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ترچه تالش در بین دانش من با انجام این نظر سنجی در میان دانش آموزان مقاطع هفتم تا نهم به این نتایج در باره استفاده از دف

 آموزان پی بردم:

اعث پیشرفتشان که بدفترچه تالش در برنامه ریزی و پیشرفت دانش آموزان بسیار نقش داشته و بیشتر دانش آموزان معتقد بودند  (1

 ا ضعف هایی دارد .یشده است. اما از نظرات نیمی از دانش آموزان معلوم بود که این نوع برنامه ریزی آنجور که می خواهند نیست 

فیت مطالعاتشان دانش آموزان در استفاده از دفتر چه تالش اهداف مختلفی داشتند. نیمی از دانش آموزان بیشتر توجهشان به کی (2

ست و به نظر من انیمی دیگر کم تر به کیفیت توجه داشتند و بیشتر توجهشان به کمیت زمان مطالعاتشان بود. این یک ضعف بود.و 

نی این که مدت در معرفی دفترچه تالش به دانش آموزان کمیت زمان مطالعه را برجسته تر نشان داده اند.یعدلیلش این است که 

 حد اقل آن اندازه مطالعه کنند. زمانی را معین کرده اند که همه باید

ن یکسان نیست و به از نظرات کلی دانش آموزان در این تحقیق میدانی معلوم بود که استفاده از دفتر چه تالش در بین دانش آموزا

 همین دلیل نباید فقط یک زمان معین شده را برای همه دانش آموزان در نظر گرفت.

ن وجود دارد که در این بی اهدافی فرعیو پیشرفت بیشتر دانش آموزان درست شده است اما  دفتر چه تالش برای برنامه ریزی بهتر

 دور می کند. بیشتر توجه دانش آموزان را به طرف خود می کشد و توجه آن ها را از هدف اصلی که برنامه ریزی و پیشرفت است

متیاز داشتن اچه تالش. است،امتیازی بودن هرروز دفتر اصلی بعضی دانش آموزان تبدیل شده هدفکه به یکی از این موارد فرعی 

ه خاطر این که هر روز دفتر چه تالش برای تشویق کردن دانش آموزان است اما این قدر پر رنگ شده که برخی از دانش آموزان ب

 امتیاز بگیرند درس می خوانند.

ه امتیاز گذاشتن برایش نها است دیگر نیازی بآه تالش به نفع به نظر من اگر می شد دانش آموزان را توجیه کرد که استفاده از دفترچ

 نبود.

فعشان است. به خاطر همین در ادامه بند قبل باید بگویم که عده از دانش آموزان این باور را ندارند که استفاده از دفترچه تالش به ن (3

ظر بیشتر بچه ها قسمت نبهره ببرند بهتر است باتوجه به برای این که این عده از دانش آموزان هم بتوانند به خوبی از دفترچه تالش 

 نند.هایی از دفترچه تالش تغییر کند تا این عده از دانش آموزان هم بتوانند به خوبی از دفترچه تالش استفاده ک

آموزان از این  شیک چهارم داندر این رابطه من سوالی در باره شکل و شمایل و قالب دفتر چه تالش در نظر سنجی پرسیدم و فقط 

 ردن هم دارد.شکل و شمایل و قالب دفتر چه تالش کامال راضی بودند و بقیه این نظر را داشتند که جای بهتر شدن و تغییر ک

کلیدی و ارزشمند  ودر آخر و برای نتیجه گیری از این صحبت های باال باید بگویم که وجود دفترچه تالش در مدرسه ما بسیار خوب  (4

سیله دفترچه واز وجود همچین امکانی در مدرسه به خوبی بهره ببرند و به  وانندتت که بعضی از دانش آموزان ناست و حیف اس

شود تا بتوان  تالش خوب پیشرفت کنند. به خاطر همین بهتر است در هر سال در مورد دفتر چه تالش از دانش آموزان نظر خواهی

 ی و مفید را ببرند.ش آموزان شکل داد تا همه بتوانند از دفتر چه تالش بهره کافدفترچه تالش را در حد امکان مطابق با نظر دان

وصیله ی همین سایت و  در آخر باید از مسولین سایت و مدرسه تشکری بابت قرار دادن امکانات کامل و عالی در سایت را بکنم که به

 امکان نظر سنجی اش توانستم این تحقیق میدانی را بکنم.

باید بگویم که من این هدف را داشتم که از دانش اموزان نظرخواهی شفاهی هم بکنم تا تحقیقی کامل تر و پر بارتری داشته  و این را هم

از کار های و فعالیت های همیشگی ما را به آرزو های ما تبدیل کرد. به امید باشم ولی چه کنیم که ویروس منحوس کرونا آمد و بسیاری 

 به روال قبلی خودشان یا حتی بهتر برگردد. آنروزی که همه ی چیز ها

 با تشکر ــ امیر احمد بیک محمدی


