور به حداقل برسدروشنايي اتاق به نحوي تنظيم

. بهتر است والدين با كودكان صحبت كنند كه فقط در روزهاي تعطيلي مجاز به استفاده از اين بازي ها هستند

منابع 

، شناخت و آموزش خالقيت در مدارس، تهران، انتشارات عابد )1382( اسدي، نسترن  

خت بازي ها در آموزشها، تهران، خالقيت در سا )1378( اسدي، نسترن 

ملكي، حسن، نشر انجمن اولياء و مربيا: ، نقش معلم در خالقيت دانش آموزان، گردآوري )1381( حسيني، افضل السادات 

، بررسي تاثير استفاده از بازي هاي آموزشي رايانه اي بر افزايش خالقيت كودكان مقطع سوم دبستان، تهران،  )1387(فرهودي، هاجر 

. مجموعه مقاالت اولين كنفراس خالقيت شناسي

نشر فرهنگ دانش : ، بررسي پيامدهاي بازي هاي ويديوئي و رايانه اي،تهران  )1380( منطقي، مرتضي 

******
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تجربيات يك معلم

در پاسخ به نظرسنجي معلم و خالقيت سايت فكرنو

رضا لطفيان

  و در اين ميان الزم است  )1388يكم اسفند (نظر سنجي  معلم  و خالقيت  در سايت فكر نو  در حال انجام است 

در كشور ما معلمان با تجربه و . رداز كساني  كه فعاالنه  در اين نظرسنجي  شركت كرده تشكر و قدرداني  ك

گرانقدري حضور دارند  كه تجربيات آنان مي تواند چراغ راهنمايي براي ديگر كساني باشد كه مي خواهند در راه 

 كه ساكن  استان خراسان رضوي  هستند  و استآموزش قدم بردارند يكي از معلمان با تجربه  آقاي  رضا لطفيان 

تدريس  زبان انگليسي هستند و يكي از روش  هاي  يادگيري را به نام  تصوير سازي ذهني  داراي  سي سال  تجربه  

ايشان در پاسخ به يكي از سواالت  نظرسنجي  معلم و خالقيت  ، نظرات خودشان را بيان كرده .تدريس مي كنند 

لب زير نتيجه افكار ارزنده ايشان مطا.اند  كه در اين رابطه  سايت فكرنو   از ايشان تشكر و قدرداني  بعمل مي آورد

است ، اميد است كه مورد توجه و استفاده اعضاي محترم  قرار گيرد 

سوال نظرسنجي 

 گونه اي  كه هر روز آنان با شوق فراوان به سوي  مدرسه اگر شما بخواهيد  كالس درس  را براي دانش آموزان لذت بخش كنيد  به

ها و ابتكاراتي براي رسيدن به اين هدف  بهره مي برديد؟  بشتابند ، از چه  شيوه ها،  روش 

:اين اصول عبارتند از. داري آگاه باشم و آنها را بكار ببندمبايد از اصول كالس

. جلسه اول خودتان را بطور كامل معرفي كنيد تا شاگردان بتوانند از همان ابتدا نام شما را بدرستي ادا كنند-1
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.راتتان را در همان ابتدا بيان كنيد روش كار و انتظا-2

مي توانيد از آنان بخواهيد در اوايل شروع ترم، هرگاه مي خواهند .  نام و نام خانوادگي شاگردانتان را هر چه سريعتر فرا بگيريد-3

اين كه افراد : رماييدبه تجربيات يك معلم جامعه شناسي توجه ف. سوال كنند و يا به سوالي پاسخ دهند، اول خودشان را معرفي كنند

من به عنوان معلم جامعه شناسي هميشه به جريان دسته . چقدر سريع در باره ديگران به قضاوت مي پردازند هميشه مرا متعجب مي كند 

بندي كردن در مدرسه عالقمند بوده ام و بخش عمده اي از مطالعات من نيز در مورد دسته بندي هايي بوده است كه معلمين از 

در .در عين حال ، تفحص در راه و روش دانش آموزان در دسته بندي معلم هايشان به همان اندازه اهميت دارد .دان كرده اند شاگر

بحثي كه اخيرا با شاگردان خودم در كالس داشتم از آنها پرسيدم كه چقدر طول مي كشد تا در باره معلم جديدشان به قضاوتي قطعي 

و . عمده شاگردان در اين كالس ها فقط بين سه تا ده دقيقه براي اين كار وقت الزم داشتند . دهنده بود پاسخ هاي آنها تكان . برسند 

وقتي از آنها پرسيدم كه آيا ممكن است در آينده اين قضاوت تغيير كند تعداد اندكي از آنها گفتند در آينده احتمال تغيير قابل توجهي 

