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 چکیده

عربی به عنوان یکی از زبانهای غنی و پر جاذبه که عالوه بر تاریخ طوالنی از گستردگی شایان توجهی زبان 

 .برخوردار است ، دارای ویژگیهای قابل توجهی است که فراگیری و آموزش آن را اهمیت بیشتری می بخشد 

استفاده از منابع اصیل آن  این ضرورت برای فارسی زبانان که از طرفی دلدادگان معارف دینی و نیازمند به

می باشند و از طرف دیگر زبان آنان با زبان عربی آمیختگی فراوان داشته و ادبیات مشترك این خاستگاه را 

ضمناا ارتباط و پیوند همه جانبه با محیطهای عربی بویژه . تقویت میکند، از درجه باالتری برخوردار است 

 .اگیری و آموزش زبان عربی بیش از پیش در ایران رونق گیردکشورهای مجاور موجب میشود که زمینه فر

آنچه در طول مدت پژوهش توانستم به آن برسم کم کردن اختالف میانگین نمرات نوبت اول در درس عربی 

که   نمره پیشرفت بود 3با نوبت دوم همان دانش آموزان در همان درس بود که میانگین این اختالف حدود 

 .قیت برای این پژوهش محسوب می شد به نظر من یک موف
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 توصیف وضعیت موجود

که در خدمت آموزش است  ………فارغ التحصیل رشته کارشناسی ادبیات عرب ، مدت  ..…………اینجانب 

  .درس عربی را تدریس میکنم..……نیز در دبیرستان  2۱-22در سال جاری . و پرورش هستم

 وضعیت دانش آموزان

 ز خانواده ی دانش آموزان از نظر مالی در سطح پایینی قرار دارندنیمی ا

و در میان آن ها خانواده های .خوشبختانه در چند سال اخیر سطح فرهنگی خانواده ها بهبود یافته است

 .فرهنگی نیز وجود دارند

 :ضرورت بیـان این مسئـله

 علت انتخاب این موضوع موارد زیر است

 دم توجه به درس ، صحبت کردن هنگام تدریس معلمرخوت و بی حالی ، ع. ۱

 معلم محوری صرف و عدم مشارکت دانش آموزان در کالس درس. 2

 

 

 

 

 : ۱شــواهـد گردآوری 
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در صحبت های انجام شده در جلسات شورای دبیران ، مدیر و سایر همکاران نیز در مورد این موضوع اتفاق 

 .نظر داشتند و این مسئله را تایید کردند

تلفیق هنر در تدریس را برای کالس هایم   لذا این جانب تصمیم گرفتم به عنوان موضوع اقدام پژوهی

 انتخاب نمایم

 اهداف آموزش عربی

زبان عربی به عنوان یکی از زبانهای غنی و پر جاذبه که عالوه بر تاریخ طوالنی از گستردگی شایان توجهی 

 .هی است که فراگیری و آموزش آن را اهمیت بیشتری می بخشد برخوردار است ، دارای ویژگیهای قابل توج

زبان عربی گذشته از پیوند هزار و چند ساله اش با زبان فارسی ، زبان دین ماست و لذا برای بررسی آن حتما 

تا دوره های ادبی از جاهلیت تا عصر ما و آثار . الزم است که ادبیات عرب و تاریخ ادبیات عرب بررسی شود

ر و نیز عوامل فرهنگی و غیر فرهنگی موثر در آن ؛کامال روشن شود و تمام خطوط و جزئیات هر عص

عربها واژه ادب را در معانی مختلفی به کارمی . شخصیت روانی و اجتماعی و هنری ادبا به وضوح تصویر شود

سالم به خلق کریم و در جاهلیت و ا. بود( مادویه)برند، در زمان جاهلیت به معنی دعوت به طعام مهمانی 

سپس بر تهذیب نفس وآموزش صفات پسندیده و معارف . وحسن معاشرت با خواص و عوام به کار می رفت 

در قرن نهم میالدی و قرون بعد از آن همه علوم و فنون را از فلسفه و ریاضیات و نجوم و . و شعر اطالق شد

ه معارف واال که در بهبود بخشیدن به روابط کیمیا و طب و اخبار و انساب و شعر و جز آن را از آن گون

 .اجتماعی بکار می آید در بر می گرفت

در قرن دوازدهم ، لفظ ادب در شعر ونثر و آنچه به آن دو مربوط است چون نحو و علوم لغت و عروض و 

