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  چكيده

 به اخير دهه در آموزشي هاي نظام بارز هاي ويژگي از مشاركتي گيري تصميم يا محور مدرسه مديريت 

 و اداره هاي روش در مهمي هاي دگرگوني به جهان پيشرفته كشورهاي در ويژه به مهم، اين. رود مي شمار

 و آموزشي رهبران ها، شيوه اين با آشنايي. است وردهآ وجود به آموزشگاهي و آموزشي مراكز راهبري

 حركت علمي، نماي قلب عنوان به و بسنجند را خود سازمان رهبري تب تا سازد مي قادر را آموزشگاهي

 نتيجه در بپردازند؛ عملكردي ابهامات رفع به چنين هم داده، تغيير ريزي برنامه به روزي برنامه از را خود

 تصميم فرآيند در كه دارد اشاره امر اين به محوري مدرسه. سازند محقق را مدارس هاي رسالت و اهداف

  . باشند داشته شركت برابر طور به گروه اعضاي همه فراگير، و جامع گيري

مشكالتي كه امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه در افت تحصيليشان مشاهده مي كنيم همگي به وسيله 

مي  قلمداد آسان درسي فارسي ادبيات بل حل هستند . همانطور كه مي دانيم،راهكار هاي مدرسه محور قا

 به خود كه شد چنان و برآيد آن تدريس ي عهده از تواند مي سوادي كم و متخصص غير دبير هر كه شود 

 هدايت ي نحوه به اگر نيز اكنون. شدند كشيده ادبيات ي رشته سوي به سوادان كم گروه نيز آغاز از و خود

 ي رشته حتي كه آموزاني دانش.  شد خواهيم قضيه اين متوجه بيندازيم، گذري  آموزان دانش حصيليت

 رشته اين سوي به پرورش و آموزش ادارات در خاص كميسيون تشكيل با نيز، اند نكرده كسب را ادبيات

 با حتي و نيست براغ آن در تحصيل ي ادامه و رفتن به آموز دانش خود كه اي رشته.  شوند مي داده گسيل

 اين در ادبيات ي رشته روز و حال است اين.  ندارد را رشته بدان يابي راه استعداد موجود سوابق به توجه

بوسيله راهكار هاي مدرسه در اين اقدام پژوهي سعي بر اين دارم كه ...........  به همين دليل بنده . روزگار
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ذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان كمك كنم تا در درس ادبيات و زبان فارسي را در كالسم جمحور 

  رويارويي با مشكالت فرارويش در اين درس موفق شود.

  

  

 مقدمه

 و اجتماعي و فرهنگي پيشرفت عامل  مهمترين تربيت و تعليم امر به بيشتر توجه شك بدون امروزه

 و استعدادها وتوسعه تسهيل جهت بمناس زمينه ايجاد دار عهده تربيت و تعليم. است جامعه افتصادي

 كليه آموزشي روشهاي اتخاذ و هدفها تبين در جوامع بيشتر كه است  جهت اين به. است افراد هاي توانايي

 توجه با شده حساب و جامع ، وسيع ريزي برنامه مستلزم امر اين است بريهي برد مي كار به را خود مساعي

 تا دبستاني پيش سطح از آموزشي مراكز تاسيس. بود خواهد يا جامعه هر در آموزشي عمومي اهداف به

 تجهيزات و امكانات آوردن فراهم ،استادان دبيران ، مربيان ، معلمان ،گزينش عالي آموزش هاي دوره

 به و آموزش امر بر نظارت ، آموزشي مختلف هاي شيوه ،پيشنهاد آموزشي محتواي و متون تهيه ، آموزشي

 اما. آيند مي حساب به تربيت و تعليم كارگزاران مهم وطايف از مناسب مديريت و ريزي برنامه كلي طور

 سوالي دارند تناسب اهداف با اندازه چه تا آنها به حصول روشهاي و هستند چه آموزشي هاي هدف اينكه

 بودن موفق ولي است نرسيده جود اموزشي اهداف به صد در صد آموزشي نظام گيران بهره همواره كه است

 نظام هيچ ترتيب اين به و دارد بستگي شده تعيين اهداف به بيشتر چه هر شدن نزديكتر آموزشيبه نظام هر

 به شدن تر نزريك در نظام آن موفقيت عدم كه كجا هر بنابراين خواند ناموفق توان نمي نيز را آمورشي

 ، امكانات زيادي بسيار ميزان هب ساله همه كه نظامي هر تربيت و تعليم بزرگ هاي آفت از يكي. است اهداف

 و فردي ابعاد در را جبراني قابل غير اثرات و كند مي تلف را اقتصادي و انساني بالقوه ي استعدادها و ، منابع

 عدم مالكهاي از يكي كه است دليل  همين به است تحصيلي افت پديده. گذارد مي جاي به اجتماعي
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 گير گريبان تحصيلي افت مسله وامروزه دانند مي آن در صيليتح افت ميزان را آموزشي نظام هر موفقيت

 اجتماعي هاي نهاد ديگر با تربيت و تعليم جريان اساسا كه ارتباطي لحاظ به و است آموزشي هاي نظام كليه

  . گيرد مي قرار پژوهشگران مطالعه و بررسي مورد مختلف ابعاد از نيز تحصيلي افت دارد ،سياسي فرهنگي ،

   

  

  :مسئله بيان 

 يكي از روش ها ي پيشگيري از افت تحصيلي در مقطع متوسطه روش و راهكار هاي مدرسه محور مي باشد.

 طي موفقيت با را خود آزمونهاي عملي، و نظري ازلحاظ وكارآمد مطلوب نظام يك عنوان به مديريتي نظام

 و بوده استفاده مورد "امالك توسعه درحال دركشورهاي نيز و پيشرفته هاي دركشور اكنون هم و نموده

 و شغل درنظرگرفتن بدون را سازنده هاي انديشه صاحبان ، موصوف نظام. است برخوردار مناسبي ازجايگاه

 هيچ به را مديريت مسئوليت و گيري تصميم قدرت كه براين وعالوه باشد مي پذيرا بطوريكسان آنها مقام

 عرضة درقبال را پرسنل ومعنوي مادي تشويق براي الزم هاي زمينه ، كند نمي مخدوش ويا تضعيف وجه

 مطلوب استفاده توسعه و رشد براي انسانها تفكر پويايي و ازخالقيت تا ، نمايد مي فراهم سازنده هاي انديشه

  . آيد عمل به

 آنان سرنوشت به كه دراموري كاركنان فكري و ذهني درگيري دامنه كردن برگسترده مشاركتي مديريت

 و تجزيه و انديشه دادوستد فراگير در را ازپرسنل بسياري وشمار كند مي تاكيد دارد قيميمست ارتباط

  . گيرد مي بهره امور بهبود درجهت آنان فكري و ذهني وازتوانمنديهاي دهد مي قرار تحليل
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( گرا مشاركت  به) Control oriented( گرا كنترل ازسبك تغيير يك شامل مشاركتي مديريت

involvement  oriented  (است .  

