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 دانشگاه فرهنگیاى

 پژوهی آهوزشترویجی ـ  ناهه علوی فصل

 9317زهستاى سال چهارم، شواره شانسدهن، 

 تَجٍی نٍدی )فراگیر پایً طظم( عالقگی و بیچگَىً تَاىصتم بی

 پژوٌی ىصبت بً اىجام تکالیف را رفع ىهایم: اقدام
 

 2، حبیب کشبٍرز1سرٍستبًیهرین شفیعی

 18/1/98پػیؼش:                                                                     5/12/97دریافث: 

 

 چک٘ذُ 

حاف قِیغ یاراصيغم ركؿحام کارگاق پژكُف صاضؼ ةَ ىٍؼّر رفؽ ىكکم یکی از داٌف آىّزاف پایَ قكو دـة

دكحی ك ریؽ مّرت گؼفحَ اؿث. در ایً ىعانؿَ ةَ ةؼرؿی ؾغـ جّزَ ایً فؼاگیؼ ةَ اٌساـ جکانیف، ةیقِؼؿحاف ٌی

آىّز زِث رفؽ ایً ك ُغؼ، ُغایث داٌفکارم در جکانیف ىٍؽؿ، داقحً غیتث زیاد پؼداظحَ قغق اؿث کو

پژكُی اؿث. ىكکالت ك ایساد ؾالكَ در اٌساـ جکهیف ةّدق اؿث. پژكُف صاضؼ، پژكُف کیفی ك از ٌّع اكغاـ

آكرم قغ. در ُام اظالؾاجی زيؽُا از ظؼیق ىكاُغق، ىناصتَ ةا كانغیً، زهـَ ةا ُيکاراف ك زـحسّ در پایگاقدادق

آىّز جكعیل دادق قغ. در ىؼصهَ ةؿغ راُکارُام ت، ؾهث ایً اىؼ جٍتهی ك نستازم داٌفآكرم اظالؾا ٌحیسۀ زيؽ

زكر در اٌساـ جکانیف، ایساد ؾالكَ، جكّیق پؾ از اٌساـ ىٍاؿب )امالح رفحار كانغیً، ؾغـ اؿحفادق از زتؼ ك 

زم کَ در اةحغام ؿاؿ از آىّ، ارائَ قغ. ٌحایر ٌكاف داد داٌف96-97ىعهّب جکهیف ك ...( در ظّؿ ؿاؿ جضنیهی 

ٌیاز »ظّر ىـحيؼ رجتۀ  آكرد ك در ایً زىیٍَ ةٌَؼؼ اٌساـ جکانیف در ىغرؿَ ك ظاٌَ دچار ىكکم ةّد ك ُيیكَ ةِاٌَ ىی

ٌيّد، ىّفق ةَ دریافث رجتۀ ظّب جا كتم از جؿعیالت ٌّركز را در دفحؼ جکهیف یا پّقۀ کار کـب ىی« ةَ جالش

یار ظّب ٌائم قغ. گؼدیغ ك ةؿغ از جؿعیالت ةَ   کـب رجتۀ ـة

 ؾالكگی، جٍتهی، نستازم.پژكُی، اٌساـ جکهیف، ةیاكغاـ ّا: کل٘ذ ٍاصُ
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 هقذهِ 

افحغ، اىا ىلغار كاةم جّزِی از یادگیؼم ُو در ةیؼكف از آف  ُا در ىغرؿَ اجفاؽ ىیُؼچٍغ ةیكحؼ یادگیؼم

(. جکهیف 1392)قیؼةگی ك كکیهی، دُغ. جکهیف درؿی ٌّؾی یادگیؼم ظارج از ىغرؿَ اؿث رخ ىی

گیؽجؼیً اؿحؼاجژمجؼیً ك در ؾیً صاؿ، ةضخدرؿی یکی از ىضتّب ُام آىّزقی اؿث کَ جأدیؼ ىذتحی ةؼٌا

آىّزِ (. از ظؼفی جکهیف داٌف2018ك ُيکاراف،  1گػارد ) ركزاریّ آىّزاف ىیةؼ ؾيهکؼد جضنیهی داٌف

ّارق َة ؾٍّاف یکی از ؾّاىم  گیؼم یادگیؼم ىعؼح ةّدق ك در ُؼ دكرق  ىِو در  قکمپایَ اةحغایی ُي

ع جکهیف ٌیؽ ىحفاكت ةّدق اؿث )ؿیف،   (.  1391ىحٍاؿب ةا ٌّع ةؼداقث از یادگیؼم، قکم ك ٌّ

در زىیٍَ ىغیؼیث جکانیف درؿی، ٌضّق فؼاُو ؿاظحً ىضیعی آرـا ك ىٍاؿب یکی از ىكکالت 

ُام گٌّاگّف ىؼةّط اؿث کَ اغهب در  پؼجیصّاس(. ىـأَن دیگؼ، َة 2013، 2ىّزّد اؿث )ُّ ك كك

