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  چكيده : 

يك روش بسيار مفيد براي حل مشكالت در امر آموزش و پرورش مي باشد به همين خـاطر در   اقدام پژوهي

اين روش دبير نقش محوري دارد . دبيران بايد سعي كنند خودشان مشكالتشـان را بـا دانـش آمـوزان حـل      

د و با تالش شناسن نمايند . زيرا آنها هستند كه با دانش اموزان مواجه هستند و روحيات و استعداد آن را مي

خود و به كارگيري روش هاي مختلف مي توانند مشكالت موردي يا كلي خود را با دانش آموزان رفع نمايند 

 .. .متوسطه  …دوره  …..درس ديني آموزشگاه . تحقيق حاضر حاصل تالش اينجانب در حل مشكل كلي 

  مي باشد .   ر معلم به وسيله به اجرا در آوردن طرح هميا ..در سال تحصيلي  ...شهرستان 

و سـواالتي را بـه عنـوان    اظهار داشتند ؛ در سالهاي گذشته دبيران خودشان درس  مي دادنـد   دانش آموزان

بـه اسـتفاده از روش   . اينجانب با بكار گيري روشهاي مختلف در نهايت موفق  سوال امتحاني به ما مي دادند

تالش بيشـتر در كـالس توانسـتند نتيجـه ي مطلـوب       ي كم در منزل و شدم كه آنها با مطالعه هميار معلم

بگيرند . بطوري كه همه ي آنها از اين روش رضايت كامل داشتند حتي خانواده هاي آنها نيز از اين وضعيت 

در آنهـا تقويـت شـده بـود . و نمـرات       دينـي خشنودند . چرا كه انگيزه براي درس خواندن خصوصاً مسـائل  

  و واضح اين مسئله است . امتحاني آنها نيز دليل روشن 
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  مقدمه :

با ورود دانش آموزان از مقطع راهنمايي به دبيرستان  عالوه بر تازگي محيط و جو مدرسه, متفاوت بودن 

. از طرف ديگر به علت سطح  باعث افت تحصيلي  در اين پايه مي شود و    حجم سنگين درسها    دروس

نيز قادر به استفاده از معلم خصوصي نيستند. بنابراين به نظر مي رسد در پايين رفاه اقتصادي, خانواده ها 

  مورد توجه قرار گيرد نتايج مثبتي خواهد داشت. "هميار معلم تقويتي "صورتي كه طرح

تحقـق مـي يابـد . روشـهاي      دبيـر در نظام آموزش و پرورش هر هدف تربيتي و آموزش در نهايت به وسيله 

بـه دانـش    دبيرضوعهاي علمي ، الگوهاي تربيتي و رفتارها همه و همه به وسيله آموزش ، محتواي دروس مو

وردار اسـت .  ـــ رخــاز جايگاه و نقش كليدي ب دبيرموز منتقل مي شود . و از اين رو در هر تحول آموزشي آ

زمنـد  ابراين مي توان گفت كه آموزش و پرورش پويا در جهان متحول و مملو از دگرگونيهاي سـريع ، نيا ـبن

اني است كه مسائل و مشكالت را ببينند و درك كنند و به جستجوي علل آن پرداختـه و راهكـار   دبيروجود 

ارائه نمايند و به تحقيق و تغيير و نوآوري رغبت و تمايل داشته و قالبهاي كهنه ي آموزشي را رها كنند و در 

  يك كالم مي توان گفت : 

ان ، معماران اصلي بناي آموزش و پرورش هستند و مصالح اصلي آن نيز كنجكاو ي ، تفكـر ، پـژوهش و   دبير

ي است كه مشكالت كـالس خـود را مشـاهده    دبيرپژوهشگر  دبيرنوآوري و ابداع در روشها و آموزشهاست . 

نظـام آموزشـي را   كرده و پژوهش خود را با وجود مشكل آغاز كند و علت يابي آن مشكالت موجبات پويايي 

] در پي حل آن برآمـدم .    دينيفراهم نمايد . بنده نيز با مشاهده ي وجود مشكل در كالس درسي خودم [

چرا كه در كالس تنها به روش سخنراني توسط من تدريس مي شد . [ البته الزم به ذكر است كه خود دانش 

. ] دانش اموزان در نـيم سـاعت اول گـوش     »طبق عادت « آموزان تمايل زيادي به اين نوع آموزش داشتند 

دارد اين نحوه براي مـن معظـل      دينيكه كتاب اهميتي شدند و با توجه به  مي كردند و سپس خسته مي

. . بنا بر اين تصميم گرفتم روي بحث هميار معلم كار كرده و در كالسم از هميار معلم استفاده كنم شده بود
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است . اميد است با ادامه ي ايـن روش   توسط هميار معلم له با اين مشكلاين گزارش درباره ي نحوه ي مقاب

  ها موجبات پويايي روند آموزشي را فراهم نماييم . 

