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  :مقدمه

سال است كه به تدريس در دوره دبيرستان مشغول مي باشم . در اين دوران بيشتر به         مدت      اينجانب 

عنوان دبير ادبيات فارسي تدريس مي كردم و هدف از اين نوشتار بيان تجربيات خودم در زمينه تدريس ادبيات 

  مي باشد . ابتدا مقدمه اي درباره ادبيات فارسي دبيرستان در زير بيان مي دارم .فارسي در مقطع دبيرستان 

 زبان توسعه يافته ترين ابزار فكري است كه براي برقراري ارتباط بين انسان ها و جوامع انساني به كار گرفته  

سازي نيز مي توان م ، هنرهاي بصري همچون نقاشي و مجسمه ئمي شود. گرچه با ابزارهاي ديگري مانند عال

ا انتقال مفاهيم پيچيده ذهني به ساده ترين و كامل ترين شكل ممكن فقط از طريق زبان ارتباط برقرار نمود، ام

  نوشتاري و گفتاري ممكن است.

ات فارسيه به مطالب ياد شده ، آشكار مي گردد كه نقش و جايگاه درس با توجدر زندگي انسان به چه  ادبي

ال مهمي كه مطرح مي باشد آن است كه ، چرا بعضي از دانش آموزان به درس ؤا ست است.اميهمميزان داراي ا

اغلب فراگيران از  ادبيات فارسيارزش يابي درس  	عالقه مند نمي باشند ؟ چرا در بررسي نتايجادبيات فارسي 

انش آموزان در پاسخ گويي بخش واژگان و درك مفاهيم ، نمره ي بيشتري از دست مي دهند ؟ چرا بعضي از د
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ت چنداني ندارند ؟به قيبه طور شفاهي دچار اضطراب مي شوند ؟چرا بعضي از دبيران در تدريس اين درس موّف

  ؟راستي دليل اين ناكامي ها چيست و عوامل آن كدامند

اي ايجاد انگيزه در در مباحث روانشناسي تربيتي ، انگيزش و تعليم و تربيت رابطه اي مانند آب و ماهي دارند. بر

يا كسب دانش در  		دانش آموزان بايد تالش نمود تا فرد احساس نياز كند . براي كسب مهارت در يك زمينه

كه  موضوعي خاص اگر انگيزه ، شوق و يا عالقه در ميان نباشد ، هيچ گاه به هدف خود نخواهيم رسيد . براي اين

  ثر استفاده مي كنيم.ؤيش دهيم ، از تقويت كننده هاي مبتوانيم ميزان عالقه و ميزان انگيزه را افزا

كه در  زياد مورد عالقه ي اكثر دانش آموزان نيست ويا اين ادبيات فارسي، دبيرستاندر ميان دروس دوره ي 

به بيان انواع روش هاي تدريس در اين تحقيق  در واژگان و درك مفاهيم مشكالتي دارند. يادگيري آن مخصوصاً

  مشكالت دانش آموزان در درس ادبيات فارسي دبيرستان مي پردازم . خودم و حل

  واژگان كليدي :

  ارائه راهكارـ  دبيرستانادبيات فارسي روش هاي تدريس تجربيات ـ 

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 وسيله، تعيين از لقب و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با
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 تجربه چيست؟

و رويدادهاي گذشته باز  باشد و به كارها اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي

ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب افراد  اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

تجاربسازماني دسته بندي نمود كه از  تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و توان در سه دسته كلي در زندگي را مي

 .باشد ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي

  تعريف پيشنهاد

ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود و  

-شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه مييده ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد نام

  .شود

  

  وظايف بنده به عنوان دبير ادبيات فارسي دبيرستان

  قرآن با آموزان دانش بيشتر چه هر انس و قرآني سواد و فرهنگ توسعه براي اقدام و ريزي برنامه �

 ، حيا ، نفس كرامت بر تأكيد با آموزان دانش نبي در اخالقي فضايل تحكيم براي واقدام ريزي برنامه �

  پذيري مسئوليت و عفت

  آموزان دانش در تعاون و همكاري ، پذيري قانون ، نظم روحيه تقويت و ايجاد براي اقدام و ريزي برنامه �

 عالقمند و آموزان دانش فناوري و پژوهشي ، علمي هاي شايستگي توسعه براي اقدام و ريزي برنامه �

  پژوهش و تحقيق به نآنا نمودن

 و آموزان دانش خانوادگي مشكالت و رفتاري هاي ناهنجاري شناسايي براي اقدام و ريزي برنامه �

  آنان مشكل رفع و اصالح جهت در اوليا و مسئولين ديگر و بامدير همكاري
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 رسهمد از خارج يادگيري هاي محيط و مدرسه ميان اثربخش تعامل برقراري براي اقدام و ريزي برنامه �

  ... و ها كانون ، ها كتابخانه ، پژوهشسراها از اعم

  تربيتي و فرهنگي رويكرد با دروس آموزش براي اقدام و ريزي برنامه �

 با عملي و علمي هاي فعاليت و ها آزمايش انجام و تدريس براي نياز مورد آموزشي وسايل سازي آماده �

  الزم هاي گزارش تدوين و تهيه و مربوط درسي كتب محتواي به توجه

  ها بخشنامه و ها دستورالعمل اجراي در مدرسه معلمان ساير و معاونين مدير، با همكاري �

 كتب و تدريس هاي روش ي زمينه در مداوم مطالعه در سعي و پژوهش و تحقيق ، مطالعه ، خودآموزي �

    شغلي هاي مهارت و ها آگاهي سطح باالبردن منظور به علمي و تربيتي

 ،) آنان از بعد كالس از خروج و آموزان دانش از قبل كالس به ورود(  درس كالس در موقع به حضور �

  درس كالس در زمان مديريت و مؤثر تدريس به اشتغال

 فعال هاي روش و ها شيوه كارگرفتن به طريق از آموزش كيفيت بهبود براي تالش و ريزي برنامه �

 ، روزانه درس طرح ،تهيه آموزشي وسايل و باطاتارت و اطالعات فناوري از استفاده ، ارزشيابي و تدريس

