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  مقدمه 
ــتفاده از طرح  ــي مبني بر اس به رويكرد جديد نظام آموزش
ــب و كاربردي و  ــي بسيار مناس هميار معلم در مدارس روش
قابل تعميم در تمام مراحل آموزشي است. در بعضي مدارس، 
عده اي از همكاران اقدام به بهره گيري از اين روش براي بهبود 
كيفيت آموزشي نموده اند. اين جانب نيز قبل از اين طي 10 سال 
گذشته از اين روش بهره جسته و به نتايج مطلوبي نيز دست 
يافتم كه بر خود الزم مي دانم روش خود را براي همكاران بيان 
ــتفاده كنند. از آن جا كه در اين  كنم تا آنها هم از اين روش اس
ــي، از نظر  ــرح دانش آموزان عالوه بر يادگيري مطالب درس ط
ــي و مسئوليت پذيري نيز مورد ارزيابي قرار  رفتاري و پرورش
ــيار فعال و بانشاط بوده  مي گيرند و ازطرفي محيط كالس بس
به گونه اي كه متوجه گذشت زمان نمي شوند به كارگيري اين 

شيوه براي آنها جذاب خواهد بود.
ــهرونداني  ــم، يعني پرورش ش ــرح هميار معل ــع ط درواق
متخصص و بااستعداد كه بتوانند در آينده نقش هاي مختلفي را 
در زندگي ايفا نمايند.نوعى زندگي كه همراه با مسئوليت پذيري 
و تفكر عاقالنه و بينش و آگاهي و بهره مندي بهينه از امكانات 
موجود و اصالح الگوي مصرف همراه باشد، تا به اين وسيله،  
ضمن كمك به پيشرفت كشور، خود نيز به اهداف متعالي  در 
تمامي مراحل برسند.آيا بهتر نيست كه ازخود دانش آموزان در 
فراگيري دانششان، كمك بگيريم. تا هم فعاليت بي هدف آنان 
هدف دار شود و جهت يابد و هم اينكه دبيران محترم خسته و 

رنجور نگردند. انشا اهللا.

آشنايي با طرح
ــر يادگيري،  ــئول و مدي ــرح معلم به عنوان مس ــن ط در اي

دانش آموزان را درمسير يادگيري هدايت مي كند و در حقيقت 
ــهيل  مي نمايد. بنابراين معلم در اين طرح  راه يادگيري را تس
مدرس نيست بلكه تسهيل كننده امر يادگيري است و تمامي 
ــردن دانش آموزان در  ــالش او در كالس، فعال ك ــعي و ت س

فعاليت هاي گروهي است. 
در اين طرح دانش آموزان عالوه بر يادگيري مطالب درسي 
از نظر رفتاري و پرورشي نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند، لذا 
مي توان گفت كه طرح همياري يعني پرورش شهرونداني كه در 
آينده نه چندان دور مي توانند موقعيت وجودي خود را تثبيت 
ــد و يا راه و روش صحيح و رفتار را با اطرافيان بياموزند  نماين
و زندگي مسالمت آميز و منطقي داشته باشند، زندگي كه تؤام 
ــه از امكانات موجود در جامعه  ــا بهره دهي و بهره مندي بهين ب

آنان است. 

نتايجي كه اجراي اين طرح به دنبال دارد.
1. امكان ابراز وجود به دانش آموز مي دهد.

2. دانش آموز احساس مسئوليت مي كند، ودر انجام اين امر 
ــت گام  ــير درس خود را در مي يابد و تالش مي كند تا در مس

بردارد.
ــورد ارزيابي قرار  ــاعت و هر لحظه م 3. دانش آموز هر س
ــوز را با  ــته دانش آم ــن روند اصالحِي پيوس ــرد و همي مي گي

مسئوليت آشنا مي سازد.  
4. در گذشته، فراگير، زماني متوجه ضعف خود مي شد كه 
ــان براي جبران كمبودها، دير  ــت و زم در پايان ترم، قرار داش

بود.
ــي از راه هاي كاهش افت تحصيلي، اجراي اين طرح  5. يك

است.
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ــنا مي شود. و چون هدف، مشخص  6. فراگير با هدف آش
است، طي كردن راه، آسان تر است. 

ــت معلماني خواهد بود كه با  رمز موفقيت اين طرح به دس
ــعه صدر و آرامش و صرف حوصله به اهداف طرح دست  س
ــود ابتداي تدريس چند جلسه توسط دبير  يابند. توصيه مي ش
مربوطه صورت گيرد تا دانش آموزان به ميزان آگاهي و قدرت 
ــناخت  ــلط علمي و فنون كالس داري دبير مربوطه، ش و تس
پيدا كنند. سپس به توجيه منطقي آنان بپردازد، تا با اين طرح، 

همكاري الزم را داشته باشند.

ــت براي انتخاب فعال ترين افراد و  ــا قبل از آن الزم اس   ام
سرگروه ها، سنجش و آزمون به عمل آيد.

چگونگي اجراي طرح
ــما مي توانيد، پس از چند جلسه  همان طور كه بيان شد ش
تدريس و گرفتن آزمون، به منظور ارزشيابي تشخيصي، براي 

ايجاد گروه ها به صورت زير عمل كنيد.
1. گروه ها را به دستجات 5 الي 6 نفره تقسيم كنيد.

2. انتخاب سرگروه ها بر اساس نمره باالتر و فعاليت بيشتر 
باشد.

