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 : چكیده 

خياطر در   يك روش بسيار مفيد براي حل مشكالت در امر آموزش و پرورش می باشد به هميين  اقدام پژوهی

دبيران بايد سعی کنند خودشيان مشكالتشيان را بيا دانيش آميوزان حيل       . اين روش دبير نقش محوري دارد 

شناسند و با تيالش   زيرا آنها هستند که با دانش اموزان مواجه هستند و روحيات و استعداد آن را می. نمايند 

لی خود را با دانش آموزان رفع نماينيد  خود و به کارگيري روش هاي مختلف می توانند مشكالت موردي يا ک

 .. .متوسيهه   …دوره  …..درس دينی آموزشگاه تحقيق حاضر حاصل تالش اينجانب در حل مشكل کلی . 

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

و سيواتتی را بيه عنيوان    خودشان درس  ميی دادنيد   اظهار داشتند ؛ در سالهاي گذشته دبيران  دانش آموزان

بيه اسيتفاده از روش   اينجانب با بكار گيري روشهاي مختلف در نهايت موفيق  .  سوال امتحانی به ما می دادند

ي کم در منزل و تيالش بيشيتر در کيالس توانسيتند نتيجيه ي مهليو         شدم که آنها با مهالعه هميار معلم

ا از اين روش رضايت کامل داشتند حتی خانواده هاي آنها نيز از اين وضيعيت  بهوري که همه ي آنه. بگيرند 

و نميرات  . در آنهيا تقوييت شيده بيود      دينيی چرا که انگيزه براي درس خواندن خصوصيا  مسيا ل   . خشنودند 

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

متفاوت بودن , نمايی به دبيرستان  عالوه بر تازگی محيط و جو مدرسهبا ورود دانش آموزان از مقهع راه

از طرف ديگر به علت سهح .  باعث افت تحصيلی  در اين پايه می شود و    حجم سنگين درسها    دروس

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

 .مورد توجه قرار گيرد نتايج مثبتی خواهد داشت "هميار معلم تقويتی "ی که طرحصورت

روشيهاي  . تحقيق ميی يابيد     دبيير در نظام آموزش و پرورش هر هدف تربيتی و آموزش در نهايت به وسييله  

بيه دانيش    دبيير آموزش ، محتواي دروس موضوعهاي علمی ، الگوهاي تربيتی و رفتارها همه و همه به وسيله 

. وردار اسيت  ييي رخيياز جايگاه و نقش کلييدي ب  دبيرو از اين رو در هر تحول آموزشی . موز منتقل می شود آ

ابراين می توان گفت که آموزش و پرورش پويا در جهان متحول و مملو از دگرگونيهياي سيريع ، نيازمنيد    يبن

عليل آن پرداختيه و راهكيار     انی است که مسا ل و مشكالت را ببينند و درك کنند و به جستجويدبيروجود 

ارا ه نمايند و به تحقيق و تغيير و نوآوري رغبت و تمايل داشته و قالبهاي کهنه ي آموزشی را رها کننيد و در  

 : يك کالم می توان گفت 

ان ، معماران اصلی بناي آموزش و پرورش هستند و مصالح اصلی آن نيز کنجكاو ي ، تفكير ، پيژوهش و   دبير

ي است که مشيكالت کيالس خيود را مشياهده     دبيرپژوهشگر  دبير. در روشها و آموزشهاست  نوآوري و ابداع

کرده و پژوهش خود را با وجود مشكل آغاز کند و علت يابی آن مشكالت موجبات پوييايی نظيام آموزشيی را    

. دم در پيی حيل آن برآمي   [   دينی]بنده نيز با مشاهده ي وجود مشكل در کالس درسی خودم . فراهم نمايد 

البته تزم به ذکر است که خود دانش . ] چرا که در کالس تنها به روش سخنرانی توسط من تدريس می شد 
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دانش اميوزان در نييم سياعت اول گيوش     . [ « طبق عادت » آموزان تمايل زيادي به اين نوع آموزش داشتند 

د اين نحيوه بيراي مين معظيل     دار   دينیکه کتا  اهميتی شدند و با توجه به  می کردند و سپس خسته می

. بنا بر اين تصميم گرفتم روي بحث هميار معلم کار کرده و در کالسم از هميار معلم استفاده کينم .  شده بود

اميد است با اداميه ي ايين روش   . است  توسط هميار معلم اين گزارش درباره ي نحوه ي مقابله با اين مشكل

 . نماييم ها موجبات پويايی روند آموزشی را فراهم 

 

 : بیان مسئله 

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

بعد از توليد ، قبل از اينكه به دسيت مصيرف    دينی: و اين تحوتت تا حدي است که به جرأت می توان گفت 

که نظام آميوزش  ! اما عجبا . نظريه هاي جديدي مهرح می گردند  و قوانين و. کننده برسند کهنه می شوند 

و پرورش ما از اين امر مستثنی است و همچون سدي در برابر تحوتت ايستاده و هيچ نشان و اثيري از تغييير   

را کيه از  ( سيخنرانی صيرف دبيير    )روشهاي کهن تيدريس   دبيراناکثر . و نوآوري در آن به چشم نمی خورد 

نتايج تحقيقات نشان داده اند که روش سخنرانی ، غير مفيد بوده و . خته اند را دنبال می کنند گذشتگان آمو