  ... و الكترونيكي محتواهاي از استفاده و توليد ، ساالنه

 آموزان دانش تربيتي و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي  هاي روش انواع كارگيري به و اجرا ريزي، برنامه �

 ، نتايج تحليل و تجزيه ، ها دستورالعمل و ها نامه آيين برابر)  پاياني و تشخيصي ، تكويني ، آغازين(

 نقاط رفع جهت الزم تدابير اتخاذ و قوت نقاط تقويت در سعي ، موجود قوت و ضعف نقاط شناسايي

  الزم هاي گزارش ي ارايه و ضعف

 مورد برحسب نهايي و هماهنگ ، داخلي از اعم آموزان دانش امتحانات اوراق دقيق و موقع به تصحيح �

  نتايج اعالم و نمرات ثبت ، پرورش و آموزش سوي از رهصاد هاي دستورالعمل برابر

  آموزي دانش...   و ها آزمون ، ها جشنواره ، مسابقات برگزاري و ريزي برنامه در مشاركت و همكاري �
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   آموزان دانش در حجاب و عفاف فرهنگ تعميق و ترويج در مشاركت و همكاري �

 راستاي در...  و آموزشي هاي گروه جلسات ، معلمان شوراي جمله از شوراها و درجلسات فعال شركت �

   يادگيري و ياددهي فرايند بهبود

 به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غيبت ثبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي �

  مربوطه مسئولين

  آموزشي دستورالعملهاي برابر پاياني و تكويني امتحانات سئواالت وتايپ طراحي �

 فعاليت از گيري بهره و تربيتي و آموزشي هميار هاي گروه تشكيل به آموزان دانش تهداي و ترغيب �

  يادگيري - ياددهي فرايند در گروهي هاي

 كار محيط در ها آموخته گيري كار به و خدمت ضمن آموزش هاي دوره در مؤثر و فعال شركت �

  

  

  اهداف درس ادبيات فارسي دبيرستان :

  فارسی دبيرستان را در زير بيان می دارم :در ابتدا  اھداف درس ادبيات 

 اهداف كتب رشته ي زبان و ادبيات فارسي متوسطه

  متوسطه:دوره					تخصصي :عمومي و		رشته		 				اهداف برنامه درس: زبان فارسي پايه: اول،دوم و سوم

  هاي زباني در برقراري ارتباط  رد صحيح مهارتتوسعه آشنايي با كارب

  ترين عامل  زبان فارسي به مثابه مهم  شناخت اهميت و ارزش

http://adabiat-golestan.blogfa.com/post-15.aspx
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  آشنايي با قواعد و نكات دستوري، نگارش و اماليي 

  آشنايي با متون فارسي گذشته و معاصر 

  آشنايي با زبان فارسي معيار و مسايل مربوط به آن 

  دي و اجتماعي آشنايي بامسايل و نيازهاي فر

  هاي تفكر و قضاوت منطقي  تعميق آشنايي با شيوه

  تر درگوش دادن به سخنان گويندگان و درك مفاهيم آن در قالب زبان گفتاري  كسب مهارت بيش

  تر در سخن گفتن، بيان سخنوري و برقراري ارتباط كالمي  بيش  كسب مهارت

  و متون ادبي  تر در خواندن متون ساده زبان فارسي كسب مهارت بيش

  هاي فرعي آن  تر در نوشتن و مهارت كسب مهارت بيش

  كسب مهارت در استفاده از منابع و مĤخذو مراجع 

  كسب مهارت در ترجمه آثار ادبي گذشته به زبان فارسي معيار 

  كسب مهارت در انديشيدن و تفكر منطقي 

  داري از زبان فارسي و اشاعه و گسترش آن  عالقه به پاس
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  هاي حاكم بر ايران اسالمي  به حفظ ارزشعالقه 

  هاي سالم اجتماعي  عالقه به مشاغل و نقش

  ريزي با تأكيد بر مسايل ديني و اجتماعي  عالقه به نظم و برنامه

  هاي زباني در زندگي  عالقه به كاربرد صحيح مهارت

 عالقه تفكر و انديشيدن درباره دنياي درون و بيرون

	 

  متوسطه: دوره)كتاب 4( ساله سه 						رشته/پايه 											بيات فارسياهداف برنامه درس: اد

  هاي گذشته و امروز نظم و نثر فارسي  آشنايي با نمونه

  هاي ادبي و هنري  آشنايي با مقوله

  هاي برجسته ادبي و آثار آنان  آشنايي با تاريخ ادبيات و شخصيت

  ن و جهان آشنايي با مسير تحول ادبيات گذشته و معاصر ايرا

  هاي ادبي و جهان  آشنايي با مكاتب و سبك

  هاي ملي، ديني، فرهنگي و اجتماعي ايران  آشنايي با ارزش

  هاي آثار ادبي  كسب مهارت در تبيين مفاهيم و پيام
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  كسب مهارت در به كارگيري نكات ذوقي و بالغي در نگارش و انشا 

  نكات بالغي  كسب مهارت در نگارش متون زيباي ادبي و آراسته به

   ادبي و زباني متون در ادبي هاي آرايه كارگيري به و تشخيص در مهارت 	كسب

  هاي ادبي و نقد آثار بزرگان ادبي  كسب مهارت در مقايسه سبك

  كسب مهارت در آفرينش آثار ادبي و هنري از طريق پرورش استعدادها 

  كسب مهارت در تطبيق و بررسي آثار ادبي ايران و جهان 

  ها  قه به پاسداري از ادبيات فارسي وترويج و تقويت آنعال

  عالقه به فرهنگ اسالمي ايراني و حفظ و ترويج آن 

  تلطيف عواطف و التذاذ ادبي از راه مطالعه آثار ادبي ايران و جهان 

  تقويت روحيه شجاعت، سلحشوري، دشمن ستيزي، وطن دوستي و ... 

