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 چکیده 

به  متوسطه و هنرستانمقطع  ی دانش آموزانزروش هایی را برای عالقه مند سا گزارش تخصصی من در این

بررسی می کنم و راهبرد آن جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان   را این درس شیرین و پر محتوا

 ها را مورد بحث قرار می دهم.

العات کافی نیست. بلکه روش اطّه ی در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضکه می دانید  ییاز آنجا

شود که با گذاشته می دانش آموزان ه یت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهدیّتدریس دوسویه از اهمّ

. که این کنندتمرین می ر کردن رادهند و شیوه های تفکّیند یادگیری شکل میآمشارکت مستقیم خود به فر

 عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.
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، بسیاری از مشکالت و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش  گزارش تخصصیدر نتیجه ی این عمل 

  پرداختم .و به بهبود آن ها  را شناسایی ادبیّات فارسیآموزان در درس 

 

 

 

 

 

 

 ) بیان مساله ، سابقه موضوع ووضعیت ( دمه :مق

 زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسان ها و جوامع انسانی به کار گرفته 

م ، هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می ئمی شود. گرچه با ابزارهای دیگری مانند عال

ا انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به ساده ترین و کامل ترین شکل ممکن فقط از ، امّتوان ارتباط برقرار نمود

 طریق زبان نوشتاری و گفتاری ممکن است.

در زندگی انسان به چه  ادبیّات فارسیه به مطالب یاد شده ، آشکار می گردد که نقش و جایگاه درس با توجّ

ی باشد آن است که ، چرا بعضی از دانش آموزان به ال مهمی که مطرح مؤا ست است.امّیّمیزان دارای اهمّ

اغلب  ادبیّات فارسیارزش یابی درس   عالقه مند نمی باشند ؟ چرا در بررسی نتایجادبیّات فارسی درس 
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فراگیران از بخش واژگان و درک مفاهیم ، نمره ی بیشتری از دست می دهند ؟ چرا بعضی از دانش آموزان 

ت قیّی دچار اضطراب می شوند ؟چرا بعضی از دبیران در تدریس این درس موفّدر پاسخ گویی به طور شفاه

  ؟چندانی ندارند ؟به راستی دلیل این ناکامی ها چیست و عوامل آن کدامند

در مباحث روانشناسی تربیتی ، انگیزش و تعلیم و تربیت رابطه ای مانند آب و ماهی دارند. برای ایجاد انگیزه 

یا کسب دانش   تالش نمود تا فرد احساس نیاز کند . برای کسب مهارت در یک زمینه در دانش آموزان باید

در موضوعی خاص اگر انگیزه ، شوق و یا عالقه در میان نباشد ، هیچ گاه به هدف خود نخواهیم رسید . برای 

 ستفاده می کنیم.ثر اؤکه بتوانیم میزان عالقه و میزان انگیزه را افزایش دهیم ، از تقویت کننده های م این

زیاد مورد عالقه ی اکثر دانش آموزان نیست ویا  ادبیّات فارسی، ومتوسطه هنرستاندر میان دروس دوره ی 

پژوهنده در این پژوهش از هر  در واژگان و درک مفاهیم مشکالتی دارند. که در یادگیری آن مخصوصاً این

کرده تا به نتایج مطلوب خود برای حل این مشکل دو روش تقویت کننده ها هم بیرونی و هم درونی استفاده 

 دست یابد.

چگونگی افزایش عالقه مندی دانش آموزان به  "حاضر این است : گزارش تخصصیبر این اساس ، عنوان 

  "درس ادبیّات فارسی.

ج دانش آموزان هنرستان حا جلوگیری از افت تحصیلی از سوی دیگر، این تحقیق در پی آن بود تا عالوه بر 

زبان  دستور، میزان مهارت آنان را نیز در  ادبیّات فارسیبه یادگیری واژگان و درک مفاهیم  قاسم عاشوری

 کاربرد آن در ارتقاء سطح آگاهی خود افزایش دهد.معنی شعر و روانخوانی و و فارسی 
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 اهداف گزارش :

  هدف اصلی

  ادبیّات فارسی م و واژگان درسایجاد انگیزه و افزایش عالقه در دانش آموزان نسبت به مفاهی

 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی انگیزگی دانش اموزان به درس ادبیات – 1

 بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات -2

پیدا کردن راهکارهایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی وجلوگیری از افت  – 3

 تحصیلی آنها در این درس

 

 

 

