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چکیده:
پژوهش حاضر باهدف درجهت کیفیت بخشی به مدیریت و اموزش دانش اموزان درمدارس چندپایه انجام شده است.بدین جهت ضمن معرفی
الگوی تدریس اعضای تیم ,مدارس چندپایه و انواع ان(ازنظرتک پایه-چندپایه-شش پایه بودن)  ,معاون اموزگار ,وکیفیت درمعنای اثربخشی
وکارایی درمدیریت تالش شد تاراهکاری مناسب درجهت نزدیک شدن به راندمان طبیعی اموزش (راندمان کالسهای تک پایه که توسط
اموزگارمدیریت میشود) درکنار مدیریت صحیح اموراداری اموزشگاه را ,ارایه کنیم.بررسی ها نشان داد که باتوجه به فشارکاری مضاعف چه بسا
بیشترمعلم دراینگونه مدارس و همچنین باتوجه به اینکه انجام اموراداری ودفتری با امرتدریس واموزش بصورت تواما انجام میشود ,استفاده
ازالگوی تدریس اعضای تیم ,فرصتی برای دانش اموزان فراهم میکندکه که امر اموزش و یادگیری توسط خود دانش اموزان انجام شودکه این امر
نه تنها تاثیر مستقیم معلم را با ایفایی نقش خود بعنوان راهنما و راهبرکم میکند و فرصتی برای انجام برخی اموراداری و دفتری را برای معاون
اموزگارفراهم میکند بلکه  ,موجب تقویت اعتماد بنفس ,پرورش مهارتها وتوانایی های الزم برای ارایه اطالعات دربرابر دیگران ,پرورش مهارتهای
مطالعه و انگیزه مندشدن دانش اموزان به ارایه مطالب درجمع ,بعنوان ابعاد روانشناختی واجتماعی اموزش که بعلت فشار کاری کمتر مورد توجه
قرار می گیرد ,می شود.
کلیدواژه ها:کارایی واثربخشی مدیریت ,مدارس چندپایه ,معاون اموزگار ,الگوی تدریس اعضای تیم ,کیفیت بخشی درمدیریت
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Abstract:
The porpose of this paper is increase the management and education quality on multy foundation
schools.for this after the introduction of Team Member Teaching Design method,multy foundation
schools and different type of that(its may to be:one foundation,some foundation or six foundation
),some type of maneger(management and teaching as a simultaneously that’s called manager-teacher
and effectiveness and efficiency on management, try to show the suitable soluation for close to natural
out put of education(natural out put of the class that management by teacher) in side of correct
administrative affairs management.
Reasult of paper shows that,according to high working pressure on multi foundation schools and doing
educate,teaching and administrative affairs as a simultaneously too,applicate of the Team Member
Teaching Design method,just not couse to low off direct effect of teacher on education and create a
time for doing some administrative affairs(for example: releationship to parent of students or old
students,doing the administrative cicular,….)but couse to reinforcement of students self confidence,
training of necessari skills and abilitis for present of information counted among,training the study skills
and motivate for talking counted among as a psychological and social dimension of educatin less
attention has been for high working pressure of multi foundation schools.
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مقدمه
مسوولیت خطیروشریف معلمی باتوجه به هدف مشخص وبارزتشکیل کالس که انجام امر اموزش وکمک به دانش اموزبرای یادگیری ویااصالح
برخی رفتارها برای زندگی درکناردیگران واجتماع میباشد برهیچ کس پوشیده نیست چه بسا این مسوولیت گاهی,چنان شخص معلم یا اموزگار
را به خود معطوف میکند که معلم بسیاری ازساعات شخصی وغیر اموزشی خودرا خالصانه صرف ارتقای معلومات واطالعات خود جهت انتقال
مطالب وایجادیادگیری ,رفع ابهام وتشویش ودرنهایت اموزش زندگی می کند.اما انجام این کار راههای گوناگونی تحت عنوان روشهای تدریس
یاالگوهای تدریس را به خود گرفت ه که بدون کمرنگ کردن نقش بی بدیل معلم ,مسیر منتهی به اموزش,سرعت وکیفیت ان رامتفاوت ساخته
است.یکی ازاین الگوها,الگوی تدریس اعضای تیم 1می باشدکه ضمن اموزش سرفصل های کتاب درسی به دانش اموز,بطورنامحسوس,به اموزش
برخی مهارتهای زندگی پرداخته که درضمن معرفی این الگ و به این مهارتها اشاره خواهد شد.همچنین میتواندهم قرین باعقیده ی بعضی
صاحبنظران باشدکه معتقدند,بهترین معلم کسی است که دانش اموز رادر مسیر بی نیازی از وجود خود(معلم)قرار دهدوکوشش کند این احساس
به تدریج در او شکل بگیرد.به عبارت دیگر ذهن افریننده ی سوال,با افرینش هر سوال است که استقالل عقالنی خود را به منصه ی ظهور می
رساندوامکان پویش وبالندگی رادر مسیری که خود طراح ومعمار انست فراهم سازد.نظام های اموزشی بایدبه سوال به عنوان انرژی متراکم
ورهانشده ای درخدمت یادگیری نگاه کنند(.مهرمحمدی)1831.
الگوي تدريس اعضاي تيم
یادگیری از طریق همیاری ازطرف(جان دیویی)2مطرح شدکه یکی از بحث های دائمی در آموزش است.اساس روش تدریس مبتنی بر همیاری،
همیاری در یادگیری است پژوهشگران حوز ه روش تدریس مبتنی بر همیاری بر این باورند که یادگیری یک فرآیند اجتماعی است و فعالیت
.های یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه و اطالعات حیاتی است.
این نوع یادگیریها مسئولیت را بر دوش دانش آموزان قرار می دهد و آنان را در فرآیند یادگیری درگیر می نماید.پایه و اساس یادگیری از طریق
همیاری تشکیل تیم های یادگیری است(.این روش سبب جلوگیری از گوشه گیری ،از خود بیگانگی  ،بی هدفی و نارا حت بودن در فعالیت های
جمعی میگردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بین فردی دانش آموزان را بهبود می بخشد(.دیویی1888,ش).
در این روش از دانش آموزان انتظار می رود ،با یکدیگر به تعامل و تشریک مساعی پرداخته ،پیشرفت تحصیلی و مسئولیت یادگیری یکدیگر را
بر عهده گیرند .دانش آموزان هم به نوبه خود انتظار دارند گروهی را که در آن فعالیت می کنندبه موفّقیت دست یابد و افرادی که در گروه شرکت
می جویند به هر طریقی گروه را در دستیابی به موفّقیت یاری رسانند.روش تدریس همیاری برای آموزش دروس گوناگون با موضوعات درسی
متفاوت  ،مناسب است.دروسی که محتوا و مسا ئل موضوعی یا نظری دارنداز طریق روش همیاری قابل تدریس اند .روش های مختلفی برای
یادگیری از طریق همیاری وجود دارد که درادامه به یکی ازآنها یعنی روش تدریس اعضا تیم که کاربرد بیشتری در تدریس دارد ،می پردازیم.

