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 چكيده : 

شد به همين خاطر در این       پژوهش شكالت در امر آموزش و پرورش می با سيار مفيد براي حل م یك روش ب

شان را با دانش آموزان حل نمایند .       شان مشكالت سعی كنند خود روش دبير نقش محوري دارد . دبيران باید 

ستعداد آن را می     سن   زیرا آنها هستند كه با دانش اموزان مواجه هستند و روحيات و ا د و با تالش خود و شنا

ند .            مای با دانش آموزان رفع ن یا كلی خود را  ند مشككككالت موردي  كارگيري روش هاي مختلف می توان به 

صل تالش اینجانب در حل مشكل كلی      ضر حا شگاه  تحقيق حا  .. .متوسطه   …دوره  …..درس دینی آموز

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

شان درس  می دادند         دانش آموزان شته دبيران خود سالهاي گذ شتند ؛ در  سواالتی را به عنوان  اظهار دا و 

به اسككتفاده از روش . اینجانب با بكار گيري روشككهاي مختلف در نهایت موفق  سككوال امتحانی به ما می دادند

تالش بيشككتر در كالس توانسككتند نتيجه ي مطلو    ي كم در منزل و شككدم كه آنها با مطالعه هميار معلم

ضعيت      شتند حتی خانواده هاي آنها نيز از این و ضایت كامل دا بگيرند . بطوري كه همه ي آنها از این روش ر

در آنها تقویت شده بود . و نمرات امتحانی  دینیخشنودند . چرا كه انگيزه براي درس خواندن خصوصاً مسائل 

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

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

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

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

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

تحقق می یابد . روشكككهاي     دبيردر نظام آموزش و پرورش هر هدف تربيتی و آموزش در نهایت به وسكككيله        

به دانش  دبيرضككوعهاي علمی ، الگوهاي تربيتی و رفتارها همه و همه به وسككيله آموزش ، محتواي دروس مو

ك   از جایگاه و نقش كليدي ب دبيرموز منتقل می شود . و از این رو در هر تحول آموزشی آ ك   رخك وردار است . ك

سریع ، نيا ككككبن  زمندابراین می توان گفت كه آموزش و پرورش پویا در جهان متحول و مملو از دگرگونيهاي 

ستجوي علل آن پرداخته و راهكار        دبيروجود  شكالت را ببينند و درك كنند و به ج سائل و م ست كه م انی ا
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ارائه نمایند و به تحقيق و تغيير و نوآوري رغبت و تمایل داشته و قالبهاي كهنه ي آموزشی را رها كنند و در   

 یك كالم می توان گفت : 

صلی بناي آموزش و  دبير صلی آن نيز كنجكاو ي ، تفكر ، پژوهش و     ان ، معماران ا صالح ا ستند و م پرورش ه

ست .      شها شها و آموز شگر   دبيرنوآوري و ابداع در رو شاهده     دبيرپژوه شكالت كالس خود را م ست كه م ي ا

شی را       شكالت موجبات پویایی نظام آموز شكل آغاز كند و علت یابی آن م كرده و پژوهش خود را با وجود م

سی خودم ]     فراهم نماید . بن شكل در كالس در شاهده ي وجود م [ در پی حل آن برآمدم .   دینیده نيز با م

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

دانش اموزان در نيم ساعت اول گوش می « . [ طبق عادت » آموزان تمایل زیادي به این نوع آموزش داشتند 

سته می    سپس خ شده     دینیكه كتا   اهميتیشدند و با توجه به   كردند و  دارد این نحوه براي من معظل 

ستفاده كنم     بود سم از هميار معلم ا صميم گرفتم روي بحث هميار معلم كار كرده و در كال این  .. بنا بر این ت

شكل  سط هميار معلم  گزارش درباره ي نحوه ي مقابله با این م ست با ادامه ي این روش ها     تو ست . اميد ا ا

 ند آموزشی را فراهم نمایيم . موجبات پویایی رو

 

 بيان مسئله : 

سان نيز به تبع آن دچار دگرگونی    ست و افكار و اعتقادات و رفتار ان ند ا جهان همواره در حال تغيير و تحول ا

ست كه به جرأت می توان گفت :   صرف     دینیو این تحوالت تا حدي ا ست م بعد از توليد ، قبل از اینكه به د

سند كهنه م  شوند . و قوانين و نظریه هاي جدیدي مطرح می گردند . اما عجبا ! كه نظام آموزش  كننده بر ی 
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و پرورش ما از این امر مستثنی است و همچون سدي در برابر تحوالت ایستاده و هيچ نشان و اثري از تغيير و 