ساـ جکانیف، اجفاؽ ىی گیؽشِ پاییً ك صانثظّؿِ زىافِ ٌا فافحغ. ُيچٍیً ىـأَن ٌا آىّزاف ُام ُیساٌی دٌا

ساـ جکانیف در ىعانؿاجی گؽارش قغق اؿث )نئّف (. ةٍاةؼایً جکهیف 1989، 4ك ریچاردز 3در ٍُگاـ ٌا

فجتغیم ىی درؿی اغهب َة یک ىـأَن ؾاظفی کٍٍغ ٌَ جٍِا آىّزاف اصـاس ىیقّد کَ ىؿيّالن دٌا

ساـ جکهیف ىحّكف یا کاىالن رُا ظّدقاف ةهکَ كانغیً ك ىؿهياف ُو اذیث ىی قٌّغ؛ جاصغم کَ گاُی ٌا

ف1998، 5قّد )ةگهیىی آىّزاف كادار قٌّغ جکهیفكاف را اٌساـ دٍُغ یکی از  (. ایً کَ چگٌَّ دٌا

فىكکالتِ رفحارمِ ىؿ (. اُغاؼ 2003، 6اٌغ )کیهؼف آىّزاف اؿث کَ ىؿهياف در آف ٌاکاـ ةّدقيّؿ دٌا

قّد، اىا ةَ ٌغرت یک ُغؼ كاصغ را ریؽ درؿی ك ىؿهياف جؿییً ىیجکهیف درؿی، اغهب ةَ كؿیهَ ةؼٌاىَ

آىّز ةؼام جّؿؿَ ( ُغؼ امهی از ارائَ جکهیف درؿی را کيک ةَ داٌف2000) 7کٍغ. کّرٌّدٌتاؿ ىی

 داٌغ. ات مضیش ىعانؿَ ك راُتؼدُام ىعهّب ظّدجٍؼیيی ىیؾاد

ام ىٍؼو زِث اٌساـ جکهیف ك آىّز اةحغایی پؾ از ةازگكث از ىغرؿَ ةؼٌاىَالزـ اؿث داٌف

ىعانؿۀ دركس داقحَ ةاقغ جا ؾادت ةَ ىعانؿَ ك جالش ك پیگیؼم ىـحيؼ دركس پؾ از ةازگكث از 

ىغرؿَ  از ُيیً اةحغا در کّدؾ قکم گیؼد. ُيچٍیً اٌساـِ جکهیف ةا قّر ك ؾالكَ در دنتـحگی ك 
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ك در زٌغگی فؼدم ٌیؽ ىـهيان ٌلف  ُام آجیآىّز، ٌَ جٍِا در زىاف جضنیم ةهکَ در ؿاؿ پكحکار داٌف

 کٍغ.ىِيی ایفا ىی

پژكُی َة ةؼرؿی ىكکالتِ فؼاگیؼِ پایَ قكو در در ایً پژكُف ؿؿی قغق ةا اؿحفادق از ركش اكغـا

قّد کَ ىٍسؼ ةَ جتغیم پژكُی ةَ ُؼ فؿانیحی گفحَ ىیزىیٍَ اٌساـ جکانیف پؼداظحَ قّد. ُيچٍیً اكغـا

آىّزاف پژكُی فؼایٍغم اؿث کَ در آف كضؿیث آىّزقیِ داٌفّد. اكغـاكضؽ ىّزّد ةَ كضؽ ىعهّب ق

ا ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی پژكُی در آىّزش ك پؼكرش، ركش ؾهيی گیؼد. اكغـاةَ ىٍؼّر ةِتّدِ یادگیؼم آٌِ

صم ىـائم ك ىكکالجی اؿث کَ کاركرزاف ةا آف در ارجتاط ُـحٍغ ك ُغؼ آف ةِتّد، رفؽ یا کاُف 

 (. 1389يی پّیا، ىكکالت اؿث )كاؿ

(، اٌساـ 1389پژكُی ىّرد ٌؼؼ كاؿيی پّیا )ةا ایً جفاؿیؼ، پژكُف صاضؼ ةؼ اؿاس ىؼاصم اكغـا

 قّد. ىؼاصم پژكُف در ؾيم از دیغگاق كاؿيی پّیا، ؾتارجٍغ از: ىی

 ّاف پژكُف  ىكعل کؼدف ىّضّع ك ؾٍ

 جّمیف كضؿیث ىّزّد ك جكعیل ىـأَن 

  (1گؼدآكرم اظالؾات )قّاُغ 

 ُاجضهیم ك جفـیؼ دادق ك َجسؽی 

 اٌحعاب راق زغیغ ك ٌؼارت ةؼ آف 

 ازؼام ظؼح زغیغ ك ٌؼارت ةؼ آف 

  (2گؼدآكرم اظالؾات )قّاُغ 

 ارزیاةی جأدیؼ اكغـا زغیغ ك جؿییً اؾحتار آف 

 َقحً ةضخ ك ٌحیس   گیؼمجسغیغ ك امالح ك ٌّ

 