 سازمان مسائل حل جهت در كاركنان گروهي و فردي مشاركت جلب براي جامع رهيافتي مشاركتي مديريت

 و ارشد مديريت بين نزديك و متقابل دائم، ارتباط مشاركتي، مديريت.  است ابعاد تمامي در مستمر بهبود و

 و ارادي ، داوطلبانه مشاركتي ، شود مي مربوط اآنه خود به كه كارهايي در كاركنان مشاركت.  است كاركنان

 در و كند كمك سازمان هاي هدف تحقق به كه كند مي تشويق را شخص ، درگيري اين. بود خواهد آگاهانه

   شود سهيم آن پيامدهاي و ها مسئوليت

  

 ايجاد موجب امر همين و پردازند مي يكديگر با نظر تبادل به كاركنان و مديران مشاركتي مديريت نظام در

 ،خود كارها در مشاركت با كاركنان. شود مي سازمان در متقابل اطمينان و اعتماد با توأم و دوستانه محيطي

 اثر و كارايي افزايش جهت در مديران كمك با را خود تالش همه و دانند مي سهيم سازمان زيان و سود در را

   گيرند مي كار به سازمان بخشي

  :اهميت و ضرورت تحقيق 

 تا گرفته پيشرفته كشورهاي از جهان كشورهاي از بسياري در آموزشي نظام شايع مشكالت از يكي

 ترك يا تجديدي ، مردودي صورت به كه است تحصيلي شكست پديده رشد حال در يا مانده عقب كشورهاي

  . شود مي ظاهر اجباري يا داوطلبانه تحصيلي

 يا نشين روستا آموزان دانش ، ها اقليت ويژه به جوان سلن آموزشي ديرينه مشكالت از يكي پديده اين 

 و پديده اين مطالعه به نسبت وعالقه نگراني. دارند سكونت كوچك هاي شهر در كه است آموزاني دانش
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 ، اقتصادي ، مالي هاي زيان از ناشي توجه اين اظم بخش دارد اي فزاينده شتاب آن عوامل و علل كشف

 نظام گير گريبان ديرباز از مشكل اين شود مي ها خانواده و ها دولت توجهم كه است علمي و فرهنگي

 نداشته توفيقي تنها نه مشكل اين حل در كنوني آموزشي نظام مسولين اما است بوده نيز ما كشور آموزشي

  )1375 پوالدي.( است داشته هم افزايش تحصيلي شكست نرخ بلكه اند

 درمقع تحصيلي افت ميزان كاهش بر عملي و علمي راهبردهاي بتواند پژوهش اين هاي يافته كه باشد

  دهد قرار محترم دبيران و آموزشي نظام ريزان برنامه و مسولين اختيار در دبيرستان

  توصيف وضع موجود: 

سال است كه در آموزش و پرورش  …هستم. و مدت  …مقطع  …دبيرستان  .…دبير  …اينجانب 

نفري داشتم كه  …ول اين آموزشگاه در سال تحصيلي اخير يك كالس مشغول خدمت مي باشم. در پايه ا

عالقه اي به درس زبان و ادبيات فارسي نداشتند و با اين درس مثل دروس حفظي و شب امتحاني برخورد 

مي كردند. پس از گذشت چند هفته متوجه گرديدم كه چندي از اين دانش آموزان با ورود به مقطع باالتر 

لي شده اند. بنا بر اين تصميم گرفتم با راهكار ها و متد مدرسه محور و.... در سدد اين دچار افت تحصي

با توجه به اين كه ادبيات و  زبان   موضوع بر آيم كه افت تحصيلي را در اين دانش آموزان كاهش دهم.

ن درس را فرا فارسي از دروس مهم و پايه است و هر دانش آموزي براي موفقيت در سال هاي آتي ، بايد اي

، بر آن شدم تا در مورد اين درس با دانش آموزان بيشتر كار كنم .و از طرفي چون عالئم موفقيت يك   بگيرد

معلم ، عملكرد كالس ، در درسي است كه او تدريس مي كند خود به خود اهميت و ضرورت تحقيق براي 

  من بارزتر مي شد

 كه است اي آئينه سان به و محسوب سرزمين آن هويت نماد ملت هر ادبيات و زبانهمانطور كه مي دانيم  

 آن در را ملت آن سابقه و صبغه و كلي فرهنگ و حاكم روح چهره توانيم مي بنگريم نيك آن در چون
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 در ما مباهات هاي نشانه از ملي - بومي زبان و توحيدي الهي دين كهن، غني تمدن و فرهنگ تاريخ،. بنگريم

 از نشان جهاني و نامدار نويسندگان و گويندگان و شاعران و مند ارزش آثار رتكث كه است تاريخ عرصه

 اي پيشينه چنين داراي كه ما فارسي زبان اما. است موضوع اين مؤيد و ما تمدن و فرهنگ ديرينگي و قدمت

 از كه ستا ويژه صيانتي و مراقبت نيازمند كه قرارگرفته هجمه مورد متعدده جوانب از امروزه متأسفانه است

 ديگر سوي از و ادبيات وادي نظران صاحب و سوختگان دل و اندركاران دست و متوليان همت يكسو

 زمينه بلكه داريم نگه دور آسيب از را آن تنها نه تا طلبد مي را رفيع و عظيم عرصه اين بر تأثيرگزاران

 در اصيل شخصيت نشان و شريف هشناسنام فارسي، مادري زبان.نماييم فراهم نيز را آن سازي غني و تقويت

 و ادبيات فرهيختگي و پويايي بستگي، دل تجميع يگانگي، و فخر گر بيان كه است ما زيستي جغرافياي

 و مصائب و ها سختي تحمل و ها دل خون با كه است، تاريخ فراخناي در ما كهن سابقه و تمدن و ادبيان

 و نظامي حافظ، سعدي، موالنا، همچون ادب عرصه پيشقراوالن و پيشكسوتان فرساي جان هاي تالش

 امانت اين داريم وظيفه نيز ما كه شده سپرده ما به سنگ گران اي وديعه و ميراث عنوان به خاقاني

 خصوص در را آنان و بسپاريم آيندگان به مطلوب اي گونه به و اصالت و ماهيت حفظ با را مرواريدگونه

   .سازيم آگاه جاودان ميراث اين از صيانت و پاسداشت

  درباره زبان و ادبيات فارسي پيشينه ي تحقيق

  عبارتند از :  ه اند كه بعضي از آنهامورد بررسي قرار گرفت   تحقيقات و مقاالتي كه در اين زمينه

از  ادبيات و زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش  ادبيات و كتاب  - 1

  ام گيرد.طرق مختلف انج

حنا فريس ، منوچهر   براي ياد آوري مراحل اقدام پژوهي و اجراي آن به مقاالت متعددي از قاسمي پويا، - 2

  همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 
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  زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.  ادبيات و از اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد  - 3

  حصيلي:درباره افت ت پيشينه ي تحقيق

 از مطلق غيبت شامل كه تحصيلي شكست مختلف ي ها جنبه از است عبارت عام طور به تحصيلي افت

  )1375 پوالدي.( است پايه تكرار و مقرر موعد از قبل تحصيل ترك ، مدرسه

 شدن ،رد نيامدن مدرسه به اال: شود تقسيم مختلف هاي بخش به بايد و است كلي مفهوم يك تحصيلي افت 

 تعليم ناموغوب كيفيت و تحصيل ترك ، متوالي هاي ،غيبت درسي مواد و مدرسه به ميلي بي و رغبت عدم ،

 و آموزش نظام در تحصيلي پايه تكرار و رس زود تحصيل ترك وقوع از است عبارت تحصيلي افت.  تربيت و

  .  كشور پرورش

 لذا. بشوند اموزي وكم تحصيلي فت دچار است ممكن نيز هوش تيز اموزان دانش تعريف اين اساس بر لذا

  .نسبي و عام است ي مسئله تحصيلي افت

 رابه واموزش شده فته گر ددانان اقتصا زبان از  وپرورش اموزش در  اتالف يا  افت  صطالح دقيق كاربرد 

 تلف شد مي تبديل نهايي محصول به بايد كه را اي اوليه مواد و سرمايه از بخشي كه كند مي تشبيه صنعتي

 حالاصط و نباشد خوشايند چندان تشبيه اين شايد است نياورده بار ه را انتظار مورد و مطلوب نتيجه و ودنم

 كه مخارجي و منابع نظر نقطه از اگر اين وجود با. باشد تر مطلوب تحصيل از ماندگي وا و تحصيلي شكست

 پرورش و آموزش شك بدون ريمبنگ پرورش و آموزش به دهد مي قرار تربيت و تعليم نهاد اختيار در دولت

 نيز نهاد اين مورد در را  اتالف يا افت اصطالح توان مي لذا. باشد مي جهان اقتصادر مشاغل بزرگترين از يكي

 ، انسانها يادگيري و پرورش در اتالف شامل افت تربيت و تعليم فرايند در حقيقت در يعني برد كار به

 به آموزان دانش اوقات و معلمان كار ارزش و آموزشي وسساتم و مدارس تجهيزات و ساختماني تاسيسات

 ، ميشوند تحصيلي مقطع از مرحله وارديك كه آموزاني دانش همه هدف كه كنيم فرض اگر.  آيد مي وجود



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه كنيد .