ا كه از روشككهاي كهن تدریس )سككخنرانی صككرف دبير ( ر   دبيراننوآوري در آن به چشككم نمی خورد . اكثر 

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

مانع شكككوفایی اسككتعدادها و بروز خالقيت ها در افراد می شككود و آنها را تبدیل به افرادي می نماید كه مغز  

ا نمی توانند در عمل بكار گيرند . با این همه هيچ       ر مطالب  اند 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 شيوه        

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

ریس و اقدام پژوهی و ... و به دليل مداوم نبودن برنامه ها و نداشككتن ضككمانت  ، تحت عنوان الگوهاي برتر تد

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

ده ه نش گيري روشهاي جدید و صدها دالیل دیگر هنوز تغيير قابل توجهی در روشهاي تدریس دبيران مشاهد    

 يدانش آموز را برا نكهیا يطرح برا نیاولی در طرح هميار معلم به گونه اي دیگر اسككت . طوري كه اسككت . 

به  اسكككت . يمطلو  و ضكككرور اريرغبت بسككك جادیو ا يريادگیدر  قيتعم يو برا دیورود به جامعه آماده نما

به  تيرغ جادیا يبهتر اسككت. و برا نديبنشكك ريدر ذهن فراگ ياگر علوم بصككورت ملموس و كاربرد طریقی كه

 داشته باشد  يشتريب ريآموزش استفاده گردد تا تاث ياز همساالن برا دیبا يريادگی

رت و مها یكه در مرحله شككناخت یدروسكك سككتیبا یمعلم م يريادگی تیریدر كتا  مد سیویبه گفته د بنا

 ميت ياعضككا سیهمسككاالن و تدر يو با همفكر یو بصككورت اكتشككاف  یگروه تيدر فعال  رد؛يگيقرارم یذهن

 بصورت آموزش فعال به آن نائل گردد. 
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 يورود به جامعه را محور ها يبرا ريو آماده شككدن فراگ سیو تنوع درروش تدر يريادگی قيطرح تعم نیا در

 طرح اعالم كرده است.  نیا یاصل

 یم یهر بخش رابه كسكك ميكن یم ميتقسكك ییخو  اسككت كتا  را به بخش ها اريبسكك این طرح به دالیلی  

ا نهایت بمعلم  تیاز كتا  كنترل كند ؛ در نها ميكن یمامور م نمایندهرابعنوان  یكیتا كنفرانس دهد و  ميده

شود   یم نیكند ا یم كسان یدهد و نقاط قوت و ضعف را   یم دقت موضوعات ارائه شده را مورد بررسی قرار    

و  كند حيو سوال طرح كند و ورقه را خودش تصح   رديهفته از كالس امتحان بگ خرآ اری؛ معلم  كامل سیتدر

 همسال به همسال ....  سیشود تدر یم نینمرات را به معلم ارائه دهد ؛ ا

كه در  یداشككته باشككند. وقت ادیمناسككبات ز شیكه دانش آموزان در آموزشككگاه  با رفقا و آموزگاران خو دیبا  

ردد و به مبذول نگ اتيو ادب خیبه منافع تار یتیعنا نیتوجه شككود و كمتر دياد مففقط به مو یليبرنامه تحصكك

كودك در اجتماع  یعيو طب یذات يو قوا هاشاگرد توجه نگردد ...آموزگار قادر به ظهور استعداد  یذات التیتما

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

 وضع موجودتوصيف 

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

ستم.  سكوت را رعایت می كردند  دهنگام ت دارم و آنهابا اینكه دانش آموزان خو  و منظمی  ه ریس اینجانب 

شتند ؛ اعم از   بودن و  شب امتحانی و  دینی درس  مهم نبودن، عده اي از آنها به دليل زمينه ي ذهنی كه دا

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

درس داشكككتند و نمرات آزمون آنها بسكككيار پائين تر از حد انتظار من بود . و دانش آموزان به  بی انگيزگیبه 



 ت .اس مشاهده برای فایل این

 اب تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  

 

8 

 

انگيزه اي براي خواندن دروس حفظی نداریم و بسكككيار اظهار بی     مدیر دبيرسكككتان مراجعه كردند و گفتند :      

  مسائل  من از  پسر را . همچنين خانواده هاي آنها نيز اظهار می كردند كه ؛ چعالقگی و كم توجهی می نمودند

سنده می كند ؟      دینی درس  شب امتحان ب شتر به خواندن آن در  سر در نماورد و بي . تعدادي هم خيلی زیاد 