 تَص٘ف ٍضؼ٘ت هَجَد ٍ تؾخ٘ص هغألِ 

ریؽ، اٌساـ قغق اؿث. ایً در ىٍعلَ پكحکّق قِؼؿحاف ٌی« قِیغ یاراصيغم» ایً پژكُف در دةـحاف پـؼاٌَ

ّاىم ازؼایی ىی  3ٌفؼ آىّزگار ك  6کالس ك  6ىغرؿَ دارام  ةاقغ. در ایً دةـحاف در ُؼ پایَ یک ٌفؼ ؾ

ف ف 26آىّزاف ُؼ پایَ َة جؼجیب پایَ اكؿ کالس ك جؿغاد دٌا ف 21آىّز، پایَ دكـ دٌا ّـ آىّز، پایَ ؿدٌا

ف 14 ف  8آىّز، پایَ چِارـ دٌا ف 18آىّز، پایَ پٍسو دٌا ف 15آىّز ك پایَ قكو دٌا ةاقغ آىّز ىیدٌا

انؿادق کّچکٍغ، ىغرؿَ از اىکاٌات ةـیار ُا فّؽکَ ىكغّؿ ةَ یادگیؼم ك آىّزش ُـحٍغ. ةؼظی از کالس

ّةی ةؼظّردار ٌیـث ك ىكکالجی در جِیَ كؿایم كزّد دارد.  ظ
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ف در ایً ىٍعلَ ایی کيک َة فؼزٌغاف كانغیً اکذؼ دٌا ی ٌغاقحَ ك ىحأؿفاٌَ جٌّا آىّزاف ؿّاد چٍغٌا

فظّد در اىؼ جضنیم را ٌغارٌغ ك ةـیارم از ظاٌّادق آىّز ُا از كضؿیث ىانی ظّةی ةؼظّردار ٌیـحٍغ. دٌا

 ىّرد ٌؼؼ ٌیؽ از ایً اىؼ ىـحذٍی ٌیـث. 

ا دكؿحاٌف ةَ ظّةی رفحار کٍغ. اةؼاز اصـاؿات کٍغ ةپـؼم ىِؼةاف ك جيیؽ اؿث ك ؿؿی ىی« ىِغم»

آىّز ىحّؿط ك رك ةَ کٍغ. ىِغم داٌفرا ةَ ظّةی ةهغ اؿث ك ةَ راصحی ةا دیگؼاف ارجتاط ةؼكؼار ىی

کٍغ ك ُيیً اىؼ ةاؾخ  ضؿیف کالس اؿث ك چّف ؾالكَ زیادم ةَ اٌساـ جکهیف ٌغارد زیاد غیتث ىی

ىٍغ ةَ  دُغ کَ ؾالكَ آىّز، ٌكاف ىیُام داٌفاُؼ ك مضتثقغق پیكؼفث چٍغاٌی ٌغاقحَ ةاقغ. اىا ػ

 پیكؼفث اؿث. 

ُام مضیش ك ؿٍیً پاییً قانّدق رفحار کّدکاف در آیٍغق اؿث. ك ُؼچَ ةحّاف ةِحؼ ةَ ایساد ؾادت

يٍغمِ ةیكحؼم ةَ ةَصػؼ رفحار ٌاقایـث ك ٌاىعهّب کيک کؼد، کّدؾ در آیٍغق ةا اؾحياد ٌفؾ ك جٌّا

ّاُغ پؼداظث. در ٌحیسَ، کّدؾ ىـؤكنیثث در کهیۀ اىّر زٌغگیاٌساـ فؿانی پػیؼم ك ىـحلم قغف اش ظ

ساـ جکانیف آىّزد ك ةِحؼ ىیرا ىی جّاٌغ جالش کٍغ جا پیكؼفث کٍغ ك َة کياؿ دؿث یاةغ. در ایً راؿحا، ٌا

 آىّز در جفکؼ ك فؿانیث ك رؿیغف َة صغ ىعهّب اؿث. ٌّؾی جيؼیً ةؼام اؿحلالؿِ داٌف

فکٍّف ةازىیا ّاف گؼدیو ةَ دٌا آىّزِ ىّردٌؼؼ یؿٍی ىِغم: ىً ةا ىِغم آقٍا قغق ةّدـ ك ةایغ ةَ ؾٍ

کؼدـ در ىغتِ ؿاؿِ جضنیهی، ىكکالت ؾِغق گؼفحَ ةّدـ، جالش ىیىؿهو کَ كػیفۀ آىّظحً كم را َة

َة ٌؼؼـ ىـحؿغ در آىّزم ركةؼك ةّدـ کَ درؿی اك را ةَ صغاكم ةؼؿاٌو. از ظؼفی دیگؼ در کالس ةا داٌف

داد ك ُيیً اىؼ ةاؾخ ضؿفف در کهیَ اىّر قغق ةّد. ةَ یادگیؼم ةّد، اىا ىحأؿفاٌَ جکانیفف را اٌساـ ٌيی