١١ 

 

 ترك هم و دوره يك تحصيلي هاي پايه تكرار هم ، اين بنابر باشد مقطع يا دوره آن آميز موفقيت گذراندان

  .كرد تلقي تحصيلي افت عنوان به توان مي نيز را دوره يانپا از پيش تحصيل

 به مشغول پايه هان در قبل سال در كه آموزي دانش براي كالس يك تكرار معني به تحصيلي پايه تكرار 

 كاهش موجب كه گردد مي محاصبه تحصيلي افت جهت اين از تحصيلي پايه تكرار. است بوده تحصيل

 عمل به جلوگيري پايه آن در آموزان دانش ديگر پذيرش از و گردد مي شده رتكرا پايه در نام ثبت ظرفيت

 هزينه تحميل باعث هم موضوع اين. گردد مي پايه آن در اموزان دانش تراكم آمدن وجود به باعث و آورد مي

 مي مضاعف تحصيلي افت شديد عامل يك عنوان به هم و شود مي پرورش و آموزش نظام به بيشتري هاي

 آن هاي هدف به حقيقت در و كرده نام ثبت آن در كه آموزشي دوره سال پايان از پيش  ترك باعث هك شود

 تربيت و تعليم هدف كه است شده عنوان گونه اين بيت تر و تعليم اهداف امادر. نميكند پيدا دست دوره

 ترك متوسطه اول دوره پايان تا فردي چنانچه اگر است متوسطه اول دوره تاپايان آموزش كردن اجباري

 پيش ايناحتمال چون متوسطه اول دوره از بعد اما كنند مي محسوب تحصيلي افت راجزء آن نمايد تحصيل

 بنابراين. شوند متوسطه دوم مقطع وارد متوسطه اول دوره شدگان قبول از بخشي فقط كه است شده بيني

 مي تلقي التحصيل فارغ عنوان به بلكه محسوب نميگردد افت دبيرستان دوره شدگان قبول تحصيل ترك

 رس زود تحصيل ترك وقوع از است عبارت تحصيلي افت فوق در شده مطح مسائل به باتوجه بنابراين شود

 تاحدودي تعريف اين كه است ذكر قابل البته. كشور يك پرورش و آموزش نظام در تحصيلي پايه وتكرار

 مزيتهاي يا رس زود تحصيل ترك پرورشي و آموزشي يجنتا و گرفته ناديده را افت انواع زيرا است محدود

 و تحصيل ترك حدود حال هر به. گيرد نمي نظر در باشد داشته بر در تحصيلي پايه تكرار است ممكن راكه

  . دارد بستگي نظا اين هاي هدف و اموزشي نظام ساخت به تحصيل پايه تكرار

  : 1شواهد   گرد آوريِ اطالعات ؛   



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا
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 انور قطع و يقين مشكل را احساس كردم پرسش و پاسخهايي در كالس با دانش آموزهنگامي كه به ط 

 دانش آموزانونمرات   انجام دادم.براي تهيه وتكميل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان امتحان گرفته شد 

  براي نمونه تنظيم گرديد. 

ي از همكاران با سابقه در ميان را با جمع ادبيات و زبان فارسي، در درس دانش آموزان  مسئله ي ضعف

گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختيم .همه ي همكاران با عالقه ي بسيار در بحث شركت كردند و 

نظرات مفيدي ارايه نمودند.مصاحبه اي نيز با دبيران ادبيات ساير مدارس داشتم ..با مراجعه به مقاالت، كتاب 

لب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس از گفتگو هاي بسيار ها و نشريات گوناگون هم به مطالب جا

مطالب جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار    ،ادبيات و در زمينه ي علل ضعف و مشكالت درس 

  گرفت . مشكالتي كه در اين باره وجود داشت ،نظير روش تدريس معلم ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان ،

نسبت به حجم كتاب و ... فهرست گرديد . تحقيقات و مقاالتي كه در اين  ادبيات و  كم بودن ساعت درسي

  عبارتند از :  مورد بررسي قرار گرفت  زمينه

از  ادبيات و زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش  ادبيات و كتاب  - 1

  طرق مختلف انجام گيرد.

حنا فريس ، منوچهر   حل اقدام پژوهي و اجراي آن به مقاالت متعددي از قاسمي پويا،براي ياد آوري مرا - 2

  همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.

  

 مشاهده
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  زبان زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.  ادبيات و از اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد  - 3

  تجزيه وتحليل وتفسير داده ها 

 توان نمي كل در.  شوند مي تحصيلي پايه يك در توقف "احيانا و تحصيلي افت ساز زمينه گوناگوني، علل

 دهند مي قرار سازماني برون و سازماني درون طبقه دو در را تحصيلي شكست يا موفقيت عامل را ثابتي علل

 گروهها از برخي محدوديت ، روستا و درشهر آموزشي ،امكانات نابرابري ، زبان تعدد به بيروني عوامل از. 

 ، استعداد و هوش مانند شخصي عوامل ، كشورها مالي محدوديتهاي و دختران ، ،مهاجرين بوميان غير مانند

 برنامه ، معلمان كيفيت پرورش و آموزش نظام دروني عوامل از و نوده اشاره تحصيلي نتايج و عاطفي امور

  . دبر نام توان مي را آموزشي ساعت و تقويم ، آموزشي هاي

  : دانست دخيل تحصيلي افت در را زير عوامل توان مي نيز مشابه بندي تقسيم يك در 

  . باشد مي مدرسه و آموزش نظام متوجه كه داخلي علل 

  :  شود مي تقسيم دسته دو به خود كه خارجي علل      -2 

  خانوادگي و اجتماعي علل) الف

  فردي علل) ب 

 نظام كه چرا ، باشند داشته تداخل يكديگر در توانند مي و تنيس مشخصي مرز داراي بندي دسته اين

 و اجتماع از تاثير بي فردي عوامل همچنين.  است آن از متاثر خود و باشد جدا اجتماع از تواند نمي آموزشي

 بيان تفصيل به زير در كه باشد مي تحقيق و مطالعه شهولت براي فقط بندي دسته اين. باشد نمي خانواده

  . شود مي



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا
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  داخلي علل 

 طور به را خود نقش تواند داردمي بسزاي سهم كودك تحويل و رشد در كه كانون دومين عنوان به مدرسه 

 كالس و مدرسه محيط در اجتماعي و آموزشي تجارب اولين. كند ايفا مخرب شكل به "بعضا يا و سازنده

  . است ارتباط در آموزان دانش صيليتح افت با آموزشي نظام از ناشي مشكالت و همساالن با روابط ، درس

 ميزان ، ديگران و آموزشگاه ، خود به مثبت نگرش چون عواملي كه باورند اين بر انسانگرا روانشناسان 

 مسائل در مهمي تواندعوامل مي فردي هاي تفاوت گرفتن نظر در و يكرنگي شرط و قيد بي احترام ، همدلي

 ديدگاه از.  باشد شناختي رشد و هوشي بهره در تغيير حتي و توجه ميزان ، جسماني سالمت ، انطباقي

 متاثر يادگيري تجربه واقع در.  يابد تحقق خوب انساني روابط با محطي در بايست مي يادگيري ، انسانگرايانه