مانع شكوفايی استعدادها و بروز خالقيت ها در افراد می شود و آنها را تبديل به افرادي ميی نماييد کيه مغيز     

با ايين هميه هييچ    . بكار گيرند  را نمی توانند در عمل مهالباند و هيچكدام از  خود را از محفوظات پر نموده

چند سالی است که جهت تغيير ايين شييوه   . تغيير قابل توجهی در روش تدريس دبيران مشاهده نشده است 

از جمله برگزاري جشنواره ها و همايش ها و دوره هاي آموزشی ضمن خيدمت  . قدمهايی برداشته شده است 

و به دليل مداوم نبودن برنامه هيا و نداشيتن ضيمانت    ...  ، تحت عنوان الگوهاي برتر تدريس و اقدام پژوهی و
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به روش سخنرانی ، دشواريهاي بكار  دبيرانديگر و عادت  دبيرانمبدع و نوآور با  دبيراناجرايی و عدم تفاوت 

گيري روشهاي جديد و صدها دتيل ديگر هنوز تغيير قابل توجهی در روشهاي تدريس دبيران مشاهده نشيده  

 يدانيش آميوز را بيرا    نكهيا يطرح برا نياطوري که . طرح هميار معلم به گونه اي ديگر است  ولی در. است 

بيه   .اسيت   يمهليو  و ضيرور   اريرغبيت بسي   جياد يو ا يريادگيدر  قيتعم يو برا ديورود به جامعه آماده نما

بيه   تيي رغ ادجي يا يو بيرا . بهتر است نديبنش ريدر ذهن فراگ ياگر علوم بصورت ملموس و کاربرد طريقی که

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

و مهيارت   یکيه در مرحليه شيناخت    یدروسي  ستيبا یمعلم م يريادگي تيريدر کتا  مد سيويبه گفته د بنا

 ميتي  يااعضي  سيهمسياتن و تيدر   يو بيا همفكير   یو بصورت اکتشاف یگروه تيدر فعال  رد؛يگيقرارم یذهن

 . بصورت آموزش فعال به آن نا ل گردد

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

 . طرح اعالم کرده است نيا یاصل

 یمي  یهير بخيش رابيه کسي     ميکن یم ميتقس يیخو  است کتا  را به بخش ها اريبس اين طرح به دتيلی  

بيا  معليم   تيي از کتيا  کنتيرل کنيد ؛ در نها    ميکن یمامور م نمايندهرابعنوان  یكيتا کنفرانس دهد و  ميده

 نيي کنيد ا  یمي  كسانيدهد و نقاط قوت و ضعف را  یم نهايت دقت موضوعات ارا ه شده را مورد بررسی قرار 

و ورقيه را خيودش    و سيوال طيرح کنيد    رديي هفته از کالس امتحان بگ خرآ اري؛ معلم  کامل سيشود تدر یم

 .... همسال به همسال  سيشود تدر یم نيکند و نمرات را به معلم ارا ه دهد ؛ ا حيتصح

کيه در   یوقتي . داشيته باشيند   اديمناسبات ز شيکه دانش آموزان در آموزشگاه  با رفقا و آموزگاران خو ديبا  

مبيذول نگيردد و بيه     اتيو ادب خيتار به منافع یتيعنا نيتوجه شود و کمتر ديفقط به مواد مف یليبرنامه تحص



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

7 

 

کيودك در   یعي يو طب یذاتي  يو قيوا  هيا آموزگار قادر به ظهيور اسيتعداد   ...شاگرد توجه نگردد  یذات التيتما

 ... مشارکت داد  يريادگيرا در امر آموزش و  ريفراگ ديبا... اجتماع و گروه نخواهد شد و

 توصیف وضع موجود

سال است که در آموزش و پرورش در حال خيدمت   …م و هم اکنون هست …آموزشگاه  ..دبير …اينجانب 

ريس اينجانب سكوت را رعايت می کردنيد  دهنگام ت دارم و آنهابا اينكه دانش آموزان خو  و منظمی  .هستم

بيودن و   شب امتحانیو  دينی درس  مهم نبودن، عده اي از آنها به دليل زمينه ي ذهنی که داشتند ؛ اعم از 

زيادي در ذهن دانش آموزان ديگر هم ايجاد می کردند و با يك حالت تلقينی همه ي کالس اعتيراف  تأثير ... 

و دانيش آميوزان بيه    . درس داشتند و نمرات آزمون آنها بسيار پا ين تر از حد انتظار من بيود   بی انگيزگیبه 

ريم و بسييار اظهيار بيی    انگيزه اي براي خواندن دروس حفظيی نيدا  : مدير دبيرستان مراجعه کردند و گفتند 

  مسا ل من از  پسرهمچنين خانواده هاي آنها نيز اظهار می کردند که ؛ چرا . عالقگی و کم توجهی می نمودند

تعدادي هيم خيليی   . زياد سر در نماورد و بيشتر به خواندن آن در شب امتحان بسنده می کند ؟ دينی درس 

 درس    قبيول خودشيان قييد    بيه  و. عاليتهاي ديگر بپردازنيد  بی انگيزه بودند و هنگام تدريس ممكن بود به ف

و در نهايت اين مشكل مرا بسيار ناراحت کرد و مدير دبيرستان نيز موضوع را بيا مين در   . را زده  بودند  دينی

تا در نوبت اول نتيجه مهلو  حاصيل  .  نمايم دانش آموزانبراي  امتحانات شفاهی ميان گذاشت که اقدام به 