  دوستي  تقويت حس انسان

  و كاربرد دستور تاريخي در متون ادبي توانايي تشخيص 

 توانايي درست نويسي كلمات و جمالت

  متوسطه:دوره 							انساني	علوم	و		ادبيات:	رشته	 			سوم	پايه: 								هاي ادبي آرايه	اهداف برنامه درس:
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  ها در زيبايي كالم  هاي ادبي و نقش آن آشنايي با آرايه

  صر هاي شعري كهن و معا آشنايي با قالب

  استعاره، كنايه)  هاي بياني (تشبيه، آشنايي با صنعت

  هاي بديعي(جناس و انواع آن و ...)  آشنايي با صنعت

  هاي ادبي در متون مختلف فارسي  كسب مهارت در تشخيص آرايه

  هاي ادبي در گفتار و نوشتار  كسب مهارت در به كارگيري آرايه

 ها تر زيبايي بيش شناسي به منظور درك و لذت پرورش حس زيبايي

  

  

  

  تجربيات :

  پرسش و پاسخ گروهي : استفاده از روش  1تجربه 

يكي از روش هاي بنده در تدريس ادبيات فارسي دبيرستان استفاده از روش پرسش و پاسخ گروهي بود كه در 

  زير به بيان اين تجربه مي پردازم :

ثر روش پرسش و ؤنش آموزان يكي از روش هاي منقد پذيري دا ت و روحيه جستجو گري واقيبراي پرورش خّل

نفره تقسيم شدند. براي هر درس در ترم  4گروه  7باشد. در اين راستا دانش آموزان كالس دوم به  مي  پاسخ 
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دوم مطالبي براي فعها مشخص شد. دانش آموزان در منزل درس مربوط به هر گروه را مطالعه مي ت گروهالي -

اميركبير كردم به طور مثال: درس گذشته در ابتداي درس جديد پرسشي را مطرح مي كردند. پس از ارزشيابي

؟ دانش آموزان در گروههاي چگونه وزيري بوده و چه كارهاي مفيدي براي پيشرفت كشورمان انجام داده است

گروه اول: دهند. به عنوان مثال پاسخ بحث را به صورت گزارش ارائه مي ه يپرداختند و نتيجخود به بحث مي

. پس از ارائه گزارش چاپ روزنامه وقايع االتفاقيه بوده است. پاسخ گروه دوم: تأسيس مدرسه دارالفنون بوده است

 يازدهمها اينجانب توضيحات كافي داده و در صورت لزوم دانش آموزان را هنرستان خواهم كرد. از درس  گروه

ت. اين روش موجب اعتماد به نفس بيشتر در دانش كتاب هرجلسه كالس دوم با اين روش پيش رفآخر تا 

نظر دانش آموزان را تقويت كرد.  ها شد و قدرت اظهار اق در آنر خّلبه ايجاد عالقه و تفّك آموزان شد و منجر

شد. كه در پايان جلسه به شكل تيمي و گروهي انجام مي براي ايجاد رقابت ميان دانش آموزان ارزشيابي مستمر

  .ندشد مي ر نيز اعالمگروه هاي برت

  در تدريس  استفاده از رايانه :  2تجربه 

كه بنده استفاده مي صحيح متون ادبي و روانخواني ثر كمك آموزشي براي درك بهتر ؤيكي ديگر از ابزارهاي م

هاي درس روش تدريس به صورت  فيلم هاي آموزشي هستند. چون در بيشتر كالسكردم ، استفاده از  

كنند. در مبحث و تكراري است، دانش آموزان از نمايش فيلم و استفاده از رايانه استقبال مي سخنراني، سنتي

نيز براي كمك  پرنده آزادي در كالس دوم استفاده شد. در مبحث كليپ صوتيبراي كمك به تدريس از  پند پدر

  استفاده شد. درسدر كالس  لحظه شهادت اين نوجوان فلسطينيبه تدريس از فيلم 
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  استفاده از تصاوير : 3به تجر

كه بنده  ادبيات و معاني واژگان دشوار كتاب هاي افزايش درك بصري در تفهيم و تفسير مطالب تاريخ يكي از راه

در مبحث زندگي نامه حافظ از تصاوير وي و آرامگاه . به عنوان نمونه بود از تصاوير  مي كردم استفاده از  استفاده

براي به خاطر سپردن هرچه مؤثرتر و ماندگار تر معاني واژگان دشوار كتاب، معاني  او استفاده شد. و همچنين

  اين واژگان به صورت پوستر هايي توسط دانش آموزان آماده و به ديوار هاي كالس نصب گرديده است.

   		خواندن مطالبي جذاب براي افزايش آگاهي : 4تجربه 

، استخشك و بي روح بودن  ه يخارج شدن كالس از جنب يستدردر  بندهف اصلي اهديكي از ااز آن جا كه 

ها در كالس استفاده  آن ه منديبراي افزايش عالق، د نت دارتصميم گرفتم مطالبي كه براي دانش آموزان جذابي

شعر آزادگي از جامي كتاب بهارستان وي را در كالس درس همراه با دانش آموزان ورق زديم و گوشه . در نمايم 

آن را خوانديم همچنين در درس مادر برگرفته از كتاب هزار و يك حكايت نوشته محمد حكيمي با ارائه  هايي از

  حكاياتي ديگر از وي زمينه تدريس اين درس را فراهم نمودم. 

  روش نمايشي:  5تجربه 

ان حكايت دانش آموز آزادگي،بيشتر براي درس  ه يهدف از روش نمايشي آشنايي دانش آموزان و ايجاد انگيز

  را اجرا كردند. .خاركش و جوان 
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  دست سازه هاي دانش آموزان  :  6تجربه 

. هدف اصلي از اجراي كردم  دوم اجرا بود كه در سال  دست سازه ها در كالسيكي از روش هاي بنده استفاده 

روزنامه ديواري اخت نفره براي س چهارگروه  فتبراي سال بود. كالس دوم به ه تاريخ ادبياتاين روش آشنايي با 

گروه ها روزنامه هايي با موضوع شاعران ذكر شده در كتاب درسي  تقسيم شدند، بدين ترتيبو لوح فشرده 

. از آثار مربوطه شان و همچنين اساليد هاي پاورپوينت با موضوع اين شاعران تهيه كردند و به كالس ارائه نمودند

  .ب داده شدفجر نمايشگاهي ترتي ه يدانش آموزان در ده

  در تدريس زبان و ادبيات فارسي دوره دبيرستان گروهي كار مهارتهاي

  عاطفي يادگيري مهارت - الف

 و تفاوتي بي  جاي به است اضطراب و تنش داراي كالس و بد ها بچه ي روحيه اتفاقي بخاطر گاهي مدارس در

