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 : چكیده 

را  یمختلف ینقشها ندهیمتخصص و بااستعداد که بتوانند در آ یپرورش شهروندان یعنیمعلم،  اريطرح هم  

و بهر ه  یو آگاه نشيو تفكر عاقالنه و ب یریپذ تيکه همراه با مسئول ینوعى زندگ.ندینما فایا یدر زندگ

 شرفتيضمن کمک به پ له،يوس نیمصرف همراه باشد، تا به ا یاز امكانات موجود و اصالح الگو نهيبه یمند

 .مراحل برسند یدر تمام یبه اهداف متعال زيکشور، خود ن

دانش آموزان بهرره گرفتره    ریسا یرفع اشكاالت درس یوزان ممتاز برادانش آم یها یطرح از توانمند نیدر ا

بعرد از مشراهده ضرعف     1395-1396در سال تحصريلی  .................... اینجانب دبير فيزیک دبيرستان .شود یم

درسی برخی از دانش آموزان تصميم گرفتم به بررسی آن پرداخته و آن را بوسريله طررح هميرار معلرم حرل      

 .نمایم 

 .در دانش اموزان بهبود یادگيری مناسبی حاصل شد هميار معلم بعد از اجرای طرح 

 :نكات کلیدی 

 فيزیک –طرح هميار  –دانش آموزان 
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 :مقدمه 

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

از طرف دیگر به علت سطح .  اعث افت تحصيلی  در این پایه می شود و ب   حجم سنگين درسها    دروس

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

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

روشرهای  . تحقر  مری یابرد     دبيرر رورش هر هدف تربيتی و آموزش در نهایت به وسريله  در نظام آموزش و پ

بره دانرش    دبيرر آموزش ، محتوای دروس موضوعهای علمی ، الگوهای تربيتی و رفتارها همه و همه به وسيله 

. سرت  وردار اررر رخرراز جایگاه و نقش کليردی ب  دبيرو از این رو در هر تحول آموزشی . موز منتقل می شود آ

ابراین می توان گفت که آموزش و پرورش پویا در جهان متحول و مملو از دگرگونيهرای سرریع ، نيازمنرد    ربن

انی است که مسائل و مشكالت را ببينند و درك کنند و به جستجوی علرل آن پرداختره و راهكرار    دبيروجود 

بهای کهنه ی آموزشی را رها کننرد و در  ارائه نمایند و به تحقي  و تغيير و نوآوری رغبت و تمایل داشته و قال

 : یک کالم می توان گفت 

ان ، معماران اصلی بنای آموزش و پرورش هستند و مصالح اصلی آن نيز کنجكاو ی ، تفكرر ، پرژوهش و   دبير

ی است که مشركالت کرالس خرود را مشراهده     دبيرپژوهشگر  دبير. نوآوری و ابداع در روشها و آموزشهاست 

ود را با وجود مشكل آغاز کند و علت یابی آن مشكالت موجبات پویرایی نظرام آموزشری را    کرده و پژوهش خ

چررا  . در پی حل آن برآمدم  فيزیکبنده نيز با مشاهده ی وجود مشكل در کالس درسی خودم . فراهم نماید 

دانرش  البته الزم به ذکرر اسرت کره خرود     . ] که در کالس تنها به روش سخنرانی توسط من تدریس می شد 

دانش امروزان در نريم سراعت اول گروش     . [ « طب  عادت » آموزان تمایل زیادی به این نوع آموزش داشتند 

دارد این نحوه برای مرن معظرل      فيزیک که کتاباهميتی شدند و با توجه به می کردند و سپس خسته می

. سم از هميار معلم استفاده کرنم بنا بر این تصميم گرفتم روی بحث هميار معلم کار کرده و در کال.  شده بود
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اميد است با ادامره ی ایرن روش   . است  توسط هميار معلم این گزارش درباره ی نحوه ی مقابله با این مشكل

 . ها موجبات پویایی روند آموزشی را فراهم نمایيم 

 

 : بیان مسئله 

 .خوردار است بر زيشناسانه ن ییبایشود و از جاذبه ز یم یباعث توسعه تفكر منطق کیزيف

باشرد   یمر  یليدر سطوح مختلف تحصر  نیاديبن یها هیاز پا یكیو  سیاز ارکان مهم تدر یكی،  کیزيف درس

 تير مرورد اهم  دیباشد که هر زمران بررا   یبه اهداف مهم جامعه م لين یبرا یبعد یکه مقدمه ورود به سالها

کره برا    ردير هرا و مراکرز قررار گ    هیر پا یو دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمام نيمعلم یاز سو یخاص

برخرورد   یدرس به مشركل  نینه تنها در ا یآت یرود جوامع در سالها یدرس ، انتظار م نیشاخص قرار دادن ا

 . ندیدرس برآ نیمحوله در رابطه با ا یتهاينكرده باشند بلكه بتوانند از عهده انجام مسئول

و  یماننرد ناکارآمرد   یبرخوردار است، اما عروامل  ییباال تياست و از اهم هیعلوم پا یاز درس ها یكی ک،یزيف

دانرش   تير کتراب، براال برودن جمع    یکالس درس، حجم باال یخشک بودن فضا س،یتدر وهيبودن ش یسنت

 نیر ا یارخرود برا دشرو    ليدانش آموزان در طول دوران تحصر  یکالس موجب شده است برخ کیدر  یآموز

درس عالقره دارنرد در    نیاز دانش آموزان به ا یتعداد کم یموزشطب  گفته کارشناسان آ. رنديدرس را فرا بگ

کنند بلكه برا   یدرس را حس م نیآموزش داده شوند نه تنها حالوت ا ن،ینو یها وهيکه اگر آن ها با ش یحال

 .ندو خالق برخوردار شو یتوانند از تفكر منطق یاستفاده از آن م

شرود، برا    یدانش آموزان م ليو تحل هیقدرت تجز شیفزاو ا تيخالق تیاست که موجب تقو یاز علوم کیزيف

 یليندارند و شراهد افرت تحصر    یکاف زهيدرس، عالقه وانگ نیا یريفراگ یاز دانش آموزان برا یحال، برخ نیا

 . ميدرس هست نیآن ها در ا
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ی کننرد  را که از گذشتگان آموخته اند را دنبال م( سخنرانی صرف دبير )روشهای کهن تدریس  دبيراناکثر  

نتایج تحقيقات نشان داده اند که روش سرخنرانی ، غيرر مفيرد بروده و مرانع شركوفایی اسرتعدادها و برروز         . 