 .بالغت و نقد ادبی استعمال شد

ر تاریخ طوالنی از گستردگی شایان توجهی زبان عربی به عنوان یکی از زبانهای غنی و پر جاذبه که عالوه ب 

 .برخوردار است ، دارای ویژگیهای قابل توجهی است که فراگیری و آموزش آن را اهمیت بیشتری می بخشد 
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ساختارهای بدیع و دل انگیز ؛ فراوانی واژگان ؛ پویایی پذیرش از دیگر زبانها، تنوع در تعبیر و استواری در 

 .یژگیهای این زبان است نظام زبانی از مهم ترین و

زبان عربی به عنوان زبان کتاب جاودان الهی و میراث پر بهای اسالمی از حدیث و تاریخ و تفسیر وجه 

همچنین جمعیت انبوهی که از خاورمیانه تا شمال افریقا و . مشترك میان مسلمانان جهان می باشد 

ش وسائل ارتباط جمعی همچون شبکه های مرزهای جنوب شرق آسیا با این زبان گفتگو می کنند و گستز

ماهواره ای و اینترنت، مجالت و نشریات متعدد روز به روز بر دامنه زبان عربی می افزاید و اهمیت فراگیری و 

 .استفاده از این زبان را دو چندان می کند 

از منابع اصیل آن  این ضرورت برای فارسی زبانان که از طرفی دلدادگان معارف دینی و نیازمند به استفاده

می باشند و از طرف دیگر زبان آنان با زبان عربی آمیختگی فراوان داشته و ادبیات مشترك این خاستگاه را 

ا ارتباط و پیوند همه جانبه با محیطهای عربی بویژه ضمن. درجه باالتری برخوردار است تقویت میکند، از 

 .موزش زبان عربی بیش از پیش در ایران رونق گیردکشورهای مجاور موجب میشود که زمینه فراگیری و آ

 .حال در این قسمت می خوانیم که ما چه هدفی از خواندن ادبیات عرب و درس عربی داریم 

 

 :اهداف آموزش عربی

 امکان سخن گفتن روان و صحیح با این زبان در محیط های علمی تجاری فرهنگی و سیاحتی 

 نی اسالمیآشنایی بیشتر و عمیق تر با فرهنگ غ. 

  امکان بهره گیری بیشتر و بهتر از متون علمی و ادبی فارسی مربوط به دوره اسالمی. 

  برقراری ارتباط با بیش از یک میلیارد مسلمان در سطح جهان و نیل به الگوی مترقی گفتگوی

 تمدنها بویژه با ملتهای شرقی
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  عربی در عرصه های کار و فعالیت فراهم آوردن زمینه مناسب برای بکارگیری و استفاده از زبان

همچون سازمان ها و نهادهای دست اندرکار در امور رسانه ای، مطبوعاتی ، فرهنگی، زیارتی ، 

 .سیاحتی، تجاری ، حقوقی ، آموزشی ، تبلیغاتی و اطالع رسانی و مانند آن 

 ستانها و کسب موفقیت بیشتر دانش آموزان و دانشجویان در دروس عربی در سطح مدارس ؛ دبیر

 دانشگا هها و داوطلبان شرکت در امتحانهای ورودی به مقاطع تحصیلی دانشگاهی

 اهمیت هدف در آموزش

یک هدف و مقصد آگاهانه ای قائل گردیم ، این نوع   از خصوصیات آموزش این است که برای فعالیت خویش

به تنظیم طرح آگاهانه ای باشد و  فعالیت فقط برای فردی امکان پذیر خواهد بود که خود را بشناسد و قادر

ایجاد این حق و توسعه . آزادانه وسایل را برگزیند که امیال او را ارضا نماید و به کمک آنها به اهدافش برسد 

 .امکانات آن همانا چیزی جز پرورش و آمادگی احترام به شخصیت نیست

 تقویت انگیزه درونی شاگرد

در عمق جان شاگرد به وجود آورد چنین شاگردی خود جوش ، به  اگر معلم بکوشد انگیزه های درونی را

حرکت در آمده و دیگر نیازی به عوامل بیرونی از قبیل تشویق و ترغیب نخواهد داشت ؛ لذا در اسالم 

خانواده ها و معلمان باید توجه داشته     روی این اصل. بیشترین تاکید بر انگیزه های درونی شده است

های اولیه تربیتی خود را باید بر محور عالیق درونی و انگیزه های داخلی قرار دهند تا در باشند که معیار 