  . پذيرد صورت حال زمان در و فردي بايد امكان حد تا يادگيري رو اين از و است يادگيري ديدگاه از

 عاطفي مسائل هم و آموزشي مسائل كل با بنابراين.  است ارتباط در انسان وجود كل با انگرايانهانس آموزش 

  . گيرد قرار توجه مورد آموزشگاه در بايست مي هم موازات  به

  : از عبارتند شود مي تحصيلي افت باعث كه آموزشگاهي علل مهمرين 

  .  آموزي دانش عالقه و استعداد ، نيازها با ها برنامه محتواي و هدفها بودن نامتناسب      -1 

 است گاه آن نداند خود اهداف با متناسب را آنها و دهند تشخيص نامربوط را درسي برنامه اموزان دانش اگر

 و تعليم طرح و ي پرور نخبه ، هدف ما آموزشي نظام در آناجائيكه از. يابد مي افزايش تحصيلي افت كه

 برقراري در كاري كم و كمبود.  باشد مي آموزي دانش بيشتر چه هر ذخيره و ذهن تشكيل مبناي بر تربيت

 جريان بر نباشد هماهنگ و فردمتنايب هاي انگيزه و عاليق ، تكامل رشد، ي نيازها با كه هايي برنامه هدفها

  . شود مي تحصيلي افت باعث و گذارده جاي بر نامناسبي تاثير تربيت و تعليم



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 
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  :  ها برنامه محتواي با آموزشي امكانات و ها روش دنبو نامتناسب      -2 

 درسي مطالب  حفظ و لفظي بيان و دادن گوش اساس بر يادگيري و تدريس روشهاي ما آموزشي نظام در

 كمك وسايل پرورش و آموزش بودجه گمبود دليل به است فعال غير روشهاي بر تاكيد و است استوار

 و اينترنتي هاي سايت مناسب آزمايشگاههاي كه است حالي در اين دندار آموزشي سيستم در جايي آموزشي

 ذوق نتيجه در.  دارند آموزان دانش در عالقه ايجاد و پيشرفت و يادگيري سزادر به تاثيري علمي هاي بازديد

 و رود مي بين از آموختن براي آنان عاليق و انگيزه و شود مي گرفته ناديده آموزان دانش ابتكار و وخالقيت

  . شود مي نمايان تحصيلي افت نتيجه در

   آاآاآآآااااا آموزان: برنامه نيازهاي با تعداد و ها شايستگي و ها صالحيت نظر از معلمان بوده نامتناسب     -3 

 از يكي ، معلمي شغل براي جاذبه كاهش دليل به توسعه حال در كشورهاي در "مخصوصا معلم كمبود

 امر اين باشدكه مي آموزان دانش استعدادها شكوفاي و پرورش به مناسب توجه عدم و كالسها شلوغي داليل

 مابقي از تربيت و تعليم همر و داري مملكت هنر از يكي و گرديده آنان تحصيل ترك يا و مردودي باعث

 توانايي يعني كالس بر اشراف. دارد نياز ويژگي دو به كردن اداره براي خوب معلم يك است تر مشكل ديگر

 معلم.  زمان يك در عمل چند يا دو دادن انجام براي معلم تواماي يعني ذهن حضور و كالس كنترل در معلم

 هاي موقعت و شده بيني پيش يا مقرر هاي موقعيت.  روبروست  موقعيت دو با كالس يك در هميشه

 عدم نتيجه ودر فضا و معلم كمبود علت به شلوغ كالسهاي.  باشند نمي بيني پيش قابل قبل از ه اضطراري

 صورت به قديمي وهيش به معلمان تدريس و آموزان يدانش استعدادها شكوفاي و پرورش به مناسب توجه

 عدم نتيجه در و رفاه عدم و ناكافي حقوق خاطر به معلمي شغل براي جاذبه كاهش پذيرنده و فعال غير

 به زا تحصيلي  پايه تكرار و تحصيلي افت نهايت در كه است مواردي جمله از آمد كار و مفيد نيروهاي جذب

  .  دارد دنبال
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  :  اجتماعي شرايط و نيازها با كالس و مدرسه فضاي و شرايط و مقررات بودن نامتناسب      -4 

 شرايط اين در و نيست متناسب آموزان دانش و معلمين وضعيت با است حاكم مدارس اكثر در كه مقرراتي

 شرايط اين در. شود نمي توجهي آنان فردي هاي تفاوت و آموزان دانش التمشك و عالئق ، استعدادها به

 عدم و عالقگي بي باعث اين و گيرد مي خود به رسمي جنبه توبيخ ، تهديد ، شده تحميل تربيت و تعليم

 كالس ، مدرسه نامناسب شرايط و مقررات همچنين دارد دنبال به را تحصيلي افت و شده استعدادها پرورش

 كه اي جامعه و كودكان نيازهاي با كلي طور به است ممكن آن اجتماعي جريانهاي مدرسهو داخلي طمحي و

 برنامه و كتابها ، تجهيزات ، مدارس ساختمان جمله از باشد ناهماهنگ و بيگانه است گرفته بر در  را آنها

 از توان مي ارتباط اين در ديگر موثر عوامل از آيند شمار به بيگانگي اين عوامل از است ممكن درسي هاي

 و شود مي تعيين منزل در تكاليف انجام براي كه زماني مدت ، روز هر در كالس جلسات تعداد و زمان مدت

 دانش با مدرسه مسوالن و معلمان روابط چگونگي همچنين و هفته هر در مدرسه در حضور روزهاي تعداد

  . برد نام نيز آنان ء اوليا و آموزان

 تاكيد و آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و يادگيري سنجش و ارزشيابي روشهاي بودن متناسبنا      -5 

  :  امتحانات بر زياد

 نتايج و اهداف به جامعه افراد بايد پس است جامعه افراد همه حق عمومي پرورش و آموزش  كه آنجا  از

 بود خواهد معنا بي آن در تحصيلي افت نتيجه در.  برسند پرورش و آموزش سطح اين براي شده بيني پيش

 تحوالت و تغيير بندي تقسيم بنابراين ، مقطعي و ثابت نه است ممتد و پويا فرايندي ياگيري اينكه به نظر

 اندازه براي آزمونهايي ارائه و تحصيلي دلخواه مراحل به روبروست آنها با يادگيري جريان در فرد كه مداومي

 پذير توجيه تواند نمي او سرنوشت تعيين منظور به مراحل از يك هر پايان در يا خالل در او يادگيري  گيري

  . باشد
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 در معلمان شايستگي و دارد وابستگي كند مي تصحيح را امتحانات كه شخصي به امتحاني نمرات زيرا 

.  است متفاوت امتحاني نمرات ارزش پس است متفاوت ديگر درسي موضوع به درسي موضوع يك از تدريس

 صورت به نمره و اندازد مي مخاطره به را پرورش و آموزش اصلي هدفهاي امتحاني نمرات بر زياد تاكيد و

 ذخيره و حفظ بر ، جسارت و جرات و ابتكار و خالقيت قدرت پرورش بر تاكيد جاي به و آيد مي در هدف

  . كند مي تاكيد ذهن در كنوني پرداخته و ساخته دانشهاي

 گذاري نمره نظام به كه گيرند مي ياد "تقريبا شان تحصيلي اوليه هاي درفعاليت ليك طور به آموزان دانش 

 قوت نقاط كه پذيرند توجيه صورتي در امتحانات شوند قائل اهميت تحصيلي هاي گزارش گواهينامه ارتقاء و

  نمايد فراهم را آنان پيشرفت زمينه و داده نشان را آموزان دانش ضعف و

  ن فارسيمشكالت ادبيات و زبا

زبان فارسي مي باشد كه ازعلل اصلي آن مي توان به نكات ادبيات و مشكل اصلي، ضعف در ماده ي درسي 

  زير اشاه نمود . 