انرد و  خالقيت ها در افراد می شود و آنها را تبدیل به افرادی می نماید که مغز خود را از محفوظات پر نموده

ین همه هيچ تغيير قابل تروجهی در روش تردریس   با ا. را نمی توانند در عمل بكار گيرند  مطالبهيچكدام از 

از . چند سالی است که جهت تغيير ایرن شريوه قردمهایی برداشرته شرده اسرت       . دبيران مشاهده نشده است 

جمله برگزاری جشنواره ها و همایش ها و دوره های آموزشی ضرمن خردمت ، تحرت عنروان الگوهرای برترر       

 دبيرران وم نبودن برنامه ها و نداشتن ضمانت اجرایی و عدم تفراوت  و به دليل مدا... تدریس و اقدام پژوهی و 

به روش سخنرانی ، دشرواریهای بكرار گيرری روشرهای جدیرد و       دبيراندیگر و عادت  دبيرانمبدع و نوآور با 

ولری در طررح   . صدها دالیل دیگر هنوز تغيير قابل توجهی در روشهای تدریس دبيران مشاهده نشرده اسرت   

ورود به جامعره آمراده    یدانش آموز را برا نكهیا یطرح برا نیاطوری که . گونه ای دیگر است  هميار معلم به

اگرر علروم    بره طریقری کره    .اسرت   یمطلوب و ضررور  اريرغبت بس جادیو ا یريادگیدر   يتعم یو برا دینما

از  دیر با یريادگیر بره   تير رغ جراد یا یو بررا . بهترر اسرت   نديبنش ريدر ذهن فراگ یبصورت ملموس و کاربرد

 داشته باشد  یشتريب ريآموزش استفاده گردد تا تاث یهمساالن برا

و مهرارت   یکره در مرحلره شرناخت    یدروسر  ستیبا یمعلم م یريادگی تیریدر کتاب مد سیویبه گفته د بنا

 ميتر  یاعضرا  سیهمسراالن و تردر   یو برا همفكرر   یو بصورت اکتشاف یگروه تيدر فعال  رد؛يگيقرارم یذهن

 . فعال به آن نائل گردد بصورت آموزش

 یورود به جامعه را محور هرا  یبرا ريو آماده شدن فراگ سیو تنوع درروش تدر یريادگی  يطرح تعم نیا در

 . طرح اعالم کرده است نیا یاصل
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 یمر  یهرر بخرش رابره کسر     ميکن یم ميتقس ییخوب است کتاب را به بخش ها اريبس این طرح به دالیلی  

برا  معلرم   تیر از کتراب کنتررل کنرد ؛ در نها    ميکن یمامور م نمایندهرابعنوان  یكی تا کنفرانس دهد و ميده

 نیر کنرد ا  یمر  كسانیدهد و نقاط قوت و ضعف را  یم نهایت دقت موضوعات ارائه شده را مورد بررسی قرار 

و سروال طررح کنرد و ورقره را خرودش       ردير هفته از کالس امتحان بگ خرآ اری؛ معلم  کامل سیشود تدر یم

 .... همسال به همسال  سیشود تدر یم نیکند و نمرات را به معلم ارائه دهد ؛ ا حيحتص

کره در برنامره    یوقتر . داشته باشرند  ادیمناسبات ز شیخو دبيرکه دانش آموزان در آموزشگاه  با رفقا و  دیبا  

 التیگردد و به تمامبذول ن اتيو ادب خیبه منافع تار یتیعنا نیتوجه شود و کمتر ديفقط به مواد مف یليتحص

کرودك در اجتمراع و گرروه     یعر يو طب یذاتر  یو قوا هاقادر به ظهور استعداد  دبير..شاگرد توجه نگردد  یذات

 ... مشارکت داد  یريادگیرا در امر آموزش و  ريفراگ دیبا... نخواهد شد و

 توصیف وضع موجود

ه در آمروزش و پررورش در حرال    سال است کر  …هستم و هم اکنون  …آموزشگاه  فيزیکدبير …اینجانب 

ریس اینجانب سكوت را رعایت می دهنگام ت دارم و آنهابا اینكه دانش آموزان خوب و منظمی  .خدمت هستم

 شب امتحرانی و فيزیک  درس  مهم نبودنکردند ، عده ای از آنها به دليل زمينه ی ذهنی که داشتند ؛ اعم از 

ن دیگر هم ایجاد می کردند و با یک حالت تلقينی همه ی کرالس  تأثير زیادی در ذهن دانش آموزا... بودن و 

و دانرش  . درس داشتند و نمرات آزمون آنها بسيار پرائين ترر از حرد انتظرار مرن برود        بی انگيزگیاعتراف به 

نرداریم و بسريار    درس فيزیرک انگيرزه ای بررای خوانردن    : آموزان به مدیر دبيرستان مراجعه کردند و گفتند 

من  پسرهمچنين خانواده های آنها نيز اظهار می کردند که ؛ چرا . قگی و کم توجهی می نمودنداظهار بی عال

. اورد و بيشتر به خواندن آن در شرب امتحران بسرنده مری کنرد       ی زیاد سر در نم فيزیک درس   مسائل از 

قبرول   بره  و. نرد  تعدادی هم خيلی بی انگيزه بودند و هنگام تدریس ممكرن برود بره فعاليتهرای دیگرر بپرداز     
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و در نهایت این مشكل مرا بسيار ناراحت کرد و مدیر دبيرسرتان  . را زده  بودند  فيزیک درس    خودشان قيد

تا در نوبت اول .  نمایم دانش آموزانبرای  امتحانات شفاهی نيز موضوع را با من در ميان گذاشت که اقدام به 

 امتحان پی در پری از سال های گذشته داشتم و می دانستم ای که و من با تجربه. نتيجه مطلوب حاصل آید 

ات در اختيار آنهرا  و فقط یک سری مطالب به صورت محفوظآنها نمی شود  عالقه و انگيزهنيز باعث باال رفتن 

تنره   ایر سئوال بره جاسرت کره آ    نیاکنون ا. قرار می گيرد تصميم گرفتم راه حلی برای این معضل پيدا کنم 

انتظرار جامعره، از نظرام     ایر به دانرش آمروزان اسرت  آ    یکتب درس یانتقال محتوا تيو ترب ميهدف نظام تعل

نره   ایر است در ذهن دانرش آمروزان    یموجود در کتب درس ميتنها انباشته کردن اصطالحات و مفاه یآموزش

مطلروب در مدرسره    یطر يجرو و مح  جادیا یعنی. است آموزاندانش  یو اسالم حيصح تيآنچه مهم است، ترب

 یآمروزش آداب و ارزشرها   ت،ير نهفته و شركوفا کرردن قروه ابتكرار و خالق     یرشد و پرورش استعداد ها یراب

 .شوند تيجامعه ترب یسازنده برا یافراد یکاف یقبل یبه دانش آموز است تا با آمادگ یاسالم

داختن شرهروندان سرازگار، سراختن و پرر     تير و ملحرو  باشرد، ترب   تير و ترب ميدر هر نظرام تعلر   دیبا آنچه»

پرر  2« . شناسراند  یرا مر  یاست که ابعاد وجود مختلف جهان هسرت  یسالم، انتقال علوم و معارف یتهايشخص

آنچره در نظرام    سرفانه لكرن متأ . واضح است که انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نره هردف  

 !رف موجود در کتابهاستشود تنها انتقال دانش و معا یقلمداد م یما به عنوان هدف اصل یآموزش

 :اهداف پژوهش 

 :هدف اصلی 

 بهبود وضعيت یادگيری دانش آموزان در درس فيزیک با استفاده از طرح هميار معلم
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 :اهداف جزئی 