پرتو این محرکات درونی فرزندان خود به خود با میل و رغبت به سوی کماالت انسانی در حرکت باشند ، 

عوامل  بدیهی است در مواردی هم برای این که کشش های درونی تقویت گردد می توان از تشویقات و

نکته ظریفی که امروزه با آن مواجه هستیم این است که دانش آموزان اساسا به درس . ترغیبی استفاده کرد 

خواندن عالقه ندارند و از آن گریزان هستند این بی عالقگی آن چنان قوی است که همان طور شاگرد 

از این جا به . شور در می آید ابتدایی از نیامدن معلم خوش حال است دانشجوی دانشگاه نیز به وجد و 

تعلیم و تربیت جامعه ما نتوانسته است انگیزه و شوق   دست می آید که جز در عده ای از دانش آموزان
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درونی به وجود آورد و فرهنگ ها با برنامه های غلط و غیر صحیح همیشه تحصیل و علم را بر شاگرد تحمیل 

 .کرده است

ست با یک دنیا شادی و نشاط از کالس خارج می شود ، گویی از زندان لذا وقتی می فهمد معلم نیامده ا

اگر روزی آفتاب طلوع کند و من در آن روز علم و : می فرمایند ( ع)خارج شده است و حال آنکه موال علی 

 .دانش تازه ای نیاموزم آن روز بر من مبارك نخواهد بود

تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را دگرگون   کبنابراین اولیاء فرهنگ و آموزش و پرورش باید با ی

 .ساخته به جای روحیه مدرك طلبی و رفاه طلبی عشق و ایمان به علم اندوزی را در جامعه پرورش دهند

 

 دانش آموزان   پرورش ابتکار عمل و خالقیت در

باطی با شادابی و ایجاد ممکن است در نگاه اول برای خواننده این سوال پیش آید که ابتکار و خالقیت چه ارت

دانش آموزان را برای   نشاط در دانش آموزان کالس دارد ؟ در جواب باید گفت که اگر بتوانیم در کالس

پرورش خالقیت و ابتکار عمل در درس خواندن و طراحی علمی تربیت کنیم دانش آموزان چنین کالسی 

می   س خواندن و اکتشاف و خالقیت عالقه نشانهمیشه با انگیزه و شاداب بوده و بیشتر از معلمشان به در

 .دهند

  

  

 اهمیّت تدریس عربي در مدارس و بررسي مشکالت پیرامون آن 

خداوند در میان مردمانش مردمی رابرگزید ،آنگاه دردل آنها را قرار داد وآنرا بر زبانشان جاری ساخت ونام  

 .آنها را گذاشت
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رزشمند وآنچه این ارزش رامضاعف می سازد مدرّس زبان عربی معلّمی یک ارزش است ومعلّم یک فرد ا 

بودن است باید این ارزش را شناخت وبا ید آنگونه که بایسته وشایسته است باآن برخورد کرد تا از ارزشش 

   کاسته نشود

بنظر می رسد زبان عربی بعنوان یک درس مهم هنوز جایگاه مناسبش را درمیان سایر دروس پیدا نکرده 

دانش آموزان در مدارس ،این درس را مورد انتقاد خود قرار داده وانزجار خود را مطرح می سازند . است

ونسبت به آن اظهار دلسردی می کنند حتّی دربعضی مواقع معلّمان این درس نیز بی عالقه بودن وبی میلی 

 . خود را نسبت به تدریس این درس بیان می کنند

  

 ؟.آن را حل کردمشکل کجاست وچگونه مي توان 

از   وجداکردن آن  به تنها یی  متوجّه خواهیم شد که پرداختن به قواعد صرف ونحو  با نگاهی دقیقتر 

مولّفین کتب درسی باید عنایت . را در پی خواهد داشت  مکالمه ،خشک و بی روح بودن کتاب درسی

آن است واگر بخواهیم بخش مکالمه را  بیشتری به این مسئله داشته باشند که زنده بودن هر زبانی به تکلّم

سوال اینجاست، آیاارزش درس عربی  .حذف کرده وفقط به قواعد بپردازیم ،آن می شود که اآلن دچار آنیم

کمتر از درس زبان انگلیسی است که می بینیم کالسهای متعدّدی جهت تکمیل بنیه علمی دانش آموزان 

ان خودرا از همان سنین کودکی در این موسّسات می گذارند وتا ودانشجویان گذاشته شده وخانواده ها فرزند