  عوامل موثر بر ناكار آمدر دانش آموزان در درس ادبيات و زبان فارسي و افت تحصيلي در اين درس

  * آسان قبول شدن دانش آموزان

  مر آموزشا* همكاري كمتر اوليا در 

  * كم بودن ساعت درسي نسبت به حجم دروس

  زبان فارسي ادبيات و * اهميت ندادن بعضي از همكاران به 

  دوممتوسطه * مستقل نبودن اين درس در دوره ي 
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ودانش آموزان به طور مستمر ادامه  دبيراگر سعي شود اين مشكالت برداشته مي شود .اگرتالش وكوشـش 

ولي    از شيوه هاي جديد ، حل اين مشكل اگرچه كامال و صد در صد برطرف نشودبا استفاده  دبيريابدو 

  انشاء اهللا درصد بيشتري از اين مشكل حل مي شود .

  

  در نظام مدرسه محور : راه حل هاي پيشنهادي 

 شكوفائي براي را مناسبي بستر خود خاص ويژگيهاي جهت به نظام اين:  ونوآوري خالقيت سطح ارتقاء - 1

  . سازد مي فراهم بالقوه تواناييهاي پرورش و عدادهااست

 به كه آموزد مي پرسنل به گيريها تصميم و سازيها درتصميم مشاركت:  گروهي كار روحيه ايجاد - 2

  . بكوشند آنها تكميل در و گذاشته احترام نظرديگران

  . دهد مي افزايش را نفس به واطمينان خودباوري مشاركت:  خودباوري  - 3

 كاري هاي برنامه تصويب و تدوين در را خود كاركنان كه هنگامي:  كاركنان شغلي انگيزش سطح رتقاءا - 4

  . يابد مي افزايش آنها شغلي انگيزش سطح بينند، مي شريك گيريها تصميم و

 كندوباعث مي كمك ها مهارت توسعه به مشكالت حل:  واطالعات دانش سطح وافزايش ها مهارت توسعه - 5

  . گردد مي شغلي دانش سطح بيشتروارتقاء يادگيري سمت به افراد دهي سوقو انگيزش

 به نيل براي بيشتر انگيزه با و باشند شريك درتصميمات خود ، كاركنان وقتي: خدمات كيفيت بهبود  - 6

 مي بهبود خدمات كيفيت و گشته فراهم فراگير كيفيت مديريت فرهنگي  بستر نمايند، فعاليت مطلوب نتايج

  . دياب
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 با و  شود مي كاريها دوباره حذف  ، ضايعات كاهش  كيفيت، بهبود باعث مشاركت: وري بهره سطح ارتقاء - 7

  . سازد مي ممكن را وري بهره  سطح ارتقاء ها خروجي وكيفي كمي افزايش

 نيازمندي ها مهارت توسعه وبسط مديريتي خود  روحية باگسترش: باالتر سطوح مديران نظارت كاهش  - 8

  . يابد مي كاهش باالتر سطوح نظارت به

 رضايت باعث ، گفته پيش مزاياي از مندي بهره و سازمان امور در مشاركت: شغلي رضايت سطح افزايش - 9

  . شود مي معنوي و مادي نيز و بيروني و دروني لحاظ از كاركنان در شغلي

 مختلف درسطوح تنش جدي شكاه موجب ارتباطات فرهنگ وتوسعه كاركنان رضايت: ها تنش كاهش -10

  . شود مي

  راه حل هاي پيشنهادي در جلوگيري از افت تحصيلي در درس ادبيات و زبان فارسي

  * اهميت دادن به اين درس .

  * تشويق وترغيب.

   دانش آموزان* دادن مسؤوليت به 

  دبير* استفاده از شيوه هاي متعدد توسط 

  در پاي تخته  دانش آموزانصوص از دركالس درس به خ ادبيات و * بيشتركار كردن 

  * امتحان كتبي بيشتر از كل دانش آموزان

  پايه هاي قبل و پرسش آنها ادبيات و * ياد آوري 
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  اجراي طرح

  اسكينر در كتاب نظريه هاي يادگيري معتقد است يادگيري در صورتي به بهترين وجه انجام مي گيردكه 

  در گام هاي كوچك ارائه گردد. الف ) اطالعاتي كه قرار است آموخته شوند 

.ب ) به يادگيرندگان درباره ي يادگيريشان بازخورد فوري داده شود. يعني بالفاصله پس از يك تجربه 

  يادگيري به آنان گفته شود كه اطالعات مورد نظر را درست يادگرفته اند يا از آن لحاظ اشكاالتي دارند.

  ود ياد بگيرند.ج) يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خ

كمك كنم . در مرحله ي اول از اولياي دانش آموز  دانش آموزانمن نيز سعي نمودم باصبر و حوصله به 

دعوت كردم و در مورد وضعيت فرزندشان با آنها به گفت و گو نشستم و از آنها خواستم تا حد امكان مرا در 

يت بيشتري دهند ؛ چون اكثر اوليا درسهايي اين مورد ياري نمايند ودر منزل نيز به درس فرزندخود اهم

  مهم مي دانند . دوم متوسطه... را در دوره ي فيزيك ومانند درس رياضي و 

استفاده از تشويق هاي بجا ، يكي از كارساز ترين عوامل پيشرفت دانش آموزان مي باشد. من نيز متذكر 

از شيوه هاي متعدد ديگري همچون ؛كار شدم در صورت پيشرفت ، جوايزي هرچند كوچك اهدا خواهم كرد .

را آنهاكردن در منزل به اين صورت كه افعال و كلماتي مي نوشتم و براي جلسه ي بعد از او مي خواستم كه 

 بنويسد..

  زبان درسي است كه در صورت ياد گرفتن دانش آموز دوست دارد به تكرار از اين مسائل حل كند؛ ادبيات و 

در بحث  در ضمن در مورد مشكالتي كه   مشكلي نباشد. انياد دادم تا برايش انبرايش را بنابراين چند روش

  هاي قبل ذكر كردم با مدير مدرسه و مسئو لين اداره صحبت كردم.
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  2گرد آوري اطالعات ،شواهد  

پس از انجام اقدامات فوق در جهت بهبود روش تدريس و اقدامات مدرسه محورانه متوجه گرديدم كه دانش 

آموزان عالقه خاصي به دروس  مقطع جديد و به خصوص درس زبان و ادبيات فارسي پيدا كردند. و ديگر از 

  كسالت و خستگي در بين آنها خبري نبود .و اين نكته از امتحاناتي كه برگزار مي كردم كامال مشهود بود.

 شوند، مي مدرسه بر مبتني مديريت بالقوه توان تضعيف موجب ظاهراً كه اجرايي مشكالت انواع ميان از

  . محدودكننده كار محيط و حمايت فقدان مقاومت، ضعيف، اجراي: از عبارتند

  

  : ضعيف اجراي ▪

 به ها نوآوري از بسياري كه است اين مدرسه بر مبتني مديريت جنبش اساسي مشكالت از يكي گمان، بي

 اين به مشاركتي گيري تصميم درباره عمده هاي بازنگري از شماري. اند شده اجرا ناقص و جزيي صورت

 آزادي درجات به محققان از تعدادي. است ناكامل و جزيي اغلب آموزشي زدايي تمركز كه اند رسيده نتيجه

 كه اند برده پي واقعيت اين به و اند كرده اشاره مشاركتي گيري تصميم اقتدار محدود دامنه و محدود بسيار

 لذا كند، نمي مطابقت اند، كرده ارائه آن حاميان كه تعاريض با الباًغ عمل، در مدرسه بر مبتني مديريت

 نشده تالش آن تحقق براي واقعاً و هرگز زيرا نباشد، موثر موارد اين در مشاركتي گيري تصميم است ممكن

 از برخورداري جاي به مدرسه پيرامون اجتماعات كه است اين ضعيف اجراي هاي شاخص از يكي. است

 مختلف هاي اتحاديه هاي مشي خط و آموزشي نواحي هاي پوشي چشم و تقاضاها بر بايد ريضرو اقتدار

  . كنند تكيه تغييرات اجراي براي

   :مقاومت ▪



  

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد برا

اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه كنيد .

