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 چكيده : 

یك روش بسيار مفيد براي حل مشكالت در امر آموزش و پرورش می باشد به همين خاطر در اینن   پژوهش

ي دارد . دبيران باید سعی كنند خودشان مشكالتشان را با دانش آموزان حل نماینند .  روش دبير نقش محور

شناسند و با تالش خنود و   زیرا آنها هستند كه با دانش اموزان مواجه هستند و روحيات و استعداد آن را می

ماینند .  به كارگيري روش هاي مختلف می توانند مشكالت موردي یا كلی خنود را بنا داننش آمنوزان رفنع ن     

 .. .متوسنهه   …دوره  …..درس دینی آموزشگاه تحقيق حاضر حاصل تالش اینجانب در حل مشكل كلی 

 می باشد .   به وسيله به اجرا در آوردن طرح هميار معلم  ..در سال تحصيلی  ...شهرستان 

را بنه عننوان    و سنواتتی اظهار داشتند ؛ در سالهاي گذشته دبيران خودشان درس  می دادنند   دانش آموزان

بنه اسنتفاده از روش   . اینجانب با بكار گيري روشهاي مختلف در نهایت موفق  سوال امتحانی به ما می دادند

ي كم در منزل و تالش بيشنتر در كنالس توانسنتند نتيجنه ي مهلنو        شدم كه آنها با مهالعه هميار معلم

حتی خانواده هاي آنها نيز از این وضعيت  بگيرند . بهوري كه همه ي آنها از این روش رضایت كامل داشتند

در آنهنا تقوینت شنده بنود . و نمنرات       دیننی خشنودند . چرا كه انگيزه براي درس خواندن خصوصاً مسنائل  

 امتحانی آنها نيز دليل روشن و واضح این مسئله است . 
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 مقدمه :

تازگی محيط و جو مدرسه, متفاوت بودن به دبيرستان  عالوه بر  متوسهه اولبا ورود دانش آموزان از مقهع 

. از طرف دیگر به علت سهح  باعث افت تحصيلی  در این پایه می شود و    حجم سنگين درسها    دروس

پایين رفاه اقتصادي, خانواده ها نيز قادر به استفاده از معلم خصوصی نيستند. بنابراین به نظر می رسد در 

 مورد توجه قرار گيرد نتایج مثبتی خواهد داشت. "هميار معلم تقویتی "صورتی كه طرح

تحقنق منی یابند . روشنهاي      دبينر در نظام آموزش و پرورش هر هدف تربيتی و آموزش در نهایت به وسيله 

بنه داننش    دبيرآموزش ، محتواي دروس موضوعهاي علمی ، الگوهاي تربيتی و رفتارها همه و همه به وسيله 

وردار اسنت .  ننن رخنناز جایگاه و نقش كليدي ب دبيررو در هر تحول آموزشی موز منتقل می شود . و از این آ

ابراین می توان گفت كه آموزش و پرورش پویا در جهان متحول و مملو از دگرگونيهاي سنریع ، نيازمنند   نبن

انی است كه مسائل و مشكالت را ببينند و درك كنند و به جستجوي علل آن پرداختنه و راهكنار   دبيروجود 

ئه نمایند و به تحقيق و تغيير و نوآوري رغبت و تمایل داشته و قالبهاي كهنه ي آموزشی را رها كنند و در ارا

 یك كالم می توان گفت : 

ان ، معماران اصلی بناي آموزش و پرورش هستند و مصالح اصلی آن نيز كنجكاو ي ، تفكر ، پنژوهش و  دبير

ي است كه مشكالت كنالس خنود را مشناهده    دبيرپژوهشگر  دبيرنوآوري و ابداع در روشها و آموزشهاست . 

كرده و پژوهش خود را با وجود مشكل آغاز كند و علت یابی آن مشكالت موجبات پویایی نظنام آموزشنی را   

[ در پی حل آن برآمندم .    دینیفراهم نماید . بنده نيز با مشاهده ي وجود مشكل در كالس درسی خودم ]

روش سخنرانی توسط من تدریس می شد . ] البته تزم به ذكر است كه خود دانش چرا كه در كالس تنها به 

دانش اموزان در ننيم سناعت اول گنوش    « . [ طبق عادت » آموزان تمایل زیادي به این نوع آموزش داشتند 

دارد این نحوه براي منن معظنل      دینیكه كتا  اهميتی شدند و با توجه به  می كردند و سپس خسته می

. . بنا بر این تصميم گرفتم روي بحث هميار معلم كار كرده و در كالسم از هميار معلم استفاده كنم بودشده 
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است . اميد است با ادامه ي اینن روش   توسط هميار معلم این گزارش درباره ي نحوه ي مقابله با این مشكل

 ها موجبات پویایی روند آموزشی را فراهم نمایيم . 