ــتعدادها و شخصيت آنان  3. در انتخاب زيرگروه ها، به اس
توجه نماييد.

ــبت به طرح و ذكر فعاليت هاي آنان  4. دانش آموزان را نس
توجيه كنيد.

5. براي توجيه بهتر سرگروه ها، آنان را به جلسه اي دعوت 
كنيد. 

ــرم مخصوصي را براي انتقال معلومات، براي گروه ها،  6. ف
تهيه كنيد.

7. از وسايل كمك آموزشي استفاده كنيد.
ــازي ذهني براي توجيه بهتر مطالب  ــتفاده از فضاس 8. اس

ضروري است.
9. خالصه نويسي و خالصه گويي مطالب از سوي اعضاي 

گروه را به آن ها تذكر دهيد.
10. اعضا، در درس عربي يا زبان انگليسي، لغات را بر روي 

تخته، بنويسند.
11. گروه ها درس را با استفاده از لغات به دست آمده ترجمه 

كنند.
12. بيان قواعد درس با توجه به آن چه كه درك كرده اند (در 

يك جلسه چنان چه مفيد بود، ادامه يابد) الزم است. 
13. كالس را با انجام فنون كالس داري، با توجه به آموزش 

قبلي كنترل كنيد.
14. به زمان تدريس عنايت داشته باشيد.

ــورت كتبي و با طرح چند  ــي نهايي را به ص 15. ارزش ياب
ــي 15 دقيقه در پايان كار گروه به عمل  ــؤال، در زمان 10 ال س

آوريد.
ــط دانش آموزان (سرگروه ها ).(هر  16. تصحيح اوراق توس

گروهي اوراق گروه ديگر را تصحيح مي كند.) انجام گيرد. 
ــت كه اين روش با عنوان طرح هميار معلم به  قابل ذكر اس
منظور آشنايي با روش ها و چگونگي امر است، عمدة مطلب 

اين است كه نقطة تحرك و فعاليت در كالس درس، دانش آموز 
است.لذا با توجه به مهارت ها و شگردهاي كاري خود براساس 
تجربيات هر طرح و روشي كه اين مهم را تأمين نمايد، نوعي 

طرح همياري مي باشد. 

انتظارات رفتاري اين طرح چيست ؟
1. دانش آموزان بايد قادر باشند تمرينات درس موردنظر را 
ــارج از كتاب هم  ــه نحو مطلوب حل كنند و اگر مطلبي خ ب

مشاهده كردند قادر به تشخيص آن باشند.
ــده را در متن  2. عالوه بر آن بايد بتوانند موارد تدريس ش
درس پيدا كنند و توضيح دهند. سؤاالت مختلفي كه احياناً در 

ذهن شان ايجاد مي شود، مطرح كنند.
ــؤاالت  ــند و در برگه س ــؤاالتي بپرس 3. بايد از خود نيز س
گروهي يادداشت نمايندة و در مورد آن بحث نمايند. هم چنين 
ــت كرده و به آن ها توجه بيشتري   قواعد مهم درس را يادداش

كنند.
ــم  4. هنگام مطالعه، مطالب را در ذهن حتي المقدور تجس
نمايند. براي انديشه هاي مختلف ديگرا ن اهميت قائل شوند. 

بدانند كه چه وقت بايد سئوال بپرسند.
5. چنان چه عضوي از اعضا گروه، مطلبي را نفهميد، ديگران 

برايش توضيح دهند و او را تفهيم سازند.

 نتايجي كه پس از اجراي طرح از آن انتظار 
مي رود.

1. از خستگي زودرس دبير و ناتواني جسمي او جلوگيري  
مي شود. 

2. با تقسيم كارـ  زودتر به اهداف آموزشي نزديك مي شويم 
ــلماً موجب رضايت خاطر، دانش آموزان و دبير خواهد  كه مس

شد.
3.  راندمان درسي بااليي به دست خواهد آمد. حداقل اين كه 
اثرات ديگر اين طرح، بروز انديشه هاي نو، استعدادهاي پنهان 
و ابراز خالقيت  هاي نهفته و .... است كه در زندگي آينده آنان 

تأثير فراواني خواهد گذاشت. 
4. جلوگيري از بيماري هاي هم چون واريس، ديسك كمر، 
ــر درد و ناراحتي  ــتگي مفرط، كم دردهاي ناحيه كتف، خس

چشمي و .... براي معلم. 
ــگيري از بيماري هايي هم چون سردردهاي مزمن و  5. پيش

عصبي و ناراحتي هاي حنجره و تارهاي صوتي.
ــوي  ــهل انگاري در انجام تكاليف از س 6. جلوگيري از س

دانش آموزان.
ــا و عدم تمركز حواس در  7. جلوگيري از حواس پرتي ه

كالس درس.
ــتن دانش آموزان گوشه گير و منزوي و  8. به فعاليت واداش

بروز خالقيت هاي آنان.
9. ايجاد ارتباط صميمي و دوستانه بين دبير و دانش آموزان.

ــن طرح، معلم با حوصله  ــت كه با انجام اي 10. طبيعي اس
ــتر به ادامه كار ترغيب گشته و خدمت بيشتر و بهتري را  بيش
ارائه خواهد كرد و اصال گذشت زمان را احساس نخواهد كرد 

و تمايل بيشتري به ادامه كار خواهد داشت. 
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