٢٢ 

 

 اعتقاد اين. شود مي تلقي مهمي موضوع قدرت اختيارات، تفويض سياست اجراي و تعيين در كه است آشكار

 سطوح همه در ريزي برنامه و مشي خط كردن واژگون آماده منافع، قدرتمند صاحبان كه دارد وجود قوي

 گروه منافع از حاضر، حال در كه قدرت موجود روابط ها، برنامه و ها مشي خط است ممكن زيرا هستند،

  . كند تهديد را كند مي حمايت مزبور هاي

 كه موسساتي است الزم شود، داده شان درسي هاي دوره طراحي منظور به مدارس به بيشتري اختيارات اگر

 دررسالت تجديدنظر -آنها داشتن نگه حاشيه در. شوند حذف دادند، مي انجام مدارس براي را كار اين قبالً

 به كه دهد مي اجازه ها آن به باشد، جديد قدرت از ناشي جديد هاي رسالت اگر. است طفره نوعي -ها آن

 را آن به متعلق هاي رسم و راه و قدرت كه بخواهيم قدرت پيشين مراكز از اگر اما كنند، عمل نوين شكلي

  . كرد نخواهند رها را قدرت آنها زيرا است، بيهوده دهند، انجام ديگري كار و كنند رها

  

  : حمايت فقدان ▪

 آن با مرتبط فشارهاي و ها مسئوليت اما كند، مي فراهم مسايل حل و خالقيت براي فرصتي محلي مديريت

 است ممكن اما هستند، خود سرنوشت بر بيشتري كنترل خواهان مردم اكثر چند هر كند، مي تحميل نيز را

  . باشد باال خيلي ها آن از بسياري براي آن بهاي

 حتي است ممكن مدرسه بر مبتني مديريت باالي هاي هزينه دهد مي نشان كه دارد وجود داليلي تقريبا

 توجه با رسد مي نظر به اين وجود با. كند محدود نيز را اصالحي هاي تالش ترين قوي و پرشورترين اجراي

  : از عبارتند كه است موارد ساير از مهمتر موضوع چهار مشاركتي مديريت از بالفعل حمايت يا ممانعت به

   اضافي كار به مربوط تقاضاي) الف
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   مشاركت فرصت هاي هزينه) ب

  ... و محدودكننده كار محيط) ج

   محوري مدرسه سياست استاير در ايران پرورش و آموزش اقدامات ●

 گام شود، مي منعكس چه آن برخالف آن با همراه و سياست اين تحقق براي ايران پرورش و آموزش وزارت

  : كرد اشاره ذيل موارد به توان مي كه است برداشته بزرگي عملي هاي

 مناطق و انشهرست 400 حدود و ها استان كليه در استان پرورش و آموزش شوراهاي تقويت و توسعه ▪

  . كشور

  . شوراها قانون 13 ماده اجرايي نامه آئين تقويت با شوراها اختيارات تقويت ▪

  . قلم 170 به كاال قلم 13 از عوارض مشمول كاالهاي افزايش و %2 به %1 از شوراها درآمد افزايش ▪

 هاي سال به نسبت بخشنامه %57 كاهش موجب كه بخشنامه صدور بر كنترل و نظارت كميته تشكيل ▪

 كه است داده انجام توجهي قابل اقدامات نيز مدارس به اختيار تفويض در وزارت اين همچنين و شده قبل

  : شود مي اشاره آنها از برخي به ذيال

  . محوري مدرسه سياست براساس مدارس اجرايي نامه آئين اصالح) 1

 دانش و معلمان اولياء، نمايندگان اون،مع مدير، از مركب مدارس، براي گيري تصميم شوراي بيني پيش) 2

  . مورد برحسب آموزان

  . انضباطي نامه آئين مورد در گيري تصميم واگذاري) 3
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  . آموزان دانش لباس و پوشش مورد در گيري تصميم) 4

  . داخلي امتحانات تخلفات مورد در گيري تصميم) 5

  . شهري درون اردوهاي برگزاري مورد در گيري تصميم) 6

  . دبستان پنجم نهايي امتحان بندي حوزه حذف و داخلي هاي پايه هماهنگ امتحانات فحذ) 7

  . مدارس داخلي امور در آنان مشاركت زمينه ايجاد و آموزي دانش شوراي اندازي راه) 8

  . مدارس به آن واگذاري و شادي پيك حذف و مدارس در اختياري دروس ساعت دو گنجاندن) 9

  . مدارس مردمي هاي كمك جذب از استان و مناطق سهم ذفح و 2020 قبوض حذف) 10

  . متمركز اعتبارات سهم كاهش و مدارس به مدارس سرانه %70 از بيش واريز مورد در گيري تصميم) 11

  

   ايران در محور مدرسه مديريت مشكالت و موانع ●

 پرورش و آموزش ادارات از هبخشنام دريافت به آنها داشتن عادت و مديران از برخي تمركزگرايانه بينش) 1

  . تصميمي هر اخذ براي

 مدارس در را نوآوري و خالقيت هرگونه كه است نحوي به مدارس در فعلي گيري تصميم سيستم) 2

 بخشنامه و دستور چه تا است شده دوخته مناطق و ادارات به موجود مديران نگاه چون سازد، مي غيرممكن

  . رسد مي اي

  . پرورش و آموزش نهتمركزگرايا ساختار) 3
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  . آموزي دانش بافت و امكانات و نيرو مكان، نظر از آموزشي مراكز امكانات و ها زمينه برابري عدم) 4

  . مدارس مديران اجرايي قدرت در تفاوت) 5

  . مدارس در پويايي ايجاد براي معلمان و مديران در انگيزه فقدان) 6

 تخلفات به رسيدگي و شايسته مديران تشويق براي مديران از صحيح ارزشيابي نظارت مكانيزم فقدان) 7

  . خودسر مديران

  . مدرسه عوامل و مردم در جويي مشاركت و پذيري مشاركت روحيه ضعف) 8

 مسائل به بيشتر و هستند غافل تربيت و تعليم مسايل در خود رهبري نقش از مدارس مديران غالب) 9

  . پردازند مي اجرايي و جزيي

 محوري مدرسه هاي محدوديت درخصوص پژوهشي هاي يافته كه اين بر مبني پذيري ئوليتمس عدم) 10

 مركزي، ملي، هاي سياست از مركبي و مخلوط شده، دريافت هاي پيام اغلب كه است مطلب اين گوياي

 و گردد مي ايجاد مديريت متفاوت سطوح از كه شود مي تناقضي به منجر مهم اين. است محلي و اي منطقه

  . كند مي ايجاد را پذيري مسئوليت فاقد و مبهم دافاه

 مديريت در كنندگان شركت شود مي باعث اساسي تغييرات و گيري تصميم براي الزم منابع عدم) 11

 از ها آن زيرا باشند، مردد موجود، پايدار هاي نقش و هنجارها طلبيدن چالش به براي اغلب محوري مدرسه

  . هستند اساسي تغييرات و گيري تصميم براي الزم منابع فاقط و گيرند مي دستور باال هاي رده

 و است كننده گيج اغلب دارد، طوالني زمان مدت به نياز است، گير وقت محور، مدرسه مديريت) 12

  . شود نمي مسائل حل به منجر اساسي اي گونه به درنهايت
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 تصميمات شود مي باعث ها هدف به نيل و ها برنامه اجراي براي مدارس پذيري مسئوليت عدم) 13

 مديريت از عملكردها و تكنولوژي درسي، هاي برنامه آموزشي، هاي برنامه كارمندان، بودجه، درخصوص