 نشود داري جانب هيچ مدير از نه و ها بچه از نه ولي. كرد موضوع ي درباره بحث صرف را مدتي بايد كار ي ادامه

 اين بگوييم هيچگاه نبايد. نكنيم سركوب را ها بچه عاطفي نيازهاي هيچگاه. دهيم گوش فقط و باشيم طرف بي

 و است اهميت حائز كنيم مي عاطفي آموزش صرف كه زماني. ندارد ربطي ما به نيست ما تخصص در مسائل

 در كه عاطفي روابط گذاشت همكاران براي را باديگران ارتباط برقراري مهارت آموزش هاي دوره بايد حتي

 كتاب موضوع بين شناسي زيبايي و عاطفي ي رابطه بايد كه دروس خود محتواي يكي است دخيل درس موضوع

 ناي ي درباره را آنها نظر بايد كه) خوشامد-تنفّر( درس به ها بچه نگرش ديگري و كرد برقرار طبيعت او محيط و

  .است آمده سوم بخش در تمريني مهارت اين آموزش جهت. شد جويا نكته دو
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  حقيقيت گفتن مهارت) ب	

 كردن صحبت رسمي و خشك بياني با كالس طول تمام در يا معلم بودن گو بذله نگوييم دروغ خودمان به هرگز 

 باشيم خودمان درس كالس در و مباشي داشته نفس به اعتماد كافي قدر به بايد. است واقعي غير و تصنعي كامالً

. باشيم صادق و يكرنگ شفاف. كنيم برخورد خود همكالسي مانند فراگير با نكنيم تظاهر نيستيم كه چيزي به و

  .كنيم رعايت لحظات تمامي در را گويي حقيقت و

 به حتماً دهد مي نظر فراگير هرگاه بگذاريم فراگير خود ي عهده به را گيري تصميم بخواهيم را فراگير نظر 

 كه پاسخهايي سپس كنيم مطرح سوالي نبايد نداريم را ها بچه نظرات شنيدن آمادگي اگر. كنيم توجه او پاسخ

  .بگذاريم ارزش آنها عقايد به كنيم عمل  را ايم پذيرفته

  اشتباهات ارزيابي) پ

 دنبال به امتحان در فقط. يمنده قرار استهزا مورد يا نكنيم محكوم را آن ندارد آميز كفر سخن حكم اشتباهات

 محاسن ايجاد و فكر بكارگيري هدف بگذاريم كنار را غلط و صحيح تدريس و كالس در ولي باشيم صحيح جواب

 و پذيرش بايد كنيم جلب را فراگير اعتماد بخواهيم اگر. آموزان دانش اشتباهات تصحيح تا است ديگري بسيار

 گاهي ولي است خوب هميشه شخص يك كه بداند يعني. كند حساسا شرط، و قيد بدون مارا احترام و محبت

 و دهد تغيير را خود رفتار كند مي سعي است پذيرش مورد خودش داند مي كه حالي در نيست خوب او رفتار

  .شود مي ايجاد شاگرد و معلم ميان متقابل و مثبت احساس
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  بيان نكات ويژه و كليدي :

  دبيات فارسي دوره دبيرستانتدريس ا كالس در مديريت راهبردهاي

  .داد قرار نظر مد بايد را راهبرد پنج كالس در مشاركتي روش شدن اجرايي جهت

  آن فوايد و نشستن وار دايره: اول راهبرد

 آسانتر معلم سخنان به دادن گوش - 3.  هستند يكسان موقعيت در همه -2. شود مي برقرار چشمي تماس -1

 مي صحبت هم با تر راحت -5.  كنند مي حس گروه يك را خود همه نيست گردشا و معلم بين مانعي -4. است

 وجود به عقايد ابراز و كردن صحبت براي امني محيط -7. شود مي تبديل گروه عضو يك به هم معلم - 6. كنند

 توجه جلب باعث حركتي هر چون -9. دهند مي نظر گرفتن قرار تمسخر مورد از ترس بدون - 8.  آيد مي

 خطي خواندن،خط را بعد ساعت درس رفتن، رويا به  خوردن،خوابيدن، مثل نامطلوب رفتار شود مي نديگرا

 نيز مشكل دو روش اين در البته. كند مي صحبت انگيخته خود طور به فراگير   - 10. رود مي بين از....  و كردن

 اين ديگر كشند مي   خجالت كار ايابتد هستند ديگران ديد معرض در اينكه از فراگيران كه اين اول دارد وجود

  .كنند پيدامي شلوغي به ميل ويا هيجان و تنش  و دلتنگي احساس گاهي كه

  		نوبت: دوم راهبرد

 شده ابراز نظر ي درباره نبايد كس هيچ بگويند چيزي موضوعي خصوص در دارند فرصت افراد كه زماني مدت

 دادن كردن نوبتي از هدف. ندارم نظري بگويد اندتو مي نداشت نظري كسي اگر. معلم حتي بدهد توضيحي

  .شود مي بيشتر ها نظر اظهار شود مي ايجاد بيشتري آزادي و نيست اجباري چون ولي است فراگيران به فرصت
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 بحث مورد هم با را موضوع گروه افراد بگوييم است الزم شد زياد ندارند گفتن براي چيزي كه افرادي تعداد اگر

 است بهتر. شود مي كم ندارند گفتن براي چيزي كه افرادي تعداد برود بين از نظر ابراز از ترس اگر. دهند قرار

 آزادي. آيد پديد تري مثبت نگرش درس به نسبت تا شود گفته موافق نظرات سپس و مخالف هاي نظريه ابتدا

 ديگر موضوع. گردد مي انفراگير در اعتماد ايجاد سبب و دارد اهميت بسيار فعاليت اين در نكردن شركت جهت

 دهد توضيح ديگران سخنان خصوص در نبايد معلم جمله از كس هيچ و كرد قطع را ديگران سخن نبايد كه اين

  .شود شنيده دقت با فقط منفي چه مثبت چه

  دادن گوش مهارت:  سوم راهبرد

 اولويت باالترين پس. كند يم كار صدا سرو بدون آن با پيچيده دستگاه يك كه است روغني مثابه به مهارت اين