ُيیً دنیم ةؼآف قغـ جا ةؼام ىؼجفؽ قغف ایً ىؿضم، ةا اؿحفادق از ىٍاةؽ گٌّاگّف ك ىحٍّعِ ىّزّد، 

 ام ةیٍغیكو. چارق

 

 گزدآٍرٕ اعالػات )ؽَاّذ ؽوارُ ٗک( 
کٍغ ك ةا در  دنیم غیتث ىیاكایم ؿاؿ جضنیهی زغیغ ةّد کَ ىحّزَ قغـ ىِغم زیاد ك ةی الف( هؾاّذُ:

آىّز ك دكث در کارُایف َة ایً ٌحیسَ رؿیغـ کَ دكیلان غیتث ىِغم ٌؼؼ گؼفحً كضؿیث داٌف

پؾ از دنیم  ىّاكؿی اؿث کَ جکهیفف را اٌساـ ٌغادق ك پؾ از جياس ةا كانغیٍف ىحّزَ قغـ کَ ةی

اٌَ ىیةیغار قغف ةؼام آىغف َة ىغرؿَ ةغكف ُیچ آكرد. ككحی كضؿیث اك را در ؿاؿ  گٌَّ کـانحی ِة

آىّزاف مضتث کؼدـ، ىحّزَ قغـ کَ ىِغم ىحأؿفاٌَ در ؿاؿ پٍسو دةـحاف ةؼرؿی کؼدـ ك ةا داٌف
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ّاؿحو جا ة َ دةـحاف ىؼازؿَ كتم ٌیؽ ُيیً ركاؿ را در پیف داقحَ اؿث. َة ُيیً دنیم از كانغیً اك ظ

 کٍٍغ.

در ىالكاجی کَ ةا ىادر ىِغم  داقحو دریافحو کَ ىِغم در ىٍؽؿ  آهَس:ب( تؾک٘ل جلغِ تا ٍالذٗي داًؼ

اٌَ ىی ساـ جکهیف جّزِی ٌغارد. ك ةؼام اٌساـ ٌغادف جکهیفف ِة آكرد. ةَ جػکؼات كانغیً زِث ٌا

 جّزَ اؿث. ةیکٍٍغ، اىا ىِغم ُيچٍاف كانغیً اك ٌیؽ ةیف ازصغ امؼار ىی

ام کَ در دفحؼ ىغرؿَ ةا صضّر آىّزگاراف ىضحؼـ ك ىغیؼ در زهـَ ج( تؾک٘ل جلغِ تا ّوکاراى:

ّاؿحو اگؼ در ایً زىیٍَ جسؼَة ارزيٍغ دةـحاف داقحو از آف ام دارٌغ در اظحیارـ كؼار دٍُغ کَ ُا ٌیؽ ظ

جؼ ش ٌـتث ةَ دیگؼاف ؾلبُيکاراف چٍغیً ٌؼؼ ارائَ کؼدٌغ؛ ىذالن گفحٍغ ىيکً اؿث از ٌؼؼ ُّ

اٌغ کَ ةَ ةاقغ. ةَ گفحۀ ىغیؼ ىغرؿَ در ؿاؿ گػقحَ ٌیؽ ةا ىِغم ُيیً ىكکم را در پایَ پٍسو داقحَ

دنیم ؾغـ دؿحؼؿی َة آىّزگار ؿاؿ كتم ٌحّاٌـحو ىحّزَ قّـ کَ ایكاف چَ راُکارُایی ةؼام صم ایً 

 اٌغ.ىكکم َة کار ةؼدق

ُام اظالؾاجی پؼداظحو ك َة ایً ٌحیسَ ؾات ةیكحؼ َة زـحسّ در پایگاقةؼام دؿحؼؿی َة اظال د( هغالؼِ:

 رؿیغـ کَ ىيکً اؿث ایؼادات ىِغم زِث ؾغـ اٌساـ جکانیف َة دالیم زیؼ ةاقغ:

 ساـ جکهیف  ؾغـ داقحً فضام ىٍاؿب زِث ٌا

 آىّزؾغـ ُيکارم كانغیً ةا داٌف 

 ٌغاقحً ةؼٌاىَ ىٍاؿب 

 آىّزىكازؼق كانغیً ةا داٌف 

 گیؼم كانغیًگیؼم یا ؿِمؿعث 

 ف  آىّز ةا ظاٌّادقنسازث دٌا

 آىّزجٍتهی داٌف 

جّاٌغ ؾهث امهی ةؼكز ایً ىكکم ُام ىعحهف دریافحو جٍتهی ك نستازم ىِغم ىیپؾ از ةؼرؿی

کٍغ ك ُؼ زىاف کَ ةَ اك ةاةث اٌساـ انؿادق نستازم ىیةاقغ؛ زیؼا ةَ گفحۀ ىادر ىِغم، اك در ىٍؽؿ فّؽ

زٌغ. ُؼ زىاف کَ كانغیً ىِغم اك را ةا زكر ك ازتار ةَ ىغرؿَ دٍُغاز اٌساىف ؿؼ ةازىییکارم جػکؼ ى