مرحله تافل پیش می رونداهمیّت این زبان بعنوان زبان بین المللی در حدّی است که برای رسیدن به مرحله 

این قابل انکار نیست ولی آنچه سوال برانگیز است بی توجّهی به زبان عربی .دکترا باید از پل تافل عبورکرد

. ان زبان زنده دنیاوبا توجه به اینکه زبان دین وقرآن است وعجین شدن این زبان با زبان فارسی استبعنو

پس آیا سزاوار است که بهایی کمتراز زبان انگلیسی به آن داده شود ؟آیا بهتر نیست کمی بیشتر به این 

  ری به این درس دهیم ؟مسئله توجه کرده وکتب درسی عربی را به بخش مکالمه آراسته کرده وتنوع بیشت
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برای حلّ این مشکل ابتدا باید معلّمین ما در زمینه مکالمه تقویّت شده وپس از آن در مدارس دانش آموزان 

   .را وارد مکالمه سازند

معلّمان ما می توانند برای رسیدن به نتیجه ازبخش لغات آخر کتاب جهت ساخت جمالت وانشاءنویسی       

ن کار به دومنظور می رسند اوّل اینکه معانی لغات وترجمه متن درسها که دارای اهمیّت استفاده کرده وباای

  .زیادی است درذهن دانش آموز تثبیت شده ودیگر اینکه جهت مکالمه تقویّت می شوند

 معلّمین ما باید تالشگر وفعّال باشند وباید مطالعاتی مداوم وچیزی فراتر از کتابهای درسی داشته باشند    

تابتوانندجوابگوی سواالت احتمالی دانش آموزان تیزهوش بوده وموقعیّت خود را تثبیت کنند ، کتاب عربی، 

  عالِم می خواهد وحافظ نمی خواهد باید به علم روز آگاهی یابند این درس عاشق وراغب می خواهد تااینکه

در آنها   کسالت وسردی به این درس رابتوانند این شوق وعشق به زبان عربی رادر دانش آموزان ایجاد کرده و

  . از بین ببرند

چراکه یک معلم بی عالقه ممکن است بتواند دانش آموزانی حتّی در حد نمره بیست داشته باشد ولی قطعاً 

 .نمی تواند دانش آموزانی راغب به این درس به بارآورد

لطمات وصدمات زیادی وارد ساخته  معضل دیگری که گریبان این درس را گرفته است وبر پیکره درس عربی

است تدریس درس عربی توسّط معلّمان غیر متخصّص ، در مقطع راهنمایی است که منجر به افت شدید 

 تحصیلی بخصوص در پایه های اوّل دبیرستان گردیده است

 نگاهی به روش تدریس مبتنی بر خالقیت

این . عالی ذهنی مورد توجه قرار می گیرد سالیانی است که به خالقیت به مثابه یکی از توانمندی های

برای . موضوع مورد توجه فالسفه ، دانشمندان علوم تجربی، و دانشمندان علوم نظری و انسانی بوده است

گسترش دامنه بررسی خالقیت و روشن سازی دورن داشت خالقیت، روان شناسان، به ویژه روان شناسان 
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با اینهمه، آنچه در زمینه ی خالقیت ارائه شده . ورش زحمات زیادی را متحمل شده اندحوزه آموزش و پر

است، بیشتر در برگیرنده ی شیوه های پرورش خالقیت است، و کم تر به این امر که چگونه می توان مبتنی 

شیوه  در روش تدریس مبتنی بر خالقیت، تالش بر این است که. بر خالقیت عمل کرد، پرداخته شده است

معلم باید با استفاده از روش تدریس حاضر به . خالقانه عمل کردن از سوی معلم و دانش آموز باز نموده شود

دانش آموزان هم باید در . گونه ای تدریس کند که بتوان با شاخص های خالقیت آن را خالقانه نامید

 .فراگیری از راه های خالقانه بهره گیرد

اوج توجه به روش . ت، اندك زمانی است که مورد توجه قرار گرفته استروش تدریس مبتنی بر خالقی

ولی بیشترین توجه به خالقیت از حدود نیمه . بوده است ۱282تدریس مبتنی بر خالقیت پس از دهه ی 

پژوهش های  –گیلفورد از پیشگامان پژوهش در زمینه خالقیت بوده و .پ.ج. دوم قرن بیستم آغاز شده است