  

  بيان مسئله : 

اند  جهان همواره در حال تغيير و تحول است و افكار و اعتقادات و رفتار انسان نيز به تبع آن دچار دگرگوني

بعد از توليد ، قبل از اينكه به دست مصـرف   دينيه جرأت مي توان گفت : و اين تحوالت تا حدي است كه ب

كننده برسند كهنه مي شوند . و قوانين و نظريه هاي جديدي مطرح مي گردند . اما عجبا ! كه نظام آموزش 

و پرورش ما از اين امر مستثني است و همچون سدي در برابر تحوالت ايستاده و هيچ نشان و اثري از تغييـر  

روشهاي كهن تدريس (سـخنراني صـرف دبيـر ) را كـه از      دبيراني خورد . اكثر و نوآوري در آن به چشم نم

گذشتگان آموخته اند را دنبال مي كنند . نتايج تحقيقات نشان داده اند كه روش سخنراني ، غير مفيد بوده و 

كـه مغـز    مانع شكوفايي استعدادها و بروز خالقيت ها در افراد مي شود و آنها را تبديل به افرادي مي نمايـد 

را نمي توانند در عمل بكار گيرند . با اين همـه هـيچ    مطالباند و هيچكدام از  خود را از محفوظات پر نموده

تغيير قابل توجهي در روش تدريس دبيران مشاهده نشده است . چند سالي است كه جهت تغيير اين شـيوه  

ش ها و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت قدمهايي برداشته شده است . از جمله برگزاري جشنواره ها و هماي

، تحت عنوان الگوهاي برتر تدريس و اقدام پژوهي و ... و به دليل مداوم نبودن برنامه ها و نداشـتن ضـمانت   

به روش سخنراني ، دشواريهاي بكار  دبيرانديگر و عادت  دبيرانمبدع و نوآور با  دبيراناجرايي و عدم تفاوت 

يل ديگر هنوز تغيير قابل توجهي در روشهاي تدريس دبيران مشاهده نشده گيري روشهاي جديد و صدها دال

 يدانش آمـوز را بـرا   نكهيا يطرح برا نياولي در طرح هميار معلم به گونه اي ديگر است . طوري كه است . 

بـه   اسـت .  يمطلـوب و ضـرور   اريرغبـت بسـ   جاديو ا يريادگيدر  قيتعم يو برا ديورود به جامعه آماده نما
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بـه   تيـ رغ جـاد يا يبهتر است. و برا نديبنش ريدر ذهن فراگ ياگر علوم بصورت ملموس و كاربرد قي كهطري

  داشته باشد  يشتريب ريآموزش استفاده گردد تا تاث ياز همساالن برا ديبا يريادگي

و مهـارت   يكـه در مرحلـه شـناخت    يدروس ستيبا يمعلم م يريادگي تيريدر كتاب مد سيويبه گفته د بنا

 ميتـ  ياعضـا  سيهمسـاالن و تـدر   يو با همفكـر  يو بصورت اكتشاف يگروه تيدر فعال  رد؛يگيقرارم يذهن

  بصورت آموزش فعال به آن نائل گردد. 

 يورود به جامعه را محور ها يبرا ريو آماده شدن فراگ سيو تنوع درروش تدر يريادگي قيطرح تعم نيا در

  طرح اعالم كرده است.  نيا ياصل

 يمـ  يهر بخـش رابـه كسـ    ميكن يم ميتقس ييخوب است كتاب را به بخش ها اريبس اين طرح به داليلي  

بـا  معلـم   تيـ از كتـاب كنتـرل كنـد ؛ در نها    ميكن يمامور م نمايندهرابعنوان  يكيتا كنفرانس دهد و  ميده

 نيـ كنـد ا  يم كسانيدهد و نقاط قوت و ضعف را  يم نهايت دقت موضوعات ارائه شده را مورد بررسي قرار 

و سـوال طـرح كنـد و ورقـه را خـودش       رديهفته از كالس امتحان بگ خرآ اري؛ معلم  كامل سيشود تدر يم

  همسال به همسال ....  سيشود تدر يم نيكند و نمرات را به معلم ارائه دهد ؛ ا حيتصح

كـه در   يداشته باشـند. وقتـ   اديمناسبات ز شيكه دانش آموزان در آموزشگاه  با رفقا و آموزگاران خو ديبا  

مبذول نگـردد و بـه    اتيو ادب خيبه منافع تار يتيعنا نيتوجه شود و كمتر ديفقط به مواد مف يليبرنامه تحص

كـودك در   يعـ يو طب يذاتـ  يو قـوا  هـا شاگرد توجه نگردد ...آموزگار قادر به ظهور اسـتعداد   يذات التيتما

  مشاركت داد ...  يريادگيرا در امر آموزش و  ريفراگ دياجتماع و گروه نخواهد شد و... با

  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت  …هستم و هم اكنون  …آموزشگاه  ..دبير …اينجانب 

ريس اينجانب سكوت را رعايت مي كردند دهنگام ت دارم و آنهابا اينكه دانش آموزان خوب و منظمي  هستم.
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بودن و  شب امتحانيو  ديني درس  مهم نبودن، عده اي از آنها به دليل زمينه ي ذهني كه داشتند ؛ اعم از 

... تأثير زيادي در ذهن دانش آموزان ديگر هم ايجاد مي كردند و با يك حالت تلقيني همه ي كالس اعتراف 

د انتظار من بود . و دانـش آمـوزان بـه    درس داشتند و نمرات آزمون آنها بسيار پائين تر از ح بي انگيزگيبه 

انگيزه اي براي خواندن دروس حفظي نـداريم و بسـيار اظهـار بـي     مدير دبيرستان مراجعه كردند و گفتند : 

  مسائل من از  پسر. همچنين خانواده هاي آنها نيز اظهار مي كردند كه ؛ چرا عالقگي و كم توجهي مي نمودند

. تعدادي هم خيلـي  بيشتر به خواندن آن در شب امتحان بسنده مي كند ؟ زياد سر در نماورد و ديني درس 

 درس    قبـول خودشـان قيـد    بـه  بي انگيزه بودند و هنگام تدريس ممكن بود به فعاليتهاي ديگر بپردازند . و

در  را زده  بودند . و در نهايت اين مشكل مرا بسيار ناراحت كرد و مدير دبيرستان نيز موضوع را با مـن  ديني

. تا در نوبت اول نتيجه مطلوب حاصل  نمايم دانش آموزانبراي  امتحانات شفاهي ميان گذاشت كه اقدام به 

نيز باعث بـاال رفـتن    امتحان پي در پياي كه از سال هاي گذشته داشتم و مي دانستم  آيد . و من با تجربه

ات در اختيـار آنهـا قـرار مـي گيـرد      و فقط يك سري مطالب به صورت محفوظآنها نمي شود  عالقه و انگيزه

 ميتنه هدف نظام تعلـ  ايسئوال به جاست كه آ نياكنون اتصميم گرفتم راه حلي براي اين معضل پيدا كنم . 