 بررسی موانع نقاط قوت ونقاط ضعف تدریس ادبیات فارسی

 اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه

  متوسطه:دوره    تخصصی :عمومی و رشته     اهداف برنامه درس: زبان فارسی پایه: اول،دوم و سوم

http://adabiat-golestan.blogfa.com/post-15.aspx
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 های زبانی در برقراری ارتباط آشنایی با کاربرد صحیح مهارتتوسعه 

 ترین عامل زبان فارسی به مثابه مهم شناخت اهمیت و ارزش

 آشنایی با قواعد و نکات دستوری، نگارش و امالیی 

 آشنایی با متون فارسی گذشته و معاصر 

 آشنایی با زبان فارسی معیار و مسایل مربوط به آن 

 ل و نیازهای فردی و اجتماعی آشنایی بامسای

 های تفکر و قضاوت منطقی تعمیق آشنایی با شیوه

 تر درگوش دادن به سخنان گویندگان و درک مفاهیم آن در قالب زبان گفتاری کسب مهارت بیش

 تر در سخن گفتن، بیان سخنوری و برقراری ارتباط کالمی بیش کسب مهارت

 اده زبان فارسی و متون ادبی تر در خواندن متون سکسب مهارت بیش

 های فرعی آن تر در نوشتن و مهارتکسب مهارت بیش

 کسب مهارت در استفاده از منابع و مآخذو مراجع 

 کسب مهارت در ترجمه آثار ادبی گذشته به زبان فارسی معیار 

 کسب مهارت در اندیشیدن و تفکر منطقی 

 ترش آن داری از زبان فارسی و اشاعه و گسعالقه به پاس

 های حاکم بر ایران اسالمی عالقه به حفظ ارزش



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

9 

 

 های سالم اجتماعی عالقه به مشاغل و نقش

 ریزی با تأکید بر مسایل دینی و اجتماعی عالقه به نظم و برنامه

 های زبانی در زندگی عالقه به کاربرد صحیح مهارت

 عالقه تفکر و اندیشیدن درباره دنیای درون و بیرون

  

  متوسطه: دوره(کتاب 4) ساله سه      رشته/پایه           برنامه درس: ادبیات فارسیاهداف 

 های گذشته و امروز نظم و نثر فارسی آشنایی با نمونه

 های ادبی و هنری آشنایی با مقوله

 های برجسته ادبی و آثار آنان آشنایی با تاریخ ادبیات و شخصیت

 ه و معاصر ایران و جهان آشنایی با مسیر تحول ادبیات گذشت

 های ادبی و جهان آشنایی با مکاتب و سبک

 های ملی، دینی، فرهنگی و اجتماعی ایران آشنایی با ارزش

 های آثار ادبی کسب مهارت در تبیین مفاهیم و پیام

 کسب مهارت در به کارگیری نکات ذوقی و بالغی در نگارش و انشا 

 بی و آراسته به نکات بالغی کسب مهارت در نگارش متون زیبای اد

  ادبی و زبانی متون در ادبی هایآرایه کارگیری به و تشخیص در مهارت  کسب

 های ادبی و نقد آثار بزرگان ادبی کسب مهارت در مقایسه سبک
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 کسب مهارت در آفرینش آثار ادبی و هنری از طریق پرورش استعدادها 

 ان و جهان کسب مهارت در تطبیق و بررسی آثار ادبی ایر

 ها عالقه به پاسداری از ادبیات فارسی وترویج و تقویت آن

 عالقه به فرهنگ اسالمی ایرانی و حفظ و ترویج آن 

 تلطیف عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعه آثار ادبی ایران و جهان 

 تقویت روحیه شجاعت، سلحشوری، دشمن ستیزی، وطن دوستی و ... 

 دوستی تقویت حس انسان

 توانایی تشخیص و کاربرد دستور تاریخی در متون ادبی 

 توانایی درست نویسی کلمات و جمالت

                                       (2و 1) جهان و ایران ادبیات تاریخ: اهداف برنامه درس 

 متوسطه:دوره            انسانی وعلوم ادبیات : رشته            مسو  و دوم: پایه

 ایی با سیر تحول و تطور ادبیات فارسی آشن

 ها آن های شاخص ادبی، آثار و سبکآشنایی با چهره

 ها در آثار ادبی های اجتماعی و سیاسی ادوار تاریخی و تأثیر آنآشنایی با جریان

 ( عرب —های ادبی جهانی )اروپا آشنایی با مکتب

 ( عرب —ی ادبیات جهان)اروپا های برجستهآشنایی با چهره

 ی شاعران و نویسندگان ادبیات عرب و اروپا کسب توانایی اظهارنظر درباره

 ی شعرا و نویسندگان ادبیات عرب و اروپا کسب توانایی اظهار نظر درباره
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   نگرش مثبت نسبت به حفظ ارزش آثار ادبی به عنوان میراث فرهنگی