 نظرها اظهار برابر در بايد معلم. دانيم مي كردن گوش از بيشتر را نكردن گوش معموالً ما. است فعال گروههاي

 حالت و باشد نمي معلم ي برعهده فعاليتها ي همه لذا. كنند ابراز را خود عقايد ديگران تا باشد تفاوت بي

 تمرين و دادن گوش. رود مي بين از همكاري ي برپايه صميمي جو بخاطر فراگيران گرايي درون يا پرخاشگري

  .دهد مي افزايش ما در را دادن گوش مهارت زير موارد رعايت. دارد كالس براي حياتي اهميت مهارت اين

  بودن ساكت و آرام -1  

  گوينده شخص به كردن نگاه -2 

  دادن گوش بجز كاري هر انجام از خودداري -3 

  چشمي تصنعي،تماسهاي نه بطورخودجوش دادن او،لبخند،سرتكان سخنان به نسبت مناسب نشواك -4 

  او مطلب مفهوم و معنا ي درباره انديشيدن -5 
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  سوال گونه هر از خودداري -6

  قضاوت و نظر اظهار از خودداري -7

  ...ستچي منظورتان فهمم مي بله مثل گوينده سخنان كليدي نكات ي درباره كوتاه پاسخهاي -8

  .شود رجوع سوم بخش در 2 شماره تمرين به نه يا هستيم خوبي شنونده آيا ببينيم اينكه براي

  انگيزي ذهن:  چهارم راهبرد

  .بپرسيم را فراگيران نظريه سپس و كنيم مطرح را موضوعي ابتدا يعني

  بكر فكر زيادي تعداد سريع ايجاد - 1 دارد هدف چهار راهبرد اين

  بعد مراحل  براي تفكر و خالقيت ايجاد -2

  كار اين در گروه افراد تمامي مشاركت -3

  دارد بهتري بازده گروهي صورت به افراد كار اينكه دادن نشان -4

 فقط و نشود نظري اظهار هيچ كنيم يادداشت اسم بدون و اولويت بدون بپرسيم را نظريات موضوع هر ي درباره

 صبر نكرد نظر اظهار كسي نشوداگر گذاري ارزش نظريات. كنند ابراز فقط كنند بلند دست نيست الزام. شود ارائه

 نشد ارائه نظريه اگر. ايد واگذاشته او به را مسئوليت شما سكوت اين در كه فهمد مي چون نشويد مأيوس و كنيد

 زا گاه هيچ. كنيد استفاده كننده فعال عامل يك مثابه به انگيزي ذهن از كالس سكوت در نكنيد خواست باز

 ي بردارنده ميان از عامل بزرگترين آلود تمسخر سخن زيرا نكنيم استفاده كننده تحقير و آميز طعنه سخنان

 چند به را ها نظريه بعد.باشند كرده عادت شما دار كنايه هاي شوخي به كه فضايي در مگر باشد مي اعتماد

 گويند مي آنچه هر اگر. باشد گروه با خابانت و تصميم و نماييم بندي طبقه اهميت ترتيب به كنيم تقسيم دسته
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 انگيزي ذهن از هدف. كنند مي خودداري گستاخانه حتي و گانه بچه جوابهاي از بزودي نماييد يادداشت

 نمي معلوم حتي و شود نمي ارزيابي كس هيچ چون شود مي انجام موثر و ظريف بطور كه است خودشناسي

 ارزشمند تو كه اين بر مبني شود مي ايجاد مثبتي نگرش احساس است بوده كسي چه از اظهارنظر كدام شود

  .شود مي داده گوش تو سخنان به و برابري ديگران با هستي،

  كشيدن انتظار بازي: پنجم راهبرد

 سوزترين انرژي و ترين بيهوده و گردد مي تنش ايجاد و صدا سرو خودباعث معلم فرياد با كالس كردن ساكت 

 را كار اين توانيد نمي  شما و هستم شما كردن ساكت مسئول من گويد مي زباني بي زبان به و. است معلم كار

 وضعيت و گردد تلقي جنگ مثل تواند مي كه شود مي ايجاد درگيري نوعي ترتيب اين به و دهيد انجام خودتان

 بنشينيد ساكت اينكه يعني.دهيد انجام را انتظار بازي بايد شما آرامش ايجاد براي. شود مي ايجاد باخت و برد

 دل ته از و واقعاً بكشيد عميق نفس چند. نكنيد ناشكيبايي يا نخوريد افسوس خود حال به صبور و اخم بدون

 مسئوليت تا كنيد تشويق را آنان كه است اين شما هدف كه باشد اين شما ذهن در و تصنعي نه باشيد صبور

 به و كند مي سرايت آنان به ما آرامش هستيم سكوت منتظر ما دببيني فراگير اگر. بگيرند عهده بر را خود رفتار

 را آنان توجه نوعي به بايد هستند ديگري كار سرگرم چون گاهي البته كنند مي مسئوليت احساس ما ي اندازه

 در دانش و علم بذر پراكندن براي مناسب بستري مرور به توانيم مي گانه پنج راهبردهاي اجراي با.كنيم جلب

  .سازيم فراهم فراگيران انديشه و ذهن

 در داشت اطمينان چيز همه صحت از توان مي چگونه: «كه پرسش اين با دكارت چون فيلسوفي كه جايي در

 ي دريچه اند كرده تالش افراد باهوشترين كه وقتي و»كنند مي باطل را قديمي حقايق جديد علوم حاليكه

 نبايد دهند، گسترش غلط و صحيح موضوع كنارگذاشتن با را ما ي بالقوه استعدادهاي و گشوده را ما ادراكات

 تا كنم تدريس اينكه نه كنم مي سوال فقط من: گفت مي سقراط. بدانند خود انحصار در را دانش و خرد معلمان،
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 مخاطب ي عقيده كه هستم حالتي در هميشه من ترتيب بدين و گردد سهيم من با دانش كسب در من مخاطب

 بسته خود تلقيني ي انديشه با را او ذهن و بدهم توضيح يا بگويم او به چيزي اينكه نه شويم مي جويا را خود