نييز باعيث بيات رفيتن      امتحان پی در پیاي که از سال هاي گذشته داشتم و می دانستم  من با تجربه و. آيد 

ات در اختييار آنهيا قيرار ميی گييرد      و فقط يك سري مهالب به صورت محفوظي آنها نمی شود  عالقه و انگيزه

 ميتنه هدف نظيام تعلي   ايسئوال به جاست که آ نياکنون ا. تصميم گرفتم راه حلی براي اين معضل پيدا کنم 

تنهيا انباشيته    یانتظار جامعه، از نظام آموزشي  ايبه دانش آموزان است؟ آ یکتب درس يانتقال محتوا تيو ترب
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 تيي نه آنچه مهم اسيت، ترب  اياست در ذهن دانش آموزان  یموجود در کتب درس ميکردن اصهالحات و مفاه

رشيد و پيرورش    يمهليو  در مدرسيه بيرا    یهي يجيو و مح  جاديا یعني. است آموزاندانش  یو اسالم حيصح

بيه دانيش آميوز     یاسيالم  يآموزش آدا  و ارزشيها  ت،ينهفته و شكوفا کردن قوه ابتكار و خالق ياستعداد ها

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

سيازگار، سياختن و پيرداختن     شيهروندان  تيي و ملحيو  باشيد، ترب   تيي و ترب ميدر هر نظيام تعلي   ديبا آنچه»

پير  0« . شناسياند  یرا مي  یاست که ابعاد وجود مختلف جهان هسيت  یسالم، انتقال علوم و معارف يتهايشخص

آنچيه در نظيام    سيفانه لكين متأ . واضح است که انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نيه هيدف  

 !ا انتقال دانش و معارف موجود در کتابهاستشود تنه یقلمداد م یما به عنوان هدف اصل یآموزش

 : نحوه ی شناخت مسئله  

بعد از چندين جلسه تدريس و ارزييابی کليی کيالس بيه ايين نتيجيه رسييدم کيه اکثير دانيش آميوزان بيه             

هاي خود در کالس اکتفا می کنند و در خارج از کالس هيچ تالشی براي يادگيري بيشتر انجام نميی   آموخته

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

آيا دانش آموزان به درس عالقه ندارند ؟ براي يافتن پاسخ سؤالهاي خيود مسيئله را بيا ديگير دبييران مهيرح       

کننيد و از   نمودم ، اکثريت آنها مهرح کردند که دانش آموزان درس هايشان را در خانه تمرين و تكيرار نميی  

. ان پاسيخ دهنيد   دبيير سؤاتت  نمايند ، سپس بهمی خواهند که در کالس فرصت دهد تا آن ها مهالعه  دبير

بهمين خاطر دريافتم که اشكال در روش تدريس بنده نيست و اصيوت  دانيش آميوزان افيرادي راحيت طليب       

کيالس آن هيا حاضير شيدند و      مسئله را با مدير مدرسه مهرح نمودم ، ايشيان نييز ييك جلسيه در    . هستند 

 . ولی اين کار هم نتيجه اي نداشت . برايشان درباره ي اهميت مسئله صحبت کردند 
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پرسشنامه اي تنظيم کردم و در مورد فعاليتهاي . به نمرات آنها مراجعه کردم و مشكل حادي مشاهده نكردم 

علت عدم عالقه ي آنها به مهالعيه    آموزشی خود و مهالب کتا  و مشكالت خودشان سواتتی مهرح نمودم تا

پرسيش هياي زيياد کالسيی و قيرار هياي       از   را ريشه يابی کنم ولی از پرسشنامه هم چيزي دستگيرم نشيد  

 . استفاده کردم ولی باز هم سودي نداشت  امتحانی

براي سنجش ميزان يادگيري آنها چند جلسه از روش هاي ديگير تيدريس اسيتفاده نميودم ، روشيهايی کيه       

مشياهده کيردم کيه مييزان     . وجب يادگيري بيشتر دانش آموزان در کالس و فعاليت بيشتر آن ها می شيد  م

يادگيري آنها در کالس در سهح باتيی است و اگر روشی را انتخيا  نميايم کيه آن هيا خودشيان در کيالس       

  .فعاليت نمايند نتيجه بهتري خواهم گرفت 

  رانینمودار نمرات دانش آموزی در حین روش سخن

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرعالیت آموزشی ارزشیابی از ف                                 

 .مواد درسی هر جلسه خود را در اول ساعت مشخص می کرد هدفهاي ريز -5

1

2

3
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 کامال مخالف -4            %47/00 مخالف-3           % 73/55 کامال موافق -0          % 51/52 موافق -5

03/55% 

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

 کامال مخالف -4               %00/3مخالف -3%           31/10 کامال موافق -0          %33/33 موافق -5

27/5% 

 .همه وقت کالس را صرف فعاليت هاي اموزشی می کرد و اتالف وقت نمی کرد -3

 کامال مخالف -4    %          84/51 مخالف-3           %79/35 کامال موافق -0          %05/04 موافق -5

84/51% 

در آغاز هر درس تازه ابتدا کليات آن درس را مهرح می کرد سپس به بحث و معرفی جز يات آن درس  -4

 -4             %35/01مخالف -3            %13/07کامال موافق  -0         %73/34موافق  -5.اقدام می کرد