 ملی ادبیات تقویت جهت در جهان و ایران ادبی آثار یمطالعه به نسبت عالقه ایجاد

  

 

 

 

 

  متوسطه:دوره       انسانی علوم و ادبیات: رشته    سوم پایه:        های ادبیآرایه اهداف برنامه درس:

 ها در زیبایی کالم های ادبی و نقش آنآشنایی با آرایه

 های شعری کهن و معاصر آشنایی با قالب

 ستعاره، کنایه( اهای بیانی )تشبیه،آشنایی با صنعت

 های بدیعی)جناس و انواع آن و ...( آشنایی با صنعت

 های ادبی در متون مختلف فارسی کسب مهارت در تشخیص آرایه

 های ادبی در گفتار و نوشتار کسب مهارت در به کارگیری آرایه

 هاتر زیباییشناسی به منظور درک و لذت بیشپرورش حس زیبایی
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 سئلهبیان م

سابقه ی خدمت، در سال  .……و  ..……در رشته ی  …… با میزان تحصیالت  ………اینجانب 

مشغول به  ..………واقع در شهرستان  ..…… مدرسهدر  ………با سمت دبیر  94-95تحصیلی 

 .خدمت بودم

خود جلب  ه مرا به، توجّ ادبیّات فارسیدر اوایل سال تحصیلی یاد شده ؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ  

ها  ه به رفتار آنه به نظر می رسیدند . با توجّک تر و بی توجّمی کرد. بدان معنا که در این زنگ ، کم تحرّ

دریافتم که در جلساتی که دستور زبان تدریس و تمرین می شد ، فراگیران با توجه بیشتری به درس گوش 

ها با بی حوصلگی به درس گوش می  می شد ، آنها واژه ها و متن تدریس  آن  ا زمانی که بهمی کردند . امّ

 ه کافی را نداشتند. ت و توجّدادند و دقّ
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و مرا وا داشت تا بیشتر بر همین عامل باعث افت نسبی تحصیلی در این درس طی ماههای اول شده بود 

 روی این موضوع مانور بدهم . 

را خیلی بهتر و  دستوریوزان نکات دریافت که دانش آم پژوهندهطبق ارزشیابی های مستمر در کالس ، 

معنی اشعار و تاریخ االت مربوط به دستور زبان را بهتر از قسمت لغات و ؤمی گرفتند و س  راحت تر یاد

در مقاله ای به موضوعی برخورد که نوشته بود: اکثر کسانی که در دوران  پژوهندهپاسخ می دادند .  ادبیّات

ت آن است. همین افراد وقتی وارد یّت نا آگاهی از اهمّی نمی برند به علّاستفاده ا ادبیّات فارسیمدرسه از 

. زیرا که برخی به دنبال آموختن آن می روندو دارند ادبیّات ، بیشتر انگیزه برای یادگیری شونددانشگاه می 

 این زبان، زبان مادری آن ها  و رسمی کشور عزیزمان ایران می باشد. 

ند شد تا این وضع را تغییر داده و زمینه ای فراهم آورد تا دانش آموزان بهتر و عالقه م پژوهندهبنابراین 

راحت تر واژگان و مفاهیم را درک کنند . پژوهنده فکر کرد تا با بهبود بخشیدن به توانایی درک مفاهیم در 

 دبیّات فارسیاثر می باشد ، چون همان طور که ذکر شد ، واژگان و درک مفاهیم ؤآینده این دانش آموزان م

 ها سودمند می باشد. در دانشگاه ها و .... نیز برای آن

 افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن 

افت تحصیلی از مباحث مورد توجهی میباشد که در سنوات اخیر ذهن دلسوزان نظام تعلیم و تربیت را به 

رائه شده است . راهکارهای عملیاتی خود مشغول نموده و جهت جلوگیری از این پدیده راهکارهای متفاوتی ا

و کاربردی که بعضا مثمر ثمر بوده و نتایج مثبتی نیز در بر داشته است . در این مقاله نیز سعی گردیده که با 

به   تجمیع آن دسته از راهکارهای آموزشی که زمینه کم رنگ شدن این پدیده مخرب را بدنبال می آورند ،