ثال تجربي و غير علمي است اما مي توان دريافت كه تاثير مثبت برشاگردان در همان اول كار اگر چه اين م. در قضاوتشان وجود دارد 

از دير باز بر اين باور بوده ام كه مقدار توانايي معلم در درك و كنترل احساساتش در اولين برخورد با شاگردان ، . چقدر اهميت دارد 

اين امر مي تواند تاثيرات مستقيمي بر كيفيت اداره كالس و نظم آن داشته . شت رابطه مستقيمي با كيفيت روابط آينده آنها خواهد دا

.باشد 

 حتي بعد از اينكه همه شاگردان را به نام شناختيد، هر جلسه را با حضور و غياب كردن آغاز كنيد و نام هر شاگرد را بطور كامل و -4

وجه كامل داشته باشيد وقتي شاگردي را با اسم خودش صدا مي زنيد احساس مي با احترام ادا كنيد و همزمان به او نگاه كنيد و به او ت

متعاقب آن نوعي التزام در وي ايجاد مي شود و بين شما تعهداتي غير رسمي برقرار . كند كه وجودش اهميت دارد و به حساب مي آيد 

.توجه داشته باشيد كه اسم هر شخص براي او شيرين ترين واژه است. مي شود 

به صرف اين كه .  سعي كنيد با استفاده از روشهاي گوناگون، ارتباط عاطفي برقرار كنيد و شاگردانتان را صميمانه دوست بداريد-5

شوخ طبعي هم . تا مي توانيد به بچه ها لبخند بزنيد . شاگردان شما را دوست بدارند بخش عمده اي از كنترل كالس حاصل مي شود 

از هر فرصتي در زنگ تفريح ، در راهرو مدرسه ودر گردش هاي . لب شرايط بالقوه سخت را آسان مي كندشوخ طبعي اغ. مهم است 

علمي ، در فعاليت هاي فوق برنامه و غيره براي دوستي كردن با بچه ها

ها براي پر كردن فاصله ها از اين فرصت .  ا ستفاده كنيد ، به ويژه با آنهايي كه به تازگي به خاطر رفتار نامناسبشان تنبيه شده اند 

.نتيجه اش را در كالس درس خواهيد گرفت . استفاده كنيد 

.گاهي در كالس قدم بزنيد تا همه چيز تحت كنترل شما باشد.  درجلوي كالس و در حالت ايستاده تدريس كنيد-6

هنگامي كه مبحث جديدي . بنفس شما باشد لحن صدايتان متناسب باشد و ژست هاي بدني كه مي گيريد حاكي از عالقه و اعتماد -7

.همچنين در موقع بيان مطالب از حركات سر و دست استفاده كنيد. را شروع مي كنيد، لحنتان را تغيير دهيد
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 اگر از شاگرد سخن يا رفتار ناشايست سر زد ، به حساب گردن كلفتي نگذاريد اما بالفاصله واكنش مناسب را نشان دهيد تا همه -8

بعنوان مثال بدون اينكه هيجان زده و عصباني ) واكنش مناسب بالفاصله بايد صورت بگيرد.( د چنين مسايلي نبايد تكرار شودبفهمن

 و نه خشمگين -به نقطه اي خيره شويد و وانمود كنيد كه بشدت آزرده ) و نه با تنفر( شويد ، سكوت كنيد و فقط چند ثانيه بطور آرام 

 چنين چيزي تكرار شد ، به فرد خاطي بگوييد كه بعد از كالس با او صحبت خواهيد كرد و اگر باز هم تكرار در صورتي كه.  شده ايد-

.شد در اين صورت احتماال فرد مورد نظر مشكل اخالقي دارد و بايد درمان شود

به آنها .  كردن عادتهاي خوب هميشه به شاگردان يادآوري كنيد كه كالس محلي است يراي از بين بردن عادتهاي بد و جايگزين-9

هرگز از بودن با . بنابراين معلم احساس مي كند كه در پارك قدم مي زند . بگوييد كه دانش آموز گل است و صداي او موسيقي 

.شاگردان خسته نمي شود و از بودن با آنها لذت مي برد

داشته باشيد و در باره پوشش و سر و وضع آنها اظهار نظر مثبت  به ساليق شاگردان عالقه نشان دهيد ، به لباس و ظاهر آنان توجه -10

. با اين همه انتظار نداشته باشيد همه شاگردان از شما خوششان بيايد. كنيد و آنها را براي خودشان دوست بداريد

بخاطر داشته .(عمولي بپرهيزيدو يا حركات غير م... از عادتهاي آزار دهنده مانند بدزباني ، زخم زبان، لقب دادن به دانش آموزو-11

) باشيد كه زخم شمشير دير يا زود التيام مي يابد اما زخم زبان هرگز

مثال اگر اعالم كرديد كه جلسه بعد امتحان خواهيد گرفت، حتما آن را اجرا كنيد .  به وعده ها و تصميماتي كه مي گيريد عمل كنيد-12