 بررسی علل بی انگيزگی دانش آموزان در درس فيزیک

 بكارگيری روش هميار معلم برای بهبود یادگيری دانش آموزان در درس فيزیک

 :  1اطالعات و شواهد  گردآوری

 :نمرات  مشاهده( الف

 .اولين گام جهت پيدا کردن دالیل مشكالت مشاهدات از خود دانش آموزان بود 

جهت کسب اطالعات در مورد ميزان آمادگی دانش آموزان در هفته های ابتدایی  سال تحصيلی و بعد از   

خيصی انجام داده که سواالت بيشتر، شامل پی بردن به مشكل ضعف یادگيری دانش آموزان، ارزشيابی تش

و مربوط به مباحثی . سواالتی از کتاب فيزیک سالهای گذشته می شود که بيشتر جنبه لمسی ودرکی داشت

جدول نمرات دانش . از کتاب ميشود که باید مفاهيم آن را تجسم و درك کرد، سپس اقدام به حل آنها نمود

 :آموزان در زیر آورده شده است 

ره      شما

 دانش آموز

1 2 3 1 5 6 7 8 9 

 11 18 14 9 11 7 8 11 12 نمره

شماره       

 دانش آموز

11 11 12 13 11 15 16 17 18 

 12 19 11 7 9 21 4 21 11 نمره

 25 21 23 22 21 21 19 18 17شماره       
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 دانش آموز

 9 11 19 13 11 1 7 9 14 نمره

 .ات دانش آموزان پایين می باشد همانطور که مشاهده می شود ، نمر

 :مصاحبه( ب

 .همچنين صحبتی با  دانش آموزان داشته واز آنها سوال زیر پرسيده شد

 علت ضعف یادگيری شما در یادگيری درس فيزیک چيست  

 :اما بعضی از پاسخهای که دانش آموزان داده اند عبارتند از

و نميتوانستم به خوبی . و اضطراب حاضر می شدم هميشه در کالس درس فيزیک با ترس :   1دانش آموز 

 .درس فيزیک را یاد بگيرم 

 .از معلم فيزیک هميشه ترس و واهمه داشتم :  2دانش آموز 

 معلم های ما به خوبی تدریس نمی کردند و ماهم جرات صحبت در کالس را نداشتيم:  3دانش آموز 

 روش های تدریس خواب آور است:  1دانش آموز 

 .حجم کتاب های درسی بسيار زیاد بود :   5موز دانش ا

 .دانش آموزان قوی به ما کمک نمی کنند :  6دانش اموز 

 :پرسشنامه( ج

 :سؤاالت بدین گونه بودند. را جویا شدمسواالتی از همكاران  پرسيده شد و نظرات آنها

 به نظر شما چرا دانش آموزان در یادگيری مفاهيم فيزیک ضعيف هستند   .1
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 دهيد  هایی را پيشنهاد می جهت آگاهی از وضعيت درس فيزیک فرزندتان چه روش. 2

 توان یادگيری فيزیک را در دانش آموزان را تقویت کرد   چگونه می.3

 آموزان را نسبت به یادگيری درس فيزیک از بين برد  توان نگرش منفی دانش به نظر شما چگونه می.1

 :ها، چنين بود پرسشای از پاسخ همكاران به نمونه

 .باید با دادن تكاليف بيشتر به دانش آموزان آنها را وادار کرد که خوب یاد بگيرند -

 .استفاده از روش های گروهی و مشارکتی در تدریس برخی از مفاهيم فيزیک-

 .از دانش آموزان قوی تر خواست تا با دانش اموزان ضعيف تر کار کنند  -

  .تهية جایزه توسط مدیر آموزشگاه تشوی  دانش آموزان و -

 مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک –د        

یكی از راه هایی که برای پی بردن به این مشكل مورد توجه قرار دادم ، مطالعه مقاالت و کتابهایی در زمينه 

ن در درس فيزیک بنده بعد از مطالعات زیاد به نتایج زیر در مورد ضعف دانش آموزا.  علل ضعف فيزیک بود 

 :دست یافتم  

 ابتدایی درسی های کتاب محتوای به مربوط که فیزیک درس آموزش ضعف عوامل( الف

 .باشد می

 به توجه با و جدید شرایط در بتوانند ها بچه که است این در فيزیک آموزش اهداف مهمترین از یكی

 و باشد شده کار آموزان دانش با که دشو می ميسر وقتی امر این و کنند حل را مسائل قبلی های آموخته

 محتوای بينيم می هدف و مطالب این به توجه با آوریم بوجود مسائل حل برای را جدیدی های موقعيت

 .است آورده بوجود هدف این به رسيدن برای معلمان برای را هایی محدودیت چه درسی های کتاب و درسی
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 :زمان محدودیت ـ1

 تا های ابتدایی پایه همه در فيزیک درس مواد ریز محتوای است محدود سمدار در فيزیک تدریس زمان

 پيداکردن و فكرکردن به آموزان دانش تشوی  و مسئله حل اما .است  زمانی جدول براساس چهارم دبيرستان

 فيزیک کشور ،  همایش دومين در .است  زمان نيازمند رابطه این در الزم تمرینات انجام و مسئله حل روش

 دادند نشان موشكافانه ایران معلم با را آمریكا ژاپن، آلمان، معلمان فيزیک درس کالس مقایسه ایوبيان ایآق

 کار گر نظاره آسوده خيال و بال فراغ با و داد می ای مسئله معلم دیگر کشورهای مدارس در که و مشخص شد

هستند تا  جوش و جنب در درس سکال آغازین ثانيه از های فيزیک کشور ما معلم ولی بود آموزان دانش

 را زیاد تمرینات زیاد مفاهيم که شده طراحی طوری ما فيزیک درس برنامه محتوی .فقط درس بدهند 

 آی دات باشد،ميگنا شده نظرگرفه در شاگردان برای فكرکردن برای زمانی اینكه بدون بدهند انجام ها بچه

 به رسيدن جهت فكرکردن برای زمانی که دهش طراحی طوری درسی محتوای بينيم می پس . سپس.آر

 دقيقه 15 زمان در باید ما های کتاب در درسی مطلب هر و نظرنگرفته در کودك برای را مسئله جواب

 خود تا شود داده آموز دانش به باید مسئله روی فكرکردن برای فقط جهانی نرم در زمان این که شود تدریس

  .برسد مسئله حل راه به

 .اعث می شود که دانش اموزان مفاهيم پایه ای درس فيزیک را بخوبی یاد نگيرند در نتيجه ب

 مناسب فعالیت و محتوا انتخاب در معلم محدودکردن ـ2

 ما معلمان از را انتخابی هرگونه که شده طراحی طوری در مقاطع مختلف فيزیک درس های کتاب های برنامه

 در کنند متمرکز درسی مطالب روی را خود فكر فقط معلمان که شده باعث امر همين که کرده سلب

 که هایی فعاليت بين تواند می معلم آن انتخاب در معلم گذاشتن آزاد و محتوا در تجدیدنظر با که صورتی

 و بگذارد تفاوت هستند کننده مشغول فقط که های فعاليت و دهد می سوق فكرکردن به را آموزان دانش

 . شود می ها بچه در یادگيری ندهکن تسهيل که را هایی فعاليت
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 :درس محتوای مطالب ارائه در هماهنگی عدم ـ3

در بررسی که انجام دادم به این نتيجه رسيدم که محتوای درس علوم و فيزیک در سال های قبل با سال 