 ارائه شود .  باشد ،   هاداتی در این باب که فراخور دانش آموزان، و پیشن  بحث و بررسی پرداخته
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خسارت های ناشی از افت تحصیلی ، عوامل موثر بر افت   معنای افت تحصیلی ،  در این مقاله به ترتیب

تحصیلی ، بیان مسئله و راهکارهای  تحصیلی ، برنامه های کوتاه و دراز مدت جهت جلوگیری از کاهش افت

مهارت های صحیح مطالعه   افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان شامل ))  ، مربوطه

تکلیف در خانه ، محتوای کتب درسی (( نقش انگیزش  ، عدم نشست و بر خاست با دوستان ناباب ، 

ایی برای درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ویادگیری آنها و متعاقب آن کاهش افت و در نهایت پیشنهاده

آمده است . امید اینکه این  برانگیختن وحفظ توجه وعالقه به یادگیری دردانش آموزان توسط دبیران گرامی 

 مطالب مفید فایده بوده و مورد استفاده همکاران محترم آموزشی قرار گیرد . 

 منظور از افت تحصیلی چیست؟ 

نقصان. لذا افت تحصیلی به معنای کمبود و معنای لغوی افت عبارت است از کمبود، کمی، کم و کاست و 

نقصان در فرآیند تحصیل است. یا به معنای تحت اللفظی آن سنجش علل آمار تجدیدی و مردودی دانش 

  آموزان است. 

اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل   آموز از رضایت بخش به نامطلوب است، افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش

شود و بهترین شاخص در این زمینه  ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد میای  آموزی فاصله دانش

گاهی اوقات   شود، افت تحصیلی فراتر از اعدادی است که ذکر می مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است.گاهی 

آموز  دارد و دانشیابد اما آموزش، کیفیت الزم را ن شود و به پایه باالتر راه می آموز قبول می با این که دانش

 توان از افت پنهان نام برد. از نظر سطح دانش و معلومات پایین است و در این خصوص می
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در مقایسه با دوره   افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی

خیر در تمامی یا تعدادی از داشته اما در دو هفته ا 15کسی که طی سه ماه نمرات در حد  نسبی قبل از آن

کسب کرده، می گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد.  12دروس نمرات حدود 

منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده حتی کسی که 

کسب می کند ، دو نمره نسبت  16حدود  داشته اگر در حال حاضر نمرات 18چند ماه پیش نمرات حدود 

 به دوره قبل افت دارد.

افت تحصیلی دانش آموزان یکی از مشکالتی است که اگر به آن توجه نشود، گاهی موجب دلسردی و ترک 

آموز در تحصیل، اتالف سرمایه انسانی و اقتصادی را در پی دارد.  تحصیل خواهد شد و شکست دانش

بنابراین عوامل افت تحصیلی باید به طور دقیق موشکافی و راهکارهای اساسی برای جلوگیری از آن ارائه 

 شود.

آموزی نباید انگشت اتهام به سمت او برده و از او به عنوان  هنگام مواجه شدن با افت تحصیلی در دانش 

گردی تنبل و بی انضباط یاد شود، چون گاهی ممکن است وضعیت آشفته و نا به سامان خانواده در آن شا

نقش داشته باشد.اولیای دانش آموزان باید ارتباط بیشتری با مدرسه برقرار کنند و در جریان تعلیم و تربیت 

 ها قرار گیرند. فرزندان خود و روند آموزش آن

ترین مسائل آموزش و پرورش در بسیاری از  ترین و شناخته شده از قدیمیافت تحصیلی و مردودی یکی  

دهد هیچ کشوری نتوانسته است یک راهکار برای جلوگیری صد در صدی  کشورهاست و تحقیقات نشان می

هایی را انجام و راهکارهایی  این مشکل ارائه دهد اما تمام کشورها متناسب با شرایط و وضعیت خود بررسی
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اند. پس بهتر است که بر اساس واقعیت های موجود و شناختی که از عوامل ایجاد افت تحصیلی  داده را ارائه

بدست آمده است ، حتی در مناطق مختلف آموزشی ، نسخه های متفاوتی پیچید و منحصر به روش های 

 کلیشه ای نبود . 