 %57/55 کامال مخالف

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

 کامال مخالف -4             %18/33مخالف -3            %25/05کامال موافق  -0         %35/01موافق  -5

55/03% 

 .مختلف آموزشی متنوع می ساختتفاده از روشهاي تدريس خود را با اس -1

 کامال مخالف -4           %  13/30مخالف -3          % 01/05کامال موافق  -0         %94/58موافق  -5

55/03% 

 .نكات مهم و اصول کلی مهالب درسی بر روي تخته می نوشت -7

 کامال مخالف -4             %35/01مخالف -3      %          42کامال موافق  -0         %01/05موافق  -5

40/8 % 

 .و در تدريس ابهامی باقی نمی گذاشت در لفافه سخن نمی گفت -8
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 کامال مخالف -4            %82/05مخالف -3          %48/35کامال موافق  -0         %95/07موافق  -1

92/50% 

 .ت گوش می دادبه سواتت و اظهارات دانش آموزان با دق -9

 کامال مخالف -4            %89/57مخالف -3          %      42کامال موافق  -0         %84/31موافق  -1

01/5  % 

 2درس خود را منظم و با روال منهقی ارا ه می داد -52 

 کامال مخالف -4           % 28/01مخالف -3          %53/39کامال موافق  -0         %28/01موافق  -1

81/52%  

 من در هر جاي کالس که می نشستم می توانستم صداي او را بشنوم -55 

کامال مخالف  -4            %81/52 مخالف-3          % 78/59کامال موافق  -0         %     05موافق  -1

34/4% 

 .بود دمنبه نظر من نسبت به اين درس عالق -50

کامال مخالف  -4           %54/59مخالف -3          %18/44کامال موافق  -0         %95/35موافق  -1

05/4% 

 .تكاليف و اوراق امتحانی را به دقت تصحيح می کرد و به سرعت به ما باز می گرداند -53 

کامال مخالف  -4           %57/35مخالف -3          %94/58کامال موافق  -0         %55/03موافق  -1

31/07% 

 .روش کار او مرا به موضوع درس عالقه مند می کرد -54 

کامال مخالف  -4           %94/58مخالف -3          %84/31کامال موافق  -0         %01/05موافق  -1

94/58% 

 .وقتی جوا  سوالی را نمی دانست و يا اشتباهی می کردآن را می پذيرفت -55 
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کامال مخالف  -4           %92/50مخالف -3          %55/31مال موافق کا -0         %05/30موافق  -1

80/55% 

 . تكاليفش به فهم بيشتر من از مهالب درس کمك می کرد -51

کامال مخالف  -4           %15/03مخالف -3          %88/01کامال موافق  -0         %81/42موافق  -1

12/8 % 

 .کليه مهالب تدريس شده را به خوبی در بر می داشتامتحان او در اين درس بر -57

کامال مخالف  -4           %43/02مخالف -3          % 15/03کامال موافق  -0         %48/35موافق  -1

43/02% 

 .به تقاضاي من براي روشن شدن اشتباهاتم در ورقه امتحانی توجه می کرد -58 

 کامال مخالف -4           %52/00مخالف -3          % 35/01افق کامال مو -0         %48/35موافق  -1

78/55%  

 .لحن صداي خود را مناسب با اوضاع و احوال کالس تغيير می داد -59 

کامال مخالف  -4           %95/55مخالف -3          %52/35کامال موافق  -0         %09/38موافق  -1

13/52% 

 .ا حفظ می کرداد  و نزاکت کالس ر -02

کامال مخالف  -4           %02/57مخالف -3          %28/44کامال موافق  -0         %52/05موافق  -1

02/57% 

  02ي  53ي  5رسم نمودار هسيتوگرام در مور سواتت 

 . ي هدف هاي زير مواد درسی هر جلسه خود را در اول جلسه مشخص ميكرد  5
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 . ي اد  و نزاکت کالس را حفظ می کرد  02
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است ودقت  یمهالب درس يريوجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگ: وتوجه دردانش آموزان ياريهوش جاديا

سيهح   شيافيزا  يبيرا  انيي معلميان ومرب  نيبنيابرا .گردد یدردانش آموزان م فيضع يريادگيوتوجه کم سبب 

رابيه مهاليب    انتواننيد توجيه دانيش آميوز     یمختلف،م يروروشهايتوجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تداب

دار کيردن   یمعني .کنيد  يمحيرك رابياز   كيي درس،نقيش   ددرکالسيي معليم با  قتيدرحق.نديجلب نما یدرس

وهمه  كسانينگاه کردن  ليمعلم ازقب يمهالب وگفته ها،رفتارها یوآسان یاسختيوسهولت  یدگيچيمهالب،پ

ودقيت دانيش آميوزان     هتوجي  ميتخته،همه به طورمسيتق  يمعلم بررو ينوشته ها تيفيرامخاطب قراردادن،ک

ميوزان آن  ودقت دردانش آ جادتوجهيتواند بعدازا یم یرآموزشيمعلم بااستفاده ازتداب.دهد یم رقراريراتحت تأث

وآميوختن   يريادگيي عالقه دانش آموزان نسبت بيه   ادبودنيازي گرکميد يازسو.ديرادرسهح مهلو  حفظ نما

دانيش   يريادگيي تجيار   .هيا ارتبياط دارد   موضيوع  نيبه تجار  آنها دربرخوردبياا  یمختلف درس يموضوعها