تنهـا انباشـته    يانتظار جامعه، از نظام آموزش ايبه دانش آموزان است؟ آ يكتب درس يانتقال محتوا تيو ترب

 تيـ نه آنچه مهم است، ترب اياست در ذهن دانش آموزان  يموجود در كتب درس ميكردن اصطالحات و مفاه

رشـد و پـرورش    يمطلـوب در مدرسـه بـرا    يطـ يجو و مح جاديا يعنياست.  آموزاندانش  يو اسالم حيصح

بـه دانـش آمـوز     ياسـالم  يآموزش آداب و ارزشها ت،ينهفته و شكوفا كردن قوه ابتكار و خالق ياستعداد ها

  شوند. تيجامعه ترب يسازنده برا يافراد يكاف يقبل يآمادگاست تا با 

شـهروندان سـازگار، سـاختن و پـرداختن      تيـ و ملحـوظ باشـد، ترب   تيـ و ترب ميدر هر نظام تعلـ  ديبا آنچه«

پـر  2» شناسـاند.   يرا مـ  ياست كه ابعاد وجود مختلف جهان هست يسالم، انتقال علوم و معارف يتهايشخص
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آنچـه در نظـام    سـفانه علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نه هـدف. لكـن متأ  واضح است كه انتقال 

  شود تنها انتقال دانش و معارف موجود در كتابهاست! يقلمداد م يما به عنوان هدف اصل يآموزش

  نحوه ي شناخت مسئله :  

انـش آمـوزان بـه    بعد از چندين جلسه تدريس و ارزيابي كلـي كـالس بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه اكثـر د        

هاي خود در كالس اكتفا مي كنند و در خارج از كالس هيچ تالشي براي يادگيري بيشتر انجام نمي   آموخته

  دهند . بهمين خاطر سؤال هايي در ذهنم ايجاد شد : آيا در روش تدريس بنده اشكالي وجود دارد ؟ 

اي خود مسـئله را بـا ديگـر دبيـران مطـرح      آيا دانش آموزان به درس عالقه ندارند ؟ براي يافتن پاسخ سؤاله

كننـد و از   نمودم ، اكثريت آنها مطرح كردند كه دانش آموزان درس هايشان را در خانه تمرين و تكرار نمـي 

ان پاسـخ دهنـد .   دبيرسؤاالت  نمايند ، سپس بهمي خواهند كه در كالس فرصت دهد تا آن ها مطالعه  دبير

بهمين خاطر دريافتم كه اشكال در روش تدريس بنده نيست و اصوالً دانـش آمـوزان افـرادي راحـت طلـب      

هستند . مسئله را با مدير مدرسه مطرح نمودم ، ايشان نيـز يـك جلسـه در كـالس آن هـا حاضـر شـدند و        

  نداشت .  برايشان درباره ي اهميت مسئله صحبت كردند . ولي اين كار هم نتيجه اي

به نمرات آنها مراجعه كردم و مشكل حادي مشاهده نكردم . پرسشنامه اي تنظيم كردم و در مورد فعاليتهاي 

آموزشي خود و مطالب كتاب و مشكالت خودشان سواالتي مطرح نمودم تا علت عدم عالقه ي آنها به مطالعه  

پرسش هـاي زيـاد كالسـي و قـرار هـاي      ز ا  را ريشه يابي كنم ولي از پرسشنامه هم چيزي دستگيرم نشد 

  استفاده كردم ولي باز هم سودي نداشت .  امتحاني

براي سنجش ميزان يادگيري آنها چند جلسه از روش هاي ديگر تـدريس اسـتفاده نمـودم ، روشـهايي كـه      

موجب يادگيري بيشتر دانش آموزان در كالس و فعاليت بيشتر آن ها مي شد . مشـاهده كـردم كـه ميـزان     
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ادگيري آنها در كالس در سطح بااليي است و اگر روشي را انتخاب نمـايم كـه آن هـا خودشـان در كـالس      ي

   فعاليت نمايند نتيجه بهتري خواهم گرفت .

   نمودار نمرات دانش آموزي در حين روش سخنراني

  

  

  

  

  

  

  

  دبيرعاليت آموزشي ارزشيابي از ف                                 

  مواد درسي هر جلسه خود را در اول ساعت مشخص مي كرد. هدفهاي ريز - 1

 كامال مخالف - 4            %47/22 مخالف-3           % 73/15 كامال موافق -2          % 56/50 موافق - 1

23/11%  

  سر وقت وارد كالس مي شد و تا آخر وقت در كالس باقي مي ماند. - 2

 كامال مخالف - 4               %22/3مخالف -3%           36/62 كامال موافق -2          %33/33 موافق - 1

07/1%  

  همه وقت كالس را صرف فعاليت هاي اموزشي مي كرد و اتالف وقت نمي كرد. - 3

 الفكامال مخ -4    %          84/16 مخالف- 3           %79/35 كامال موافق -2          %21/24 موافق - 1

84/16% 

1

2

3
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در آغاز هر درس تازه ابتدا كليات آن درس را مطرح مي كرد سپس به بحث و معرفي جزئيات آن درس  - 4

 - 4             %31/26مخالف -3            %63/27كامال موافق  -2         %73/34موافق  -1اقدام مي كرد.