 

 بيان مسئله : 

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

بعد از توليد ، قبل از اینكه به دست مصنرف   دینیو این تحوتت تا حدي است كه به جرأت می توان گفت : 

ند . اما عجبا ! كه نظام آموزش كننده برسند كهنه می شوند . و قوانين و نظریه هاي جدیدي مهرح می گرد

و پرورش ما از این امر مستثنی است و همچون سدي در برابر تحوتت ایستاده و هيچ نشان و اثري از تغيينر  

روشهاي كهن تدریس )سنخنرانی صنرف دبينر ( را كنه از      دبيرانو نوآوري در آن به چشم نمی خورد . اكثر 

تایج تحقيقات نشان داده اند كه روش سخنرانی ، غير مفيد بوده و گذشتگان آموخته اند را دنبال می كنند . ن

مانع شكوفایی استعدادها و بروز خالقيت ها در افراد می شود و آنها را تبدیل به افرادي می نمایند كنه مغنز    

 را نمی توانند در عمل بكار گيرند . با این همنه هنيچ   مهالباند و هيچكدام از  خود را از محفوظات پر نموده

تغيير قابل توجهی در روش تدریس دبيران مشاهده نشده است . چند سالی است كه جهت تغيير این شنيوه  

قدمهایی برداشته شده است . از جمله برگزاري جشنواره ها و همایش ها و دوره هاي آموزشی ضمن خدمت 

رنامه ها و نداشنتن ضنمانت   ، تحت عنوان الگوهاي برتر تدریس و اقدام پژوهی و ... و به دليل مداوم نبودن ب

به روش سخنرانی ، دشواریهاي بكار  دبيراندیگر و عادت  دبيرانمبدع و نوآور با  دبيراناجرایی و عدم تفاوت 

گيري روشهاي جدید و صدها دتیل دیگر هنوز تغيير قابل توجهی در روشهاي تدریس دبيران مشاهده نشده 

 يدانش آمنوز را بنرا   نكهیا يطرح برا نیایگر است . طوري كه ولی در طرح هميار معلم به گونه اي داست . 

بنه   اسنت .  يمهلنو  و ضنرور   اريرغبنت بسن   جادیو ا يريادگیدر  قيتعم يو برا دیورود به جامعه آماده نما
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بنه   تين رغ جناد یا يبهتر است. و برا نديبنش ريدر ذهن فراگ ياگر علوم بصورت ملموس و كاربرد طریقی كه

 داشته باشد  يشتريب ريآموزش استفاده گردد تا تاث يمساتن برااز ه دیبا يريادگی

و مهنارت   یكنه در مرحلنه شنناخت    یدروس ستیبا یمعلم م يريادگی تیریدر كتا  مد سیویبه گفته د بنا

 ميتن  ياعضنا  سیهمسناتن و تندر   يو با همفكنر  یو بصورت اكتشاف یگروه تيدر فعال  رد؛يگيقرارم یذهن

 ن نائل گردد. بصورت آموزش فعال به آ

 يورود به جامعه را محور ها يبرا ريو آماده شدن فراگ سیو تنوع درروش تدر يريادگی قيطرح تعم نیا در

 طرح اعالم كرده است.  نیا یاصل

 یمن  یهر بخنش رابنه كسن    ميكن یم ميتقس ییخو  است كتا  را به بخش ها اريبس این طرح به دتیلی  

بنا  معلنم   تین از كتنا  كنتنرل كنند ؛ در نها    ميكن یمامور م نمایندهوان رابعن یكیتا كنفرانس دهد و  ميده

 نین كنند ا  یم كسانیدهد و نقاط قوت و ضعف را  یم نهایت دقت موضوعات ارائه شده را مورد بررسی قرار 

و سنوال طنرح كنند و ورقنه را خنودش       رديهفته از كالس امتحان بگ خرآ اری؛ معلم  كامل سیشود تدر یم

 همسال به همسال ....  سیشود تدر یم نینمرات را به معلم ارائه دهد ؛ اكند و  حيتصح

كنه در   یداشته باشنند. وقتن   ادیمناسبات ز شیكه دانش آموزان در آموزشگاه  با رفقا و آموزگاران خو دیبا  

و بنه  مبذول نگنردد   اتيو ادب خیبه منافع تار یتیعنا نیتوجه شود و كمتر ديفقط به مواد مف یليبرنامه تحص

كنودك در   یعن يو طب یذاتن  يو قنوا  هنا شاگرد توجه نگردد ...آموزگار قادر به ظهور اسنتعداد   یذات التیتما

 مشاركت داد ...  يريادگیرا در امر آموزش و  ريفراگ دیاجتماع و گروه نخواهد شد و... با

 توصيف وضع موجود

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

ریس اینجانب سكوت را رعایت می كردند دهنگام ت دارم و آنهابا اینكه دانش آموزان خو  و منظمی  هستم.
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بودن و  شب امتحانیو  دینی درس  مهم نبودن، عده اي از آنها به دليل زمينه ي ذهنی كه داشتند ؛ اعم از 

ر هم ایجاد می كردند و با یك حالت تلقينی همه ي كالس اعتراف ... تأثير زیادي در ذهن دانش آموزان دیگ

درس داشتند و نمرات آزمون آنها بسيار پائين تر از حد انتظار من بود . و داننش آمنوزان بنه     بی انگيزگیبه 

انگيزه اي براي خواندن دروس حفظنی ننداریم و بسنيار اظهنار بنی      مدیر دبيرستان مراجعه كردند و گفتند : 

  مسائل من از  پسر. همچنين خانواده هاي آنها نيز اظهار می كردند كه ؛ چرا و كم توجهی می نمودندعالقگی 

. تعدادي هم خيلنی  زیاد سر در نماورد و بيشتر به خواندن آن در شب امتحان بسنده می كند ؟ دینی درس 

 درس    قبنول خودشنان قيند    هبن  بی انگيزه بودند و هنگام تدریس ممكن بود به فعاليتهاي دیگر بپردازند . و

را زده  بودند . و در نهایت این مشكل مرا بسيار ناراحت كرد و مدیر دبيرستان نيز موضوع را با منن در   دینی

. تا در نوبت اول نتيجه مهلو  حاصل  نمایم دانش آموزانبراي  امتحانات شفاهی ميان گذاشت كه اقدام به 

نيز باعنث بنات رفنتن     امتحان پی در پیي گذشته داشتم و می دانستم اي كه از سال ها آید . و من با تجربه

ات در اختينار آنهنا قنرار منی گينرد      و فقط یك سري مهالب به صورت محفوظآنها نمی شود  عالقه و انگيزه

 ميتنه هدف نظام تعلن  ایسئوال به جاست كه آ نیاكنون اتصميم گرفتم راه حلی براي این معضل پيدا كنم . 