در آغاز کار، تعاریف زیادی از سوی کسان زیادی درباره ی خالقیت . این باره انجام داده است زیادی را در

گانیه بر این باور بود که . ام . برای مثال، رابرت . ارائه می شد و برداشت های متفاوتی هم از آن در میان بود

 :است و تعاریف زیر از خالقیت به عمل آمده. خالفیت گونه ای از حل مسئله است

 .را شامل است( بکر بودن)خالقیت، سیاالت، انعطاف پذیری و اصلیت    .۱

 .خالقیت در هم کردن عناصری متناسب و جدا از هم است که به منظور کسب سود انجام می گیرد   .2

ای خالقیت انجام دادن کاری نو است که از سوی گروه ها یا افرادی مورد توجه قرار می گیرد، یا آنکه بر  .3

 .برآوردن نیازی استفاده می شود

. هر کدام از تعاریف فوق را می توان از دیدگاه های گوناگونی نقد کرد و یا می توان ایراداتی به آنها وارد کرد

ولی با اندك مسامحه ای می توان تا حدودی هر کدام از تعاریف یاد شده را پذیرفت و با بیان شرط هایی 

 .در ادامه شرط های خالقیت و کار خالق می آید .آنها را قابل استفاده کرد
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یکی از شرط های روشن و یا نسبتاً روشن خالقیت آن است که چیزی را که یادگیرنده ارائه می دهد یا معلم 

این شرط مبین آن نیست که کار تکراری و طوطی وار هم باید . می نمایاند باید ثمره کار خود وی باشد

از این رو، دانش آموزی که . متعلق به فرد است که برآمده از اندیشه خودش باشدخالقیت نامید، بکله کاری 

یا معلمی را که صرفاً . بهره می گیرد و تمرین می کند کار خالق انجام نمی شود« معلم گفته»فقط از قواعد 

القیت را شرط دیگر خ. به طور صریح مایه کار خود را تقلید معلمان پیشین قرار می دهد خالق نمی نامیم

اصالت کار به معنی گشودن راه های جدید برای حل مسائل یا بررسی . در نظر آورد« اصالت کار»می توان 

اگر یادگیرنده و معلم هر کدام به کاری که . است ... رخ دادها یا یادگیری واقعیت ها ، مفاهیم ، اصول و 

که تسهیل کننده باشد، کاری انجام داده اند از زاویه ای نگاه کنند  –یادگیری / تدریس  –انجام می دهند 

یعنی ، به نحوی می توان آن کار را از مجموع کارهایی که در این راه صورت می گیرد تمیز . که اصیل است

 .داد و برجسته دانست

بنا به گفته ی داستایوسکی ، اینکه بگوییم انسان . از شرط های دیگر خالقیت و اثر خالقانه، هدفداری آنست

جودی خالق است، بدین معنا است که بگوییم تقدیر انسان تالشی آگاهانه در حصول به یک هدف و مو

منظور از این گفته آنست که هر فرد . است –یعنی ساختن مداوم راه های نوین  –اشتغال در مهندسی 

 .خالق، اثری را که می آفریند باید برای هدفی خاص باشد

 كالس درس و خالقیت

می گیرد ، نقش اسای در ایجاد   بخش عمده ای از فعالیت تدریس و یادگیری در آن صورتکالس درس که 

از ... فضای عاطفی، شرایط فیزیکی، جو یادگیری، میزان انگیزه برای آموختن و . زمینه برای خالقیت دارد

معلم در  در میان عوامل یاد شده، نقش. عوامل درون کالسی هستند که بر پدیدآیی خالقیت اثر گذارند

رابطه عاطفی : اثر تعامل معلم در اثر کالس از دو جنبه قابل مالحظه است. پرورش خالقیت انکار ناپذیر است

ایجاد شرایط مساعد برای رشد خالقیت مستلزم این است که . با دانش آموزان و رابطه آموزشی و یاددهی 

که دانش آموز بتوانند با احساس امنیت، به طوری . معلم جوی صمیمانه و مطمئن در کالس درس ایجاد کند
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معلم پس از تأمین نیاز عاطفی دانش آموزان ، می تواند با اجرای اصول . عقاید و نظریان خویش را ابراز دارند

نکته حائز اهمیت دیگر، نوع نگرش معلم به . مناسب آموزشی دانش آموزان را هر چه بیشتر رهنمون گردد

توجه به این که اغلب دانش آموزان خالق کمتر با جمع هماهنگ  . استخالقیت و دانش آموزان خالق 