 رس د   قبول خودشكككان قيد  به  بی انگيزه بودند و هنگام تدریس ممكن بود به فعاليتهاي دیگر بپردازند . و        

شكل مرا ب  دینی ضوع را با من در     را زده  بودند . و در نهایت این م ستان نيز مو سيار ناراحت كرد و مدیر دبير

شت كه اقدام به   شفاهی  ميان گذا صل   نمایم دانش آموزانبراي  امتحانات  . تا در نوبت اول نتيجه مطلو  حا

ستم         آید . و من با تجربه شتم و می دان شته دا سال هاي گذ نيز باعث باال رفتن  امتحان پی در پیاي كه از 

ات در اختيار آنها قرار می گيرد و فقط یك سككري مطالب به صككورت محفوظ آنها نمی شككود  گيزهعالقه و ان

و  ميلتنه هدف نظام تع ایسئوال به جاست كه آ نیاكنون اتصميم گرفتم راه حلی براي این معضل پيدا كنم . 

تنها انباشككته  یانتظار جامعه، از نظام آموزشكك ایبه دانش آموزان اسككت؟ آ یكتب درسكك يانتقال محتوا تيترب

صطالحات و مفاه  س  ميكردن ا ست در ذهن دانش آموزان   یموجود در كتب در ست، ترب  ایا  تينه آنچه مهم ا

رشككد و پرورش  يمطلو  در مدرسككه برا یطيجو و مح جادیا یعنیاسككت.  آموزاندانش  یو اسككالم حيصككح

به دانش آموز است  یاسالم يآموزش آدا  و ارزشها ت،يكار و خالقنهفته و شكوفا كردن قوه ابت ياستعداد ها

 شوند. تيجامعه ترب يسازنده برا يافراد یكاف یقبل یتا با آمادگ

شكككهروندان سكككازگار، سكككاختن و پرداختن   تيو ملحوظ باشكككد، ترب تيو ترب ميدر هر نظام تعل دیبا آنچه»

ص    ست    یسالم، انتقال علوم و معارف  يتهايشخ ست كه ابعاد وجود مختلف جهان ه ساند.     یرا م یا پر 2« شنا
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آنچه در نظام  سككفانهواضككح اسككت كه انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نه هدف. لكن متأ 

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

 اهداف گزارش :

 صلی :هدف ا

 چگونگی استفاده از طرح هميار معلم در افزایش دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل ضعف دانش آموزان در یادگيري -1

 بكاربردن روش طرح هميار معلم در افزایش سطح علمی دانش آموزان -2

 مقایسه با شاخص :

 آنها باال باید برود . در مقایسه با شاخص ، دانش آموزان با استفاده از طرح هميار معلم سطح علمی

 

 نحوه ي شناخت مسئله :  

هاي  بعد از چندین جلسه تدریس و ارزیابی كلی كالس به این نتيجه رسيدم كه اكثر دانش آموزان به آموخته

خود در كالس اكتفا می كنند و در خارج از كالس هيچ تالشكككی براي یادگيري بيشكككتر انجام نمی دهند .        

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

گر دبيران مطرح آیا دانش آموزان به درس عالقه ندارند ؟ براي یافتن پاسككخ سككؤالهاي خود مسككئله را با دی  

كنند و از  نمودم ، اكثریت آنها مطرح كردند كه دانش آموزان درس هایشكككان را در خانه تمرین و تكرار نمی  
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صت دهد تا آن ها مطالعه   دبير سپس به می خواهند كه در كالس فر سخ دهند .  دبيرسؤاالت   نمایند ،  ان پا

اصكككوالً دانش آموزان افرادي راحت طلب  بهمين خاطر دریافتم كه اشككككال در روش تدریس بنده نيسكككت و

هستند . مسئله را با مدیر مدرسه مطرح نمودم ، ایشان نيز یك جلسه در كالس آن ها حاضر شدند و برایشان 

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

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

آموزشی خود و مطالب كتا  و مشكالت خودشان سواالتی مطرح نمودم تا علت عدم عالقه ي آنها به مطالعه      

شد           ستگيرم ن شنامه هم چيزي د س شه یابی كنم ولی از پر سی و قرار هاي    از   را ری سش هاي زیاد كال پر

 دي نداشت . استفاده كردم ولی باز هم سو امتحانی

براي سككنجش ميزان یادگيري آنها چند جلسككه از روش هاي دیگر تدریس اسككتفاده نمودم ، روشككهایی كه   

موجب یادگيري بيشككتر دانش آموزان در كالس و فعاليت بيشككتر آن ها می شككد . مشككاهده كردم كه ميزان  

آن ها خودشككان در كالس  یادگيري آنها در كالس در سككطح باالیی اسككت و اگر روشككی را انتخا  نمایم كه 

  فعاليت نمایند نتيجه بهتري خواهم گرفت .