 .های بعد از هماهنگی مناسبی برخوردار نيست 

 محتوای کتب درسی  ـ4

 توان می کنند، می فراهم را ان موجبات ها کتاب محتوای که يزیکف درس آموزشی ضعف عوامل خصوص در

 درس به بيشتر را کودکان که فكری های بازی به کم توجه کشور، فيزیک مشاهير معرفی به توجه گفت

 که بگویم باید خصوص این در شده کمی توجه درس گيرنده آموزش اصلی نيازهای به کند، جذب فيزیک

 وجود به فرد در را ان کشف جهت در تالش سپس و فكرکردن به نياز تا کند احساس را چيزی نبود باید فرد

 از توان می را فيزیک علم جهانی های پيشرفت مقابل در درسی محتوای ها برنامه پذیری انعطاف عدم آورد،

 .کرده چالش دچار را درس این آموزش دانست عواملی دیگر

  آموز دانش خود به مربوط فیزیک آموزش ضعف عوامل( ب

 در ضعف علت است برخوردار ای ویژه اهميت از معلمان نظر در فيزیک آموزش ضعف عوامل از عامل دومين

 در و گيرند می قبول قابل نمره دیگر درس در که داریم مدرسه در آموزانی دانش ما گاهاً است کودکان خود

 تعریفی طب . دارند مشكل فيزیک درس رد اما هستند موف ...  و تاریخ فارسی، مثل درسی مطالب یادگيری

 است شدیدی نارسایی فيزیک یادگيری در اختالل است، کرده کردن حساب و فيزیک اختالل از دیسمور که

 ماندگی عقب یا عاطفی ماندگی عقب با و آید می بوجود فيزیک و کردن حساب های مهارت بوجودآمدن در که

 .است ينتبي قابل مدرسه نامساعد شرایط یا و ذهنی

 :کنند  می تقسيم قسمت دو به را فيزیک یادگيری در نارسایی کلی طور به

 ارتباط در دیگر نارسایی نوعی به گاهی فيزیک در و کردن حساب در نارسایی موجود، تحقيقات برطب  ر1

 ... و گفتاری دیداری، شنيداری، دریافت مثل است
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 برای کمی تفكر در اشكال خاطر به است ممكن فيزیک و کردن حساب در نارسایی: کمی تفكر در نارسایی ر2

 در معموالً کنند درك را فيزیک اصول نيستند قادر کودکان این بيانی به آید بوجود آموزان دانش از بعضی

 چنين دارند اشكاالتی فيزیک اعمال انجام در ولی بنویسند و بخوانند توانند می کودکان مواردی چنين

 راست، و چپ و پایين و باال چون مفاهيمی یادگيری فضای، روابط درك مورد در است ممكن مشكالتی

  .باشد غيره و اشكاالت و ها اندازه مقادیر روابط

 از فكر طرز بااین آنها که دهند می نسبت چيزهایی به را خود های موفقيت و ها شكست آموزان دانش گاهاً

 درماندگی موضوع این به که دهند می نسبت دیگر چيز یا شانش به فيزیک درس در خود های موفقيت

 آموزان دانش بين در فيزیک درس در شده، آموخته درماندگی متأسفانه امروزه که گویند می شده آموخته

  .گردد می مشاهده بيشتر

 گریبانگير که شده فيزیک درس یادگيری در مشكالتی بوجودآمدن باعث قبيل این از روانی مشكالت

 از دیگر یكی طلبد، می ابتدایی مدارس در را مجرب مشاوران ضرورت امر همين و شده یزیاد آموزان دانش

 شرایط در و نيست طبيعی های ترس دیگر مثل که است اعداد از ترس آموزان دانش بين در شایع بيمارهای

 خوشدست: پياژه قول به باشند شده ترسی چنين دچار که آموزانی دانش همه این با کند می بروز معينی

 شود می یادگيری مانع ساخته، دشوار را روابط درك خود به خود که شود می «استعدادنمایی بی» نوعی

 مباحث به اشتغال از باره یک را آموزان دانش اکثریت که را «اعداد از ترس» عليه مبارزه اگر جاست به بنابراین

 .بدانيم مدرسه وظایف اهم از کند، می گردان روی فيزیک

 :آموزش های روش به مربوط فیزیک آموزش ضعف عوامل( ج

 تدریس روش و کتاب چارچوب در بلكه شود نمی بيان خودش های زبان با چون است سخت فيزیک کالس

 مورد در را الزم توضيحات و جالب مطالب تواند نمی معلم کتاب، زیاد حجم با و است شده محدود معلمان

 .کند بيان را زندگی در تدریس مطالب کاربردن به ی نحوه و تاریخ
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 به تدریس در که روشی که کند ادعا تواند نمی باشد دان فيزیک هم فرض به معلم که باشيم داشته توجه باید

 بنا روش اگر است دیگر چيزی کردن تدریس فيزیک و چيز یک دانستن فيزیک زیرا است؛ بهترین برد می کار

 در آنها نزد منطقی های فرایند هنوز که آموزان دانش برای ستني معلوم آید، نظر به بهتر بزرگساالن منط  به

 .باشد تر مناسب یا مناسب است تحول حال

 ای نتيجه کرد مطالعه مختلف های کالس در را آن و داد قرار تحقي  مورد را کودکان تفكر ورتایمر پروفسور

 فكری جمود کودکان در و است کورکورانه تدریس های  شيوه اغلب که بود این گرفت خود مطالعات از که

 سالم فكر که را انعطافی دارند، توقع کودکان از که ماشينی های پاسخ و تكراری های تمرین و کند می ایجاد

 تربيت نوع این باشد آور زیان تواند می نيز مطالب تكرار در مبالغه کند نمی ایجاد کودکان در است آن نيازمند

 دهند انجام کارهایی یا بگویند چيزهایی بسته چشم که کند می وادار را آموزان دانش زیرا است خطرناك

 .بيندازد کار به را آنها فكر اینكه بدون

 قرار برری مورد علمی روش با درسی مواد از یک هيچ آموزش های روش ما کشور در متأسفانه چند هر

 فارسی، زبان تدریس روش از الًمث فيزیک، تدریس روش ه دارد آن از حكایت موجود قرائن ولی است، نگرفته

 نيست بخش رضایت مجموع در فيزیک تعليم تاریخ اینجانب عقيده به وجود این با است یافته نظام جغرافيا

 به فيزیک فراگيری انتظار، برخالف بلكه است، ناچيز حيطه این در آموزش به مربوط های تالش بازده تنها نه

 .کند نمی کمک آموزان دانش فكری رشد

 می استفاده کشور در که ها روش این از گفت توان می ایوبيان آقای تحقي  به توجه با که دادم توضيح ها بلق

 و زمان محدودیت به گردد می باز ها روش این از استفاده البته که شود نمی استفاده دنيا جای هيچ در شود

 مطالب ان اهميت حداقل تا ندده نمی کودکان به فكرکردن برای مجالی معلمان که کتب زیاد محتوای

 .بگيرند یاد را کسر مفهوم فرضاً که دارد لزومی چه بدانند و بدانند را درسی

 و اوست اعمال شدن درونی ی زایيده انسان هوش کلی طور به و ذهن منطقی تصورات پياژه عقيده به