قغـ ك زىاٌی کَ ةَ ةؼرؿی ؾهث ایساد ایً ىكکم جاةی اك ىیآىغ، ىحّزَ ةیآكردٌغ ك ةَ کالس ىی ىی

ؾالكگی ىِغم زِث صضّر در ىغرؿَ ٌغاقحً جکهیف ىضّؿ قغق در پؼداظحو ىحّزَ قغـ ؾهث ةی

قغ. در اةحغام  ز كتم اؿث. گاُی ٌیؽ زِث جّزیَ اٌساـ ٌغادف جکهیف ةَ دركغگّیی ىحّؿم ىیرك
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دنیم  ةاؾخ قغ کَ ىغیؼ ىغرؿَ را ةاةث ىكکم ىِغم در ُام ىغاكـ ك ةی کار، ُيیً اىؼ ك غیتث

در  ُام ةٍغقزؼیاف كؼار دُو ك ةا ٌكاف دادف دفحؼ جکهیف ىِغم ةَ ىغیؼ، ایكاف ىحّزَ قغٌغ کَ مضتث

 ایً راةعَ كاةم كتّؿ اؿث. 

 

 ّا تجشِٗ ٍ تحل٘ل ٍ تفغ٘ز دادُ

ساـ جکانیف ؾتارت ةّد از:  ىكکالت ىِغم در ٌا

 ساـ ٌيی  داد.جکانیف را َة ظّر کاىم ٌا

 داد.جکانیف را ٌاكل اٌساـ ىی 

 ساـ ٌيی  کؼد.آىغ ك غیتث ىیداد ك َة ُيیً دنیم ةَ ىغرؿَ ٌيیجکانیفف را ٌا

 آكرد.داد ك ةؼام اٌساـ ٌغادف ةِاٌَ ىیٌيی جکانیف را اٌساـ 

ةا جّزَ َة گفحگُّام ىحؿغد ةا كانغیً ك ُيکاراف ك ىعانؿات گٌّاگّف در ایً زىیٍَ ىحّزَ قغـ 

ؿاز ایً ریكۀ امهی ایً ىكکم از ظاٌّادق ك رفحار آٌِا ٌكأت گؼفحَ اؿث، زیؼا ةا رفحار ٌادرؿث ظّد زىیٍَ

ساـ جکهیف ةؼكز کؼدق ك در آیٍغق ةَ ظّر اٌغ. ك ایً ىؾادت ٌادرؿث قغق كکم اکٍّف ةَ مّرت ؾغـ ٌا

دار قغف ُؼگٌَّ صحو ایً اىکاف كزّد دارد کَ ىِغم ةؼام اىّر زٌغگی ظّد فؼدم قّد کَ از ؾِغق

 کٍغ ك در اٌساـ ُیچ کارم پكحکار الزـ را ٌعّاُغ داقث. ىـؤكنیحی جؼس دارد ك دكرم ىی

 

 ّإ پؾت٘ثاىًظزِٗ

آىّزاف َة جکهیف درؿی ك ارجتاط آف ةا ام َة ةؼرؿی ٌگؼش داٌف( در ىعانؿ1392َك كکیهی )قیؼةگی 

آىّزاف ةا راُتؼدُام ىغیؼیث جکانیف پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكاف داد کَ ةیً ىحغیؼ ٌگؼش َة جکانیف درؿی داٌف

 ُام راُتؼد ىغیؼیث جکانیف، ُيتـحگی ىذتث ك ىؿٍادارم كزّد دارد.ىؤنفَ

رُیؾ ك 1اپـحیً ساـ جکانیف 2001) 2كٌّ ( َة ةؼرؿی ٌلف ك دیغگاق ىؿهياف ك كانغیً در فؼایٍغ ٌا

( ٌكاف داد کَ صيایث كانغیً از اؿحلالؿ ؾيم 2000) 4ك ٌی 3اٌغ. پژكُف کّپؼ، نیٍغؿیپؼداظحَ

                                                             
1. Epstein  

2. Van-Voorhis 

3. Lindsay 

4. Nye 
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ةا ام ىذتث، ك دظانث ىـحلیو كانغیً آىّزاف ةا پیكؼفث جضنیهی ك اٌساـ کاىم جکانیف درؿی راةعَ داٌف

ف  آىّزاف ُيتـحگی ىٍفی دارد.پیكؼفث جضنیهی دٌا

ةعف ؾيغق یادگیؼم »( در ىّرد اُيیث ك ٌلف جکهیف در جضلق یادگیؼم ىؿحلغ اؿث 1391ؿیف )

ساـ گیؼد ك فؿانیث ُام ىغرؿَ ةاقغ. ُام ظارج از ىغرؿَ ةایغ ىکيم یادگیؼم ك فؿانیثةایغ در کالس ٌا

کٍغ، آىّزاف کفایث ىیقّد ةؼام یادگیؼم ةؿضی از داٌفدق ىیدر قؼایعی، جّضیضاجی کَ در کالس دا