 %57/11 كامال مخالف

  اصول كلي مطالب بحث شده و نتيجه گيري از آنها مي پرداخت.بعد از خاتمه درس به خالصه كردن  - 5

 كامال مخالف -4             %68/33مخالف -3            %05/21كامال موافق  -2         %31/26موافق  - 1

15/23% 

  مختلف آموزشي متنوع مي ساخت.تدريس خود را با استفاده از روشهاي  - 6

 كامال مخالف - 4           %  63/32مخالف - 3          % 26/25ال موافق كام -2         %94/18موافق  - 1

15/23% 

  نكات مهم و اصول كلي مطالب درسي بر روي تخته مي نوشت. - 7

 كامال مخالف - 4             %31/26مخالف - 3%                40كامال موافق  -2         %26/25موافق  - 1

42/8 % 

 و در تدريس ابهامي باقي نمي گذاشت. گفت در لفافه سخن نمي - 8

 كامال مخالف - 4            %80/25مخالف -3          %48/35كامال موافق  -2         %95/27موافق  - 1

90/12% 

  به سواالت و اظهارات دانش آموزان با دقت گوش مي داد. - 9

 كامال مخالف -4            %89/17مخالف - 3          %      40كامال موافق  -2         %84/36موافق  - 1

26/5  %  

 0درس خود را منظم و با روال منطقي ارائه مي داد -10 

 كامال مخالف - 4           % 08/26مخالف -3          %13/39كامال موافق  -2         %08/26موافق  - 1

86/10%   

  من در هر جاي كالس كه مي نشستم مي توانستم صداي او را بشنوم -11 



  
خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوھی با قيمت فقط سه ھزار تومان اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای 

 www.asemankafinet.irبه سايت علمی و پژوھشی آسمان مراجعه کنيد .

١١ 
 

كامال مخالف  -4            %86/10 مخالف- 3          % 78/59كامال موافق  -2         %     25موافق  - 1

34/4% 

  بود. دمنبه نظر من نسبت به اين درس عالق -12

كامال مخالف  - 4           %14/19مخالف -3          %68/44كامال موافق  -2         %91/31موافق  - 1

25/4% 

 تكاليف و اوراق امتحاني را به دقت تصحيح مي كرد و به سرعت به ما باز مي گرداند. -13 

كامال مخالف  - 4           %57/31مخالف -3          %94/18كامال موافق  -2         %15/23موافق  - 1

36/27% 

 مرا به موضوع درس عالقه مند مي كرد.روش كار او  -14 

كامال مخالف  - 4           %94/18مخالف -3          %84/36كامال موافق  -2         %26/25موافق  - 1

94/18% 

 وقتي جواب سوالي را نمي دانست و يا اشتباهي مي كردآن را مي پذيرفت. -15 

كامال مخالف  - 4           %90/12مخالف -3          %55/36كامال موافق  -2         %25/32موافق  - 1

82/11% 

  تكاليفش به فهم بيشتر من از مطالب درس كمك مي كرد.  -16

كامال مخالف  - 4           %65/23مخالف -3          %88/26كامال موافق  -2         %86/40موافق  - 1

60/8 % 

  شده را به خوبي در بر مي داشت. امتحان او در اين درس بر كليه مطالب تدريس-17

كامال مخالف  - 4           %43/20مخالف - 3          % 65/23كامال موافق  -2         %48/35موافق  - 1

43/20%  

 به تقاضاي من براي روشن شدن اشتباهاتم در ورقه امتحاني توجه مي كرد. -18 

 كامال مخالف - 4           %10/22مخالف - 3          % 31/26كامال موافق  -2         %48/35موافق  - 1

78/15%  
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  لحن صداي خود را مناسب با اوضاع و احوال كالس تغيير مي داد. -19 

كامال مخالف  - 4           %95/15مخالف -3          %10/35كامال موافق  -2         %29/38موافق  - 1

63/10%  

  ادب و نزاكت كالس را حفظ مي كرد. -20

كامال مخالف  - 4           %20/17مخالف -3          %08/44كامال موافق  -2         %50/21موافق  - 1

20/17%  

   20ـ  13ـ  1رسم نمودار هسيتوگرام در مور سواالت 

  ـ هدف هاي زير مواد درسي هر جلسه خود را در اول جلسه مشخص ميكرد .  1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ تكاليف و اوراق امتحاني بدقت تصحيح مي كرد و با سرعت به ما باز مي گرداند .  13
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  ـ ادب و نزاكت كالس را حفظ مي كرد .  20
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

است ودقت  يمطالب درس يريوتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگ ياريهوش جاديا

سـطح   شيافـزا  يبـرا  انيـ معلمـان ومرب  نيگردد.بنابرا يدردانش آموزان م فيضع يريادگيوتوجه كم سبب 

رابـه مطالـب    انتوانند توجـه دانـش آمـوز    يمختلف،م يروروشهايتوجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تداب

دار كـردن   يكنـد.معن  يمحـرك رابـاز   كيـ درس،نقـش   ددركالسيـ معلـم با  قتي.درحقنديجلب نما يدرس

وهمه  كسانينگاه كردن  ليمعلم ازقب يمطالب وگفته ها،رفتارها يوآسان ياسختيوسهولت  يدگيچيمطالب،پ

ودقـت دانـش آمـوزان     هتوجـ  ميتخته،همه به طورمستق يمعلم بررو ينوشته ها تيفيرامخاطب قراردادن،ك

ودقت دردانش آموزان آن  جادتوجهيتواند بعدازا يم يرآموزشيدهد.معلم بااستفاده ازتداب يم رقراريراتحت تأث