 کودك برای است عمولم «زمانی تدریس» روش در که صورتی به فيزیک مفاهيم و حقای  تشریح: گوید می
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 که چنان نيز باشد فيزیک روابط و حقای  متضمن که هایی مجموعه و اشكال و تصاویر مشاهده نيست کافی

 روشن مفاهيم دقي  حاصله تصورات آنكه برای نيست ای فایده مفيد است معمول ای مكاشفه های روش در

 روابط تا کند دستكاری نزدیک از را مسائل و ياءاش بپردازد آزمایش و تجربه به شخصاً باید آموز دانش باشد،

 .نماید درك مستقيماً را ها کميت

 مقاطع مختلف در فيزیک آموزش ضعف های علت از یكی که رسيم می نكته این به فوق تفاصيل به توجه با

 داروار را کودکان یعنی باشد فيزیک درس با متناسب که است تدریسی های روش از معلمان نكردن استفاده

 معلمان تعداد به که دانيم می همه کنند بيان نباشد درست که هرچند را خود افكار و کنند فكر تا سازد می

 جای کلی قالب چند در معموالً تدریس های روش ی همه اما دارد وجود تدریس مختلف های روش دنيا

 به را ما که شود بانتخا کالس وضعيت و شرایط به توجه با روشی چه که دارد اهميت پس گيرد می

 که شود می انتخاب معموالً مهم درس این تدریس برای های روش متأسفانه ولی برساند وری بهره بيشترین

 انتخاب هایی روش گاهاً باشد نمی درس ارائه روش آسانترین روش بهترین معموالً و باشد روش ترین آسان

 روش بدترین کودکان نظر از تواند می ولی هشد داده تشخيص مناسب روش ساالن بزرگ نظر از که شود می

 .باشد یادگيری برای

 :است معلمان به مربوط که فیزیک آموزش ضعف علل( د

 و دسلوز معلمانی ما استان معلمان که بگویيم باید استان در فيزیک آموزش ضعف عوامل از قسمت این در

 روانی فشارهای اثر بر معلم ام دیده ام یوده درس های کالس در معلمان های اشک شاهد خود من کش، زحمت

 کالس از وقتی که ام دیده را معلمانی کند می تغيير صدایش لرزد می هایش دست چگونه تدریس از حاصله

 .است تغيير امر در بزرگ پتانسيل یک نشانه اینها همه بوده کار کچ یا نقاش یک مثل آیند می بيرون

 دهند خود اجتماع تحویل را هایی انسان که هستند این خواهان ما اناست معلمان که است آن ی  نشانه ها این

 که است این امر این شاهد و باشند بهتر و بهتر خودشان از حتی و باشند واال های اندیشه و فكر دارای که
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 شاگرد فالنی کند می بيان افتخار با و غرور با و خنده با بيند می عالی مراتب در را خود آموز دانش معلم وقتی

 .درآید حرکت به پتانسيل این باید اما بوده من

 اندازه به ما جامعه در فيزیک باشد، هم بخش لذت است ممكن اند نگفته هرگز اما نيست زحمت بدون فيزیک

 خود گفتار و رفتار با مشكل رفع جای به و بسازیم غول آن از معلمان ما نيست نيازی و شده انگيز هول کافی

 .زایيمبياف آن شدت بر

 فيزیک آموزشی های ضعف از ای عدیده علل که کرد قبول را واقعيت این باید نخواهيم چه بخواهيم چه

 و بوده هم شاهد و کنم می اعتراف امر این بر معلم یک عنوان به خود اینجانب .معلمان  خود به گردد برمی

 به معلمان بودن عالقه بی شاهد نزدیک و دور از آموزش راهنمایی و مدیریتی تجارب به توجه با هستم

 و مجسم روش ربيعی آقای معلم تربيت در که زمانی در هستم و بوده تدریس مناسب های روش یادگيری

 را روش این بازنشستگی تا خواهيم می و هست ما های تدریس در روش همين هم هنوز گفته ما به را مجرد

 توان می اینكه خالصه دارد وجود نيز فيزیک دگيرییا برای تر مناسب های روش اینكه از غافل کنيم حفظ

 کرد می بيان ذیل شرح به و مختصر صورت به کند می سهيم فيزیک اموزش ضعف در را معلمان که را عواملی

 که شود می شامل را قسمتی بلكه شود نمی ما فيزیک معلمان همه شامل مطالب این اینكه توضيح با

 معلمان اميدوارم که است شخصی نظرات تقریباً نظریات این و کنند کوشش نواقص آن رفع در اميدواریم

 .نشوند دلگير موضوع از عزیز

 .تدریس جدید های روش و شناسی روان های کتاب مطالعه برای حوصله و عالقه عدم ر1

 .داری کالس امر در و فيزیک تدریس خصوص در دیگران پيشنهادات و نظریات به توجه عدم ر2

 به ادارات مسئولين طرف از بيشتر توجهی کم البته) فيزیک خدمت ضمن های کالس در ننكرد شرکت ر3

 (شده  فيزیک درس
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 مسئولين به را ان نواقص و شوند قدم پيش فيزیک درس های کتاب محتوای بررسی امر در باید معلمان ر1

 هيچ و باشد مؤثر يزیکف درسی کتب تدوین امر در تواند نمی معلم اندازه به کس هيچ چون. دهند انعكاس

 .داند رانمی فيزیک های کتاب ضعف عوامل معلم خود اندازه به مسئولی

 .کند نمی درك خوب را فيزیک که آموزی دانش با صحيح برخورد جهت روانشناسی علم یادگيری ر5

 .دکن می دور درس این های جذابيت از را آموز دانش با صحيح برخورد نسبت مورد بی های گيری سخت ر6

 خصوص این در وجه هيچ به و دارد خود تدریس روش به نسبت سنتی نگرش نوع یک معلمان از بعضی ر7

 .نيستند پذیر انعطاف

 چگونگی خصوص در ای دوره گونه هيچ( التدریس ح  معلمان و معلمان سرباز) مخصوصاً معلمان از بعضی ر8

 .شود می فيزیک درس در ای ریشه های غفض باعث گاهاً امر همين اند نگذرانده را فيزیک درس تدریس

 شود می زایده معلم معلم،: گوید می ایشان کنم می بسنده بهزاد دکتر از سخن یک به قسمت این پایان در

 .باشد او در نيز خوب معلم یک مایه درون باید گيرد می فرا که تدریس دانش بر عالوه معلم یعنی

 یزیکف آموزش ضعف عوامل از دیگر عامل چند( هـ

 نيست تأثير بی هم  مكان اما کردیم بيان را زمان محدودیت فيزیک آموزش عوامل از :مكان و فضا نقش ـ1

 بگيریم نظر در را کالسی مثالً دارد شگرف تأثيری کودکان یادگيری در کالس فضای که دانيم می همه یقيناً

 عدم باعث مردم و ها ماشين صدایسرو است خيابان کنار در است کم نور سپس دارد کوچک های پنجره که

 ح  که معلمی است مؤثر درس این برروی نيز معلم توسط شده ایجاد فضای خود و شود می ها بچه تمرکز