تنهنا انباشنته    یانتظار جامعه، از نظام آموزش ایبه دانش آموزان است؟ آ یكتب درس ينتقال محتواا تيو ترب

 تين نه آنچه مهم است، ترب ایاست در ذهن دانش آموزان  یموجود در كتب درس ميكردن اصهالحات و مفاه

پنرورش   رشند و  يمهلنو  در مدرسنه بنرا    یهن يجو و مح جادیا یعنیاست.  آموزاندانش  یو اسالم حيصح

بنه داننش آمنوز     یاسنالم  يآموزش آدا  و ارزشها ت،ينهفته و شكوفا كردن قوه ابتكار و خالق ياستعداد ها

 شوند. تيجامعه ترب يسازنده برا يافراد یكاف یقبل یاست تا با آمادگ

شنهروندان سنازگار، سناختن و پنرداختن      تين و ملحنو  باشند، ترب   تين و ترب ميدر هر نظام تعلن  دیبا آنچه»

پنر  0« شناسناند.   یرا من  یاست كه ابعاد وجود مختلف جهان هست یسالم، انتقال علوم و معارف يتهايشخص
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آنچنه در نظنام    سنفانه واضح است كه انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نه هندف. لكنن متأ  

 در كتابهاست!شود تنها انتقال دانش و معارف موجود  یقلمداد م یما به عنوان هدف اصل یآموزش

 اهداف گزارش :

 هدف اصلی :

 چگونگی استفاده از طرح هميار معلم در افزایش دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل ضعف دانش آموزان در یادگيري -6

 بكاربردن روش طرح هميار معلم در افزایش سهح علمی دانش آموزان -0

 مقایسه با شاخص :

 تفاده از طرح هميار معلم سهح علمی آنها بات باید برود .در مقایسه با شاخص ، دانش آموزان با اس

 

 نحوه ي شناخت مسئله :  

بعد از چندین جلسه تدریس و ارزینابی كلنی كنالس بنه اینن نتيجنه رسنيدم كنه اكثنر داننش آمنوزان بنه             

ی هاي خود در كالس اكتفا می كنند و در خارج از كالس هيچ تالشی براي یادگيري بيشتر انجام نم آموخته

 دهند . بهمين خاطر سؤال هایی در ذهنم ایجاد شد : آیا در روش تدریس بنده اشكالی وجود دارد ؟ 

آیا دانش آموزان به درس عالقه ندارند ؟ براي یافتن پاسخ سؤالهاي خود مسنئله را بنا دیگنر دبينران مهنرح      

كننند و از   رین و تكرار نمنی نمودم ، اكثریت آنها مهرح كردند كه دانش آموزان درس هایشان را در خانه تم

ان پاسنخ دهنند .   دبيرسؤاتت  نمایند ، سپس بهمی خواهند كه در كالس فرصت دهد تا آن ها مهالعه  دبير

بهمين خاطر دریافتم كه اشكال در روش تدریس بنده نيست و اصنوتً داننش آمنوزان افنرادي راحنت طلنب       
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نينز ینك جلسنه در كنالس آن هنا حاضنر شندند و         هستند . مسئله را با مدیر مدرسه مهرح نمودم ، ایشان

 برایشان درباره ي اهميت مسئله صحبت كردند . ولی این كار هم نتيجه اي نداشت . 

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

ی مهرح نمودم تا علت عدم عالقه ي آنها به مهالعه  آموزشی خود و مهالب كتا  و مشكالت خودشان سواتت

پرسنش هناي زیناد كالسنی و قنرار هناي       از   را ریشه یابی كنم ولی از پرسشنامه هم چيزي دستگيرم نشد 

 استفاده كردم ولی باز هم سودي نداشت .  امتحانی

، روشنهایی كنه    براي سنجش ميزان یادگيري آنها چند جلسه از روش هاي دیگنر تندریس اسنتفاده نمنودم    

موجب یادگيري بيشتر دانش آموزان در كالس و فعاليت بيشتر آن ها می شد . مشناهده كنردم كنه مينزان     

یادگيري آنها در كالس در سهح باتیی است و اگر روشی را انتخا  نمنایم كنه آن هنا خودشنان در كنالس      

  فعاليت نمایند نتيجه بهتري خواهم گرفت .

  در حين روش سخنرانی نمودار نمرات دانش آموزي

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرعالیت آموزشی ارزشیابی از ف                                 

1

2

3
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 مواد درسی هر جلسه خود را در اول ساعت مشخص می كرد. هدفهاي ریز -6

  مخالفكامال -4            %41/00 مخالف-3           % 13/65 كامال موافق -0          % 56/52 موافق -6

03/66% 

 سر وقت وارد كالس می شد و تا آخر وقت در كالس باقی می ماند. -0

 كامال مخالف -4               %00/3مخالف -3%           36/60 كامال موافق -0          %33/33 موافق -6

21/6% 

 همه وقت كالس را صرف فعاليت هاي اموزشی می كرد و اتالف وقت نمی كرد. -3

 كامال مخالف -4    %          84/66 مخالف-3           %19/35 كامال موافق -0          %06/04 افقمو -6

84/66% 

در آغاز هر درس تازه ابتدا كليات آن درس را مهرح می كرد سپس به بحث و معرفی جزئيات آن درس  -4

 -4             %36/06مخالف -3            %63/01كامال موافق  -0         %13/34موافق  -6اقدام می كرد.