 تحصیلی:  های ناشی از افتخسارت

را میتوان شامل  کند  یاآن چه افت تحصیلی به نظام آموزشی تحمیل میولت ه به دشدهای تحمیلهزینه-1

 موارد زیر دانست : 

 ولت. موسسات آموزشی توسط د اره و های جاری ادالف: اتالف هزینه

 اث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی. های ثابت برای احدگذاریب: اتالف سرمایه

 شامل:  هه بر خانوادشدهای تحمیلهزینه -2

 التحریر. نام، هزینه لوازماخت حق ثبته مثل پردهای مستقیم خانوادالف: اتالف هزینه

 رسه. آموزان به مدانشد های حمل و نقل، ارتباطات برای رفت و آمدب: اتالف هزینه

 ه شامل: آموزان شکست خوردانشه به دهای واردخسارت -3

 یرتر راه یافتن به بازار کار. ر اثر دست رفته بالف: هزینه فرصت از د

کفایتی گی، احساس حقارت و بیمثل هزینه واقعی سرخورد شودمی وارد یگری که بر فردهای دب: خسارت

 اری منفی. پندو خود
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ضربات مراتب ، بهشودمی ه او واردآموز و خانوادانشها که به دروانی اجتماعی خسارت که بعد رسدبه نظر می

های شکست و متأسفانه جبران زخم کندتحمیل می ه و فردی برخانوادماد تری نسبت به بعدیروانی جد

 .شودی انجام میکندتحصیلی به سختی و 

 عوامل موثر بر افت تحصیلی: 

بخش خود دانش آموز ،    4   این عوامل را به طور خالصه میتوان چنین بیان نمود و آن را در

 واده،مدرسه و اجتماع لحاظ نمود:خان

 عوامل مربوط به خود دانش آموز  .۱ 

 عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره  ·

 عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سالمت روانی  ·

 نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل  ·

 ی تحصیل و مطالعهعدم انگیزش درونی برا ·

 نداشتن اعتماد به نفس کافی  ·

 ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات  ·

 عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه  ·
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 نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف  · 

 مهارت های مطالعه نادرست .   ·

 ل مربوط به خانوادهعوام    .۲    

 نا مادری یا نا پدری و غیره  اختالف خانوادگی و خانواده آشفته ، طالق فیزیکی یا روانی والدین ، وجود  · 

 اختالف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده   ·

 ف منزل از دوران ابتداییوابسته و متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالی ·

تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همساالن موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و   ·

 خود پنداری آنان

 تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد و غیره  ·

قتصادی یا اجتماعی خانواده و از خود باختگی و غافلگیر تغییر در جهت ارتقای سریع و غیر مترقبه سطح ا  ·

 شدن فرزندان و انواع انحرافات

  

 عوامل مربوط به مدرسه   . ۳  

 گروه همساالن مانند مزاحمت و شوخی های نابجا در کالس درس  ·
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 رفتارهای نا مناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر ، معاونین ، دبیران و مشاوران  ·

عمومی حاکم بر مدرسه از لحاظ درسی مانند سخت گیری بیش از حد دبیران در دادن نمره به خاطر جو   ·

باال فرض کردن سطح علمی مدرسه یا همرنگ شدن دانش آموز با سایر دانش آموزان ضعیف با فرض اینکه 

 .همه دانش آموزان مدرسه ضعیف هستند

 عوامل مربوط به اجتماع  .۴

 دوستان نا باب  

 استفاده نادرست از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی ، بیلیارد و غیره 

 استفاده نادرست از کافی نت ها و گیم نت ها گذراندن وقت زیاد در خیابان ها و خارج از منزل

  

 تحصیلی  افت کاهش افتبرنامه های کوتاه و دراز مدت جهت جلوگیری از 

های آنی میسر نیست. تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه افت

هایی که بر اساس ت و زیربنایی احتیاج است. برنامهرازمدهای دریزیبه برنامه ه، یدبرای مقابله با این پد

 اشته باشندریزی آموزشی را داجرایی به عنوان یکی از اصول برنامهو ضمانت  های اجتماعی باشندواقعیت

http://www.zibaweb.com/
http://www.zibaweb.com/
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  ارزیابی وضع موجود

از شاخص های کیفی و کمی جهت  94-95له ی ذکر شده، در اوایل سال تحصیلی أبرای مشخص کردن مس

 گردآوری داده ها استفاده نمودم.