هستند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست، بعضی معلمان فکر می کنند که آنان، دانش آموزان دردسر آفرین 

 .هستند

 زیبایي شناسي 

کالسیک  ٔ  نهگا های پنج یکی از رشته (aesthetics :؛ انگلیسیÄsthetik :به آلمانی)شناسی  زیبایی 

فلسفه در پی آن است که زیبایی و امر (. در کنار شناخت شناسی، منطق، اخالق و متافیزیک)فلسفه است 

زیبا را خوب بشناسد و حقیقت و مشخصات آنرا تعیین کند و اگر ممکن شد، اصول و قواعد زیبایی را در 

آن می پردازد، زیبایی شناسی نام این حوزه از فلسفه که به زیبایی و چیستی . اختیار همگان قراردهد

در زیبایی شناسی، مانند همه حیطه های دیگر فلسفه، با بنیادی ترین پرسشها درباره زیبایی و چیستی .دارد

اصوالً مابه چه چیزی زیبا می گوییم؟ آیا زیبایی وجود واقعی دارد، یعنی :سواالتی مانند. آن روبرو هستیم

خارجی دارد و می توان به آن اشاره کرد یا اینکه از امور ذهنی است و  امری است که در جهان خارج، وجود

چیزی به نام زیبایی وجود ندارد؟آیا زیبایی، مطلق است؛ یعنی یک چیز زیبا برای همگان و برای همیشه 

زیباست؟ ویا امری نسبی بوده و ممکن است شخصی چیزی را زیبا بداند و کس دیگری زیبا نداند و یا چیز 

با گذشت زمان، زیبایی خود را از دست بدهد؟آیا می توان گفت که زیبایی به اشیا و موجودات اضافه  زیبا

 شده است؛ یعنی یک شیئ داریم و یک زیبایی که با آن ترکیب شده است؟قواعد زیبایی ثابتند یا متغییر؟

ی چیست؟ رابطه هنر با زیبایی اساساً چرا زیبا، زیبا می نماید؟ هنر چه فایده ای دارد؟ تفاوت هنر با زیبای

چیست؟ چرا نظر مردم درباره امر زشت و زیبا مختلف است؟ و این که آیا قوه ای در انسان وجود دارد که 

 . ...مخصوص شناختن زیبایی است؟ اگر چنین است، آن چه قوه ای است؟ و غیره
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 زیبایی شناسی در هنر

زیبایی یعنی  ٔ  در باب زیبایی، به هر دو معنای جلوهای است  شناسی به معنای وسیع کلمه نظریه زیبایی

البته باید  .شود شناسی قواعد و قوانین زیبایی آموزش داده می در زیبایی. زیبایی طبیعی و زیبایی هنری

هنرمند باید دارای یک ذوق خاص ذاتی  .توان کسی را هنرمند کرد توجه داشت که با آموزش این قواعد نمی

حس زیبا دانستن یک کار هنری یا یک . توانند آن ذوق را پرورش دهند در نهایت می ها این آموزش. باشد

سری اصول کلی برای درك و حس زیبایی یافت که  توان یک کند ولی می پدیده، از شخص به شخص فرق می

از آنها در  گیری هنرمندان غالباً از اصول زیباشناسی خبر دارند و با بهره.گویند می« اصول زیباشناسی»به آنها 

سری اصول مانند وزن و  برای نمونه در شعر و ادبیات یک. کار خود، سعی در تأثیرگذاری بر دیگران را دارند

 .آیند درست و تشبیهات بجا، بیان و بدیع جزو اصول زیباشناختی بشمار می ٔ  قافیه

 :عوامل خستگی معلم مربوط به دانش آموزان ، کالس و محتوای دروس 

 .دانش آموزان به کالس در اثر درگیری های احتمالیبی توجهی * 

 .بی توجهی دانش آموزان به تدریس معلم به دلیل امتحان یا پرسش ساعت قبل یا بعد *

 .آلودگی هوای کالس ، بیماریهای واگیردار ، گردو خاك در کالس*

کالس و درس جلب توجه آنان را به  "و معلم مجبور است مکررا  خستگی دانش آموزان در ساعات آخر*

 .نماید

 مسابقات ساعات قبل، عدم استراحت و خواب کافی در منزل  خستگی دانش آموزان به دالیل متعدد مانند*