 اجراي براي مدارس نبودن مسئول كه اند رسيده نتيجه اين به پژوهشگران از برخي. باشد جداناپذير مركزي

  . كند جلوگيري محوري مدرسه ياجرا از تواند مي ها هدف به رسيدن و ها برنامه

   محور مدرسه مديريت اجرائي مشكالت راهكارهاي ●

  : از عبارتند كه است ضروري محور مدرسه مديريت به توجه و تمركز كانون تغيير براي شرط چهار

   اي حرفه رشد و فني همكاري پول، زمان، چهارجنبه در گسترده آرايش از حمايت ▪

 شود، تبديل جوانان و كودكان پرورش و آموزش بهبود براي راهبردي به دباي مشاركتي گيري تصميم ▪

 مديريت جهت تغيير براي است خالي تقريباً جوهر و محتوا حيث از مدرسه بر مبتني مديريت حاضر، درحال

 تدريس و يادگيري از نيرومند تصوري حول مشاركتي، گيري تصميم فرآيندهاي است الزم مدرسه بر مبتني

  . يندبيا گرد

 جدي مشاركت و شود منتقل محيطي بافت به سازماني عمليات مجموعه از بايد مدرسه بر مبتني مديريت ▪

  . دهد پرورش را مدرسه اجتماعي حيات در والدين و معلمان

 نيازمند اجتماعي، - پرورشي محور به مديريتي، -سازماني محور از مشاركتي گيري تصميم جهت تغيير ▪

  . باشد مي ذيل مورد شامل كه. است كننده تسهيل حال ينع در و قوي رهبري

   بگذارند آنان اختيار در مشاركت براي كافي زمان) الف

   باشد مربوط كاركنان دلبستگيهاي به) ب
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   باشد آنها شغلي آزادي قلمرو در و نكنند خطر و بيم احساس طرفين از يك هيچ) ج

 مشاركت، پذيرش براي مخاطبان كليه) نگرش( دروني هايباور تقويت و رواني سازي آماده سازي، آگاه) د

 انديشه با پرورش و آموزش فعلي تشكيالت ساختار كردن متناسب و شايسته انساني نيروي آموزش

   مشاركتي

 درك ايجاد براي پ.آ سازمان برون و درون گوناگون هاي بخش ميان هماهنگي ايجاد و مند نظام نگرش) هـ

   موضوع از مشترك

   مديران در مشاركت به اعتقاد ايجاد و مشاركت با متناسب رهبري سبك قراريبر) ي

  . سازمان در ها اولويت و ارزشها اهداف، كردن شفاف و روشن) ح

  : تدريس در گذار تاثير و قوت نقاط 

 هر  اصلي اركان از يكي اخالقي متانت و علمي ي پشتوانه با همراه معلم استوار و محكم شخصيت وجود - 1

  : بيندازيم نظري موفق معلم يك هاي ويژگي  به است شايسته.آيد مي شمار به ادگيريي

   رواني و جسماني سالمت از برخورداري -1- 1

  تدريس مختلف هاي موقعيت در آنان گيري كار به و تدريس  نوين هاي شيوه با آشنايي -2- 1

  . تدريس  مورد مطالب به علمي كامل ي احاطه -3- 1

  . بودن پذير انعطاف و يبار برد - 4 - 1

  .. آموزان دانش روحي و جسمي ، فرهنگي ، اقتصادي هاي ويژگي با آشنايي - 5 - 1
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  .تشويق ابزار از مستمر ي استفاده -6 - 1

  .رنگي يك و آموزان دانش بين نشدن قائل تبعيض -7  - 1

  .والدين با صميمانه روابط ايجاد توانايي - 8 - 1

  . روانشناسي علم به نسبي آگاهي وداشتن انآموز دانش شخصيت تكريم - -9- 1

  كالس در منطقي انضباط و نظم برقراري  -10- 1

  .آنان به ندادن القاب و آموزان دانش سخنان شنيدن -- 11- 1

  . آنان با دوستانه و منطقي ي رابطه يك ايجاد و  آموزان دانش شخصي حريم به نشدن وارد  - 12- 1

  . مناسب زمان در ها ارزشيابي انواع از استفاده - 13- 1

 پاسخ بهترين) دانم نمي( اوقات بعضي. پاسخهاست همه دانستن معني به بودن معلم ، برخي نظر از -1-14 

 اساس اعتماد اين و نمايد مي جلب را آموزان دانش اعتماد معلم اعتبار، دادن دست از جاي به. است معلم يك

  هستيد يادگيري حال در هنوز شما كه دهد مي نشان نيددا نمي كه چيزهايي پذيرفتن. است مولد رابطه يك

  .كند نمي استفاده افراد تمامي براي يكسان و مشابه روشهاي از - 15- 1

 از نتواند معلمي اگر. اند كرده تعريف خود اهداف به رسيدن براي فرد هر محرك را، انگيزه:  انگيزه ايجاد -2 

  بايد رو اين از. است داده دست از را قوي بسيار ابزار يك .كند استفاده تدريس شدن بهتر براي اين عامل

 درس موضوع با تا. دهيم افزايش جديد درس يادگيري براي را آموزان دانش ي انگيزه هرتدريس، از قبل

  . شود معطوف فراگيرند بايد آنچه به شان توجه و درگير
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 هم و باشد داشته عالقه هم تدريس قابل موضوع به بايستي معلم: موضوع به ياددهنده مندي عالقه - 3

  علمي ي احاطه

 كه  كنيم مشخص يعني.   كنيم بيان روشني به فراگيرندگان براي را درس اهداف بايد: درس اهداف بيان - 4

  دانش

 مشخص معلم كه زماني.  كنند مي پيدا دست  هايي توانمندي يا و دانش چه به درس پايان از پس آموزان

  .گيرند مي فرا بهتر آنها بگيرند ياد بايستي را چيزهايي چه آموزان دانش كند

  : تدريس نوين هاي روش با آشنايي - 5

 هاي شيوه از استفاده  يعني ضرورت اين يابد مي تغيير ها كتاب  محتواهاي و  مطالب ساله هر كه جا آن از

  جهت  اي زمينه  تواند مي تدريس  مختلف هاي روش  با  شنايي آ.  شود مي احساس بسيار كارا و نوجديد

 تفكر همواره كه طوري به  كند مهيا صحيح ارتباطي مجراي يك از آموزان دانش با منطقي و  خوردمتقابل بر

 به همياري طريق از و  گروهي صورت به تا  دهند فرصت آموزان دانش به بايد دبيران . داشته باشد منطقي

 هاي گروه آن در كه است آموزشي چهارچوب يا قالب كي همياري طريق از يادگيري كنند اقدام يادگيري

  . پردازند مي فعاليت به و شوند مي داده شكل سوي معلم از ناهمگن آموزي دانش

 را كالس بهتر مديريت گرده جلوگيري وقت اتالف از كالس در ريزي برنامه داشتن:  درس طرح داشتن - 6

  . گردد مي تر بيش بازدهي سبب و همراه دارد به

 شود، بحث درگير كالس تا  كنيم استفاده هايي روش از  بايستي:   بحث در آموزان دانش دادن مشاركت - 7

 استفاده سواالتي از تدريس حين در مثال، براي. بدانند سهيم يادگيري در را خود آموزان كه دانش طوري
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 غير يا و كالمي هاي تشويق از منطقي پاسخ هر از پس و شوند مشاركت به مجبور آموزان نيز دانش تا  كنيم

  . شوند برخوردار كالمي

 و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده - :  اموزشي كمك وسايل انواع از استفاده - 8

  . است مؤثر بسيار.....  كتاب و نواركاست و اساليد

 به سپس  كنيم ارائه آموزان نشدا براي را ساده مباحث ابتدا  بكوشيم:  مشكل به ساده از تكليف ارائه - 9