 %51/66 كامال مخالف

 بعد از خاتمه درس به خالصه كردن اصول كلی مهالب بحث شده و نتيجه گيري از آنها می پرداخت. -5

 كامال مخالف -4             %68/33مخالف -3            %25/06كامال موافق  -0         %36/06موافق  -6

65/03% 

 مختلف آموزشی متنوع می ساخت.یس خود را با استفاده از روشهاي تدر -6

 كامال مخالف -4           %  63/30مخالف -3          % 06/05كامال موافق  -0         %94/68موافق  -6

65/03% 

 نكات مهم و اصول كلی مهالب درسی بر روي تخته می نوشت. -1

 كامال مخالف -4             %36/06مخالف -3%                42ق كامال مواف -0         %06/05موافق  -6

40/8 % 

 و در تدریس ابهامی باقی نمی گذاشت. در لفافه سخن نمی گفت -8
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 كامال مخالف -4            %82/05مخالف -3          %48/35كامال موافق  -0         %95/01موافق  -6

92/60% 

 نش آموزان با دقت گوش می داد.به سواتت و اظهارات دا -9

 كامال مخالف -4            %89/61مخالف -3          %      42كامال موافق  -0         %84/36موافق  -6

06/5  % 

 2درس خود را منظم و با روال منهقی ارائه می داد -62 

 كامال مخالف -4            %28/06مخالف -3          %63/39كامال موافق  -0         %28/06موافق  -6

86/62%  

 من در هر جاي كالس كه می نشستم می توانستم صداي او را بشنوم -66 

كامال مخالف  -4            %86/62 مخالف-3          % 18/59كامال موافق  -0         %     05موافق  -6

34/4% 

 بود. دمنبه نظر من نسبت به این درس عالق -60

كامال مخالف  -4           %64/69مخالف -3          %68/44كامال موافق  -0         %96/36موافق  -6

05/4% 

 تكاليف و اوراق امتحانی را به دقت تصحيح می كرد و به سرعت به ما باز می گرداند. -63 

كامال مخالف  -4           %51/36مخالف -3          %94/68كامال موافق  -0         %65/03موافق  -6

36/01% 

 روش كار او مرا به موضوع درس عالقه مند می كرد. -64 

كامال مخالف  -4           %94/68مخالف -3          %84/36كامال موافق  -0         %06/05موافق  -6

94/68% 

 وقتی جوا  سوالی را نمی دانست و یا اشتباهی می كردآن را می پذیرفت. -65 
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كامال مخالف  -4           %92/60مخالف -3          %55/36كامال موافق  -0         %05/30موافق  -6

80/66% 

 تكاليفش به فهم بيشتر من از مهالب درس كمك می كرد.  -66

كامال مخالف  -4           %65/03مخالف -3          %88/06كامال موافق  -0         %86/42موافق  -6

62/8 % 

 در این درس بر كليه مهالب تدریس شده را به خوبی در بر می داشت. امتحان او-61

كامال مخالف  -4           %43/02مخالف -3          % 65/03كامال موافق  -0         %48/35موافق  -6

43/02% 

 به تقاضاي من براي روشن شدن اشتباهاتم در ورقه امتحانی توجه می كرد. -68 

 كامال مخالف -4           %62/00مخالف -3          % 36/06كامال موافق  -0         %48/35موافق  -6

18/65%  

 لحن صداي خود را مناسب با اوضاع و احوال كالس تغيير می داد. -69 

كامال مخالف  -4           %95/65مخالف -3          %62/35كامال موافق  -0         %09/38موافق  -6

63/62% 

 اد  و نزاكت كالس را حفظ می كرد. -02

كامال مخالف  -4           %02/61مخالف -3          %28/44كامال موافق  -0         %52/06موافق  -6

02/61% 

  02ن  63ن  6رسم نمودار هسيتوگرام در مور سواتت 
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 د . ن هدف هاي زیر مواد درسی هر جلسه خود را در اول جلسه مشخص ميكر 6
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است ودقت  یسمهالب در يريوتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگ ياريهوش جادیا

سنهح   شیافنزا  يبنرا  انين معلمنان ومرب  نیگردد.بنابرا یدردانش آموزان م فيضع يريادگیوتوجه كم سبب 

رابنه مهالنب    انتوانند توجنه داننش آمنوز    یمختلف،م يروروشهايتوجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تداب

دار كنردن   ید.معنكنن  يمحنرك رابناز   كین درس،نقنش   ددركالسین معلنم با  قتي.درحقندیجلب نما یدرس

وهمه  كسانینگاه كردن  ليمعلم ازقب يمهالب وگفته ها،رفتارها یوآسان یاسختیوسهولت  یدگيچيمهالب،پ
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ودقنت داننش آمنوزان     هتوجن  ميتخته،همه به طورمستق يمعلم بررو ينوشته ها تيفيرامخاطب قراردادن،ك

ودقت دردانش آموزان آن  جادتوجهید بعدازاتوان یم یرآموزشيدهد.معلم بااستفاده ازتداب یم رقراريراتحت تأث

وآمنوختن   يريادگین عالقه دانش آموزان نسبت بنه   ادبودنیازی گركمید ي.ازسودیرادرسهح مهلو  حفظ نما

داننش   يريادگین هنا ارتبناط دارد.تجنار      موضنوع  نیبه تجار  آنها دربرخوردباا یمختلف درس يموضوعها