 یتصيورات  جياد ي، سبب اباشد یدرپ یپ يشكست ها ايها  تيبه صورت موفق یمختلف وقت يآموزان دردرسها

 يآنهارادررابهه باموضيوع هيا   زهيانگ یشودوحت یمختلف م يموضوع ها يريادگيبا هادررابههيينسبت به توانا

مهاليب مشيابه بامهاليب     يريادگيآموز معتقد باشيدکه درگذشيته،در   نشاگردا.دهد یم رقراريمشابه،تحت تأث

 نيي آميوزد، اميا اگير بيه ا     یفراداده وآنها رام شدگويودقت به مهالب جد يموفق بوده است باعالقمند ديجد

مهالب مشابه درگذشيته منجير بيه شكسيت      يريادگي زمانندين ديمهالب جد يريادگيباشدکه  دهياعتقاد رس

ابتيدا   یمثبيت ومنفي   يهيا  زهيانگ نيا.آن مهلب ازخودعالقه نشان نخواهد داد يريادگي هخواهد شد،نسبت ب
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  یگسيترش مي   ،یامنفيي تجيار  مثبيت    شيرسه هستند،اما باافزاخاص درمد يمشخص ومحدود به موضوعها

مدرسيه خصوصيا     طياگر تجار  داتيش آميوزازمح  . رنديگ یکه تمام دروس رافرام رونديم شيوتا آنجا پ ابندي

 تييي درمدرسيه باشيد،تجار  احسياس موفق    اقيت يول یسيتگ ياز وجودشا یحياک  یلينخست تحصي  يسالهادر

تجيار    نيبيرا  هيقادرخواهد بود باتك يفرد نيچن.خواهد شد زتكرارين یآت ياعتماد به نفس درسالها شيوافزا

بربحييران  یدهييد وبيدون تحميل سيخت    ميخيودتعم  یواقعي  یآن رابييه زنيدگ  ليتحصي  نيزدرحيي آم تيي موفق

 یکه در مدرسيه آموختيه مي    یستگيوشا اقتياحساس ل نيا.غلبه کند یددرزندگيشد يها ا،فشارهاواسترسه

شكسيت   گر،تجيار  يد يازسيو .اسيتفاده کنيد   يا نانهيواقع ب يحل مسا ل ازروشهاسازددر یراقادرم يشود،و

 تازاحسياس حقيار   یعال مي  جياد يدرمدرسيه دردانيش آميوزان سيبب ا     ليتحص انيسال یط یستگيوعدم شا

 گذارد یرميتأث زيخارج ازمدرسه ن يايشودوبرارتباطات آنها دردن یم یشانيوپر ینيوخودکم ب

 ای پیشنهادی اقدام و اجرای راه حل ه "

تزم به ذکر است يك جلسه دعوت از اولييا داشيتم و   ) با توجه به اطالعاتی که از روحيه دانش آموزان داشتم 

در خانه  دينی مسا ل  با آنها در رابهه با فرزندانشان سؤاتتی پرسيدم و کامال به وضع وقت گذاشتن آنها براي

بنا بير ايين ايين اقيدام را سيرحوله فعالييت       . استفاده نمايم از روش هميار معلمتصميم گرفتم ( . مهلع بودم 

  .کالسی خويش قرار دادم

براي يادگيري بهتير وعمييق   ... براساس آخرين يافته هاي علمی دانشمندان تعليم و تربيت مثل جان ديو ی و

اي مشيارکت و  بير .تر در دانش آموزان بهتر است آنان را فعال بارآورده و آنان را در يادگيري مشيارکت دهييم  

افزايش يادگيري در آموزش هاي مدرسه، استفاده از شيوه هاي تحقيق و پيژوهش بييش از سياير شييوه هيا      

معلم بايد در نقش راهنما، هدايت گير و دوسيت صيميمی دانيش آميوزان باشيد و       . توصيه و تاکيد شده است
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دانش آموزان از نظير فكيري، تجربيی ،     زمينه رشد و خالقيت آنان را فراهم نمايد اما امروز فاصله بين معلم با

روانی ، شناختی و عاطفی مانع ارتباط نزديك وتعامل آنان با يكديگر شده است و لذا معليم و دانيش آميوزان    

نسبت به يكديگر احساس بيگانگی دارند و بعضا عدم تعامل صحيح و صميمی منجر به تنفير آنيان از يكيديگر    

را تبديل به يك فضاي بدبينی ونامساعد براي طيرفين کيرده کيه    ( رسمدا)شده و فضا و محيط آموزشگاه ها 

. عالوه بر عدم رشد شكوفايی استعداد دانش آموزان، در تربيت صحيح اسالمی آنان ناموفق جلوه گر ميی شيود  

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

 .پرورش و عملياتی و اجرايی نمودن آن در مدارس امكان پذير خواهد بودآموزش و 

 :تعریف همیار معلم        

دانيش آميوزان ضيعيف کيالس را     ( زرنگ)با هدايت و راهنمايی معلمان، دانش آموزان قوي از نظر علمی      

قبولی ارتقا داده تا آنهيا بيه   کمك و تحت پوشش قرار داده و با تمرين،تكرار و مشارکت، آنان را به سهح قابل 

براساس اين طرح معلم با شناخت و سازماندهی دانش آميوزان کيالس   . سهح علمی متوسط در کالس برسند