اىا ةؼام ةؿضی دیگؼ ىيکً اؿث چٍیً ٌتاقغ ك نػا ةَ جيؼیً ك ىؼكر ةیكحؼم ٌیاز داقحَ ةاقٍغ؛ در ایً 

 «.آىّز اك را در ایً اىؼ یارم کؼدجّاف ةا جؿییً جکانیفی ىٍاؿب ةا ٌیاز ُؼ داٌف مّرت ىی

ساـ جکانیف پؼداظث. فؼاگیؼاف ام َة ةؼرؿی ؾهم ةیَ( در ىعانؿ2000کّرٌّ ) ىیهی فؼاگیؼاف َة ٌا

، ؾغـ زػاةیث جکانیف ك جياقام جهّیؽیّف. ؾيغجان ایً ؿَ ىّرد را اةؼاز داقحٍغ: ىؽاصيث ُام دركف ظاٌَ

جؼیً ؾهم را َة جؼجیب ؾغـ ؾالكَ َة درس ك ىغرؿَ، زیاد ةّدف جکانیف ك ؾغـ  آىّزگاراف ٌیؽ ىِو

 اٌغ. ی ك کٍحؼؿ اكنیاء ذکؼ کؼدقرؿیغگ

آكرم ةا جّزَ ةَ جضلیلات ك ىعانؿات گٌّاگّف ك کيک گؼفحً از ٌؼؼات ؿایؼیً ك اظالؾات زيؽ

ُایی کَ كاةم ازؼا ةاقغ، ٌيّدـ ك در ضيً كػایف كانغیً ك ُيکاراف ك صمقغق اكغـا َة اٌحعاب راق

 ؼاصم ىّرد ٌؼؼ َة قؼح زیؼ اؿث:آىّز را َة ظّر كاضش ةؼام ُؼکغاـ جّضیش دادـ. ىداٌف

 ٌّی  ارزاع ىِغم َة پؽقک زِث ةؼرؿی ةیيارم یا کو ظ

 ف  آىّز ك جّؿط ىؿهودادف جکانیف کيحؼ ك ةؼرؿی در ركز ةؿغ ةا صضّر دٌا

 ساـ جکانیف ةَ ظّر کاىم  جكّیق زؽئی ىِغم ةؿغ از ٌا

 ساـگؼكق کؼدف ىِغم ةا داٌفُو  دادٌغىی آىّزاٌی کَ جکانیفكاف را ةـیار ظّب ٌا

 ف ساـ ىیجكّیق دٌا ّةی ٌا ی کَ جکانیفكاف )ىٍؽؿ ك کالس( را ةَ ظ دادٌغ ك ٌنب جکانیف آىّزٌا

 آٌِا ةا ؾٍّاف ةؼجؼ در کالس

 مضتث ةا كانغیً ك جلاضام رؾایث ٌکات زیؼ 

 پؼُیؽ از دادف جػکؼ زیاد در ىٍؽؿ زِث اٌساـ جکالنیف 

  ةؼام اٌساـ جکهیف زِث کـب صؾ آزاد گػاقحً ىِغم در اٌحعاب ىضم ىّرد ٌؼؼ ظّد

 ظّقایٍغ ك ایساد اصـاس آراىف

 ساـ جکهیف  رفؽ ؾّىم ٌاظّقایٍغ در ىٍؽؿ ك ایساد زػاةیث جيایم َة ٌا

 ساـ جکهیف جّؿط ىِغم  داقحً متؼ ك صّمهَ كانغیً در زىاف ٌا
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 جؼُا در زىاف اٌساـ جکهیف ؾغـ ایساد كاةـحگی َة یکی از كانغیً یا ةؽرگ 

 ساـ جکهیفؾغـ ایساد ازتا  ر ك فكار زِث ٌا

 ؾغـ قؼكع اٌساـ جکانیف ةالفامهَ ةؿغ از ىؼازؿث از دةـحاف 

  ساـ ىعهّب جکانیف َة ىِغم ازازق دادق قّد جا ةا ظیاؿ راصث ىغجی َة اىّر ىّرد ةؿغ از ٌا

 ؾالكَ ظّد ةپؼدازد.

 

 اجزإ عزح جذٗذ ٍ ًظارت تز آى 

ّاؿحو کَ در ىٍؽؿ زِث ىؼاصهی را کَ در ٌؼؼ گؼفحَ ةّدـ در کالس پیاد ق کؼدـ ك از كانغیً ىِغم ظ

ُایی کَ ىِغم َة پؽقک ارزاع دادق قغ ٌیؽ  پیكؼفث کار صحيان َة ىلؼرات پایتٍغ ةاقٍغ. انتحَ در آزىایف

 ظٌّی دتث ٌكغق ةّد.  ظّقتعحاٌَ ةیيارم ك کو

 

 (2گزدآٍرٕ اعالػات )ؽَاّذ ؽوارُ 

ىٍؽؿ، َة جغریر ىحّزَ جغییؼاجی در ىِغم قغـ کَ ةـیار ةؿغ از ازؼام ىؼاصم اٌحعاةی در ىغرؿَ ك 