.ش دهيدو جلسه بعد از آن هم نتيجه را به آنان گزار

.نسبت به آن عالقه نشان دهيد و موضوع درس را به زندگي واقعي گره بزنيد.  بر موضوع درسي تسلط كامل داشته باشيد-13

محبت حفّاري كنيد تا بتوانيد : بنابراين.  ميزان حرف شنوي دانش آموز از شما، بستگي دارد به عمق نفوذ شما در روح و جان او-14

.ستخراج كنيداطاعت و درك مطلب ا

 دانش آموزان را با طرح سوال در گير كنيد و از كالس درسي محيط امني بسازيد تا همگي با رغبت و بدون ترس در فعاليتهاي -15

اگر كسي سوال درسي پرسيد ابتدا آن سوال را به دانش آموزان ديگر ارجاء دهيد تا هم توجه آنها را جلب كنيد و .كالسي شركت كنند

": هميشه پس از پاسخ دادن از اين عبارت استفاده كنيد. بعد اگر نتوانستند خودتان جواب دهيد. ان مشاركت آنها بيفزاييدهم بر ميز

پاسخ شما را دادم؟

 قدرت حدس زدن شاگردان را در مورد اينكه فعاليت بعدي چيست ، كم كنيد تا حس - هر چند جزئي - با تغيير در روشها -16

البته رفتارتان هميشه بايد ثابت و قابل پيش بيني باشد تا شاگرد دچار سردرگمي و .را به دنبال كردن مطالب ترغيب كندكنجكاوي ، آنها 

.تناقض نشود

. سخن و رفتارتان تناقض نداشته باشد-17

. در كالستان امنيت رواني ايجاد كنيد تا شاگردان جرات ابراز خالقيت پيدا كنند-18

.ناس باشيد منظم و وقت ش-19
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. هميشه آماده و با برنامه در كالس حضور پيدا كنيد-20

ممكن است مطلب .  اگر دانش آموزي مطلبي را نفهميد و سوال كرد ، ابتدا از شاگردان ديگر بخواهيد پاسخ را برايش توضيح دهند-21

. را با بيان ديگري توضيح دهيد نه با همان بيان قبليولي اگر اين تكنيك موثر واقع نشد، مطلب . را با بيان دوستانش بهتر فرا بگيرد

.مراقب باشيد در جريان اين فعاليت تمام توجهتان به آن فرد نباشد چون ممكن است باعث ناامني رواني او شود

اران باتجربه اگر موفق نشديد از همك.  سعي كنيد مشكالت احتمالي كالس را تا آنجا كه امكان دارد، خودتان در كالس حل كنيد -22

همان اوايل شروع .هرگز براي شاگردانتان پرونده سازي نكنيد زيرا آنها هميشه روي ياري و گذشت شما حساب مي كنند.كمك بگيريد

.باشند به اين موارد رسيدگي نماييد...ترم مراقب باشيد اگر كساني دچار عوارض جسماني از قبيل كم بينايي، كم شنوايي

در . كالس اخراج نكنيد زيرا مفهوم آن اين است كه شما به آخر خط رسيده ايد و كاري از دستتان ساخته نيست هرگز كسي را از-23

. چنين مواقعي فرد اخراجي احساس پيروزي مي كند و ممكن است همچنان به ناسازگاري ادامه دهد

آسمان را بر زمين نثار است و زمين را بر : باشيد كهاين سخن سعدي را هميشه بخاطر داشته .  كينه شاگردتان را در دل نپرورانيد-24

.آسمان غبار

 رفتار معلمي - و نه فقط در حضور دانش آموز -پس هميشه .  گچ و تخته سياه و صندلي بهانه است، معلم هميشه معلم است-25

.فراموش نكنيد كه شاگردان ما آن مي شوند كه هستيم نه آنچه كه مي گوييم. داشته باشيد 

و بخاطر خدمتي ) يا به اصطالح روي شما حساب كنند( طوري رفتار كنيد كه شاگردانتان شما را در كنار و پشتيبان خود بدانند -26

.كه برايشان انجام مي دهيد منت نگذاريد

. د  هرگز از همكاران يا عوامل اجرايي در حضور دانش آموز بدگويي نكنيد و هميشه از آنها با احترام ياد كني-27

- بكار گيري احساسات و عواطف -بايد تالش كرد در اين زمينه . اصوال شغل معلمي با احساسات و اعصاب ارتباط مستقيم دارد-28

افراط نشود در نظر داشته باشيد كه قضاوت بر اساس مالكهاي عاطفي، قضاوت منصفانه نيست چون بروز احساسات ناگهاني است ولي 