1-Team Member Teaching Design
2-John dewey

اگربخواهیم قراءت مناسبی از کیفیت در مدیریت داشته باشیم شاید بتوان گفت که کارایی 1واثربخشی 2مولفه های مناسبی برای رسیدن به
کیفیت مورد نظرباشند
اثربخشی :دربحث ازاثربخشی وکارایی ,مدیراثربخش بایدمهارتهای زیر راداشته باشد
مهات های خالق حل مسأله -1 :توصیف و تجزیه و تحلیل مسأله  -2شناخت مسأله  -8تولید و خلق راه حل های مختلف و انتخاب کوتاهترین
راه حل  -4اجرا و ارزیابی موثر و کارآیی تصمیم
مهارت های ارتباطی -1 :مهات گوش دادن  -2مهارت ارائه  -8مهارت بازخورد  -4مهارت نوشتن گزارش
مهارت مدیریت تعارض -1 :شناسایی منشاء تعارض های سازنده و تعارض های مخرب  -2به کارگیری روشی برای برای حل تعارض -8
انتخاب بهترین استراتژی برای برخورد با تعارض  -4توسعه مهارت ها با ترویج تعارض های سازنده در سازمان و تیم ها.البته ایتم های دیگری
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که ازویژگیهای یک مدیر اثربخش هست نیز وجود دارد ازجمله ی انها توانایی تفویض کار ومسءولیت میباشد(.فرانسیس مارگارت)2007.