اىیغكارکٍٍغق ةّد. ىِغم ىاٌٍغ گػقحَ ٍُگاـ ةازدیغ جکانیف ىضعؼب ك ٌگؼاف ٌتّد ك جکانیفف را ةا ؾالكَ 

دیغـ کَ ىِغم انؿادق پاییٍی رؿیغق ةّد. اکٍّف ىیُام اك در کالس َة صغ فّؽداد ك جؿغاد غیتث اٌساـ ىی

ركز آىّزم ظّدزّش، فؿاؿ ك ىـؤكنیثٌفجتغیم َة دا پػیؼ قغق اؿث؛ َة ظّرم کَ در ایاـ جؿعیالت ٌّ

ّاف یکی از ٌّیـی ك ظالمَجکانیفف )داؿحاف ٌّیـی( را َة ٌضّ ةـیار ىعهّب اٌساـ داد ك َة ؾٍ

ساـ جکانیف( در ىؼاؿو متضگاق ىغرؿَ اٌحعاب ك زایؽق داٌف ث ام ٌیؽ از ظؼؼ ىغیؼیآىّزاف ةؼجؼ)در ٌا

 ىغرؿَ َة كم جلغیو قغ.

 

 ارسٗاتٖ تأث٘ز اقذام جذٗذ ٍ تؼ٘٘ي اػتثار آى

ساـ قغق دریافحو کَ ىكکم ىِغم در ؾغـ ؾالكَ زِث اٌساـ جکهیف ةَ ظّر کاىم  ةا جّزَ ةَ اكغاىات ٌا

ٌفؾ ةاالیی کـب ةَظّاؿث جا جکانیفف را چک کٍو. اؾحيادرفؽ قغق، ظّرم کَ ُؼ ركز ةا ؾالكَ ىی

جٍِا در اٌساـ  کؼدق ك قّر ك اقحیاكف ٌیؽ افؽایف یافحَ ةّد. َة ظّر کهی ىِغم ٌـتث ةَ اةحغام ؿاؿ ٌَ

يٍغم الزـ را کـب کؼدق ك پیكؼفث چكيگیؼم داقث. پؾ از  جکانیف ةهکَ در فؼاگیؼم دركس ٌیؽ جٌّا

ّاؿحو اگؼ ةا چٍیً ىكکهی ىّفلیث در امالح رفحار ىِغم، ىؼاصم کار را ةؼام ُيکاراف قؼح د ادق ك ظ
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ؼق گیؼٌغ. ىغیؼیث دةـحاف از پیكؼفث ىِغم اػِار رضایث داقث ك كانغیً  ةؼظّردٌغ از ایً ركش ِة

 ىِغم ٌیؽ از جغییؼ رفحار اك ظّقضاؿ ةّدٌغ. 

 

 گ٘زٕ تجذٗذ ٍ اصالح ٍ ًَؽتي تحث ٍ ًت٘جِ

ُا را ةَ ؾٍّاف  اق درؿث را ٌكاف دُیو ك ارزشدر ایً دٌیام پؼُیاُّ ةؼام ایً کَ ةحّاٌیو َة کّدکاٌياف ر

ُا پؼكرش دُیو ٌیاز اؿث كانغیً ك ىؼةیاف دؿث َة دؿث ُو دادق ك  ُایی ىاٌغگار در آفؾادت

 راُکارُایی ىٍاؿب را ىغ ٌؼؼ كؼار دٍُغ.

ام ُُایی کَ ةا ىعانؿات ىعحهف ك ةؼرؿی صم کؼد ةا اؿحفادق از راقپژكق ؿؿی ىی  در ایً پژكُف اكغـا

ف ا دؿث یافث ةؼام صم ىكکم دٌا ؾالكگی َة اٌساـ جکانیف ىٍؽؿ گاىی آىّزاف در زىیٍَ ةیىحٍّع َة آٌِ

فةؼدارد. در ایً راؿحا ؿؿی ىی ُایی کَ ةا ایساد  كیژق َة ركش آىّزاف جّزَّ کٍغ، ةَکؼد َة ؾالیق دٌا

ةَ فؿانیث كاداقحَ ك اٌساـ جکهیف را آىّزاف آٌاف را ةّد؛ جا ةا ایساد ؾالكَ در داٌف  اىٍیث ظاظؼ ُيؼاق

ف ةؼام آىّزم را کَ ةا آیٍغق ك پیكؼفحف در قاف، زػاب ك قیؼیً کٍغ. ىضلق ؿؿی کؼد ىكکم دٌا

ُایی را کَ ةَ ُيیً دنیم ةا آٌِا دؿث کارُام ةؿغم کاىالن در ارجتاط ةّد صم ٌيایغ ك اضعؼاب ك جٍف