.، پس در تصميم گيريها ، عقل را بايد جايگزين احساسات كنيمفرايند تعقل تدريجي است

در مقابل چنين رفتارهايي يا صبور باشيد و يا چاره .  دانش آموز، اقتضاي سن اوست نه از سر عمد و آگاهي- نامطلوب - رفتار-29

در خود ذخيره مي كنيد و به تبعات ويرانگر آن انديشي كنيد ، نه اينكه كينه شاگرد را در دل بپرورانيد زيرا در اين صورت انرژي منفي 

گرفتار خواهيد شد

بنابراين ترسانيدن وي از نمره به منظور اصالح رفتار .  هيچ ارتباطي بين توانايي علمي دانش آموز و شيوه رفتار او وجود ندارد-30

.مناسب نيست

هنگامي كه . ن درك مطلب هيچ تضميني براي يادآوري آن نداردبنابراي.  درك و فهم، كار مغز است و يادآوري مطلب كار حافظه -31

اين امر در صورتي انجام پذير است كه از .مطلبي را تدريس مي كنيد ،بايد هم مغز دانش آموز را به كار بگيريد و هم حافظه او را

.روشهاي خالق در امر تدريس استفاده كنيد
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با سايت فكرنو به سرزمين خالقيت سفر كنيد

١٥

اين رفتار نامطلوب است كه بايد تقبيح شود نه . و را بخاطر رفتارش سرزنش نكنيدهرگز ا.  دانش آموز هميشه قابل احترام است-32

رفتاري كه از تو سر زد مناسب شان تو : اگر بخواهيم شاگرد خاطي را متوجه رفتار نا مناسبش كنيم بايد به او چنين بگوييم. خود شخص

.  داري ديگر چنين موردي را نبايد تكرار كنياگر خودت را دوست. تو با چنين رفتاري به خودت اهانت ميكني. نبود

 هميشه شاگرد آماده مزه ريختن و خودي نشان دادن است ولي انتظار او اين است كه اين موارد را نديده بگيريد و باصطالح او را -33

 بصورت متلك متقابل -شما را بياد داشته باشيد كه دانش آموز متلك گويي خودش را بالفاصله از ياد مي برد اما واكنش . ضايع نكنيد

. هرگز فراموش نخواهد كرد-

.هميشه و در هر حال با پوشش آراسته و شاد ظاهر شويد.  غمهايتان را به كالس درس نبريد-34

.اگر چنين كنيد شاگرد در مقابل شما جبهه مي گيرد.  نكنيد"شخصي سازي" ايراد و انتقاد شاگردان را -35

 و جمالتي از اين قبيل شاگرد را وادار به تكرار بي ادبيش "...  چي گفتي؟ يك بار ديگه تكرار كن":  از قبيل  هرگز با عباراتي-36

.در چنين موقعيتهايي موضوع را نشنيده بگيريد. نكنيد

 بر اساس نظر براي آنها در نظر مي گيريد) در آزمونهاي غير كتبي( هميشه به شاگردانتان يادآوري كنيد كه نمره آزموني كه -37

.شخصي است نه بر اساس غرض شخصي

. هرگز شاگردي را در حضور همكالسيهايش دعوا نكنيد زيرا اين كار اعالن جنگ با همه شاگردان است-38

آنقدر به اين .  اگر كساني به دليلي به درس توجه ندارند و فقط صحبت مي كنند سعي كنيد با صداي بسيار آهسته صحبت كنيد-39

. ادامه دهيد تا آنها متوجه اشتباه خود بشوند و ديگران آنها را ساكت كنندكار 

اين به . به خود جذب مي كند) كه ممكن است تنبل هم باشند( گاهي اتفاق مي افتد كه يك شاگرد زرنگ يك يا چند شاگرد را -40

در صورت . اگرد زرنگ ضعف خود را پنهان كننداين علت است كه چنين شاگرداني بطور ناخودآگاه مي خواهند با پنهان شدن پشت ش

نتيجه اين . مشاهده چنين مواردي ، در خلوت و با نرمي و محبت اين مسئله را بطور خصوصي و جداگانه به آنان توضيح دهيد 

كالس عوض وابستگي و عدم استقالل را برايشان بيان كنيد و به آنها گوشزد كنيد كه در صورت ادامه اين وضعيت جايشان را در 

.خواهيد كرد

و .(بگو كه مي خواهم بنويسم. نكته جالبي بود:  گاهي اگر شاگرد نكته جالبي بيان كرد براي اينكه خالقيت او را برانگيزيد بگوييد -41

!)واقعاً آن را بنويسيد

پس مراقب تاثير كالمتان . ه گفتيد شاگردان شما معموال فراموش مي كنند كه شما چه گفتيد ولي هرگز فراموش نمي كنند كه چگون-42

.باشيد