کارايی :کارایی نیز مفهومی است که هزینهٔ منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی میکند .بدین صورت که مقایسهٔ خروجیها
بدست آمده با ورودیهای مصرف شده میزان کارایی را مشخص میکند .برای سنجش کارایی هزینهٔ تأمین منابع انسانی ،هزینهٔ استفاده از
تجهیزات ،نگهداری تسهیالت و نرخ بازگشت سرمایه و نظایر آن مورد مالحظه قرار میگیرددر این تعبیر از کارایی ،کاراترین سرپرست کسی است
که واحدش بتواند با کمترین هزینه مواد و دستمزد روزانه کار کند (ویکیپدیا).
کارایی به معنای درست انجام دادن کارها واثربخشی به معنای انجام کارهای درست میباشد(.صافی)1810,
معاون اموزگار :معاون اموزگار درسازمان اموزش وپرورش پستی بسیارحساس که در ساختار سازمانی دربازه ی پستهای صفی قرار داشته که
درضمن سمت مدیریت اموزشگاه,بعلت کم بودن تعداد دا نش اموزان ان منطقه(طبق دستورالعمل فعلی,به دلیل کمبود نیروی انسانی,به مدارسی
که کمتراز11نفردانش اموزدارند,معلم تعلق نمیگیرد) وتعلق نگرفتن معلم بدلیل کمبود نیروی انسانی به ان اموزشگاه ,شخص مدیر,مسءول انجام
امر اموزش وتدریس دانش اموزان مدرسه بوده که گاهی اوقات شامل چندپایه(مثال:دوم-سوم-چهارم وپنجم)وگاها ممکن است تعداد پایه ها به
شش پایه ی کامل نیز یرسد.درکشورماباتوجه به اینکه بسیاری ازروستاهای کم جمعیت به لحاظ جغرافیایی فاصله ی زیادی ازمرکز دارندوهمچنین
به دلیل کمبودشدید نیروی انسانی ,به خاطر اینکه دانش اموزان برخی روستاها که بعلت کمی جمعیت دارای تعداد دانش اموزکمی میباشند
ازتحصیل محروم نشوند,مسوولیت اموزش وتدریس وهمچنین انجام اموراداری ودفتری (ازقبیل اجرای بخشنامه هاو )....رابصورت تواما به فردی
تحت عنوان معاون اموزگار(یا مدیراموزگار)واگذار مینماید که دارای مشکالت مخصوص به خود که گاهاغیرقابل جبران است,میباشد.

1-Effectiveness
2-Efficiency
3-Francis margaret

اکنون باتوجه به اینکه درصدباالیی از مدارس کشور ما درمناطق وروستاها بصورت چند پایه وبعضا شش پایه ی تحصیلی در یک کالس باعنوان
مدارس چندپایه دایروبوسیله ی مدیر اموزگار محترم مدیریت وتدریس تواما انجام می شود و اینکه نه تنها شدت و مقدارکار تدریس اینگونه
همکاران ,معادل پنج برابرمقدارکار همان همکار در همان مقطع در  44دقیقه کالس مدارس شهری است بلکه ,تمام کارهای دفتری  ,پاسخگویی
به بخش نامه ها وامور داخلی اموزشگاه عالوه ی برخی پیشامدهای احتمالی نیز بدوش مدیر اموزگار بوده ,ایاالگوی تدریس فعال اعضای تیم
میتواندراهکاری به منظور دستیابی به مدیریت کارا واثربخش درمدارس چندپایه وعاملی جهت حفظ حقوق دانش اموزان باشد؟
یادگیری از طریق همیاری در شروع قرن گذشته از طرف جان دیویی مطرح شد و یکی از مباحث دائمی در آموزش و پرورش است تحقیقات
نشان می دهد این نوع یادگیری مسئولیت را بر دوش دانش آموزان قرار می دهد و آنان را در فرایند یادگیری سهیم می کند .و پایه و اساس
این روش تشکیل تیم های یادگیری است(.موریس جویس-1111 ,مترجم بهرنگی)
الگوی تدریس فعال اعضای تیم که درمقدمه از ان یادشد,بردو فرضیه استوار است  :اولین فرضیه این است که هر یک از شرکت کنندگان قسمت
متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند می خواند  .دومین فرضیه اینکه هر فراگیر می تواند به اعضای تیمش درس بدهد
زمانی که فراگیران می فهمند که کار آیی تیم مستلزم آن است که هر فرد یک بخش از موضوع را فرا بگیرد و سپس به دیگران درس بدهد (
برانگیخته می شود که با مطالعه بخش خود  ،به تیم خود کمک کند و به کسب شایستگی می رسد ) در این روش وقتی همه ی اعضا کار خویش
را انجام دادند کل درس آموزش داده می شود.مراحل طرح تدریس اعضای تیم:
-1آمادگی فردی
-2کار تیمی
-8آزمون
-4نقد و بررسی
-4جمع بندی
 .دراین طرح هر فراگیر می تواند به اعضای تیم آموزش بدهد،بنابراین هرعضوهم به عنوان معلم وهم به عنوان شاگردعمل می کند
) در اجرای این طرح همیاری بین اعضای تیم کلید موفقیت است  ،هیچ کس نمی تواند در کالس درس خاموش باشد )
مراحل تدریس اعضای تیم:

-1آمادگی فردی
متن درس به بخش های مستقل و تقریبا مساوی تقسیم می شود.
دانش اموزان گروه بندی می شوند.
برای هر فراگیر یک بخش از موضوع جهت مطالعه ی فردی تعیین می شود.
-2کار تيمی

 .فراگیر بخشی را که مطالعه کرده است برای دیگر اعضای تیم خود تدریس می نماید
فراگیرانی که در هر گروه مسئول آموزش یک بخش خاص هستند می توانند قبل از تدریس ابتدا گرد هم آیند و روی بهترین شیوه ی تدریس
تبادل نظرکنند.
-3آزمون
آزمونی با سواالت کوتاه پاسخ و یا صحیح غلط از تمام فراگیران به عمل می آید.
کلید سواالت در اختیار فراگیران قرار می گیرد و ارزشیابی فردی انجام می گیرد.
هر تیم نتیجه کارها را می سنجد
-4نقد و بررسی
کارهای فردی و گروهی در بین اعضای تیم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و مشکالت احتمالی برطرف می گردد..
هر تیم کارایی سهم هر عضو را به عنوان معلم ارزیابی می کند.
-5جمع بندي
از هر گروه یک دانش آموز به صورت داوطلبانه یا انتخابی تجارب و یافته های هر قسمت را به کالس گزارش می دهد.
نقش معلم:
انتخاب دانش آموزان برای ارائه گزارش
پرسش از دانش آموزان و ارائه توضیحات تکمیلی
نقش دانش آموز:
ارائه گزارش نهایی از تجارب و یافته ها توسط دانش آموزان منتخب
پرسش و بحث گروهی  .پرسش و بحث گروهی صورت گرفته و توضیحات تکمیلی توسط معلم ارائه می شود
اکنون با این توضیح,وباتوجه به اینکه در مدارس چندپایه تمامی وظایف ومسوولیت ها بر دوش معاون اموزگار اموزشگاه بوده وباید دربرابر
هرگونه اهمال در اموراداری وهمچنین اموزش دانش اموزان پاسخگوباشد,که انجام ان ,خود زمان جداگانه ای را میطلبد بااستفاده ازاین الگومعلم
میتواند دخالت مستقیم خودرادرامر اموزش کم کرده وزمام امور را بدست دانش اموزبدهد به نحوی که طبق الگو,باطراحی برگه هایی حاوی متون
درس موردنظر برای تدریس ازقبل(با رعایت تناسب هم در گروه بندی دانش اموزان و هم در محتوای درون برگه ها به لحاظ دشواری)وبا حفظ
م وقعیت خود درکالس بعنوان ناظروراهبر,زمانی را جهت رسیدگی به برخی اموردفتری واداری,درنظرگرفتن زمانی برای ارتباط باوالدین دانش
اموزان جهت رفع برخی مشکالت دانش اموزان وهمچنین بوجود امدن فرصتی مناسب جهت رسیدگی به برخی امور درسی دانش اموزان در پایه
های دیگرکه به تشخیص معلم ,نیازبه اموزش بیشتری دارند,میشود .البته ناگفته نماندکه تمامی این کارهارامیتوان بااستفاده ازروشهای دیگرانجام

داد ولی باید این راهم درنظرگرفت که صرف زمان جهت انجام امور غیر اموزشی مستلزم کاستن از زمان اموزش ودرنهایت تضییع حق دانش
اموزان است کمااینکه ,بااستفاده از این روش درمدارس چندپایه میتوان درجهت حفظ حقوق دانش اموزونفع ایشان به لحاظ زمان اموزشی
سودجست.