  نمودار نمرات دانش آموزي در حين روش سخنرانی

 

 

 

 

1

2
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 دبیرعالیت آموزشی ارزشیابی از ف                                        

 مواد درسی هر جلسه خود را در اول ساعت مشخص می كرد. هدفهاي ریز -1

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

 %23/11 مخالف

 سر وقت وارد كالس می شد و تا آخر وقت در كالس باقی می ماند. -2

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

07/1% 

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

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

 %84/16 مخالف

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

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

 %57/11 كامال مخالف -4

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

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

15/23% 
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 مختلف آموزشی متنوع می ساخت.تدریس خود را با استفاده از روشهاي  -6

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

15/23% 

 نكات مهم و اصول كلی مطالب درسی بر روي تخته می نوشت. -7

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

42/8 % 

 و در تدریس ابهامی باقی نمی گذاشت. در لفافه سخن نمی گفت -8

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

90/12% 

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

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

26/5 %  

 0درس خود را منظم و با روال منطقی ارائه می داد -10 

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

86/10%  

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

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

34/4% 

 بود. دمنبه نظر من نسبت به این درس عالق -12
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كامال مخالف  -4           %14/19مخالف -3          %68/44كامال موافق  -2         %91/31موافق  -1

25/4% 

 ی كرد و به سرعت به ما باز می گرداند.تكاليف و اوراق امتحانی را به دقت تصحيح م -13 

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

36/27% 

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

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

94/18% 

 وقتی جوا  سوالی را نمی دانست و یا اشتباهی می كردآن را می پذیرفت. -15 

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

82/11% 

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

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

60/8 % 

 امتحان او در این درس بر كليه مطالب تدریس شده را به خوبی در بر می داشت.-17

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

43/20% 

 به تقاضاي من براي روشن شدن اشتباهاتم در ورقه امتحانی توجه می كرد. -18 

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

78/15%  



 ت .اس مشاهده برای فایل این

 اب تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  

 

14 

 

 لحن صداي خود را مناسب با اوضاع و احوال كالس تغيير می داد. -19 

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

63/10% 

 اد  و نزاكت كالس را حفظ می كرد. -20

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

20/17% 

  20ك  13ك  1رسم نمودار هسيتوگرام در مور سواالت 
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است ودقت   یمطالب درس  يريوتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگ ياريهوش  جادیا

توجه  سطح شیافزا يبرا انيمعلمان ومرب نیگردد.بنابرا یدردانش آموزان م فيضع يريادگیوتوجه كم سبب 

 یرابه مطالب درسكك انتوانند توجه دانش آموز یمختلف،م يروروشككهايودقت دانش آموزان، باتوسككل به تداب

دار كردن   یكنككد.معن     يمحرك رابككاز   كیككدرس،نقش    ددركالس یككمعلم بككا    قككتي .درحق  نككدی جلككب نمككا  

وهمه  انكس ینگاه كردن  ليمعلم ازقب يمطالب وگفته ها،رفتارها یوآسان  یاسخت یوسهولت   یدگيچيمطالب،پ

ودقت دانش آموزان  هتوج  ميتخته،همه به طورمسكككتق    يمعلم بررو ينوشكككته ها   تي فيرامخاطب قراردادن،ك  

ستفاده ازتداب  یم رقراريراتحت تأث ش يدهد.معلم باا ودقت دردانش آموزان آن  جادتوجهیتواند بعدازا یم یرآموز

 وآموختن يريادگیعالقه دانش آموزان نسككبت به  ادبودنیازی گركمید ي.ازسككودیرادرسككطح مطلو  حفظ نما

دانش آموزان  يريادگیها ارتباط دارد.تجار   موضوع نیبه تجار  آنها دربرخوردباا یمختلف درس يموضوعها
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سبت  ن یتصورات  جادیباشد، سبب ا   یدرپ یپ يشكست ها   ایها  تيبه صورت موفق  یمختلف وقت يدردرسها 

 يآنهارادررابطه باموضكككوع ها      زهيانگ یشكككودوحت یمختلف م يموضكككوع ها  يريادگی با  هادررابطه  یيبه توانا  