می تواند از توانمندي هاي فكري و علمی دانش آموزان معيدل بياتدر جهيت تقوييت دروس دانيش آميوزان       

اميروز  . ساس معدل، استعداد و توان مالی آنان باشدشناسايی دانش آموزان می تواند برا. ضعيف استفاده نمايد

طرح هميار معلم در حوزه هاي علميه از طريق طلبه ها به صورت مباحثه و مذاکره صورت می گيرد و تقريبيا  

عالوه بر نگرش دينی و مذهبی در دنياي امروز، فراهم کردن زمينه هاي مشارکت دانيش  . موفق بوده و هست

تربيتی مثل مراسم صيبحگاهی، سيرود، مسيابقات فرهنگيی و همچنيين برناميه هياي        آموزان در برنامه هاي 

حتی در حوزه هاي خدماتی مثيل تعياونی هياي    ... ، حضور وغيا  و (مبصري) آموزشی مثل نمايندگی کالس

ايجاد زمينه هاي مشارکت . در دنياي معاصر، متداول و درحال اجرا می باشد... آموزشگاهی، نظافت مدرسه و 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

17 

 

تربيتی جهت تكوين شخصيت آنان و داشتن روحيه مسيئوليت پيذيري    -ش آموزان در حوزه هاي آموزشیدان

 و انتقاد پذيري و تعاون وهمكاري يكی از سياست ها و اهداف وزارت آموزش وپرورش می باشد

 :مزایای طرح همیار معلم        

 .ضعيف جلوگيري از افت تحصيلی دانش آموزان بخصوص دانش آموزان -5    

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

کاهش حجم کاري، کالسی و درسی معلم و استفاده بهينه از فرصت به دسيت آميده جهيت هيدايت و      -3    

 .راهنمايی دانش آموزان

يت هاي کيالس را کياهش   با اين روش می توان يك سوم از برنامه ها و فعال. کاهش هزينه هاي دولت -4    

 .داده و از طريق دانش آموزان عملی نمود

کاهش نيروي انسانی در مدارس، به طوري که حدودا يك سوم معلمان جاي خود را به دانيش آميوزان    -5    

 .واگذار می نمايند

 .احساس شخصيت، بالندگی، خالقيت و نوآوري در دانش آموزان -1    

 . ر همراه با صميمت و نشاط دردانش آموزان همسن و ساليادگيري بهتر و موثرت -7    

تعامل بهتر و بيشتر دانش آموزان با يكديگر در راستاي اهداف مشخص و در نهاييت ارتقياي تحصييلی     -8    

 . به جاي اتالف وقت

در  عالوه بر مدرسه، در منزل بيه صيورت اينترنتيی، تلفنيی و ييا     . انعهاف و استمرارآموزش و يادگيري -9    

 ...پارك و ساير اماکن آموزشی و تفريحی مثل فرهنگسراها و

 .افزايش مشارکت و همكاري اوليا با يكديگر و توجه بيشتر آنان به سرنوشت همه دانش آموزان  -52    
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پويايی و خود جوشی همه دانش آموزان در يك رقابت سالم وسازنده و رشد و شكوفايی استعدادهاي  -55    

 .وزان و نه يك عده خاص همه دانش آم

 .فرهنگ سازي و نهادينه شدن مشارکت دانش آموزان در همكاري و همياري يكديگر -50    

 (:پیشنهادها)ویژگی های طرح همیار معلم         

 .می تواند در مدارس پنجم و ششم ابتدايی ، راهنمايی و يا متوسهه باشد -5    

 .يك پايه يا يك درس و يا در يك استان باشدمی تواند به صورت آزمايشی در  -0    

 .کتب درسی طوري طراحی و تنظيم شود که زمينه هاي مشارکت آنان را فراهم نمايد -3    

 .آموزش هاي تزم به معلمان داده شود -4    

 .از تجار  ساير کشورهاي پيشرفته جهان استفاده شود -5    

مثل امكانات اينترنتيی و الكترونيكيی در مدرسيه و منيزل فيراهم      ( رآموزش از راه دو)امكانات تعاملی  -1    

 گردده 

 .نمره دانش آموزان براساس گروهی محاسبه و در کارنامه آورده شود -7    

 .آزمايشی و اجرايی شود( با توجه به داشتن امكانات تزم) ابتدا در مجتمع هاي آموزشی -8    

شروع شود البته می توان از کالس هاي بياتتر بيراي کيالس هياي      از کالس ششم ابتدايی سال جاري -9    

 .پايه پايين تر استفاده کرد

 .از طريق انجمن اوليا ومربيان آموزش هاي تزم و اطالع رسانی به اوليا صورت گيرد -52    

 .هماهنگی و همكاري شود... با ارگان ها و سازمان هاي ذيربط مثل صدا و سيما و  -55    

 .اين طرح می تواند کالسی و يا براساس پايه هاي تحصيلی باشد -50    
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 :مراحل اجرای طرح    

دانش آموزان از بين اين افراد کسانی که فعال بيوده و توانيايی ميديريت کيالس و تفهييم      از بين  ديابتدا با   

 .درس را داشته باشند  را به عنوان هميار معلم تقويتی مشخص کرد

نموده و با کمك هميار معلم تيا آنجيا کيه    دارند را مشخص  توجه و انگيزه که نياز به   یوزاندانش آم       -0