 یتصنورات  جادیباشد، سبب ا یدرپ یپ يشكست ها ایها  تيبه صورت موفق یمختلف وقت يآموزان دردرسها

 يآنهارادررابهه باموضنوع هنا   زهيانگ یشودوحت یمختلف م يموضوع ها يريادگیبا هادررابههیينسبت به توانا

مهالنب مشنابه بامهالنب     يريادگیآموز معتقد باشدكه درگذشنته،در  نشدهد.اگردا یم رقراريمشابه،تحت تأث

 نین آمنوزد، امنا اگنر بنه ا     یفراداده وآنها رام دگوشیودقت به مهالب جد ياعالقمندموفق بوده است ب دیجد

مهالب مشابه درگذشته منجنر بنه شكسنت     يريادگی زمانندين دیمهالب جد يريادگیباشدكه  دهياعتقاد رس

ابتندا   یمثبنت ومنفن   يهنا  زهيانگ نیآن مهلب ازخودعالقه نشان نخواهد داد.ا يريادگی هخواهد شد،نسبت ب

  یگسنترش من   ،یامنفین تجار  مثبنت   شیخاص درمدرسه هستند،اما باافزا يخص ومحدود به موضوعهامش

مدرسنه خصوصناً    طي. اگر تجار  داتش آمنوزازمح رنديگ یكه تمام دروس رافرام رونديم شيوتا آنجا پ ابندی

 تيين درمدرسنه باشند،تجار  احسناس موفق    اقنت يول یسنتگ یاز وجودشا یحناك  یلينخست تحص يسالهادر

تجنار    نیبرا هيقادرخواهد بود باتك يفرد نيخواهد شد.چن زتكرارين یآت ياعتماد به نفس درسالها شیوافزا

بربحنران   یدهند وبندون تحمنل سنخت     ميخنودتعم  یواقعن  یآن رابنه زنندگ   ليتحصن  نيزدرحين آم تيموفق

 یوختنه من  كه در مدرسه آم یستگیوشا اقتياحساس ل نیغلبه كند.ا یددرزندگیشد يها ا،فشارهاواسترسه

شكسنت   گر،تجنار  ید ياسنتفاده كند.ازسنو   يا نانهيواقع ب يسازددرحل مسائل ازروشها یراقادرم يشود،و

 تازاحسناس حقنار   یعالئمن  جناد یدرمدرسه درداننش آمنوزان سنبب ا    ليتحص انيسال یط یستگیوعدم شا

 گذارد یرميتأث زيخارج ازمدرسه ن يايشودوبرارتباطات آنها دردن یم یشانیوپر ینيوخودكم ب
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 اقدام و اجراي راه حل هاي پيشنهادي  "

با توجه به اطالعاتی كه از روحيه دانش آموزان داشتم ) تزم به ذكر است یك جلسه دعوت از اوليا داشنتم و  

در خانه  دینی مسائل  با آنها در رابهه با فرزندانشان سؤاتتی پرسيدم و كامال به وضع وقت گذاشتن آنها براي

از روش هميار معلم استفاده نمایم. بنا بر اینن اینن اقندام را سنرحوله فعالينت      تصميم گرفتم  مهلع بودم ( .

  كالسی خویش قرار دادم.

براساس آخرین یافته هاي علمی دانشمندان تعليم و تربيت مثل جان دیوئی و... براي یادگيري بهتر وعمينق  

ن را در یادگيري مشناركت دهيم.بنراي مشناركت و    تر در دانش آموزان بهتر است آنان را فعال بارآورده و آنا

افزایش یادگيري در آموزش هاي مدرسه، استفاده از شيوه هاي تحقيق و پنژوهش بنيش از سنایر شنيوه هنا      

توصيه و تاكيد شده است. معلم باید در نقش راهنما، هدایت گر و دوسنت صنميمی داننش آمنوزان باشند و      

ید اما امروز فاصله بين معلم با دانش آموزان از نظر فكنري، تجربنی ،   زمينه رشد و خالقيت آنان را فراهم نما

روانی ، شناختی و عاطفی مانع ارتباط نزدیك وتعامل آنان با یكدیگر شده است و لذا معلم و داننش آمنوزان   

نسبت به یكدیگر احساس بيگانگی دارند و بعضا عدم تعامل صحيح و صميمی منجر به تنفر آننان از یكندیگر   

و فضا و محيط آموزشگاه ها )مدارس( را تبدیل به یك فضاي بدبينی ونامساعد براي طرفين كنرده كنه    شده

عالوه بر عدم رشد شكوفایی استعداد دانش آموزان، در تربيت صحيح اسالمی آنان ناموفق جلوه گر می شود. 

دبير حوزه ستادي وزارت لذا بيش از هر زمان دیگر طرح هميار معلم احساس می شود كه با سياستگذاري و ت

 آموزش و پرورش و عملياتی و اجرایی نمودن آن در مدارس امكان پذیر خواهد بود.