مطالب مشككابه بامطالب  يريادگیآموز معتقد باشككدكه درگذشككته،در نشدهد.اگردا یم رقراريمشككابه،تحت تأث

 نیآموزد، اما اگر به ا   یفراداده وآنها رام  دگوشی ودقت به مطالب جد      يموفق بوده اسكككت باعالقمند   دی جد 

س  شدكه   دهياعتقاد ر ست        يريادگی زمانندين دیمطالب جد يريادگیبا شك شته منجر به  شابه درگذ مطالب م

ابتدا  یمثبت ومنف يها زهيانگ نیآن مطلب ازخودعالقه نشككان نخواهد داد.ا يريادگی هخواهد شككد،نسككبت ب 

  یگسكترش م  ،یامنفیتجار  مثبت  شیخاص درمدرسكه هسكتند،اما باافزا   يمشكخص ومحدود به موضكوعها  

مدرسككه خصككوصككاً   طي. اگر تجار  داتش آموزازمحرنديگ یكه تمام دروس رافرام رونديم شيوتا آنجا پ ابندی

 تييموفق درمدرسكه باشكد،تجار  احسكاس    اقتيول یسكتگ یاز وجودشكا  یحاك یلينخسكت تحصك   يسكالها در

سالها  شیوافزا شد.چن  زتكرارين یآت ياعتماد به نفس در جار  ت نیبرا هيقادرخواهد بود باتك يفرد نيخواهد 

ندگ    لي تحصككك نيزدرحيآم تي موفق به ز مل سكككخت      ميخودتعم یواقع یآن را بدون تح هد و بربحران  ید

سترس  ه شارهاوا شا  اقتياحساس ل  نیغلبه كند.ا یددرزندگیشد  يها ا،ف سه آموخته م  یستگ یو  یكه در مدر

شها     یراقادرم يشود،و  سائل ازرو سو    يا نانهيواقع ب يسازددرحل م ستفاده كند.از ست     گر،تجار ید يا شك

 تازاحسككاس حقار یعالئم جادیدرمدرسككه دردانش آموزان سككبب ا ليتحصكك انيسككال یط یسككتگیوعدم شككا

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

شتم و       سه دعوت از اوليا دا ست یك جل شتم ) الزم به ذكر ا با توجه به اطالعاتی كه از روحيه دانش آموزان دا

در خانه  یدین مسائل  با آنها در رابطه با فرزندانشان سؤاالتی پرسيدم و كامال به وضع وقت گذاشتن آنها براي 

از روش هميار معلم اسكككتفاده نمایم. بنا بر این این اقدام را سكككرحوله فعاليت مطلع بودم ( . تصكككميم گرفتم 

  كالسی خویش قرار دادم.

شمندان تعليم و تربيت مثل جان دیوئی و... براي یادگيري بهتر وعميق     ساس آخرین یافته هاي علمی دان برا

نان را فعال بارآورده و آنان را در یادگيري مشككاركت دهيم.براي مشككاركت و تر در دانش آموزان بهتر اسككت آ

افزایش یادگيري در آموزش هاي مدرسككه، اسككتفاده از شككيوه هاي تحقيق و پژوهش بيش از سككایر شككيوه ها 

توصيه و تاكيد شده است. معلم باید در نقش راهنما، هدایت گر و دوست صميمی دانش آموزان باشد و زمينه 

شد   صله بين معلم با دانش آموزان از نظر فكري، تجربی ، روانی ،  ر و خالقيت آنان را فراهم نماید اما امروز فا

سبت به       شناختی و عاطفی مانع ارتباط نزدیك وتعامل آنان با یكدیگر شده است و لذا معلم و دانش آموزان ن

ضا  به تنفر آنان از یكدیگر شده و ف یكدیگر احساس بيگانگی دارند و بعضا عدم تعامل صحيح و صميمی منجر     

و محيط آموزشگاه ها )مدارس( را تبدیل به یك فضاي بدبينی ونامساعد براي طرفين كرده كه عالوه بر عدم     

رشد شكوفایی استعداد دانش آموزان، در تربيت صحيح اسالمی آنان ناموفق جلوه گر می شود. لذا بيش از هر  

ی شكود كه با سكياسكتگذاري و تدبير حوزه سكتادي وزارت آموزش و     زمان دیگر طرح هميار معلم احسكاس م 

 پرورش و عملياتی و اجرایی نمودن آن در مدارس امكان پذیر خواهد بود.
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 تعریف هميار معلم:        

با هدایت و راهنمایی معلمان، دانش آموزان قوي از نظر علمی )زرنگ( دانش آموزان ضكككعيف كالس را             