 شاخص های کیفی وضع موجود : -الف

 دریافتم :  ادبیّات فارسیها نسبت به درس  ن در مورد میزان عالقه ی آنبا نظر سنجی از دانش آموزا

  نگرش مثبتی نداشتند. ادبینسبت به واژگان و متون 

 .معنی واژگان را زود فراموش می کردند 

 ضعیف بودند  ادبی و اشعار فارسیمتون  و معانی نسبت به یادگیری درک مفاهیم 

 اژگان نداشتند .انگیزه و عالقه ای نسبت به یادگیری و 

 ّالع چندانی نداشتند .در زندگی روزمره اطّ ادبیّات فارسیت کاربرد یّاز اهم 

 آگاهی نداشتند . ادبیّات فارسی نسبت به چگونه مطالعه کردن و یادگیری واژگان 

 خسته و کسل به نظر می آمدند. دبیزمان تدریس متون ا 

  ایه )ادبیات درس ساده وآسانی تلقی شده پ اهمیت ندادن به درس ادبیات نسبت به دروس علوم

 ).است

  عدم انگیزه ونداشتن هدف برای دانش آموزان این منطقه بیش تر به چشم می خورد)که از جمله ی

 (علل افت برای تمام دروس آن هاست
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 دی ماه دریافتم :  ادبیّات فارسیبا بررسی نتایج حاصل از آزمون 

  انش آموزان نمره بیشتری را از دست داده بودند .، د تاریخ ادبیّاتدر قسمت واژ گان و 

  را نداشتند . معنی شعر موزان عالقه ای به پاسخ دادن به قسمتآدانش 

  است نمره بیشتری را  معنی واژگان و ترکیب های ادبیدانش آموزان در آزمون شفاهی که مستلزم

 از دست داده بودند.

 شاخص های کمی وضع موجود : -ب 

ع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که در این قسمت در قالب شاخص های کمی به برای تعیین وض

 گردد: می ه ئشرح زیر ارا

پرداختم .نتایج به دست  ادبیّات فارسیبا استفاده از روش های متمرکز به بررسی نتایج آزمون دی ماه درس 

 آمده چنین بود:

ماه در  آذر ادبیّات فارسیون جدول درصد فراوانی نتایج آزم :1جدول شماره 

  94-95سال تحصیلی 

دانش آموزانی که به  جمع دانش آموزان لفه هاؤم

کل سواالت پاسخ 

 صحیح دادند

دانش آموزانی که از 

قسمت واژگان و 

، نمره  تاریخ ادبیّات

 از دست داده بودند

موزانی که آدانش 

معنی فقط از قسمت 

نمره از دست شعر 

 داده بودند
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 مقایسه با شاخص

الت آزمون پاسخ صحیح ؤادانش آموزان کالس به تمام س نفر از کلّ 7( نشان می دهد فقط 1جدول شماره )

، نمره از دست داده  قسمت واژگان و تاریخ ادبیّاتنفر از کل کالس هم از  10و کامل داده بودند! تعداد 

 نمره از دست داده بودند.معنی شعر آموزان فقط از قسمت  بودند و بقیه دانش

 این با مقایسه با شاخص که باید بیشتر دانش آموزان نمره خوبی بگیرند تطابق نداشت .

 و اجرای آنانتخاب راه حل های جدید 

ت یّالعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّاطّه ی در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرض

شود که با مشارکت مستقیم خود به گذاشته می دانش آموزان ه ینقش اصلی بر عهد ویژه برخوردار است.

البته با کمک روش های دیگر و  کنند.ر کردن را تمرین میدهند و شیوه های تفکّیند یادگیری شکل میآفر

توان به افزایش انگیزه و مشارکت میشعر کتب  و استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی مثل رایانه، تصاویر
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دانش  ه مندیت آنان کمک کرد. بنابراین برای رفع مشکل عالقاقیّدانش آموزان و زمینه سازی بروز خلّ

ال سازم. برای رسیدن به هدف فوق تصمیم گرفتم یک آموزان تصمیم گرفتم که آنان را در کالس درس فعّ

 نم.طرح بود را اجرا کشش موقتی که شامل  راه حلّ

 پرسش و پاسخ گروهی -1

ثر روش پرسش ؤنقد پذیری دانش آموزان یکی از روش های م ت و روحیه جستجو گری واقیّبرای پرورش خلّ

نفره تقسیم شدند. برای هر درس در  4گروه  7باشد. در این راستا دانش آموزان کالس دوم به  می  و پاسخ 

. دانش آموزان در منزل درس مربوط به هر گروه را ها مشخص شد ت گروهالیّترم دوم مطالبی برای فعّ

کردم به طور کردند. پس از ارزشیابی درس گذشته در ابتدای درس جدید پرسشی را مطرح میمطالعه می