 م ایً ظؼح صامم قغ َة قؼح زیؼ اؿث: ةَ گؼیتاف ةّد رفؽ کٍغ. ٌحایسی کَ پؾ از ازؼا

  پؼداظث.ىِغم جٍتهی را کٍار گػاقث ك ةا ؾالكَ ةا اٌساـ جکانیفف 

 .يٍغم ظّد را درؾ کؼد  ىِغم جٌّا

 ٌفؾ ةاالیی َة دؿث آكرد.ةَاؾحياد 

 .اضعؼاب اك در ادؼ ٌغاقحً جکهیف از ةیً رفث 

 ُایف در کالس کاُف یافث. غیتث 

 ّاف داٌف  ىؿؼفی قغ.آىّز ةؼجؼ ةَ ؾٍ

 .كانغیً ىِغم ٌیؽ از پیكؼفث چكيگیؼش ظّقضاؿ قغٌغ 

ف آىّزاف دكث کٍٍغ ك درمّرت ةؼكز ىكکم ةَ آىّزگاراف ك ىـؤكالف دةـحاف ةایغ َة رفحار دٌا

جكعیل َة ىّكؽ ةا راُکارُام ىٍاؿب ةَ رفؽ آف ةپؼدازٌغ. در ایً كـيث چٍغ پیكٍِاد ةؼام صم ىؿضم 

ساـ جکهیف ارائَ ىیآىّزاف در  جٍتهی داٌف  قّد: ٌا
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 ؽَد:  الف( تِ ّوکاراى  ارجوٌذ پ٘ؾٌْاد هٖ

 ف آىّزاف را رفؽ کٍٍغ جا ایً ىكکالت اةحغا ةا جكعیل َة ىّكؽ ك اكغاـ ىٍاؿب ىكکالت دٌا

ف ٌكّد.   ةاؾخ ایساد نعيَ ةَ درس ك قعنیث دٌا

 ی کَ ایً ىكکم را دارٌغ ةیةَ داٌف  جّزَ ٌتاقیغ.آىّزٌا

 ُا ىـؤكنیث دُیغ. َة آف در کالس 

 ىّكؽ اؿحفادق کٍیغ.از جكّیق َة 

 ّاف از داٌف  آىّز کارم را ٌعّاُیغ.زیادجؼ از ج

 ف  آىّز را ُيؼاُی کٍیغ.ةا متؼ ك قکیتایی دٌا

 ف آىّزاف ىحّزَ جػکؼ قيا َة اك ٌكٌّغ )ةِحؼ اؿث ٍُگاـ دادف جػکؼ جّزَ داقحَ ةاقیغ ؿایؼ دٌا

 .در کالس صضّر ٌغاقحَ ةاقٍغ(

 

إ گزاهٖ پ٘ؾٌْاد هٖ   ؽَد: ب( تِ اٍ٘ل

ف ساـ جکانیف دچار جٍتهی ىیةایغ جّزَّ داقث دٌا ی را کَ در ٌا قحً دچار  آىّزٌا قٌّغ ك در ىّكؽ ٌّ

ُام ٌاىٍاؿب از ظؼؼ قيا كانغیً ىضحؼـ ةاؾخ  قٌّغ، ٌتایغ َة دؿث فؼاىّقی ؿپؼد. كاکٍفاضعؼاب ىی

ف جٍفّؼ از ىغرؿَ ك رفحار ضغازحياؾی ىی آىّزاف،  قّد. كانغیً ؾؽیؽ ةا متؼ ك صّمهَ ك ُيکارم ةا دٌا

االف ظّد ةاقٍغ.  ىی ٌِّ  جّاٌٍغ از ةؼكز ةـیارم ىكکالت زهّگیؼم کؼدق ك قاُغ پیكؼفث ٌ

 .ساـ دادف کارُا ةایغ ىّرد جضـیً كجكّیق كؼار گیؼد  فؼزٌغجاف ةؼام درؿث ٌا

 .ةَ فؼزٌغجاف اصحؼـا ةگػاریغ 

 غجاف آىادق اٌساـ جکهیف اؿث اؿحفادق ىعهّب کٍیغ )ىذالن َة ىِياٌی ٌؼكیغ(.ُایی کَ فؼزٌ از زىاف 

 .از راُکارُام ىؤدؼ اؿحفادق کٍیغ 

 .ةا فؼزٌغجاف نستازم ٌکٍیغ 
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Abstract 

The present study was carried out to solve the problem of one of the sixth grade 

students of Shahid Yarahmadi primary school in the village of Niriz workshop. 

In this study, the lack of attention paid to homework, carelessness and lack of 
work in homework, lack of attention has been addressed. The goal was to direct 

the student to solve these problems and to create an interest in doing the 

assignment. The present study is a qualitative research and a type of action 

research. Data was collected through observation, interviewing parents, meeting 
with colleagues and searching the databases. As a result of data gathering, the 

cause of this was student laziness and laziness. Next, appropriate strategies 

during the academic year 97-96. The results showed that a student who had 
difficulty at school and homework at the beginning of the year, always 

justifying excuse, and in this context constantly got the rank of the need for 

work in the home office or the job catalog, received a It was a good rating 
before the Nowruz holiday, and after a holiday it was a very good ratin. 

Keywords: Action research؛ Doing homework؛ pertinacity. 
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