 .داشت نخواهد مسئله حل روی فكرکردن به ای عالقه هيچ نيز آموز دانش دهد نمی را ها بچه به نظر اظهار

 در مسوليتی دیگر اند فرستاده مدرسه به را فرزندشان چون ندکن می فكر ها خانواده اکثر :خانواده نقش ـ2

 . باشد کودکانشان ظاهری و مادی وضع مواظب باید فقط بلكه ندارند وی تحصيل قبال
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 این به خانواده توجه عدم دهند می انجام منزل در آموزان دانش را فيزیک تمرینات از خيلی اینكه به توجه با

 .باشد فيزیک درس آموزش های ضعف وجودآورنده هب عوامل از تواند می موضوع

 فيزیک درس و کالس به ها خانواده و آموزان دانش توجهی بی دالیل از یكی :خصوصی های کالس ـ3

 دیگر بار یک نشود متوجه هم کالس در اگر که است مطمئن آموز دانش است خصوصی های کالس وجود

 کم و راحت کالس از باید که آنطور و شود می خسته کافی هانداز به مدرسه در اما شد خواهد تكرار تدریس

 گرفته قرار اختيارش در شده حل آماده و حاضر تمرینات چون بكند استفاده تواند نمی هم خصوصی ظرفيت

 فرصتی و شده تمام کتاب که نيست بلد چيزی شود می متوجه وقتی اما گرفته یاد را همه کند می فكر و

 .است دهنمان باقی جبران برای

 فيزیک آموزش زمينه در روز به و کافی منابع ما معلمان :فیزیک علمی های یافته اختیارنبودن در ـ4

 .ندارند اختيار در را

 برای را فيزیک یادگيری و تدریس امر همواره که هستند وسایلی که دانم می همه :تكنولوژی کمبود ـ5 

 ها بچه که جدولی مثالً است بهتر شود ساخته ها بچه سطتو وسایل این که هرچند کنند می تر راحت ها بچه

 .غيره و آماده جداول از است مؤثرتر خيلی سازند می خودشان

 :تجزیه و تحلیل اطالعات 

بعد از گردآوری اطالعات و شواهد نتایج زیر به عنوان علت های مشكل ضعف یادگيری دانش اموزان بدست 

 :آمد 

 مخصوصا که فيزیک درس و هستند وحده متكلم درس پایه های مختلف رد معموال ما معلمين فيزیک - 1

 های مشاهده و ،تجربه مثال از تشریحی،تشبيهی،استفاده گوناگون های روش با های مختلف باید پایه در

 . است شده محدود گویی قاعده و زبانی روش به شود تدریس( …و کاوشگری و مدل از ،استفاده عينی
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 آن از بتواند که نيست آشنا یادگيری اصول با مثال طور به ندیده را الزم آموزش باید هک طور آن معلم - 2

 کافی حد به دارند فيزیک مفهوم ارائه در مهمی نقش که آموزشی کمک وسایل-. گيرد بهره تدریس امر در

 . نيست آموز دانش و معلم اختيار در

یک را نياموخته اند و به همين علت در مباحث سخت دانش آموزان به خوبی مفاهيم پایه ای و مهم فيز  - 3

 .تر در درودرس فيزیک با مشكل مواجه هستند 

 استفاده نكردن از دانش آموزان قوی برای یاددهی به دانش اموزان ضعيف – 1

 هوش  و جسمی رشد نظر از مفاهيم گيرایی در آموز دانش خود ضعف - 5

 .اند نگرفته جدی را فيزیک درس ما مانمعل از بسيار تاکنون اوایل مدرسه از - 6

 .شود نمی استفاده کافی و مناسب آموزشی کمک وسایل از - 7

 .است زیادی تمرکز و تمرین به نياز و است سخت خيلی فيزیک درس  - 8

 .اند نكرده آگاه را ما آن اهميت از و دهند نمی بها خود معلمان باید که طور آن فيزیک درس به  - 9

 :حل های موقتی ارائه راه 

 :راه حل های زیر پيشنهاد شد بعد از تجزیه و تحليل اطالعات 

 استفاده از طرح هميار معلم برای تدریس – 1

 کمک گرفتن از روشهای جدید تدریس مشارکتی – 2

 استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس – 3

 انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن

ر فيزیک تصميم گرفتم از روش تدریس هميار معلم برای تدریس استفاده بعد از مشورت با همكاران دیگ

 :نمایم 
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دانرش آمروزان ضرعيف کرالس را     ( زرنگ)با هدایت و راهنمایی معلمان، دانش آموزان قوی از نظر علمی      

آنهرا بره   کمک و تحت پوشش قرار داده و با تمرین،تكرار و مشارکت، آنان را به سطح قابل قبولی ارتقا داده تا 

براساس این طرح معلم با شناخت و سازماندهی دانش آمروزان کرالس   . سطح علمی متوسط در کالس برسند

می تواند از توانمندی های فكری و علمی دانش آموزان معردل براالدر جهرت تقویرت دروس دانرش آمروزان       

امرروز  . توان مالی آنان باشدشناسایی دانش آموزان می تواند براساس معدل، استعداد و . ضعيف استفاده نماید

طرح هميار معلم در حوزه های علميه از طری  طلبه ها به صورت مباحثه و مذاکره صورت می گيرد و تقریبرا  

عالوه بر نگرش دینی و مذهبی در دنيای امروز، فراهم کردن زمينه های مشارکت دانرش  . موف  بوده و هست

بسيار کاربرد دارد و می توان از طری  دانش آمروزان قروی و   تدریس فيزیک در کالس آموزان در برنامه های 

 .تشكيل گروه های مناسب یادگيری را در دانش اموزان افزایش داد 

 :مزایای طرح همیار معلم        

 .جلوگيری از افت تحصيلی دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعيف -1    

 . يت در دانش آموزانایجاد روحيه تعاون، همكاری و احساس مسئول -2    

کاهش حجم کاری، کالسی و درسی معلم و استفاده بهينه از فرصت به دسرت آمرده جهرت هردایت و      -3    

 .راهنمایی دانش آموزان

با این روش می توان یک سوم از برنامه ها و فعاليت های کرالس را کراهش   . کاهش هزینه های دولت -1    

 .مودداده و از طری  دانش آموزان عملی ن

کاهش نيروی انسانی در مدارس، به طوری که حدودا یک سوم معلمان جای خود را به دانرش آمروزان    -5    

 .واگذار می نمایند

 .احساس شخصيت، بالندگی، خالقيت و نوآوری در دانش آموزان -6    
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 . یادگيری بهتر و موثرتر همراه با صميمت و نشاط دردانش آموزان همسن و سال -7    

تعامل بهتر و بيشتر دانش آموزان با یكدیگر در راستای اهداف مشخص و در نهایرت ارتقرای تحصريلی     -8    

 . به جای اتالف وقت

عالوه بر مدرسه، در منزل بره صرورت اینترنتری، تلفنری و یرا در      . انعطاف و استمرارآموزش و یادگيری -9    

 ...وپارك و سایر اماکن آموزشی و تفریحی مثل فرهنگسراها 

 .افزایش مشارکت و همكاری اوليا با یكدیگر و توجه بيشتر آنان به سرنوشت همه دانش آموزان  -11    