بحث ونتیجه گیری:
معلم آگاه ضمن بهره گیری از روشهای مختلف تالش می کند که اراده و اختیار شاگرد را به رسمیت شناخته و او را مسئول یادگیری
می داند که این شیوه مبتنی بر بهره گیری از روش های فعال تدریس است که به دانش آموزان مسئولیت می بخشد ،بر سر راه روش
تدریس فعال موانع و چالش هایی وجود دارد که مسئوالن ذیربط می بایست به آن عنایت نمایند که از جمله می توان به مواردی
چون محتوای درسی و صالحیت و توانایی معلمان وگرایش و نگرشهای اجتماعی ،امکانات آموزشی اشاره کرد(.یوسفی-اویسی)1810,
مطالعه نتایج تحقیق ها و مصاحبه و مشاهده با همکاران و دانش آموزان نشان دهنده این مهم است که استفاده از روش های فعال برای معلمین
لذت بخش بوده و به کارگیری این روشها عالقه و مشارکت و فعالیت خاصی در دانش آموزان ایجاد می کند و تأثیرگذاری آن بر یادگیری باعث
اجرای شدن آن می گردد و اگر یک معلم مهارت و تخصص و تبحر در روش های تدریس داشته باشد می تواند با کارگیری رویهی مناسب
آموزشی در جریان یاددهی و یادگیری را به اهداف تعیین شده برسد و کالس فعال و بانشاط داشته و زمینه ساز توسعه و پیشرفت علم و یادگیری
دانش آموزان بشود هرچند که هر روش دارای یک سری مزایایی است و ناگفته نماند که معایبی نیز دارد بدین صورت که روش اعضای تیم در
دانش آموزان حس مشارکت و همکاری را افزایش می دهد و دانش آموزان ضعیف و کم کار را به فعالیت وا می دارد و همچنین دانش آموزان
متوجه به این مسئله که می توانند یاددهی و یادگیری را از یکدیگر داشته باشند و مؤثر بودن آنها در یاددهی به دیگر دوستان و همکالسی
هایشان و دانش آموزان را به مطالعه و تحقیق درباره درس جدید قبل از ورود به کالس درس ،و در هنگام درس دادن مطالب را بهتر متوجه می
شوند و به این کار تشویق می گردند ،استفاده از اطالعات عمومی و تخصصی غیر از کتاب درسی برای بهتر فهمیدن مطالب و ارائه آن به دوستان
و حتی استفاده از روشهای که خودشان بهتر فهمیدهاند و یا معرفی کتابهای مرجع مورد استفادهشان و حتی گاهی سایت ها و سطح نمرات باالتر
می رود و دانش آموزان ضعیف با نمره بیشتری که می گیرند آنها را به فعالیت بیشتر وامیدارد و رضایتمند هستند و میزان مشارکت و همکاری
در کل کالس باال می رود و میانگین نمرات ماهانه آنها بیشتر شده و شور و نشاط خاصی نیز به کالس داده است در این روش هر فراگیر می تواند
به اعضای تیم خود آموزش می دهند ،بنابراین هر عضو هم به عنوان معلم و هم به عنوان شاگرد عمل می کند.در اجرای این طرح ،همیاری بین
اعضای تیم کلید موفقیت است و هیچ کس نمی تواند خاموش باشد(.دیویی1821,ش)
یادگیری از طریق همیاری در شروع قرن گذشته از طرف جان دیویی مطرح شد و یکی از مباحث دائمی در آموزش و پرورش است تحقیقات
نشان می دهد این نوع یادگیری مسئولیت را بر دوش دانش آموزان قرار می دهد و آنان را در فرایند یادگیری سهیم می کند .و پایه و اساس
این روش تشکیل تیم های یادگیری است.در روش همیاری ارتباط دانش آموزا ن با هم زیاد است  .مطالب نباید بلند و طوالنی باشد بیست دقیقه
بیشتر نباید طول بکشد .تشکیل تیم های جدید و بحث و بررسی  14تا  20دقیقه ( از هر گروهی اشخاصی که مباحث آنها با هم مشترک می
باشد می توانند با هم یک گروه بزرگتر را تشکیل دهند البته می توان به این صورت هم عمل کرد که هر گروه قسمت مر بوط به خود را برای
بقیه تدریس کند(.حریرفروش-صادقی)1810

استفاده ازالگوی تدریس اعضای تیم بعلت داشتن بعدمشارکت جویانه وهمیاری ومهیا شدن محیطی فاقدهرگونه هراس ودلهره درفراینداموزش,نه
تنها موجب میشودکه ارتباط مستقیم اموزشی معلم و دانش اموز کم و موجب فراهم شدن فرصتی برای اینکه دانش اموزان ازطریق همیاری
مطالب درسی راازیکدیگر ودر گروه همساالن اموخته ومعلم را به چشم ناظر وراهنما ببینند,بلکه درخالل این روند ,زمینه برای رشد دانش
اموزدرمسایلی همچون تقویت اعتماد بنفس,پرورش مهارتها وتوانایی های الزم برای ارایه اطالعات دربرابر دیگران,پرورش مهارتهای مطالعه
وانگیزه مندشدن دانش اموزان به ارایه مطالب درجمع می شود,ضمن اینکه برای معلم نیز,فرصتی جهت انجام برخی امور اداری ودفتری,اجراوثبت
برخی اموربخشنامه ای و ...بدون نیاز به کاستن از زمان اموزشی دانش اموزان فراهم خواهداورد.
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