 .ممكن بود روي انگيزه و ياد گيري آنها کار کردم

 :مزایای طرح     

 کاهش افت تحصيلی    -5

ترند پيس  در اين طرح هميار و دانش آموزي که نياز به تقويت درسی دارد از لحا  سنی به هم  نزديك    -0

رابهه انها صميمانه تر است و زبان هم را بهتر درك می کنند و دانش آموز ضعيف از اين که اشكال خود نيزد  

 .  نفس دانش آموز نيز می شود بههمين عامل باعث اعتماد , مهرح کند ابايی ندارد"هميار معلم تقويتی "

يت کننده  و افيزايش اعتمياد بيه نفيس را بيه      تدريس و درآمد زايی اين امر نيز براي هميار معلم نقش تقو-3

 .داردهمراه 

 .آموزشگاه نيز به يك محيط فعال و با نشاط تبديل می شود-4

 : روش ابداعی جدید  "

انتخا  کردم و مبحيث    دانش آموزان کالس را به گروههاي چهار نفري تقسيم کردم و يك فصل از کتا  را 

يم نمودم و هر جلسه يك گروه کار تدريس را به عهده ميی گرفيت و   هاي مختلف را نيز به تعداد گروهها تقس

ضمن هميار معلم نييز همكياري دقيقيی روي ايين مباحيث      قسمتهاي مشكل تر به دو گروه اختصاص يافت  

 .داشت
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 : وظایف گروهها  "

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

درسيت ميی کردنيد و مهاليب را      power pointگروهها به ترتيب بايد مهالب مشخص شده را به صورت * 

 . کردند  بين خود تقسيم کرده و با هماهنگی همديگر درس را براي دانش آموزان ديگر کالس تدريس می

 . همه ي اعضاي گروه بايد در تدريس مشارکت می کردند * 

براي مهالعه آزاد و تمرين و فعاليت هاي مرتبط بيه آن قسيمت توسيط    تمام مهالب درس حتی قسمتهاي * 

 . گروه در کالس توضيح داده می شد 

سپس گروه ارا ه کننده درس از دانش آموزان ، آزمون کتبی به عمل می آوردند به گونه اي که سواتت بيه  * 

 . مهرح شده بود   power pointدنبال برنامه درسی 

 . طراحی شده و بارم بندي شده بود  power pointپاسخ سواتت نيز با همان برنامه  بعد از پايان آزمون* 

 وظایف سایر دانش آموزان  "

 .دانش آموزان ديگر موظف بودند به مهالب ارا ه شده توسط گروه ارا ه دهنده با دقت گوش دهند *  

 . اشكاتت خود را يادداشت کرده و بعد از اتمام درس بپرسند * 

مهالعه ي به صورت همياري و گروهی ، در گروه خودشان به آزمون که توسط گروه ارا ه دهنده  52د از َبع* 

 . طراحی شده پاسخ دهند 

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

 . اصالح کردن اوراق آزمون توسط دانش آموزان * 

 :  دبیروظایف  "

 ر رفتار دانش آموزان و کنترل آنها دقت د* 

 نظارت بر نحوه ي تدريس و نحوه ي توجه دانش آموزان * 
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 رفع اشكاتت دانش آموزان قبل از تدريس * 

 ارا ه راهنما ی هاي تزم بعد از تدريس و توضيح ابهامات احتمالی * 

 دادن امتياز مثبت متناسب با فعاليت گروهها * 

 تشويق گروههاي برتر * 

دين ترتيب به طور خالصه می توان گفت در روش جديد يك گروه از دانيش آميوزان درس را تيدريس ميی     ب

نمودند و گروههاي ديگر با دقت به توضيحات آن ها توجه می کردند و اشكاتت درسيی توسيط خيود دانيش     

نميايی هيايی را   اي داشتم و در ميوارد تزم راه  و بنده فقط نقش مشاهده. ر می گرفت آموزان مورد بحث قرا

 . جهت رفع نواقص ارا ه می نمودم 

 

 نتایج حاصل از اجرای روش جدید  "

به گونه اي که مشاهده کرديم ، هر گروه در هر جلسه موظف بود يك قسمت از مبحث درسی را مهالعه و بيه  

. کردنيد  شرکت می  نمايد و تمام افراد گروه در تدريسبه کالس ارا ه دهد و تدريس  power pointصورت 

مثال  يك نفر در مورد کارصحبت می کند ، يك نفر فرمولهاي مربوط به آن را توضيح می دهد و بير کيار آنهيا    

با اين تقسيم کار مهالعيه ي ييك   . نظارت دارد و يك نفر به سواتت و اشكاتت دانش آموزان پاسخ می دهد 

كياري يكيديگر ميی توانسيتند مييزان      بهمين دليل دانيش آميوزان بيا هم   . مبحث کار سخت و دشواري نبود 

يادگيري خود را بيافزايند و اوقات بيكاري مضاعف در منزل براي آنها ايجاد نمی شود بيه ايين ترتييب نتيايج     

 : عبارتند از 

 افزايش اشتياق و عالقه ي دانش آموزان به يادگيري مهالب کتا  * 

 امتحان يعنی اضهرا  و نگرانی و ترس منفی کاهش آثار * 

 ميل به رقابت در ميان گروهها و يادگرفتن طرح کردن سوال و حل کردن سواتت متنوع و بيشتر * 