پرسش یا ارزشیابی   یا امتحان و مقاومت و چانه زنی در برابر  عدم آمادگی دانش آموزان برای پاسخگویی

 .معلم 

http://www.zibaweb.com/
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وجود دانش آموزان بی انضباط، بی نظم، مزه پران، متلک گو، و مخل نظم کالسی که معلم را مجبور به *

برخی از این علت . آموز است  گاهی علل بی نظمی در کالس ناشی از خود دانش. تذکرات مکرر خواهد کرد

 :ها عبارت است از 

 و روانی ناراحتی های جسمی ، روحی(  ۱

 نداشتن عالقه و انگیزه(  2

 سر در گم بودن و بی اعتنایی به انتظارات معلم و قوانین و مقررات مدرسه و کالس درس(  3

 نداشتن برنا مه ی مشخص مطالعه(  4

 کم خوابی و خستگی مفرط(  5

 انجام ندادن تکالیف خود(  6

 تغذیه ی نا مناسب(  7

 نا امیدی احتمالی به آینده(  8

 استقالل طلبی و مقابله با اقتدار معلم(  2

جذاب نبودن محیط داخلی کالس مانند رنگ نامناسب درب و دیوار ، نداشتن پرده های مناسب و زیبا،و *

 .سایر امکانات جزیی کالس 

حواس پرتی مکرر دانش آموزان در اثر سر و صدای بیرون مدرسه ، داخل سالن ، تنبیه های احتمالی در *

 .یره که معلم را مجبور به تجمیع حواس دانش آموزان می کند سالن و غ
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آوردن موبایل به کالس توسط دانش آموزان، و در نتیجه حواس پرتی آنان و   وجود مشکالت جدید مانند*

به سخنان معلم  "تعدادی از دانش آموزان اصال  تذکرات مکرر معلم و یا ایجاد سوال برای معلم که چرا

 توجهی ندارند ؟

 .نبود رغبت و انگیزه کافی دانش آموزان به درس و کتاب و تحصیل *

 .درگیریها و تنبیه های احتمالی دانش آموزان در ساعات قبل و ترس از ساعت بعد * 

و یا تنبیه   درگیریهای شخصی و قهر و دعوای دانش آموزان با هم در کالس و یا حیاط و بیرون از مدرسه* 

 .آنان  و محرومیت های دسته جمعی

 .جذاب نبودن محتوای مواد آموزشی و یا حجم باالی برخی کتب درسی *

 .سختی برخی مواد درسی*

 در این زمینه راه حل های پیشنهادی

 حمایت از دانش آموزان.  ۱

 توأم ساختن درس با شعر و موسیقی.  2

 فعالیتهای گروهی.  3

 بیان درس بصورت داستان.  4

 محیط مدرسه ایجاد شادی و هیجان در.  5

 تغییر و تحول در مکان یادگیری.  6
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 نقش معلم.  7

 گردش علمی.  8

 بازیهای تربیتی.  2

 تلفیق هنر با تدریس-۱2

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحلیل وتفسیر داده ها

بامشاهده رفتار دانش آموزان مصاحبه با مدیر وسایر همکاران و ضمن جست وجو در موتور های جست 

 :بط نتایج زیر حاصل شدوجوگر مجالت پیوند وکتب مرت

 :برخی از مهم ترین دالیل عدم نشاط در کالس
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 :فضای فیزیکی نامطلوب کالس ومدرسه(الف

 تعویض نکردن مطالب برد های سالن وکالس ها.۱

 چینش یکنواخت وهمیشگی نیمکت ها.2

 رنگ تیره ویکنواخت دیوار وپرده ها-3

 : وبی انگیزگی معلم  خستگی(ب

 :خود معلم.۱

 تن برنامه وطرح درسنداش ــ

 (کار معلم در سطح جامعه تاثیری ندارد)ــ داشتن نگرشهای ناامید کننده

 ــ مشکالت شخصی

 ــ عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی

 :کالس ومحتوای درس. دانش آموزان .2

 ــ بی توجهی به تدریس معلم

 ــ خستگی در ساعات آخر مدرسه

 ــ عدم استراحت وخواب کافی در منزل

 ــ وجود دانش آموزان بی نظم ومزه پران
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 ــ نداشتن انگیزه کافی وعدم عالقه به کتاب در سی خود