  .دارم نگه

 و پذيرش از حاكي فضايي كنيم صحبت صميمانه و گرم او با و كنيم جلب را فراگير اعتماد اگر اينكه آخر نكته

 دست از خطر بدون باشد داشته آموز دانش به آميز محبت رفتار با معلم كه عطوفتي آيد مي وجود به همكاري

. پردازد مي جواب و سوال و نظر ابراز به آرامش با فراگير و كند مي حاكم را اعتماد جو كالس، كنترل رفتن

 معلم ي شانه بر دست آموز دانش دهند مي اجازه و گذارند مي آموز دانش ي شانه   روي دست راحتي به برخي

 كنند تعبير سوء است ممكن بعضي دانند مي خود خصوصي حريم به تجاوز را كار اين گروهي حاليكه در بگذارد

 هدف كه نكته اين تأكيد باز. شود تضعيف انضباط و نظم و رود بين از احترام و شود سبب را غيررسمي نگرش يا

 را ما او گرا شود شكسته شاگرد و معلم بين موجود سد و نمايند راحتي احساس  كالس در افراد كه است اين

 من و تو كه است اين پيام كنيم منع را او اگر و ايم پذيرفته فرد يك مثابه به را او كه ايم داده نشان كند لمس

 با شوند مي تشويق افراد شود، برطرف مانع اين اگر. كنيم حفظ را خود ي فاصله و باشيم دور هم از بايست مي

 فراگيران در زير مهارتهاي فعال تدريس ضمن كه اين بحث ي صهخال. كنند كار خود استعداد و ذهني توان تمام

  .شود مي تقويت

 -7 تعمق و تفكر -6 سوال طرح - 5 نويسي خالصه -4 مطلب درك - 3 برداري يادداشت - 2 دادن گوش -1

  سخنراني و كردن بحث -8 بندي طبقه و سازماندهي

 مثبت كردن،نگرش صحبت ،مودبانه كردن بتصح صادقانه و پرده بي بودن، سرهم پشت جاي به نشستن گردهم

 فعاليتي هر شود فراهم شرايط اين هرگاه مشاركت، بودن اختياري و گروهي گيري تصميم داشتن، مشروط غير و
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 يادگيري تجربه محور و كانون مثابه به را خود واقعي جايگاه فراگير اينكه براي شود بستري تواند مي كالس در

  .كند پيدا درس كالس در

  اقدامات ويژه بنده در تدريس ادبيات فارسي دبيرستان :

جهت جلوگيري   	روشهاي عالقه مند سازي دانش آموزان  مقطع متوسطه به درس ادبيات فارسي

  از افت تحصيلي در اين درس

يكي از كارهاي بنده كه به عنوان دبير ادبيات فارسي دبيرستان انجام دادم ، روش هاي عالقمند سازي دانش 

وزان به درس ادبيات فارسي و جلوگيري از افت تحصيلي آنها بود .در زير به بيان اين اقدام خودم و نتايج آن آم

   مي پردازم :

  بيان مسئله

ه مرا به خود جلب مي ، توج ادبيات فارسي؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ  92-91در اوايل سال تحصيلي 	

ها دريافتم  ه به رفتار آنه به نظر مي رسيدند . با توجك تر و بي توجكم تحرّكرد. بدان معنا كه در اين زنگ ، 

كه در جلساتي كه دستور زبان تدريس و تمرين مي شد ، فراگيران با توجه بيشتري به درس گوش مي كردند . 

ا زماني كه بهام		ت و دند و دّقها با بي حوصلگي به درس گوش مي دا ها واژه ها و متن تدريس مي شد ، آن آن 

ه كافي را نداشتند. توج  

همين عامل باعث افت نسبي تحصيلي در اين درس طي ماههاي اول شده بود و مرا وا داشت تا بيشتر بر روي 

  اين موضوع مانور بدهم . 
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را خيلي بهتر و راحت  دستوريطبق ارزشيابي هاي مستمر در كالس ، اقدام پژوه دريافت كه دانش آموزان نكات 

پاسخ  معني اشعار و تاريخ ادبياتاالت مربوط به دستور زبان را بهتر از قسمت لغات و ؤمي گرفتند و س  يادتر 

ادبيات مي دادند . اقدام پژوه در مقاله اي به موضوعي برخورد كه نوشته بود: اكثر كساني كه در دوران مدرسه از 

، شوندت آن است. همين افراد وقتي وارد دانشگاه مي يت نا آگاهي از اهماستفاده اي نمي برند به عّل فارسي

. زيرا كه اين زبان، زبان مادري برخي به دنبال آموختن آن مي روندو دارند ادبيات بيشتر انگيزه براي يادگيري 

  آن ها  و رسمي كشور عزيزمان ايران مي باشد. 

مينه اي فراهم آورد تا دانش آموزان بهتر و راحت بنابراين اقدام پژوه عالقه مند شد تا اين وضع را تغيير داده و ز

تر واژگان و مفاهيم را درك كنند . پژوهنده فكر كرد تا با بهبود بخشيدن به توانايي درك مفاهيم در آينده اين 

در دانشگاه ها  ادبيات فارسيثر مي باشد ، چون همان طور كه ذكر شد ، واژگان و درك مفاهيم ؤدانش آموزان م

  ها سودمند مي باشد. نيز براي آنو .... 