 انگيزه بخود خود شود تشويق و دهد پاسخ درست را سوال دو يكي آموز دانش اگر. برسيم مباحث پيچيده

  .  مشكل به آسان از حركت روند و ابتدا در تر ساده سواالت ارائه با مگر شود اين نمي و كند مي پيدا

 بيش  چه هر تفهيم و  تبيين براي  تدريس، سر سرتا در:  ندلنشي و آشنا ساده، هاي مثال از استفاده -10

 شود، مي آموزان دانش  يادگيري  انگيزه  افزايش  موجب كه  دلچسب و  آشنا  ساده، هاي از مثال درس، تر

  كنيم  استفاده

 مورد موضوع تا نمود تشويق را آموزان دانش  فارسي كتاب دروس از برخي در توان مي: نقش اجراي-11

 مي مؤثر و مفيد بسيار اخالقي و تربيتي مسائل تفهيم در نمايش اجراي. درآورند نمايش صورت را به رنظ

  . باشد

  آموزان دانش خواهيم مي كه را موضوعي يا مطلب:  جالب هاي پرسش صورت به درسي مطالب طرح -12

 به نياز احساس آموزان دانش در تا  كنيم مطرح جالب و روشن هايي پرسش يا پرسش صورت به بگيرد، ياد

  . نمايد ترغيب پويندگي و ذهني فعاليت به را آنها و  وجودآمده
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 را آنان آزمون و نمره تذكر با  توانيم مي آموزان، دانش بيشتر كردن درگير براي:  آزمون و نمره تذكر -13

 از زياد احتمال به:  كنيم استفاده عبارت اين از مثال براي  كنيم ترغيب درس بيشتر چه هر براي يادگيري

  . بگيريد ياد خوب را آن تا كنيد دقت پس.  آمد خواهد امتحان در نمره يكي دو درس، اين

  :كارش در پيشرفت ميزان از آموز دانش  كردن آگاه-14

 به تا شود مي باعث و نموده آگاه خود عملكرد از را آموز دانش آموزش، از مرحله هر در كار نتيجه از آگاهي

  . بپردازد خود  منفي و ضعف  نقاط اصالح و مثبت قاطتقويت ن

 بار يك از بيش را آن باشند، داشته خاطر به هميشه را اساسي مطلب يك آموزان دانش خواهيد مي اگر -15

 تكرار، دوم بار شود مي شنيده تنها مطلب آن نماييد مي ذكر بار اولين براي  را مطلبي وقتي. نماييد تكرار

 سبب كه باشد اي شيوه به بايد موضوع تكرار اما.  شود مي آموخته مطلب سوم بار و شود يم شناخته  مطلب

 تكرار بار چندين كه حال عين در را مهم مطلب يك ، باتجربه معلم يك و نشود آموزان  دانش خستگي

  باشد جذاب شنونده براي كه كند مي بيان را مطلب اي  شيوه به بار هر اما نمايد مي

  :تدريس در  دارنده باز و منفي نقاط

 كرد كمك آنها به بايد كنند مي پيدا منفي نگرش آن به نسبت  درس دريك شكست اثر در آموزان دانش - 1

 با همراه يادگيري زيرا ، يابند دست خود توانايي از مثبت تصويري به جديد، درس در موفقيت كسب با تا

  . شود مي منجر ايجاد انگيزه به موفقيت

 سبب همين به. است آموزش در نوين تدريس هاي روش نگرفتن كار به ، اساسي و مهم مشكالت زا يكي - 2

 نمي نشان تحصيل به زيادي ي عالقه آموزان دانش و  نيست برخوردار مطلوب سطح از كيفيت آموزشي
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  ايروشه با بايد  معلم. است  تدريس نوين هاي روش با دبيران  آشنايي عدم آن از دالئل يكي. دهند

  .نمايد  استفاده روش  كدامين از آموزشي  موقعيت كدامين در  بداند و باشد آشنا  تدريس  مختلف

  آن در  آموزان دانش  كه  است كالسي از كمتر  آن  كارآيي است، وحده متكلم  معلم آن در  كه كالسي - 3

 كردن پيدا در خودشان  حتي و شوند  فعال  كالس در  ها بچه وقتي.  پردازند مي نظر ارائه و  گو گفت و  به

  با بايد  ادبيات  معلم بنابراين. د.شو مي تر بيش درس به  ها آن ي عالقه بكشند،  درسي زحمت  مشكالت

  داده  پاسخ ها آن هاي خواسته به  كه  سازد  فراهم آموزان دانش براي را  هايي خودفرصت ابتكار و ذوق

 تازه روح فارسي ادبيات و زبان كالس  به بخواهد و بتواند  معلم كه  آن مگر نيست. ممكن  هدف اين و شود

  بدهد اي

  بهبود اوضاع درسي در ادبيات  پيشنهادات 

  دادن مسؤوليت به دانش آموز              .1

  مربوطه دبيرو در خواست همكاري با   دعوت از اولياي دانش آموز   .2

  به درس ادبيات مانند درس رياضي و زبان و..  يااهميت دادن تمام كاركنان آموزشي و اول  .3

  هر درس و اصالح آن در نزد دانش آموز ، نوشتن تكاليف              .4

  موز بعدي ،آدر تخته و اصالح آن توسط دانش   ادبيات و كار كردن              .5

نصف كرده و مثال فعلي گفته اجراي مسابقه بين دو دانش آموز در پاي تخته ؛ به اين صورت كه تخته را   .6

مي شود . سپس از روي اين فعل سؤاالتي پرسيده مي شود كه هر كدام سريعتر نوشت ، امتياز مي گيرد و 
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بعد از شش هفت پرسش ، امتيازها شمرده و برنده معلوم مي گردد. دانش آموزان از اين مسابقه ها با شوق 

  فراوان استقبال مي كردند. 

  اد دوستي با دانش آموز در كالس درس و رابطه ي صميمي ايج             .7

  استفاده از تشويق هاي بجا ، يكي از كارساز ترين عوامل پيشرفت دانش آموزان مي باشد  .8

به طور مستمر در حجم كم و در آخر مثال پنج امتحان ، نمره ي بيست را  ادبيات و امتحان كتبي از   .9

  تشكيل بدهد..

  دبير ده از شيوه هاي متعدد توسطاستفا        .10

   نهايي نتيجه 

 ها، هوشمندي به دستيابي براي ارزشمندي ابزار بلكه نيست، هدف يك خود خودي به محور مدرسه مديريت

 سطح ارتقاي و تواناسازي بر تأكيد با الگو اين. است مدرسه در سهيم افراد بيشتر هاي اشتياق و ها توانايي

 در تالش براي را آنان معلمان، و مديران ويژه به مدرسه، در فعال عوامل تمام ايه توانمندي و ها مهارت

 تعاملي. است مدرسه در نفع ذي عناصر تمام مستمر تعامل مستلزم تالش اين. انگيزد مي بر مشاركتي عرصه

 تاقانهمش و جوش درون اطالعات تبادل و رودررو گفتگوهاي و ها نشست متقابل، اعتماد و احترام بدون كه

 بيان به و محور مدرسه مديريت نظام اساسي راهكارهاي يا اصول بررسي ديگر سوي از. شد نخواهد ميسر

 مشاركتي، گيري تصميم تمركز، عدم شامل محور مدرسه مديريت نظام در موفقيت اساسي عوامل ديگر،

 مبناي و پاداش و عملكرد بيارزشيا اطالعات، و باز ارتباطات محوري، پژوهش ها، مهارت و دانش تواناسازي،

 كه است آن بيانگر سازمان، در دانش انتقال مؤثر فرهنگ مباني با مديريت اصول با آن مقايسه همچنين و آن

  .است مؤثر آن اجراي و دانش مديريت هاي روش و فنون كارگيري به مستلزم محوري مدرسه به گرايش
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