وآمـوختن   يريادگيـ عالقه دانش آموزان نسبت به  ادبودنيازي گركميد ي.ازسوديرادرسطح مطلوب حفظ نما
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دانـش   يريادگيـ هـا ارتبـاط دارد.تجـارب     موضـوع  نيبه تجارب آنها دربرخوردباا يمختلف درس يموضوعها

 يتصـورات  جاديباشد، سبب ا يدرپ يپ يشكست ها ايها  تيبه صورت موفق يمختلف وقت يآموزان دردرسها

 يآنهارادررابطه باموضوع هـا  زهيانگ يشودوحت يمختلف م يموضوع ها يريادگيبا هادررابطهيينسبت به توانا

مطالـب مشـابه بامطالـب     يريادگيآموز معتقد باشدكه درگذشـته،در  نشدهد.اگردا يم رقراريمشابه،تحت تأث

 نيـ آمـوزد، امـا اگـر بـه ا     يفراداده وآنها رام دگوشيودقت به مطالب جد يموفق بوده است باعالقمند ديجد

مطالب مشابه درگذشته منجـر بـه شكسـت     يريادگي زمانندين ديمطالب جد يريادگيباشدكه  هدياعتقاد رس

ابتـدا   يمثبـت ومنفـ   يهـا  زهيانگ نيآن مطلب ازخودعالقه نشان نخواهد داد.ا يريادگي هخواهد شد،نسبت ب

  يگسـترش مـ   ،يامنفيـ تجارب مثبـت   شيخاص درمدرسه هستند،اما باافزا يمشخص ومحدود به موضوعها

مدرسـه خصوصـاً    طي. اگر تجارب داتش آمـوزازمح رنديگ يكه تمام دروس رافرام رونديم شيوتا آنجا پ ابندي

 تييـ درمدرسـه باشـد،تجارب احسـاس موفق    اقـت يول يسـتگ ياز وجودشا يحـاك  يلينخست تحص يسالهادر

تجـارب   نيبرا هيقادرخواهد بود باتك يفرد نيخواهد شد.چن زتكرارين يآت ياعتماد به نفس درسالها شيوافزا

بربحـران   يدهـد وبـدون تحمـل سـخت     ميخـودتعم  يواقعـ  يآن رابـه زنـدگ   ليتحصـ  نيزدرحيـ آم تيموفق

 يكه در مدرسه آموختـه مـ   يستگيوشا اقتياحساس ل نيغلبه كند.ا يددرزندگيشد يها ا،فشارهاواسترسه

شكسـت   گر،تجـارب يد ياسـتفاده كند.ازسـو   يا نانهيواقع ب يسازددرحل مسائل ازروشها يراقادرم يشود،و

 تازاحسـاس حقـار   يعالئمـ  جـاد يدرمدرسه دردانـش آمـوزان سـبب ا    ليتحص انيسال يط يستگيوعدم شا

  گذارد يرميتأث زيخارج ازمدرسه ن يايشودوبرارتباطات آنها دردن يم يشانيوپر ينيوخودكم ب

  اقدام و اجراي راه حل هاي پيشنهادي  "

آموزان داشتم ( الزم به ذكر است يك جلسه دعوت از اوليا داشتم و با توجه به اطالعاتي كه از روحيه دانش 

در خانه  ديني مسائل  با آنها در رابطه با فرزندانشان سؤاالتي پرسيدم و كامال به وضع وقت گذاشتن آنها براي
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ليـت  از روش هميار معلم استفاده نمايم. بنا بر ايـن ايـن اقـدام را سـرحوله فعا    مطلع بودم ) . تصميم گرفتم 

   كالسي خويش قرار دادم.

براساس آخرين يافته هاي علمي دانشمندان تعليم و تربيت مثل جان ديوئي و... براي يادگيري بهتر وعميـق  

تر در دانش آموزان بهتر است آنان را فعال بارآورده و آنان را در يادگيري مشـاركت دهيم.بـراي مشـاركت و    

فاده از شيوه هاي تحقيق و پژوهش بـيش از سـاير شـيوه هـا     افزايش يادگيري در آموزش هاي مدرسه، است

توصيه و تاكيد شده است. معلم بايد در نقش راهنما، هدايت گر و دوسـت صـميمي دانـش آمـوزان باشـد و      

زمينه رشد و خالقيت آنان را فراهم نمايد اما امروز فاصله بين معلم با دانش آموزان از نظر فكـري، تجربـي ،   

عاطفي مانع ارتباط نزديك وتعامل آنان با يكديگر شده است و لذا معلم و دانـش آمـوزان    رواني ، شناختي و

نسبت به يكديگر احساس بيگانگي دارند و بعضا عدم تعامل صحيح و صميمي منجر به تنفر آنان از يكـديگر  

كـرده كـه    شده و فضا و محيط آموزشگاه ها (مدارس) را تبديل به يك فضاي بدبيني ونامساعد براي طرفين

عالوه بر عدم رشد شكوفايي استعداد دانش آموزان، در تربيت صحيح اسالمي آنان ناموفق جلوه گر مي شود. 