 و راهكارهاي مقابله با آن  درس ادبيات فارسي افت تحصيلي

افت تحصيلي از مباحث مورد توجهي ميباشد كه در سنوات اخير ذهن دلسوزان نظام تعليم و تربيت را به خود 

هكارهاي عملياتي و مشغول نموده و جهت جلوگيري از اين پديده راهكارهاي متفاوتي ارائه شده است . را

كاربردي كه بعضا مثمر ثمر بوده و نتايج مثبتي نيز در بر داشته است . در اين مقاله نيز سعي گرديده كه با 

به بحث  		تجميع آن دسته از راهكارهاي آموزشي كه زمينه كم رنگ شدن اين پديده مخرب را بدنبال مي آورند ،

  ارائه شود . 		باشد ،  		كه فراخور دانش آموزان،  و پيشنهاداتي در اين باب 	و بررسي پرداخته

خسارت هاي ناشي از افت تحصيلي ، عوامل موثر بر افت تحصيلي  	معناي افت تحصيلي ، 	در اين مقاله به ترتيب

 		تحصيلي ، بيان مسئله و راهكارهاي مربوطه ،  ، برنامه هاي كوتاه و دراز مدت جهت جلوگيري از كاهش افت
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مهارت هاي صحيح مطالعه ، عدم نشست  	روشهاي ايجاد انگيزه درسي در دانش آموزان شامل ((افت تحصيلي و 

تكليف در خانه ، محتواي كتب درسي )) نقش انگيزش درپيشرفت تحصيلي دانش 		و بر خاست با دوستان ناباب ، 

ن وحفظ توجه وعالقه به آموزان ويادگيري آنها و متعاقب آن كاهش افت و در نهايت پيشنهادهايي براي برانگيخت

آمده است . اميد اينكه اين مطالب مفيد فايده بوده و مورد 	يادگيري دردانش آموزان توسط دبيران گرامي 

  استفاده همكاران محترم آموزشي قرار گيرد . 

  منظور از افت تحصيلي چيست؟	

صيلي به معناي كمبود و نقصان معناي لغوي افت عبارت است از كمبود، كمي، كم و كاست و نقصان. لذا افت تح

در فرآيند تحصيل است. يا به معناي تحت اللفظي آن سنجش علل آمار تجديدي و مردودي دانش آموزان است. 

	  

اگر بين استعداد بالقوه و بالفعل  	آموز از رضايت بخش به نامطلوب است،	افت تحصيلي كاهش عملكرد دانش

شود و بهترين شاخص در اين زمينه 	به عنوان افت تحصيلي ياد مياي ايجاد شود، از آن 	آموزي فاصله		دانش

گاهي اوقات با  	شود،	افت تحصيلي فراتر از اعدادي است كه ذكر مي		مقايسه عملكرد قبلي و فعلي است.گاهي 

از نظر آموز 	يابد اما آموزش، كيفيت الزم را ندارد و دانش		شود و به پايه باالتر راه مي	آموز قبول مي	اين كه دانش

  توان از افت پنهان نام برد.	سطح دانش و معلومات پايين است و در اين خصوص مي

در مقايسه با دوره نسبي  		افت تحصيلي كاهش نسبي فعاليت درسي و مطالعه يك دانش آموز در يك دوره نسبي

عدادي از دروس داشته اما در دو هفته اخير در تمامي يا ت 15كسي كه طي سه ماه نمرات در حد 	قبل از آن

كسب كرده، مي گوييم در حال حاضر نسبت به سه ماه پيش افت تحصيلي دارد. منظور از  12نمرات حدود 

آوردن كلمه نسبي اين است كه افت تحصيلي تنها شامل دانش آموزان ضعيف نبوده حتي كسي كه چند ماه 
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ند ، دو نمره نسبت به دوره قبل كسب مي ك 16داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود  18پيش نمرات حدود 

  افت دارد.

افت تحصيلي دانش آموزان يكي از مشكالتي است كه اگر به آن توجه نشود، گاهي موجب دلسردي و ترك 

آموز در تحصيل، اتالف سرمايه انساني و اقتصادي را در پي دارد. بنابراين 	تحصيل خواهد شد و شكست دانش

  يق موشكافي و راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از آن ارائه شود.عوامل افت تحصيلي بايد به طور دق

آموزي نبايد انگشت اتهام به سمت او برده و از او به عنوان 	هنگام مواجه شدن با افت تحصيلي در دانش	

شاگردي تنبل و بي انضباط ياد شود، چون گاهي ممكن است وضعيت آشفته و نا به سامان خانواده در آن نقش 

اشد.اولياي دانش آموزان بايد ارتباط بيشتري با مدرسه برقرار كنند و در جريان تعليم و تربيت فرزندان داشته ب

  ها قرار گيرند.	خود و روند آموزش آن

ترين مسائل آموزش و پرورش در بسياري از 	ترين و شناخته شده	افت تحصيلي و مردودي يكي از قديمي	

كشوري نتوانسته است يك راهكار براي جلوگيري صد در صدي اين دهد هيچ 	كشورهاست و تحقيقات نشان مي

هايي را انجام و راهكارهايي را ارائه 	مشكل ارائه دهد اما تمام كشورها متناسب با شرايط و وضعيت خود بررسي

اند. پس بهتر است كه بر اساس واقعيت هاي موجود و شناختي كه از عوامل ايجاد افت تحصيلي بدست 		داده

ست ، حتي در مناطق مختلف آموزشي ، نسخه هاي متفاوتي پيچيد و منحصر به روش هاي كليشه اي آمده ا

  نبود . 



 

هزار  ششاين فايل فقط براي  مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٣٠ 

 

  تحصيلي:   هاي ناشي از افت خسارت

را ميتوان شامل 		كند 	ولت ياآن چه افت تحصيلي به نظام آموزشي تحميل مي ه به د شد هاي تحميل هزينه- 1

 موارد زير دانست : 

  ولت.  موسسات آموزشي توسط د		اره و  اي جاري اده الف: اتالف هزينه

  اث و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي.  هاي ثابت براي احد گذاري ب: اتالف سرمايه

  ه شامل:  ه بر خانواد شد هاي تحميل هزينه - 2

  التحرير.  نام، هزينه لوازم اخت حق ثبت ه مثل پرد هاي مستقيم خانواد الف: اتالف هزينه

  رسه.  آموزان به مد انش د  هاي حمل و نقل، ارتباطات براي رفت و آمد هزينهب: اتالف 

  ه شامل:  آموزان شكست خورد انش ه به د هاي وارد خسارت - 3

  يرتر راه يافتن به بازار كار.  ست رفته بر اثر د الف: هزينه فرصت از د

كفايتي و  گي، احساس حقارت و بي رخوردمثل هزينه واقعي س  شود مي  وارد  يگري كه بر فرد هاي د ب: خسارت

  اري منفي.  پند خود

مراتب ضربات  ، به شود مي  ه او وارد آموز و خانواد انش ها كه به د رواني اجتماعي خسارت  كه بعد  رسد به نظر مي