پویایی و خود جوشی همه دانش آموزان در یک رقابت سالم وسازنده و رشد و شكوفایی استعدادهای  -11    

 .همه دانش آموزان و نه یک عده خاص 

 .ن مشارکت دانش آموزان در همكاری و همياری یكدیگر فرهنگ سازی و نهادینه شد-12    

 (:پیشنهادها)ویژگی های طرح همیار معلم         

 همه کالس ها اجرا کرد می تواند در  -1    

 .می تواند به صورت آزمایشی در یک پایه یا یک درس و یا در یک استان باشد -2    

 .ينه های مشارکت آنان را فراهم نمایدکتب درسی طوری طراحی و تنظيم شود که زم -3    

 .آموزش های الزم به معلمان داده شود -1    

 .از تجارب سایر کشورهای پيشرفته جهان استفاده شود -5    

مثل امكانات اینترنتری و الكترونيكری در مدرسره و منرزل فرراهم      ( آموزش از راه دور)امكانات تعاملی  -6    

 گردده 

 .وزان براساس گروهی محاسبه و در کارنامه آورده شودنمره دانش آم -7    

 .آزمایشی و اجرایی شود( با توجه به داشتن امكانات الزم) ابتدا در مجتمع های آموزشی -8    
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 :مراحل اجرای طرح    

دانش آموزان از بين این افراد کسانی که فعال بروده و توانرایی مردیریت کرالس و تفهريم      از بين  دیابتدا با   

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

نموده و با کمرک هميرار معلرم ترا آنجرا کره       دارند را مشخص  توجه و انگيزه که نياز به   یدانش آموزان   -2

 .ممكن بود روی انگيزه و یاد گيری آنها کار کردم

 :مزایای طرح     

 کاهش افت تحصيلی    -1

هميار و دانش آموزی که نياز به تقویت درسی دارد از لحا  سنی به هم  نزدیک ترند پرس   در این طرح   -2

رابطه انها صميمانه تر است و زبان هم را بهتر درك می کنند و دانش آموز ضعيف از این که اشكال خود نرزد  

 .  ز نيز می شودنفس دانش آمو بههمين عامل باعث اعتماد , مطرح کند ابایی ندارد"هميار معلم تقویتی "

تدریس و درآمد زایی این امر نيز برای هميار معلم نقش تقویت کننده  و افرزایش اعتمراد بره نفرس را بره      -3

 .داردهمراه 

 .آموزشگاه نيز به یک محيط فعال و با نشاط تبدیل می شود-1

 نحوه روش تدریس همیار در کالس

انتخاب کردم و مبحرث    دم و یک فصل از کتاب را دانش آموزان کالس را به گروههای چهار نفری تقسيم کر

های مختلف را نيز به تعداد گروهها تقسيم نمودم و هر جلسه یک گروه کار تدریس را به عهده مری گرفرت و   

ضمن هميار معلم نيرز همكراری دقيقری روی ایرن مباحرث      قسمتهای مشكل تر به دو گروه اختصاص یافت  

 .داشت

 : وظایف گروهها  "

 .روه بندی دانش آموزان و تقسيم مطالب درسی بين گروهها وظایف آنها را مشخص نمودم بعد از گ
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درسرت مری کردنرد و مطالرب را      power pointگروهها به ترتيب باید مطالب مشخص شده را به صورت * 

 . کردند بين خود تقسيم کرده و با هماهنگی همدیگر درس را برای دانش آموزان دیگر کالس تدریس می

 . همه ی اعضای گروه باید در تدریس مشارکت می کردند  *

تمام مطالب درس حتی قسمتهای برای مطالعه آزاد و تمرین و فعاليت های مرتبط بره آن قسرمت توسرط    * 

 . گروه در کالس توضيح داده می شد 

که سواالت بره  سپس گروه ارائه کننده درس از دانش آموزان ، آزمون کتبی به عمل می آوردند به گونه ای * 

 . مطرح شده بود   power pointدنبال برنامه درسی 

 . طراحی شده و بارم بندی شده بود  power pointبعد از پایان آزمون پاسخ سواالت نيز با همان برنامه * 

 وظایف سایر دانش آموزان  "

 .ا دقت گوش دهند دانش آموزان دیگر موظف بودند به مطالب ارائه شده توسط گروه ارائه دهنده ب*  

 . اشكاالت خود را یادداشت کرده و بعد از اتمام درس بپرسند * 

مطالعه ی به صورت همياری و گروهی ، در گروه خودشان به آزمون که توسط گروه ارائه دهنده  11بعد از َ* 

 . طراحی شده پاسخ دهند 

 . ام می شد پاسخ به آزمون ابتدا به صورت انفرادی و سپس به صورت گروهی انج* 

 . اصالح کردن اوراق آزمون توسط دانش آموزان * 

  بنده به عنوان دبیروظایف  "

 دقت در رفتار دانش آموزان و کنترل آنها * 

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

 رفع اشكاالت دانش آموزان قبل از تدریس * 

 و توضيح ابهامات احتمالی ارائه راهنمائی های الزم بعد از تدریس * 

 دادن امتياز مثبت متناسب با فعاليت گروهها * 
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 تشوی  گروههای برتر * 

بدین ترتيب به طور خالصه می توان گفت در روش جدید یک گروه از دانرش آمروزان درس را تردریس مری     

ط خرود دانرش   نمودند و گروههای دیگر با دقت به توضيحات آن ها توجه می کردند و اشكاالت درسری توسر  

ای داشتم و در مروارد الزم راهنمرایی هرایی را     و بنده فقط نقش مشاهده. ر می گرفت آموزان مورد بحث قرا

 . جهت رفع نواقص ارائه می نمودم 

 (2شواهد )گردآوری اطالعات 

 رفتار دانش اموزان مشاهده –الف 

سمت از مبحث درسی را مطالعه و بره  به گونه ای که مشاهده کردیم ، هر گروه در هر جلسه موظف بود یک ق

. شرکت می کردنرد   نماید و تمام افراد گروه در تدریسبه کالس ارائه دهد و تدریس  power pointصورت 

مثالً یک نفر در مورد کارصحبت می کند ، یک نفر فرمولهای مربوط به آن را توضيح می دهد و برر کرار آنهرا    

با این تقسيم کار مطالعره ی یرک   . الت دانش آموزان پاسخ می دهد نظارت دارد و یک نفر به سواالت و اشكا

بهمين دليل دانرش آمروزان برا همكراری یكردیگر مری توانسرتند ميرزان         . مبحث کار سخت و دشواری نبود 

یادگيری خود را بيافزایند و اوقات بيكاری مضاعف در منزل برای آنها ایجاد نمی شود بره ایرن ترتيرب نترایج     

 : عبارتند از 

 افزایش اشتياق و عالقه ی دانش آموزان به یادگيری مطالب کتاب * 

 امتحان یعنی اضطراب و نگرانی و ترس منفی کاهش آثار * 

 ميل به رقابت در ميان گروهها و یادگرفتن طرح کردن سوال و حل کردن سواالت متنوع و بيشتر * 

 دقت در جزئيات کتاب و بحث و بررسی مطالب کتاب * 

 دانش آموزان در امر یاددهی ر یادگيری و از بين رفتن احساس خستگی جهت حضور در کالس  مشارکت* 