 تعریف هميار معلم:        

با هدایت و راهنمایی معلمان، دانش آموزان قوي از نظر علمی )زرنگ( دانش آمنوزان ضنعيف كنالس را         

و مشاركت، آنان را به سهح قابل قبولی ارتقا داده تا آنها بنه  كمك و تحت پوشش قرار داده و با تمرین،تكرار 
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سهح علمی متوسط در كالس برسند. براساس این طرح معلم با شناخت و سازماندهی دانش آموزان كنالس  

می تواند از توانمندي هاي فكري و علمی دانش آموزان معندل بناتدر جهنت تقوینت دروس داننش آمنوزان       

اسایی دانش آموزان می تواند براساس معدل، استعداد و توان مالی آنان باشد. امروز ضعيف استفاده نماید. شن

طرح هميار معلم در حوزه هاي علميه از طریق طلبه ها به صورت مباحثه و مذاكره صورت می گيرد و تقریبا 

ركت دانش موفق بوده و هست. عالوه بر نگرش دینی و مذهبی در دنياي امروز، فراهم كردن زمينه هاي مشا

آموزان در برنامه هاي تربيتی مثل مراسم صنبحگاهی، سنرود، مسنابقات فرهنگنی و همچننين برنامنه هناي        

آموزشی مثل نمایندگی كالس) مبصري(، حضور وغيا  و ... حتی در حوزه هاي خدماتی مثل تعناونی هناي   

شد. ایجاد زمينه هاي مشاركت آموزشگاهی، نظافت مدرسه و ... در دنياي معاصر، متداول و درحال اجرا می با

تربيتی جهت تكوین شخصيت آنان و داشتن روحيه مسئوليت پنذیري   -دانش آموزان در حوزه هاي آموزشی

 و انتقاد پذیري و تعاون وهمكاري یكی از سياست ها و اهداف وزارت آموزش وپرورش می باشد

 مزایاي طرح هميار معلم:        

 دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعيف. جلوگيري از افت تحصيلی -6    

 ایجاد روحيه تعاون، همكاري و احساس مسئوليت در دانش آموزان.  -0    

كاهش حجم كاري، كالسی و درسی معلم و استفاده بهينه از فرصت به دست آمنده جهنت هندایت و     -3    

 راهنمایی دانش آموزان.

وان یك سوم از برنامه ها و فعاليت هاي كالس را كناهش  كاهش هزینه هاي دولت. با این روش می ت -4    

 داده و از طریق دانش آموزان عملی نمود.

كاهش نيروي انسانی در مدارس، به طوري كه حدودا یك سوم معلمان جاي خود را به دانش آمنوزان   -5    

 واگذار می نمایند.
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 ن.احساس شخصيت، بالندگی، خالقيت و نوآوري در دانش آموزا -6    

 یادگيري بهتر و موثرتر همراه با صميمت و نشاط دردانش آموزان همسن و سال.  -1    

تعامل بهتر و بيشتر دانش آموزان با یكدیگر در راستاي اهداف مشخص و در نهایت ارتقناي تحصنيلی    -8    

 به جاي اتالف وقت. 

ل به صنورت اینترنتنی، تلفننی و ینا در     انعهاف و استمرارآموزش و یادگيري. عالوه بر مدرسه، در منز -9    

 پارك و سایر اماكن آموزشی و تفریحی مثل فرهنگسراها و...

 افزایش مشاركت و همكاري اوليا با یكدیگر و توجه بيشتر آنان به سرنوشت همه دانش آموزان . -62    

شكوفایی استعدادهاي پویایی و خود جوشی همه دانش آموزان در یك رقابت سالم وسازنده و رشد و  -66    

 همه دانش آموزان و نه یك عده خاص .

 فرهنگ سازي و نهادینه شدن مشاركت دانش آموزان در همكاري و همياري یكدیگر .-60    

 ویژگی هاي طرح هميار معلم )پيشنهادها(:        

 می تواند در مدارس پنجم و ششم ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسهه باشد. -6    

 می تواند به صورت آزمایشی در یك پایه یا یك درس و یا در یك استان باشد. -0    

 كتب درسی طوري طراحی و تنظيم شود كه زمينه هاي مشاركت آنان را فراهم نماید. -3    

 آموزش هاي تزم به معلمان داده شود. -4    

 از تجار  سایر كشورهاي پيشرفته جهان استفاده شود. -5    

مكانات تعاملی )آموزش از راه دور( مثل امكانات اینترنتی و الكترونيكنی در مدرسنه و مننزل فنراهم     ا -6    

 گردده 

 نمره دانش آموزان براساس گروهی محاسبه و در كارنامه آورده شود. -1    
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 ابتدا در مجتمع هاي آموزشی) با توجه به داشتن امكانات تزم( آزمایشی و اجرایی شود. -8    

از كالس ششم ابتدایی سال جاري شروع شود البته می توان از كالس هاي باتتر بنراي كنالس هناي     -9    

 پایه پایين تر استفاده كرد.

 از طریق انجمن اوليا ومربيان آموزش هاي تزم و اطالع رسانی به اوليا صورت گيرد. -62    

 .. هماهنگی و همكاري شود.با ارگان ها و سازمان هاي ذیربط مثل صدا و سيما و . -66    

 این طرح می تواند كالسی و یا براساس پایه هاي تحصيلی باشد. -60    

 مراحل اجراي طرح:    

دانش آموزان از بين این افراد كسانی كه فعال بوده و تواننایی مندیریت كنالس و تفهنيم     از بين  دیابتدا با   

 یتی مشخص كرد.درس را داشته باشند  را به عنوان هميار معلم تقو

نموده و با كمك هميار معلم تا آنجنا كنه   دارند را مشخص  توجه و انگيزه كه نياز به   یدانش آموزان       -0

 ممكن بود روي انگيزه و یاد گيري آنها كار كردم.