؟ دانش امیرکبیر چگونه وزیری بوده و چه کارهای مفیدی برای پیشرفت کشورمان انجام داده استمثال: 

دهند. به عنوان بحث را به صورت گزارش ارائه می ه یپرداختند و نتیجمیآموزان در گروههای خود به بحث 

چاپ روزنامه وقایع االتفاقیّه بوده . پاسخ گروه دوم: تأسیس مدرسه دارالفنون بوده استمثال پاسخ گروه اول: 

 نرستانهها اینجانب توضیحات کافی داده و در صورت لزوم دانش آموزان را  . پس از ارائه گزارش گروهاست

کتاب هرجلسه کالس دوم با این روش پیش رفت. این روش موجب آخر تا  یازدهمخواهم کرد. از درس 

 ها شد و قدرت اظهار اق در آنر خلّبه ایجاد عالقه و تفکّ اعتماد به نفس بیشتر در دانش آموزان شد و منجر

به شکل تیمی و  ارزشیابی مستمرنظر دانش آموزان را تقویت کرد. برای ایجاد رقابت میان دانش آموزان 

 .ندشد می شد. که در پایان جلسه گروه های برتر نیز اعالمگروهی انجام می



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

24 

 

 استفاده از رایانه -2

فیلم های آموزشی متون ادبی و روانخوانی صحیح ثر کمک آموزشی برای درک بهتر ؤیکی دیگر از ابزارهای م

به صورت سخنرانی، سنتی و تکراری است، دانش های درس روش تدریس  هستند. چون در بیشتر کالس

برای کمک به تدریس از  پند پدرکنند. در مبحث آموزان از نمایش فیلم و استفاده از رایانه استقبال می

لحظه نیز برای کمک به تدریس از فیلم  پرنده آزادی در کالس دوم استفاده شد. در مبحث کلیپ صوتی

 استفاده شد. درسس در کال شهادت این نوجوان فلسطینی

 استفاده از تصاویر -3

 ادبیّات و معانی واژگان دشوار کتاب های افزایش درک بصری در تفهیم و تفسیر مطالب تاریخ یکی از راه

در مبحث زندگی نامه حافظ از تصاویر وی و آرامگاه او استفاده شد. و استفاده از تصاویر است. به عنوان نمونه 

پردن هرچه مؤثرتر و ماندگار تر معانی واژگان دشوار کتاب، معانی این واژگان به همچنین برای به خاطر س

 صورت پوستر هایی توسط دانش آموزان آماده و به دیوار های کالس نصب گردیده است.

    خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی -4

، استخشک و بی روح بودن  ی هاز آن جا که هدف اصلی نگارنده در این پژوهش خارج شدن کالس از جنب

ها در کالس  آن ه مندیبرای افزایش عالق، د نت دارتصمیم گرفتم مطالبی که برای دانش آموزان جذابیّ

شعر آزادگی از جامی کتاب بهارستان وی را در کالس درس همراه با دانش آموزان ورق . در نمایم استفاده 

درس مادر برگرفته از کتاب هزار و یک حکایت نوشته  زدیم و گوشه هایی از آن را خواندیم همچنین در

 محمّد حکیمی با ارائه حکایاتی دیگر از وی زمینه تدریس این درس را فراهم نمودم. 
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 روش نمایشی -5

دانش آموزان  آزادگی،بیشتر برای درس  ه یهدف از روش نمایشی آشنایی دانش آموزان و ایجاد انگیز

 ردند. .را اجرا کخارکش و جوان حکایت 

 دست سازه های دانش آموزان  -6

برای  تاریخ ادبیّاتساخت دست سازه ها در کالس دوم اجراشد. هدف اصلی از اجرای این روش آشنایی با 

تقسیم شدند، بدین روزنامه دیواری و لوح فشرده نفره برای ساخت  چهارگروه  فتسال بود. کالس دوم به ه

وع شاعران ذکر شده در کتاب درسی مربوطه شان و همچنین اسالید گروه ها روزنامه هایی با موض ترتیب

 ه ی. از آثار دانش آموزان در دههای پاورپوینت با موضوع این شاعران تهیّه کردند و به کالس ارائه نمودند

 .فجر نمایشگاهی ترتیب داده شد
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 توصیف وضع مطلوب 

 شاخص های کیفی وضع مطلوب  –الف 

، بسیاری از مشکالت و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در  گزارشدر نتیجه ی این عمل 