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

 جذاب شدن مطالب درسی برای دانش آموزان * 
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 به مشاهده نمرات -ب 

 :ول زیر یادداشت نمودم  بعد از اجرای طرح یک آزمون گرفتم و نمرات دانش آموزان را در جد

 

 9 8 7 6 5 1 3 2 1 شماره      دانش آموز

 21 21 21 18 17 11 11 11 17 نمره

 18 17 16 15 11 13 12 11 11 شماره       دانش آموز

 18 17 17 18 17 11 11 17 18 نمره

 25 21 23 22 21 21 19 18 17 شماره       دانش آموز

 11 11 14 18 21 11 17 18 18 نمره

و این نشان . همانطور که مالحظه می کنيد نمرات دانش آموزان در مفاهيم پایه فيزیک بسيار عالی شده بود 

 .بود  هميار معلم  از موفقيت اجرای راه حل

 :اعتبار سنجی 

برای سنجش اعتبار راه حل ها از دبيران فيزیک مدارس دیگر دعوت کردم تا به کالس من بيایند و نظرشان 

همه آنها اذعان داشتند که روش مذکور بسيار عالی و باعث . درباره اجرای طرح و نتایج آن بگویند  را

 .پيشرفت دانش آموزان شده است 

 بیان محدودیتها و موانع 

باالخره به دنبال هر طرحی مشكالت و موانعی وجود دارد ولی بعضی از مشكالت در آینده به سرود و منفعرت   

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

چرا که در طرح همياری درهر جلسه تایپ کردن سواالت و تكثير آن مشكالت هزینه ای را بره همرراه دارد ،   

 powerولی در این روش نيازی به تكثير سوال و مصرف کاغذ نيست ، چرا که سرواالت آزمرون بره صرورت     

point داده می شود  روی پرده نمایش . 
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و در اختيار دانش آموزان قرار می گيرد و تنها مشكل کوچكی که این طرح ممكن است داشته باشد ، مجهرز  

نبودن بعضی از مدارس به سيستم ویدئو پروجكشرن اسرت کره آن هرم در مرورد دبيرسرتانهای داخرل شرهر         

 . امروزی بعيد است 

آمروزش   نرد یمرا در فرا  فهيکه وظ ديباور رس نیبه ا دینون  باعلوم و ف شرفتيبا توجه به پ یآموزش یتهايفعال

 یآر. و چگونه آموختن را به شاگردان آمروزش داد  دنيشیچگونه اند دیبا.  ستين یعلم یتهايتنها انتقال واقع

کسرب تجرارب و    نره يزم یموزشر آ طيدرست مح یو با سازمانده ميرا بوضوح مشخص کن یاگر هدف آموزش

 یلزومرا در راسرتا  .خود به خرود صرورت خواهرد گرفرت      یريادگی میرا فراهم ساز یزشآمو یتهايفعال یاجرا

بطرور مرداوم و    یروز افزون دانش امرروز  شرفتيهمگام و همزمان با پ دیبا زيمعلم ن یهدف متعال نیتحق  ا

 ییبه مطلوب نهرا  دنيرس یو برا. اموزديب یريادگیسطح  شیرا به منظور افزا سیتدر نینو یمستمر روش ها

 یکنرون  یاير در دن رسديچرا که به نظر م.  رديهمكار بهره گ اروی نیو بهتر نیاز دانش آموزان به عنوان تنهاتر

را  تير موفق یباهم قلره هرا   اريمعلم و شاگرد همگام و هم دیبا یعقب نماندن از غافله پرشتاب تكنولوز یبرا

 . ندیمايبپ

 نتیجه گیری

اسرت برا وجرود     دير ام. شد انيمعلم ب اريطرح هم شبرديام شده در پانج یتهايخالصه فعال یکار گروه نیا در

معلرم   ارير هم یکالسرها  یبرگزار یبرا یآموزش یبهتر طرح همچون کمبود فضا یدر اجرا تهایمحدود یبرخ

 .ميبه نحو احسن انجام ده ميطرح را بتوان نیدانش آموزان فعال ؛ا  یتشو ین کمبود بودجه برايوهمچن

  م يکن یمعلم استفاده م ارياز روش هم  چرا

دانرش آمروز    یعلمر  تيو موفق یريادگیارتقا  •:موجب  یمشارکت یريادگینشان داده است که فنون   يتحق 

 .شود  یم

 .شود  یدانش آموز م یحافظه  یارتقا •

 .شود یم  شانیها یريادگی یدانش آموز با تجربه  تیرضا شیافزا •

 .شود یم یرتباط شفاهدانش آموزان  در ا یمهارت ها ی توسعه•
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 :ریدانش آموزان است و روش کار به صورت ز یريادگی یو کم یفيک یطرح ارتقا نیا هدف

که هرر سرر گرروه در     دیو قرار برآن گرد یبهره ور شیو افزا  فيدانش آموزان ضع یريادگیمنظور ارتقائ  به

خود را بر  یها یههم گرو ریآموزش سا تيدر خود کالس درس مسئول نيخارج از کالس و همچن یوقت ها

 یدر برخر  توانرد يخرود سررگروه هرم م    یعنیمتقابل باشد  یريادگی کی یريادگی نیو در ضمن ا رديعهده بگ

درس   حيعهرده دار توضر   ییاعضا بخواهرد در صرورت توانرا    ریگروه عمل کرده و از سا ریز کیاوقات در نقش 

 .پرسش و پاسخ باشد  ایو  نیتمر

 پیشنهادات

 مداوم و مستمر کار دانش آموزان یابیارز -1

 یو بررسر  "در صرورت امكران   "درس  یجلسه هرا   شتريدر ب فياز دانش آموزان ضع ريپرسش و پاسخ دب -2

 یدرس تيوضع

 (مربوطه ريتوسط دب. )یآزمون ها انیدر پا یشرفتيدانش آموزان پ یکالم  یتشو -3

 .طرح انیفعال در پا یسرگروهها یبرا یزیدر نظر گرفتن جوا -1

 ارير هم یدانش آموزان از شررکت در کالسرها   یتمام بایکه تقر دهديطرح در  سه ماه گذشته نشان م یابیارز

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

 :باشد یم لیمعلم بشرح ذ ارانيطرح هم اهداف

 ریاز سرا  یبه منظور رفع اشركاالت درسر   دانش آموزان ممتاز هردرس یليتحص یازتوانمند یريبهره گ - الف

 دانش آموزان

 دانش آموزان یتعا مل اجتماع یفيو ارتقا ک یگروه یتهايکردن فعال نهینهاد -ب

 اعتماد به نفس تیتقو -ج
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جویس ، بروس و همكاران ، الگوهای تدریس ، ترجمه محمد رضا بهرنگی ، انتشارات مرکرز ترجمره ، نشرر    * 

  1372کتاب 
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 بازرگان ، عباس ، اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعليم و تربيت * 

 قائمی پویا ، اقبال ، پژوهش در عمل * 

  1383م ر فهندژ ، یادگيری پژوهش محور ، انتشارات سروش هدایت ، * 

و اقدام پژوهی ، انتشارات پژوهشكده ی کراربردی   دبيروزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، سازمان آم* 
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