لذا بيش از هر زمان ديگر طرح هميار معلم احساس مي شود كه با سياستگذاري و تدبير حوزه ستادي وزارت 

  ذير خواهد بود.آموزش و پرورش و عملياتي و اجرايي نمودن آن در مدارس امكان پ

  تعريف هميار معلم:        

با هدايت و راهنمايي معلمان، دانش آموزان قوي از نظر علمي (زرنگ) دانش آمـوزان ضـعيف كـالس را         

كمك و تحت پوشش قرار داده و با تمرين،تكرار و مشاركت، آنان را به سطح قابل قبولي ارتقا داده تا آنها بـه  

زماندهي دانش آموزان كـالس  سطح علمي متوسط در كالس برسند. براساس اين طرح معلم با شناخت و سا

مي تواند از توانمندي هاي فكري و علمي دانش آموزان معـدل بـاالدر جهـت تقويـت دروس دانـش آمـوزان       

ضعيف استفاده نمايد. شناسايي دانش آموزان مي تواند براساس معدل، استعداد و توان مالي آنان باشد. امروز 
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ه ها به صورت مباحثه و مذاكره صورت مي گيرد و تقريبا طرح هميار معلم در حوزه هاي علميه از طريق طلب

موفق بوده و هست. عالوه بر نگرش ديني و مذهبي در دنياي امروز، فراهم كردن زمينه هاي مشاركت دانش 

آموزان در برنامه هاي تربيتي مثل مراسم صبحگاهي، سـرود، مسـابقات فرهنگـي و همچنـين برنامـه هـاي       

( مبصري)، حضور وغياب و ... حتي در حوزه هاي خدماتي مثل تعـاوني هـاي   آموزشي مثل نمايندگي كالس

آموزشگاهي، نظافت مدرسه و ... در دنياي معاصر، متداول و درحال اجرا مي باشد. ايجاد زمينه هاي مشاركت 

تربيتي جهت تكوين شخصيت آنان و داشتن روحيه مسئوليت پذيري  -دانش آموزان در حوزه هاي آموزشي

  اد پذيري و تعاون وهمكاري يكي از سياست ها و اهداف وزارت آموزش وپرورش مي باشدو انتق

  مزاياي طرح هميار معلم:        

  جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعيف. -1    

  ايجاد روحيه تعاون، همكاري و احساس مسئوليت در دانش آموزان.  -2    

ري، كالسي و درسي معلم و استفاده بهينه از فرصت به دست آمده جهـت هـدايت و   كاهش حجم كا -3    

  راهنمايي دانش آموزان.

كاهش هزينه هاي دولت. با اين روش مي توان يك سوم از برنامه ها و فعاليت هاي كالس را كـاهش   -4    

  داده و از طريق دانش آموزان عملي نمود.

، به طوري كه حدودا يك سوم معلمان جاي خود را به دانش آمـوزان  كاهش نيروي انساني در مدارس -5    

  واگذار مي نمايند.

  احساس شخصيت، بالندگي، خالقيت و نوآوري در دانش آموزان. -6    

  يادگيري بهتر و موثرتر همراه با صميمت و نشاط دردانش آموزان همسن و سال.  -7    
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يكديگر در راستاي اهداف مشخص و در نهايت ارتقـاي تحصـيلي    تعامل بهتر و بيشتر دانش آموزان با -8    

  به جاي اتالف وقت. 

انعطاف و استمرارآموزش و يادگيري. عالوه بر مدرسه، در منزل به صـورت اينترنتـي، تلفنـي و يـا در      -9    

  پارك و ساير اماكن آموزشي و تفريحي مثل فرهنگسراها و...

  ليا با يكديگر و توجه بيشتر آنان به سرنوشت همه دانش آموزان .افزايش مشاركت و همكاري او -10    

پويايي و خود جوشي همه دانش آموزان در يك رقابت سالم وسازنده و رشد و شكوفايي استعدادهاي  -11    

  همه دانش آموزان و نه يك عده خاص .

  ي يكديگر .فرهنگ سازي و نهادينه شدن مشاركت دانش آموزان در همكاري و هميار-12    

  ويژگي هاي طرح هميار معلم (پيشنهادها):        

  مي تواند در مدارس پنجم و ششم ابتدايي ، راهنمايي و يا متوسطه باشد. -1    

  مي تواند به صورت آزمايشي در يك پايه يا يك درس و يا در يك استان باشد. -2    

  ي مشاركت آنان را فراهم نمايد.كتب درسي طوري طراحي و تنظيم شود كه زمينه ها -3    

  آموزش هاي الزم به معلمان داده شود. -4    

  از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته جهان استفاده شود. -5    

امكانات تعاملي (آموزش از راه دور) مثل امكانات اينترنتي و الكترونيكـي در مدرسـه و منـزل فـراهم      -6    

  گردده 

  راساس گروهي محاسبه و در كارنامه آورده شود.نمره دانش آموزان ب -7    

  ابتدا در مجتمع هاي آموزشي( با توجه به داشتن امكانات الزم) آزمايشي و اجرايي شود. -8    
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از كالس ششم ابتدايي سال جاري شروع شود البته مي توان از كالس هاي باالتر بـراي كـالس هـاي     -9    

  پايه پايين تر استفاده كرد.

  از طريق انجمن اوليا ومربيان آموزش هاي الزم و اطالع رساني به اوليا صورت گيرد. -10    

  با ارگان ها و سازمان هاي ذيربط مثل صدا و سيما و ... هماهنگي و همكاري شود. -11    

  اين طرح مي تواند كالسي و يا براساس پايه هاي تحصيلي باشد. -12    

  مراحل اجراي طرح:    

دانش آموزان از بين اين افراد كساني كه فعال بوده و توانـايي مـديريت كـالس و تفهـيم     از بين  ديابتدا با   

  درس را داشته باشند  را به عنوان هميار معلم تقويتي مشخص كرد.

كـه  نموده و با كمك هميار معلم تا آنجـا  دارند را مشخص  توجه و انگيزه كه نياز به   يدانش آموزان       -2

  ممكن بود روي انگيزه و ياد گيري آنها كار كردم.