سطح قابل قبولی ارتقا داده تا آنها به      شاركت، آنان را به  شش قرار داده و با تمرین،تكرار و م كمك و تحت پو

سا         ساس این طرح معلم با شناخت و  زماندهی دانش آموزان كالس سطح علمی متوسط در كالس برسند. برا

یت دروس دانش آموزان            هت تقو باالدر ج عدل  هاي فكري و علمی دانش آموزان م ندي  ند از توانم می توا

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

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

شاركت دانش     ست. عالوه بر نگرش دینی و مذهبی در دنياي امروز، فراهم كردن زمينه هاي م موفق بوده و ه

آموزان در برنامه هاي تربيتی مثل مراسككم صككبحگاهی، سككرود، مسككابقات فرهنگی و همچنين برنامه هاي    

شی مثل نمایندگی كالس  ضور وغيا  و ... حتی در حوزه هاي خدماتی مثل تعاونی هاي    آموز صري(، ح ) مب

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

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

 اد پذیري و تعاون وهمكاري یكی از سياست ها و اهداف وزارت آموزش وپرورش می باشدو انتق

 مزایاي طرح هميار معلم:        

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

 ایجاد روحيه تعاون، همكاري و احساس مسئوليت در دانش آموزان.  -2    
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ست آمده جهت هدایت و         كاهش حجم كا -3     صت به د ستفاده بهينه از فر سی معلم و ا سی و در ري، كال

 راهنمایی دانش آموزان.

كاهش هزینه هاي دولت. با این روش می توان یك سكككوم از برنامه ها و فعاليت هاي كالس را كاهش  -4    

 داده و از طریق دانش آموزان عملی نمود.

سانی در مدارس  -5     سوم معلمان جاي خود را به دانش آموزان  كاهش نيروي ان ، به طوري كه حدودا یك 

 واگذار می نمایند.

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

 یادگيري بهتر و موثرتر همراه با صميمت و نشاط دردانش آموزان همسن و سال.  -7    

تعامل بهتر و بيشتر دانش آموزان با یكدیگر در راستاي اهداف مشخص و در نهایت ارتقاي تحصيلی به  -8    

 جاي اتالف وقت. 

انعطاف و اسككتمرارآموزش و یادگيري. عالوه بر مدرسككه، در منزل به صككورت اینترنتی، تلفنی و یا در   -9    

 ا و...پارك و سایر اماكن آموزشی و تفریحی مثل فرهنگسراه

 افزایش مشاركت و همكاري اوليا با یكدیگر و توجه بيشتر آنان به سرنوشت همه دانش آموزان . -10    

پویایی و خود جوشی همه دانش آموزان در یك رقابت سالم وسازنده و رشد و شكوفایی استعدادهاي  -11    

 همه دانش آموزان و نه یك عده خاص .

 شدن مشاركت دانش آموزان در همكاري و همياري یكدیگر .فرهنگ سازي و نهادینه -12    
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 ویژگی هاي طرح هميار معلم )پيشنهادها(:        

 می تواند در مدارس پنجم و ششم ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسطه باشد. -1    

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

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

 آموزش هاي الزم به معلمان داده شود. -4    

 از تجار  سایر كشورهاي پيشرفته جهان استفاده شود. -5    

ل فراهم امكانات تعاملی )آموزش از راه دور( مثل امكانات اینترنتی و الكترونيكی در مدرسكككه و منز          -6    

 گردده 

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

 ابتدا در مجتمع هاي آموزشی) با توجه به داشتن امكانات الزم( آزمایشی و اجرایی شود. -8    

شود البته می توان از كالس هاي باالتر براي كال         -9     شروع  سال جاري  شم ابتدایی  ش س هاي از كالس 

 پایه پایين تر استفاده كرد.

 از طریق انجمن اوليا ومربيان آموزش هاي الزم و اطالع رسانی به اوليا صورت گيرد. -10    

 با ارگان ها و سازمان هاي ذیربط مثل صدا و سيما و ... هماهنگی و همكاري شود. -11    

 لی باشد.این طرح می تواند كالسی و یا براساس پایه هاي تحصي -12    
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 مراحل اجراي طرح:    

نایی مدیریت كالس و تفهيم       از بين  دی ابتدا با      دانش آموزان از بين این افراد كسكككانی كه فعال بوده و توا

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

نموده و با كمك هميار معلم تا آنجا كه  دارند را مشكككخص   توجه و انگيزه  كه نياز به      یدانش آموزان       -2

 ممكن بود روي انگيزه و یاد گيري آنها كار كردم.