العاتی به دست آمد به کمک خود دانش آموزان و اولیاء مدرسه اطّ را شناسایی کردم و ادبیّات فارسیدرس 

مکانات ام را انجام دادم و تعدادی از راه کارهای متناسب با شرایط و ا پژوهشی ها عمل  که از طریق آن

ه شدم که مدرسه را به اجرا در آوردم. از مقایسه ی نتایج امتحانات و پرسش های مستمر کالسی هم متوجّ

 دانش آموزان شده است . عالقه مندیبوده و موجب تغییر در وضعیت  مؤثرکارهای انجام شده 

 شاخص های کمی وضع مطلوب -ب

نتیجه ی مطلوبی  پژوهشید که اجرای این طرح ماه مشخص ش دیبا بررسی نتایج ارزشیابی پایانی در 

و حتی می توان گفت ، اند ، نمره از دست داده  قسمت واژگان و تاریخ ادبیّاتداشته و دانش آموزانی که از 

می باشد ، را کسب معنی اشعار سوال آخر آزمون که شامل  2بیش از نیمی از کالس نمره ی کاملی از 

 چنین بود: به واژگان و تاریخ ادبیّاتاالت مربوط ؤوزان به سدانش آم  کردند. فراوانی پاسخ

 94-95ماه در سال تحصیلی  ادبیّات فارسی دی: جدول درصد فراوانی نتایج آزمون  2جدول شماره 

دانش آموزانی که به  جمع دانش آموزان لفهؤم

کل سواالت پاسخ 

 صحیح دادند

دانش آموزانی که از 

قسمت واژگان و 

، نمره  تاریخ ادبیّات

موزانی که آدانش 

معنی فقط از قسمت 

نمره از دست شعر 
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 داده بودند از دست داده بودند

 5 8 15 28 مطلق

 18 5/28 5/53 100 درصد

الت آزمون پاسخ صحیح و ؤادانش آموزان کالس به تمام س نفر از کلّ 15( نشان می دهد 2جدول شماره )

کالس هم از  نفر از کلّ 8تعداد  از امتحانات آذر ماه می باشد ونفر بیشتر  8اند که به عبارتی کامل داده 

و بقیه دانش نفر کمتر شده است  2که این عدد د ان، نمره از دست داده  قسمت واژگان و تاریخ ادبیّات

نفر کمتر  6که این دسته نیز  داننمره از دست داده معنی شعر فقط از قسمت نفر می باشند  5که  آموزان

 .شده اند

 موانع موجود در راه تحقق اهداف :

 این برای جایی خود ریزی برنامه ودر نداده نشان عالقه فارسی ادبیات درس به آموزان دانش از بسیاری    

 آنجاکه از و رسانند نمی درس درکالس موردنظر اهداف به را معلم جهت بدین و گیرند نمی درنظر درس

 به غیرمستقیم طور به است، نوشتن و دادن،خواندن گفتن،گوش نتفکر،سخ برای انسان ابزار ترین مه زبان

 تدریس در آموزش اهداف به رسیدن در اول شرط دنک می وارد لطمه هم دیگر دروس ان ممعل تدریس

 باید ، ندارد وجود اگر که است درس ین ا به آموزان دانش مندی عالقه تقویت و ایجاد فارسی، ادبیات درس

 .آورد وجود به را آن

 نقاط قوت کار :

 همکاری مدیریت ومعاونت در اجرای پژوهش
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 همکاری دانش آموزان

 نقاط ضعف :

 کمبود امکانات
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   گزارش نهایی و نتیجه گیری

ت علمی و تحصیلی های فوق برای هر کالسی قابل اجرا نیست، بلکه وضعیّ ر شد که طرحدر ابتدا باید متذکّ

ثیر زیادی دارد. قابل أها ت ری کادر اجرایی مدرسه در انتخاب طرحها، میزان همکا دانش آموزان، تعداد آن

 باشد:های اقدام پژوهی در کالس دوم به دالیل ذیل می قبول بودن طرح

مشارکت دانش آموزان در جریان تدریس نسبت به ترم گذشته افزایش یافت. همکاری و همیاری دانش  

ت و پژوهشگری دانش اقیّبیشتر شد، خلّ هاست سازه آموزان با مباحثات گروهی، ایفای نقش و ساختن د

ن ایرانی در مندی دانش آموزان به فرهنگ و تمدّه آموزان برای پرسش و پاسخ گروهی ارتقا یافت، عالق

 نتیجة خواندن مطالب جذاب و نشان دادن تصاویر تاریخی افزایش یافت.
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