  مزاياي طرح:     

  كاهش افت تحصيلي    -1

در اين طرح هميار و دانش آموزي كه نياز به تقويت درسي دارد از لحاظ سني به هم  نزديك ترند پس    -2

از اين كه اشكال خود نزد رابطه انها صميمانه تر است و زبان هم را بهتر درك مي كنند و دانش آموز ضعيف 

  نفس دانش آموز نيز مي شود.   بهمطرح كند ابايي ندارد, همين عامل باعث اعتماد "هميار معلم تقويتي "

تدريس و درآمد زايي اين امر نيز براي هميار معلم نقش تقويت كننده  و افزايش اعتمـاد بـه نفـس را بـه     -3

  .داردهمراه 

  و با نشاط تبديل مي شود. آموزشگاه نيز به يك محيط فعال-4
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  روش ابداعي جديد :  "

انتخاب كردم و مبحث   دانش آموزان كالس را به گروههاي چهار نفري تقسيم كردم و يك فصل از كتاب را 

هاي مختلف را نيز به تعداد گروهها تقسيم نمودم و هر جلسه يك گروه كار تدريس را به عهده مي گرفـت و  

ضمن هميار معلم نيز همكـاري دقيقـي روي ايـن مباحـث     روه اختصاص يافت  قسمتهاي مشكل تر به دو گ

  داشت.

  وظايف گروهها :  "

  بعد از گروه بندي دانش آموزان و تقسيم مطالب درسي بين گروهها وظايف آنها را مشخص نمودم .

را درست مي كردنـد و مطالـب    power point* گروهها به ترتيب بايد مطالب مشخص شده را به صورت 

  كردند .  بين خود تقسيم كرده و با هماهنگي همديگر درس را براي دانش آموزان ديگر كالس تدريس مي

  * همه ي اعضاي گروه بايد در تدريس مشاركت مي كردند . 

* تمام مطالب درس حتي قسمتهاي براي مطالعه آزاد و تمرين و فعاليت هاي مرتبط به آن قسـمت توسـط   

  ده مي شد . گروه در كالس توضيح دا

* سپس گروه ارائه كننده درس از دانش آموزان ، آزمون كتبي به عمل مي آوردند به گونه اي كه سواالت به 

  مطرح شده بود .   power pointدنبال برنامه درسي 

  طراحي شده و بارم بندي شده بود .  power point* بعد از پايان آزمون پاسخ سواالت نيز با همان برنامه 

  وظايف ساير دانش آموزان  "

  * دانش آموزان ديگر موظف بودند به مطالب ارائه شده توسط گروه ارائه دهنده با دقت گوش دهند . 

  * اشكاالت خود را يادداشت كرده و بعد از اتمام درس بپرسند . 

مطالعه ي به صورت همياري و گروهي ، در گروه خودشان به آزمون كه توسط گروه ارائه دهنده  10* بعد از َ

  طراحي شده پاسخ دهند . 
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  * پاسخ به آزمون ابتدا به صورت انفرادي و سپس به صورت گروهي انجام مي شد . 

  * اصالح كردن اوراق آزمون توسط دانش آموزان . 

  :  دبيروظايف  "

  قت در رفتار دانش آموزان و كنترل آنها * د

  * نظارت بر نحوه ي تدريس و نحوه ي توجه دانش آموزان 

  * رفع اشكاالت دانش آموزان قبل از تدريس 

  * ارائه راهنمائي هاي الزم بعد از تدريس و توضيح ابهامات احتمالي 

  * دادن امتياز مثبت متناسب با فعاليت گروهها 

  ر * تشويق گروههاي برت

بدين ترتيب به طور خالصه مي توان گفت در روش جديد يك گروه از دانش آمـوزان درس را تـدريس مـي    

نمودند و گروههاي ديگر با دقت به توضيحات آن ها توجه مي كردند و اشكاالت درسي توسـط خـود دانـش    

راهنمـايي هـايي را    اي داشتم و در موارد الزم ر مي گرفت . و بنده فقط نقش مشاهدهآموزان مورد بحث قرا

  جهت رفع نواقص ارائه مي نمودم . 

  

  نتايج حاصل از اجراي روش جديد  "

به گونه اي كه مشاهده كرديم ، هر گروه در هر جلسه موظف بود يك قسمت از مبحث درسي را مطالعه و به 

مي كردند .  شركت نمايد و تمام افراد گروه در تدريسبه كالس ارائه دهد و تدريس  power pointصورت 

مثالً يك نفر در مورد كارصحبت مي كند ، يك نفر فرمولهاي مربوط به آن را توضيح مي دهد و بر كار آنهـا  

نظارت دارد و يك نفر به سواالت و اشكاالت دانش آموزان پاسخ مي دهد . با اين تقسيم كار مطالعه ي يـك  

ـ   ا همكـاري يكـديگر مـي توانسـتند ميـزان      مبحث كار سخت و دشواري نبود . بهمين دليل دانش آمـوزان ب

يادگيري خود را بيافزايند و اوقات بيكاري مضاعف در منزل براي آنها ايجاد نمي شود به ايـن ترتيـب نتـايج    

  عبارتند از : 
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  * افزايش اشتياق و عالقه ي دانش آموزان به يادگيري مطالب كتاب 

   امتحان يعني اضطراب و نگراني و ترسمنفي * كاهش آثار 

  * ميل به رقابت در ميان گروهها و يادگرفتن طرح كردن سوال و حل كردن سواالت متنوع و بيشتر 

  * دقت در جزئيات كتاب و بحث و بررسي مطالب كتاب 

  * مشاركت دانش آموزان در امر ياددهي ـ يادگيري و از بين رفتن احساس خستگي جهت حضور در كالس 

  * حضور دانش آموزان در كالس با شور و نشاط و اشتياق خاص 

  * جذاب شدن مطالب درسي براي دانش آموزان 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيان محدوديتها و موانع  

باالخره به دنبال هر طرحي مشكالت و موانعي وجود دارد ولي بعضي از مشكالت در آينده به سود و منفعـت  

  نظام آموزشي است . ولي به نظر من اين طرح حداقل مشكالت و موانع را دارد . 