 نقاط قوت اجراي طرح

 كاهش افت تحصيلی    -1

در این طرح هميار و دانش آموزي كه نياز به تقویت درسی دارد از لحاظ سنی به هم  نزدیك ترند پس      -2

رابطه 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.   بهمطرح كند ابایی ندارد, همين عامل باعث اعتماد "هميار معلم تقویتی "

به           -3 به نفس را  مد زایی این امر نيز براي هميار معلم نقش تقویت كننده  و افزایش اعتماد  تدریس و درآ

 .داردهمراه 

 آموزشگاه نيز به یك محيط فعال و با نشاط تبدیل می شود.-4

 روش ابداعی جدید :  "

صل از كتا  را    سيم كردم و یك ف انتخا  كردم و مبحث   دانش آموزان كالس را به گروههاي چهار نفري تق

سه یك گروه كار تدریس را به عهده می گرفت و     سيم نمودم و هر جل هاي مختلف را نيز به تعداد گروهها تق



 ت .اس مشاهده برای فایل این

 اب تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  

 

23 

 

قی روي این مباحث ضككمن هميار معلم نيز همكاري دقيقسككمتهاي مشكككل تر به دو گروه اختصككاص یافت  

 داشت.

 وظایف گروهها :  "

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

صورت       شده را به  شخص  ست می كردند و مطالب را   power point* گروهها به ترتيب باید مطالب م در

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

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

سط       سمت تو سمتهاي براي مطالعه آزاد و تمرین و فعاليت هاي مرتبط به آن ق * تمام مطالب درس حتی ق

 گروه در كالس توضيح داده می شد . 

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

 مطرح شده بود .   power pointدنبال برنامه درسی 

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

 وظایف سایر دانش آموزان  "

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

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

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

 طراحی شده پاسخ دهند . 

 * پاسخ به آزمون ابتدا به صورت انفرادي و سپس به صورت گروهی انجام می شد . 
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 * اصالح كردن اوراق آزمون توسط دانش آموزان . 

 :  دبيروظایف  "

 * دقت در رفتار دانش آموزان و كنترل آنها 

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

 * رفع اشكاالت دانش آموزان قبل از تدریس 

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

 * دادن امتياز مثبت متناسب با فعاليت گروهها 

 * تشویق گروههاي برتر 

 بدین ترتيب به طور خالصكككه می توان گفت در روش جدید یك گروه از دانش آموزان درس را تدریس می         

سط خود دانش         سی تو شكاالت در ضيحات آن ها توجه می كردند و ا نمودند و گروههاي دیگر با دقت به تو

اي داشككتم و در موارد الزم راهنمایی هایی را  ر می گرفت . و بنده فقط نقش مشككاهدهآموزان مورد بحث قرا

 جهت رفع نواقص ارائه می نمودم . 

 

 نتایج حاصل از اجراي روش جدید  "

ه اي كه مشاهده كردیم ، هر گروه در هر جلسه موظف بود یك قسمت از مبحث درسی را مطالعه و به     به گون

شركت می كردند .   نماید و تمام افراد گروه در تدریسبه كالس ارائه دهد و تدریس  power pointصورت  

دهد و بر كار آنها  مثالً یك نفر در مورد كارصككحبت می كند ، یك نفر فرمولهاي مربوط به آن را توضككيح می

سيم كار مطالعه ي یك        سخ می دهد . با این تق شكاالت دانش آموزان پا سواالت و ا نظارت دارد و یك نفر به 

مبحث كار سكككخت و دشكككواري نبود . بهمين دليل دانش آموزان با همكاري یكدیگر می توانسكككتند ميزان          
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راي آنها ایجاد نمی شكككود به این ترتيب نتایج یادگيري خود را بيافزایند و اوقات بيكاري مضكككاعف در منزل ب

 عبارتند از : 

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

 امتحان یعنی اضطرا  و نگرانی و ترس منفی * كاهش آثار 

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

 * دقت در جزئيات كتا  و بحث و بررسی مطالب كتا  

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

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

 * جذا  شدن مطالب درسی براي دانش آموزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3
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 نقاط ضعف

سود و منفعت       باالخره به دنبال هر طرحی مشكالت و موانعی وجود دارد ولی بعضی از مشكالت در آینده به 

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

شكالت هزینه اي را به همراه دا      سواالت و تكثير آن م سه تایپ كردن  رد ، چرا كه در طرح همياري درهر جل

صورت          سواالت آزمون به  ست ، چرا كه  صرف كاغذ ني سوال و م  powerولی در این روش نيازي به تكثير 

point  . روي پرده نمایش داده می شود 

شته باشد ، مجهز       و در اختيار دانش آموزان قرار می گيرد و تنها مشكل كوچكی كه این طرح ممكن است دا

پروجكشن است كه آن هم در مورد دبيرستانهاي داخل شهر امروزي  نبودن بعضی از مدارس به سيستم ویدئو

 بعيد است . 