 نقاط قوت اجراي طرح

 كاهش افت تحصيلی    -6

ی دارد از لحا  سنی به هم  نزدیك ترند پس در این طرح هميار و دانش آموزي كه نياز به تقویت درس   -0

رابهه انها صميمانه تر است و زبان هم را بهتر درك می كنند و دانش آموز ضعيف از این كه اشكال خود نزد 

 نفس دانش آموز نيز می شود.   بهمهرح كند ابایی ندارد, همين عامل باعث اعتماد "هميار معلم تقویتی "

امر نيز براي هميار معلم نقش تقویت كننده  و افزایش اعتمناد بنه نفنس را بنه      تدریس و درآمد زایی این-3

 .داردهمراه 

 آموزشگاه نيز به یك محيط فعال و با نشاط تبدیل می شود.-4
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 روش ابداعی جدید :  "

انتخا  كردم و مبحث   دانش آموزان كالس را به گروههاي چهار نفري تقسيم كردم و یك فصل از كتا  را 

مختلف را نيز به تعداد گروهها تقسيم نمودم و هر جلسه یك گروه كار تدریس را به عهده می گرفنت و  هاي 

ضمن هميار معلم نيز همكناري دقيقنی روي اینن مباحنث     قسمتهاي مشكل تر به دو گروه اختصاص یافت  

 داشت.

 وظایف گروهها :  "

 ها وظایف آنها را مشخص نمودم .بعد از گروه بندي دانش آموزان و تقسيم مهالب درسی بين گروه

درست منی كردنند و مهالنب را     power point* گروهها به ترتيب باید مهالب مشخص شده را به صورت 

 كردند .  بين خود تقسيم كرده و با هماهنگی همدیگر درس را براي دانش آموزان دیگر كالس تدریس می

 . * همه ي اعضاي گروه باید در تدریس مشاركت می كردند 

* تمام مهالب درس حتی قسمتهاي براي مهالعه آزاد و تمرین و فعاليت هاي مرتبط به آن قسنمت توسنط   

 گروه در كالس توضيح داده می شد . 

* سپس گروه ارائه كننده درس از دانش آموزان ، آزمون كتبی به عمل می آوردند به گونه اي كه سواتت به 

 شده بود .  مهرح  power pointدنبال برنامه درسی 

 طراحی شده و بارم بندي شده بود .  power point* بعد از پایان آزمون پاسخ سواتت نيز با همان برنامه 

 وظایف سایر دانش آموزان  "

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

 بعد از اتمام درس بپرسند .  * اشكاتت خود را یادداشت كرده و

مهالعه ي به صورت همياري و گروهی ، در گروه خودشان به آزمون كه توسط گروه ارائه دهنده  62* بعد از َ

 طراحی شده پاسخ دهند . 
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 * پاسخ به آزمون ابتدا به صورت انفرادي و سپس به صورت گروهی انجام می شد . 

 موزان . * اصالح كردن اوراق آزمون توسط دانش آ

 :  دبيروظایف  "

 * دقت در رفتار دانش آموزان و كنترل آنها 

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

 * رفع اشكاتت دانش آموزان قبل از تدریس 

 * ارائه راهنمائی هاي تزم بعد از تدریس و توضيح ابهامات احتمالی 

 گروهها  * دادن امتياز مثبت متناسب با فعاليت

 * تشویق گروههاي برتر 

بدین ترتيب به طور خالصه می توان گفت در روش جدید یك گروه از دانش آمنوزان درس را تندریس منی    

نمودند و گروههاي دیگر با دقت به توضيحات آن ها توجه می كردند و اشكاتت درسی توسنط خنود داننش    

اي داشتم و در موارد تزم راهنمنایی هنایی را    هدهر می گرفت . و بنده فقط نقش مشاآموزان مورد بحث قرا

 جهت رفع نواقص ارائه می نمودم . 

 

 نتایج حاصل از اجراي روش جدید  "

به گونه اي كه مشاهده كردیم ، هر گروه در هر جلسه موظف بود یك قسمت از مبحث درسی را مهالعه و به 

شركت می كردند .  مام افراد گروه در تدریسنماید و تبه كالس ارائه دهد و تدریس  power pointصورت 

مثالً یك نفر در مورد كارصحبت می كند ، یك نفر فرمولهاي مربوط به آن را توضيح می دهد و بر كنار آنهنا   

نظارت دارد و یك نفر به سواتت و اشكاتت دانش آموزان پاسخ می دهد . با این تقسيم كار مهالعه ي ینك  

د . بهمين دليل دانش آمنوزان بنا همكناري یكندیگر منی توانسنتند مينزان        مبحث كار سخت و دشواري نبو
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یادگيري خود را بيافزایند و اوقات بيكاري مضاعف در منزل براي آنها ایجاد نمی شود به اینن ترتينب نتنایج    

 عبارتند از : 

 * افزایش اشتياق و عالقه ي دانش آموزان به یادگيري مهالب كتا  

 ن یعنی اضهرا  و نگرانی و ترس امتحامنفی * كاهش آثار 

 * ميل به رقابت در ميان گروهها و یادگرفتن طرح كردن سوال و حل كردن سواتت متنوع و بيشتر 

 * دقت در جزئيات كتا  و بحث و بررسی مهالب كتا  

 * مشاركت دانش آموزان در امر یاددهی ن یادگيري و از بين رفتن احساس خستگی جهت حضور در كالس 

 ضور دانش آموزان در كالس با شور و نشاط و اشتياق خاص * ح

 * جذا  شدن مهالب درسی براي دانش آموزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ضعف

باتخره به دنبال هر طرحی مشكالت و موانعی وجود دارد ولی بعضی از مشكالت در آینده به سود و منفعنت  

 ل مشكالت و موانع را دارد . نظام آموزشی است . ولی به نظر من این طرح حداق

1

2

3
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چرا كه در طرح همياري درهر جلسه تایپ كردن سواتت و تكثير آن مشكالت هزینه اي را به همنراه دارد ،  

 powerولی در این روش نيازي به تكثير سوال و مصرف كاغذ نيست ، چرا كه سواتت آزمنون بنه صنورت    

point  . روي پرده نمایش داده می شود 

ر دانش آموزان قرار می گيرد و تنها مشكل كوچكی كه این طرح ممكن است داشته باشد ، مجهز و در اختيا

نبودن بعضی از مدارس به سيستم ویدئو پروجكشن اسنت كنه آن هنم در منورد دبيرسنتانهاي داخنل شنهر        

 امروزي بعيد است . 