د ، چرا كه در طرح همياري درهر جلسه تايپ كردن سواالت و تكثير آن مشكالت هزينه اي را به همـراه دار 

 powerولي در اين روش نيازي به تكثير سوال و مصرف كاغذ نيست ، چرا كه سواالت آزمـون بـه صـورت    

point  . روي پرده نمايش داده مي شود  

1

2

3
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و در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و تنها مشكل كوچكي كه اين طرح ممكن است داشته باشد ، مجهز 

پروجكشن است كـه آن هـم در مـورد دبيرسـتانهاي داخـل شـهر       نبودن بعضي از مدارس به سيستم ويدئو 

  امروزي بعيد است . 

آمـوزش   نـد يما در فرا فهيكه وظ ديباور رس نيبه ا ديعلوم و فنون  با شرفتيبا توجه به پ يآموزش يتهايفعال

 يو چگونه آموختن را به شاگردان آموزش داد. آر دنيشيچگونه اند دي. با ستين يعلم يتهايتنها انتقال واقع

كسـب تجـارب و    نـه يزم يموزشآ طيدرست مح يو با سازمانده ميرا بوضوح مشخص كن ياگر هدف آموزش

 يخود به خود صـورت خواهـد گرفـت .لزومـا در راسـتا      يريادگي ميرا فراهم ساز يآموزش يتهايفعال ياجرا

بطـور مـداوم و    يروز افزون دانش امـروز  شرفتيهمگام و همزمان با پ ديبا زيمعلم ن يهدف متعال نيتحقق ا

 ييبه مطلوب نها دنيرس ي.و برا اموزديب يريادگيسطح  شيرا به منظور افزا سيتدر نينو يمستمر روش ها

 يكنـون  يايدر دن رسدي. چرا كه به نظر م رديهمكار بهره گ اروي نيو بهتر نياز دانش آموزان به عنوان تنهاتر

را  تيـ موفق يباهم قله هـا  اريمعلم و شاگرد همگام و هم ديبا يعقب نماندن از غافله پرشتاب تكنولوز يابر

  . نديمايبپ

  نتيجه گيري

است بـا وجـود    دي.ام شد انيمعلم ب اريطرح هم شبرديانجام شده در پ يتهايخالصه فعال يكار گروه نيا در

معلـم   اريـ هم يكالسها يبرگزار يبرا يآموزش يبهتر طرح همچون كمبود فضا يدر اجرا تهايمحدود يبرخ

  .ميبه نحو احسن انجام ده ميطرح را بتوان نيدانش آموزان فعال ؛ا قيتشو ين كمبود بودجه برايوهمچن

   م؟يكن يمعلم استفاده م ارياز روش هم  چرا

دانـش آمـوز    يعلم تيو موفق يريادگيارتقا  •موجب : يمشاركت يريادگينشان داده است كه فنون  قيتحق 

  شود . يم

  شود . يدانش آموز م يحافظه  يارتقا •

  شود. يم  شانيها يريادگي يدانش آموز با تجربه  تيرضا شيافزا •

  شود. يم يدانش آموزان  در ارتباط شفاه يمهارت ها ي توسعه•
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  :ريدانش آموزان است و روش كار به صورت ز يريادگي يو كم يفيك يطرح ارتقا نيا هدف

كه هر سـر گـروه در    ديو قرار برآن گرد يبهره ور شيو افزا  فيدانش آموزان ضع يريادگيمنظور ارتقائ  به

خود را بر  يها يههم گرو ريآموزش سا تيدر خود كالس درس مسئول نيخارج از كالس و همچن يوقت ها

 يدر برخـ  توانـد يخود سـرگروه هـم م   يعنيمتقابل باشد  يريادگي كي يريادگي نيو در ضمن ا رديعهده بگ

درس   حيعهـده دار توضـ   يياعضا بخواهد در صـورت توانـا   ريگروه عمل كرده و از سا ريز كياوقات در نقش 

  پرسش و پاسخ باشد . ايو  نيتمر

از  يگروه تياحساس مسئول شياعضا گروه و افزا انيدر م يكار گروه زهيانگ جاديا يبرا

  :مياستفاده كرد يمختلف يروشها

  مداوم و مستمر كار دانش آموزان يابيارز -1

 يو بررسـ  "در صورت امكـان  "درس  يجلسه ها  شتريدر ب فياز دانش آموزان ضع ريپرسش و پاسخ دب -2

  يدرس تيوضع

  مربوطه) ري. (توسط دبيآزمون ها انيدر پا يشرفتيدانش آموزان پ يكالم قيتشو -3

  طرح. انيفعال در پا يسرگروهها يبرا يزيگرفتن جوا در نظر -4

 اريـ هم يدانش آموزان از شركت در كالسـها  يتمام بايكه تقر دهديطرح در  سه ماه گذشته نشان م يابيارز

  به ادامه مداوم و مستمر طرح را دارند ليبودند و تما يمعلم راض

  باشد: يم ليمعلم بشرح ذ ارانيطرح هم اهداف

 رياز سـا  يدانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع اشكاالت درسـ  يليتحص يازتوانمند يريبهره گ - الف

  دانش آموزان

  دانش آموزان يتعا مل اجتماع يفيو ارتقا ك يگروه يتهايكردن فعال نهينهاد -ب

  اعتماد به نفس تيتقو -ج
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