ش  يتهايفعال س  نیبه ا دیعلوم و فنون  با شرفت يبا توجه به پ یآموز آموزش  دنیما در فرا فهيكه وظ ديباور ر

 يو چگونه آموختن را به شاگردان آموزش داد. آر  دنيش یچگونه اند دی. با ست ين یعلم يتهايتنها انتقال واقع

ش  شخص كن    یاگر هدف آموز ضوح م سازمانده  ميرا بو ست مح  یو با  ش آ طيدر سب تجار  و   نهيزم یموز ك

تحقق  يخود به خود صورت خواهد گرفت .لزوما در راستا يريادگی میرا فراهم ساز یآموزش يتهايفعال ياجرا

بطور مداوم و مسككتمر  يروز افزون دانش امروز شككرفتيهمگام و همزمان با پ دیبا زيمعلم ن یهدف متعال نیا

انش از د ییبه مطلو  نها دنيرس ي.و برا اموزديب يريادگیسطح  شیرا به منظور افزا سیتدر نینو يروش ها

عقب  يابر یكنون يايدر دن رسدي. چرا كه به نظر م رديهمكار بهره گ اروی نیو بهتر نیآموزان به عنوان تنهاتر

 . ندیمايرا بپ تيموفق يباهم قله ها اريمعلم و شاگرد همگام و هم دیبا ينماندن از غافله پرشتا  تكنولوز
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 نتيجه گيري

صه فعال  یكار گروه نیا در شده در پ  يتهايخال ست با وجود   دي.ام شد  انيمعلم ب اريطرح هم شبرد يانجام  ا

معلم  اريهم يكالسككها يبرگزار يبرا یآموزشكك يبهتر طرح همچون كمبود فضككا 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

وز دانش آم یعلم تيو موفق يريادگیارتقا  •موجب : یمشككاركت يريادگینشككان داده اسككت كه فنون  قيتحق 

 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 سككر گروه در  دیو قرار برآن گرد يبهره ور شیو افزا  فيدانش آموزان ضككع يريادگیمنظور ارتقائ  به

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

 یدر برخ توانديخود سككرگروه هم م یعنیمتقابل باشككد  يريادگی كی يريادگی نیو در ضككمن ا رديعهده بگ

درس   حيعهده دار توضكك ییاعضككا بخواهد در صككورت توانا ریگروه عمل كرده و از سككا ریز كیاوقات در نقش 

 پرسش و پاسخ باشد . ایو  نیتمر

 

 یمختلف ياز روشها یگروه تياحساس مسئول شیاعضا گروه و افزا انيدر م یكار گروه زهيانگ جادیا يبرا

 :میاستفاده كرد

 مداوم و مستمر كار دانش آموزان یابیارز -1
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 اب تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  
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سخ دب   -2 ضع  ريپرسش و پا سه ها   شتر يدر ب فياز دانش آموزان  صورت امكان  "درس  يجل س  "در   یو برر

 یدرس تيوضع

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

 طرح. انیفعال در پا يسرگروهها يبرا يزیگرفتن جوا در نظر -4

شان م     یابیارز شته ن سه ماه گذ سها    یتمام بایكه تقر دهديطرح در   شركت در كال  اريهم يدانش آموزان از 

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

 باشد: یم لیمعلم بشرح ذ ارانيطرح هم اهداف

ص  يازتوانمند يريبهره گ - الف س    یليتح شكاالت در سا  یدانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع ا  ریاز 

 دانش آموزان

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

 اعتماد به نفس تیتقو -ج
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 فهرست منابع 

شر       شارات مركز ترجمه ، ن ضا بهرنگی ، انت * جویس ، بروس و همكاران ، الگوهاي تدریس ، ترجمه محمد ر

  1372كتا  

  1373* شفيع آبادي ، عبداهلل ، پویایی گروهی و مشاور گروهی ، انتشارات رشد تهران 

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

 ، اقبال ، پژوهش در عمل * قائمی پویا 

  1383* م ك فهندژ ، یادگيري پژوهش محور ، انتشارات سروش هدایت ، 

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

  1383تعليم و تربيت استان 

 

 