آمنوزش   نند یما در فرا فهيكه وظ ديباور رس نیبه ا دیعلوم و فنون  با شرفتيبا توجه به پ یآموزش يتهايفعال

 يو چگونه آموختن را به شاگردان آموزش داد. آر دنيشیچگونه اند دی. با ستين یعلم يتهايتنها انتقال واقع

كسنب تجنار  و    ننه يزم یموزشآ طيدرست مح یو با سازمانده ميرا بوضوح مشخص كن یاگر هدف آموزش

 يخود به خود صنورت خواهند گرفنت .لزومنا در راسنتا      يريادگی میرا فراهم ساز یآموزش يتهايفعال ياجرا

بهنور منداوم و    يروز افزون دانش امنروز  شرفتيهمگام و همزمان با پ دیبا زيمعلم ن یهدف متعال نیتحقق ا

 ییبه مهلو  نها دنيرس ي.و برا اموزديب يريادگیسهح  شیرا به منظور افزا سیتدر نینو يمستمر روش ها

 یكننون  يايدر دن رسدي. چرا كه به نظر م رديهمكار بهره گ اروی نیو بهتر نیتنهاتراز دانش آموزان به عنوان 

را  تين موفق يباهم قلنه هنا   اريمعلم و شاگرد همگام و هم دیبا يعقب نماندن از غافله پرشتا  تكنولوز يبرا

 . ندیمايبپ

 نتيجه گيري

اسنت بنا وجنود     دي.ام شد انيمعلم ب اريطرح هم شبرديانجام شده در پ يتهايخالصه فعال یكار گروه نیا در

معلنم   ارين هم يكالسها يبرگزار يبرا یآموزش يبهتر طرح همچون كمبود فضا يدر اجرا تهایمحدود یبرخ

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

  م؟يكن یمعلم استفاده م ارياز روش هم  چرا
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داننش آمنوز    یعلم تيو موفق يريادگیارتقا  •موجب : یمشاركت يريادگینشان داده است كه فنون  قيحقت 

 شود . یم

 شود . یدانش آموز م يحافظه  يارتقا •

 شود. یم  شانیها يريادگی يدانش آموز با تجربه  تیرضا شیافزا •

 شود. یم یدانش آموزان  در ارتباط شفاه يمهارت ها ي توسعه•

 :ریدانش آموزان است و روش كار به صورت ز يريادگی یو كم یفيك يطرح ارتقا نیا هدف

كه هر سنر گنروه در    دیو قرار برآن گرد يبهره ور شیو افزا  فيدانش آموزان ضع يريادگیمنظور ارتقائ  به

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

 یدر برخن  توانند يخود سنرگروه هنم م   یعنیمتقابل باشد  يريادگی كی يريادگی نیو در ضمن ا رديده بگعه

درس   حيعهنده دار توضن   ییاعضا بخواهد در صنورت تواننا   ریگروه عمل كرده و از سا ریز كیاوقات در نقش 

 پرسش و پاسخ باشد . ایو  نیتمر

 

 یمختلف ياز روشها یگروه تياحساس مسئول شیو افزا اعضا گروه انيدر م یكار گروه زهيانگ جادیا يبرا

 :میاستفاده كرد

 مداوم و مستمر كار دانش آموزان یابیارز -6

 یو بررسن  "در صورت امكنان  "درس  يجلسه ها  شتريدر ب فياز دانش آموزان ضع ريپرسش و پاسخ دب -0

 یدرس تيوضع

 مربوطه( ري)توسط دب .يآزمون ها انیدر پا یشرفتيدانش آموزان پ یكالم قیتشو -3

 طرح. انیفعال در پا يسرگروهها يبرا يزیدر نظر گرفتن جوا -4

 ارين هم يدانش آموزان از شركت در كالسنها  یتمام بایكه تقر دهديطرح در  سه ماه گذشته نشان م یابیارز

 به ادامه مداوم و مستمر طرح را دارند لیبودند و تما یمعلم راض

 باشد: یم لیح ذمعلم بشر ارانيطرح هم اهداف
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 ریاز سنا  یدانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع اشنكاتت درسن   یليتحص يازتوانمند يريبهره گ - الف

 دانش آموزان

 دانش آموزان یتعا مل اجتماع یفيو ارتقا ك یگروه يتهايكردن فعال نهینهاد - 

 اعتماد به نفس تیتقو -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع 

ان ، الگوهاي تدریس ، ترجمه محمد رضا بهرنگی ، انتشارات مركز ترجمنه ، نشنر   * جویس ، بروس و همكار

  6310كتا  

  6313* شفيع آبادي ، عبداهلل ، پویایی گروهی و مشاور گروهی ، انتشارات رشد تهران 

 * بازرگان ، عباس ، اقدام پژوهی و كاربرد آن در تعليم و تربيت 

 ل * قائمی پویا ، اقبال ، پژوهش در عم

  6383* م ن فهندژ ، یادگيري پژوهش محور ، انتشارات سروش هدایت ، 

و اقدام پژوهی ، انتشارات پژوهشكده ي كاربردي  دبير* سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، 

  6383تعليم و تربيت استان 
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