 دقت در جز يات کتا  و بحث و بررسی مهالب کتا  * 
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 مشارکت دانش آموزان در امر ياددهی ي يادگيري و از بين رفتن احساس خستگی جهت حضور در کالس * 

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

 جذا  شدن مهالب درسی براي دانش آموزان * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیان محدودیتها و موانع  

باتخره به دنبال هر طرحی مشكالت و موانعی وجود دارد ولی بعضی از مشكالت در آينده به سيود و منفعيت   

 . را دارد  ولی به نظر من اين طرح حداقل مشكالت و موانع. نظام آموزشی است 

چرا که در طرح همياري درهر جلسه تايپ کردن سواتت و تكثير آن مشكالت هزينه اي را بيه هميراه دارد ،   

 powerولی در اين روش نيازي به تكثير سوال و مصرف کاغذ نيست ، چرا که سيواتت آزميون بيه صيورت     

point  روي پرده نمايش داده می شود . 

ار می گيرد و تنها مشكل کوچكی که اين طرح ممكن است داشته باشد ، مجهيز  و در اختيار دانش آموزان قر

نبودن بعضی از مدارس به سيستم ويد و پروجكشين اسيت کيه آن هيم در ميورد دبيرسيتانهاي داخيل شيهر         

 . امروزي بعيد است 

1

2

3
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آميوزش   نيد يفراميا در   فهيکه وظ ديباور رس نيبه ا ديعلوم و فنون  با شرفتيبا توجه به پ یآموزش يتهايفعال

 يآر. و چگونه آموختن را به شاگردان آميوزش داد  دنيشيچگونه اند ديبا.  ستين یعلم يتهايتنها انتقال واقع

کسيب تجيار  و    نيه يزم یموزشي آ طيدرست مح یو با سازمانده ميرا بوضوح مشخص کن یاگر هدف آموزش

 يلزوميا در راسيتا  .خواهيد گرفيت    خود به خيود صيورت   يريادگي ميرا فراهم ساز یآموزش يتهايفعال ياجرا

بهيور ميداوم و    يروز افزون دانش اميروز  شرفتيهمگام و همزمان با پ ديبا زيمعلم ن یهدف متعال نيتحقق ا

 يیبه مهلو  نهيا  دنيرس يو برا. اموزديب يريادگيسهح  شيرا به منظور افزا سيتدر نينو يمستمر روش ها

 یکنيون  يايي در دن رسديچرا که به نظر م.  رديهمكار بهره گ اروي نيو بهتر نياز دانش آموزان به عنوان تنهاتر

را  تيي موفق يباهم قليه هيا   اريمعلم و شاگرد همگام و هم ديبا يعقب نماندن از غافله پرشتا  تكنولوز يبرا

 . نديمايبپ

 نتیجه گیری

اسيت بيا وجيود     ديي ما. شد انيمعلم ب اريطرح هم شبرديانجام شده در پ يتهايخالصه فعال یکار گروه نيا در

معليم   اريي هم يکالسيها  يبرگزار يبرا یآموزش يبهتر طرح همچون کمبود فضا يدر اجرا تهايمحدود یبرخ

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

  م؟يکن یمعلم استفاده م ارياز روش هم  چرا

دانيش آميوز    یعلمي  تيو موفق يريادگيارتقا  •:موجب  یمشارکت يريادگيست که فنون نشان داده ا قيتحق 

 .شود  یم

 .شود  یدانش آموز م يحافظه  يارتقا •

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

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

 :ريدانش آموزان است و روش کار به صورت ز يريادگي یو کم یفيک يطرح ارتقا نيا هدف
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که هير سير گيروه در     ديو قرار برآن گرد يبهره ور شيو افزا  فيدانش آموزان ضع يريادگيمنظور ارتقائ  به

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

 یدر برخي  توانيد يخيود سيرگروه هيم م    یعنيمتقابل باشد  يريادگي كي يريادگي نين او در ضم رديعهده بگ

درس   حيعهيده دار توضي   يیاعضا بخواهيد در صيورت توانيا    ريگروه عمل کرده و از سا ريز كياوقات در نقش 

 .پرسش و پاسخ باشد  ايو  نيتمر

از  یگروه تیسئولاحساس م شیاعضا گروه و افزا انیدر م یکار گروه زهیانگ جادیا یبرا

 :میاستفاده کرد یمختلف یروشها

 مداوم و مستمر کار دانش آموزان یابيارز -5

 یو بررسي  "در صيورت امكيان   "درس  يجلسه هيا   شتريدر ب فياز دانش آموزان ضع ريپرسش و پاسخ دب -0

 یدرس تيوضع

 (همربوط ريتوسط دب. )يآزمون ها انيدر پا یشرفتيدانش آموزان پ یکالم قيتشو -3

 .طرح انيفعال در پا يسرگروهها يبرا يزيدر نظر گرفتن جوا -4

 اريي هم يدانش آموزان از شيرکت در کالسيها   یتمام بايکه تقر دهديطرح در  سه ماه گذشته نشان م یابيارز

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

 :باشد یم ليمعلم بشرح ذ ارانيطرح هم اهداف

 رياز سيا  یدانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع اشيكاتت درسي   یليتحص يازتوانمند يريبهره گ - فال

 دانش آموزان

 دانش آموزان یتعا مل اجتماع یفيو ارتقا ک یگروه يتهايکردن فعال نهينهاد - 

 اعتماد به نفس تيتقو -ج
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