 ــ جذاب نبودن محتوای درس

 ــ سختی برخی مواد درسی

 :دفتر و همکاران.مدیریت .مدرسه .3

 ...ــ نبود امکانات کافی کمک آموزشی کارگاه و

 ا بر فشار به دانش آموزان سوق میدهدــ وجود مدی ومعاون بسیار سخت گیر که معلم ر

 ــ عدم تشویق وتوجه مدیر به فعالیت های مفید معلم

 انگیزه ومنفی باف  ــ وجود همکاران بی

 ...:سایر موارد (پ

 عدم اجرای برنامه صبحگاهی بانشاط وپربار.۱

 برگزار نکردن اردو های تفریحی ومراسم جشن.2

 بی احترامی وتحقیر دانش آموزان.3

 پربار نبودن ساعت ورزش .4

 :راه حل های پیشنهادی

 تهیه صندوق ارتباط با دبیر و استفاده از راههای پیشنهادی خود دانش آموزان-۱
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 :ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان به روشهای کامال ابتکاری از جمله-2

 تهیه ی صیغه های صرف فعل عربی به صورت پولک دوزی-

 عربی به فارسی به صورت آویز های بسیار زیبا تهیه ی معنی لغات -

 برای بیان جمالت زیبادر راستای تفهیم درس( سبکی از نقاشی)استفاده از ترافارت  -

 ....گلدوزی آیات قرآن و -

 (مدار -فراگیر)روش تدریس مشارکتی -3

 تشکیل گروههای درسی-4

 استفاده از روش خود ابرازی برای همه دانش آموزان-5

 ق دانش آموزان با روشهای مختلفتشوی-6

 پژوهشی و فوق برنامه -ایجاد نمایشگاه در دو بخش درسی-7

 استفاده از وسایل کمک آموزشی ، تکنولوژی آموزشی-8

 دادن تکالیف متنوع درسی -2

 دعوت از مدیر ، معاون و همکاران پایه های دیگر جهت حضور در کالس -۱2

 طول سالگرفتن امتحان به روش مختلف در  -۱۱

 استفاده از سبقت جویی و تعاون به عنوان محرك آموزشی -۱2
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 ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان -۱3

 : 2گردآوری شواهد 

فعالیت فردی و گروهی هنگام : پس از انجام راه حل های انتخابی شاخص کیفی موفقیت طرح عبارتند از

سی و فوق برنامه مانند طرح کرامت و کالس تست ، تدریس و تمرین ، عالقه دانش آموزان به فعالیت کال

داشتن برنامه در خوابگاه ، به حداقل رسیدن غیبت ها منظم و مرتب در کالس و شاخص کمّی موفقیت طرح 

 .که شامل انجام آزمونهای منظم و مستمر از کلیه دروس بسیار چشمگیر بود و محقق را متعجّب ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 :گیری  نتیجه

لین نگاه احساس کنیم که انجام همه امور فوق در مدارس مستلزم پرداخت هزینه های سنگین شاید در او

باشد و مسلما در مدارس دولتی چنین امکانی وجود ندارد لیکن با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که 

امکانات انجام انجام بسیاری از این پیشنهادات فوق می تواند با درایت و مدیریت صحیح با حداقل بودجه و 

شدنی باشد و به اشکال مختلف می توان شادابی و طراوت را به کودکان و نوجوانان این مرز و بوم هدیه 
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دهیم و در نهایت جامعه شاد داشته باشیم که این خود باعث بروز و رشد استعدادها و خال قیت ها در جوانان 

 . ما خواهد شد

شود افرادی هدفمند  آموزان و جلوگیری از افسردگی آنها باعث می سازی و ایجاد روحیه شاد در دانش شاداب

دست هم داده تا بتواند این هدف  و کار آمد در جامعه داشته باشیم در این میان عوامل متعددی دست به

 . محقق شود

یکی از عوامل مهم نمازاست، نماز عاملی است مهار کننده روح انسان و باعث آرامش قلب و جلوگیری از 

شود، پس اجرای نماز جماعت وجلسات متعدد مربوط به نماز و اشاعه آن  ضطراب و افسردگی در شخص میا

 . آموزان مؤثر باشد سازی دانش تواند در شاداب می

آنچه در طول مدت پژوهش توانستم به آن برسم کم کردن اختالف میانگین نمرات نوبت اول در درس عربی 

که   نمره پیشرفت بود 3در همان درس بود که میانگین این اختالف حدود با نوبت دوم همان دانش آموزان 

 .به نظر من یک موفقیت برای این پژوهش محسوب می شد 
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