ت هاي شكس و متأسفانه جبران زخم  كند تحميل مي  ه و فرد ي برخانواد ماد  تري نسبت به بعد ي رواني جد

  . شود ي انجام مي كند تحصيلي به سختي و 
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  عوامل موثر بر افت تحصيلي: 

بخش خود دانش آموز ، خانواده،مدرسه و  			4 		اين عوامل را به طور خالصه ميتوان چنين بيان نمود و آن را در

  اجتماع لحاظ نمود:

  عوامل مربوط به خود دانش آموز 	.1	

  عف بينايي و شنوايي و غيرهعوامل فيزيولوژيكي و جسمي مانند ض 	·

  عوامل ذهني و رواني مانند ميزان هوش و قدرت حافظه و سالمت رواني 	·

  نداشتن هدف واقعي و عيني و روشن از تحصيل 	·

  عدم انگيزش دروني براي تحصيل و مطالعه	·

  نداشتن اعتماد به نفس كافي 	·

  تصميمات ضعف اراده در تصميم گيري هاي تحصيلي و مطالعه و اجراي 	·

  عدم برنامه ريزي دقيق از لحاظ زمان و ميزان مطالعه روزانه 	·

  نداشتن روش مطالعه مناسب براي دروس مختلف 		·	

  مهارت هاي مطالعه نادرست . 			·

  عوامل مربوط به خانواده 				.2 				
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  ي يا نا پدري و غيرهنا مادر 	اختالف خانوادگي و خانواده آشفته ، طالق فيزيكي يا رواني والدين ، وجود 		·	

  اختالف فرزندان با خانواده مانند لجبازي با والدين و اعتراض به جو خانواده 			·

  وابسته و متكي نمودن فرزندان به والدين در امور درسي و تكاليف منزل از دوران ابتدايي	·

ردن اعتماد به نفس و خود تحقير ، سرزنش و مقايسه نادرست فرزندان با همساالن موفق و در نتيجه پايين آو 	·

  پنداري آنان

  تغييرات منفي در خانواده مانند ورشكستگي سياسي و اقتصادي و اعتياد و غيره 	·

تغيير در جهت ارتقاي سريع و غير مترقبه سطح اقتصادي يا اجتماعي خانواده و از خود باختگي و غافلگير  	·

  شدن فرزندان و انواع انحرافات

	  

  وط به مدرسهعوامل مرب 		. 3 	

  گروه همساالن مانند مزاحمت و شوخي هاي نابجا در كالس درس			·

  رفتارهاي نا مناسب عوامل اجرايي مدرسه مانند مدير ، معاونين ، دبيران و مشاوران 	·

جو عمومي حاكم بر مدرسه از لحاظ درسي مانند سخت گيري بيش از حد دبيران در دادن نمره به خاطر باال 			·

سطح علمي مدرسه يا همرنگ شدن دانش آموز با ساير دانش آموزان ضعيف با فرض اينكه همه فرض كردن 

  .دانش آموزان مدرسه ضعيف هستند

http://www.zibaweb.com/
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  عوامل مربوط به اجتماع 		.4

  دوستان نا باب 	

  ن سازي ، بيليارد و غيره استفاده نادرست از كلوپ هاي ورزشي ، بد

  استفاده نادرست از كافي نت ها و گيم نت ها گذراندن وقت زياد در خيابان ها و خارج از منزل

  تحصيلي   برنامه هاي كوتاه و دراز مدت جهت جلوگيري از افت كاهش افت	

ي آني ميسر نيست. ها تحصيلي موضوعي غير قابل حل نيست، اما حل آن هم يكباره و ناگهاني و با شيوه  افت

هايي كه بر اساس  ت و زيربنايي احتياج است. برنامه رازمد هاي د ريزي به برنامه	ه،  يد براي مقابله با اين پد

   اشته باشند ريزي آموزشي را د و ضمانت اجرايي به عنوان يكي از اصول برنامه  هاي اجتماعي باشند واقعيت
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  ) 1توصيف وضع موجود ( شواهد 

از شاخص هاي كيفي و كمي جهت  91-92له ي ذكر شده، در اوايل سال تحصيلي أص كردن مسبراي مشخ

 گردآوري داده ها استفاده نمودم.

  شاخص هاي كيفي وضع موجود : - الف

  دريافتم :  ادبيات فارسيها نسبت به درس  با نظر سنجي از دانش آموزان در مورد ميزان عالقه ي آن

  نگرش مثبتي نداشتند. يادبنسبت به واژگان و متون  •

  معني واژگان را زود فراموش مي كردند. •

  ضعيف بودند  ادبي و اشعار فارسيمتون  و معاني نسبت به يادگيري درك مفاهيم •

  انگيزه و عالقه اي نسبت به يادگيري واژگان نداشتند . •

• از اهمات فارسيت كاربرد يالع چنداني نداشتند .در زندگي روزمره اّط ادبي  

  آگاهي نداشتند . ادبيات فارسي به چگونه مطالعه كردن و يادگيري واژگان نسبت •

  خسته و كسل به نظر مي آمدند. دبيزمان تدريس متون ا •

  ).پايه (ادبيات درس ساده وآساني تلقي شده است		اهميت ندادن به درس ادبيات نسبت به دروس علوم  •

بيش تر به چشم مي خورد(كه از جمله ي  عدم انگيزه ونداشتن هدف براي دانش آموزان اين منطقه •

  )علل افت براي تمام دروس آن هاست
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  دي ماه دريافتم :  ادبيات فارسيبا بررسي نتايج حاصل از آزمون 

  ، دانش آموزان نمره بيشتري را از دست داده بودند . تاريخ ادبياتدر قسمت واژ گان و  •

  را نداشتند . شعر معني موزان عالقه اي به پاسخ دادن به قسمتآدانش  •

است نمره بيشتري را از  معني واژگان و تركيب هاي ادبيدانش آموزان در آزمون شفاهي كه مستلزم  •

  دست داده بودند.

 شاخص هاي كمي وضع موجود : - ب 

براي تعيين وضع موجود از اعداد و ارقام نيز استفاده شد كه در اين قسمت در قالب شاخص هاي كمي به شرح 

  گردد: مي  هئزير ارا

پرداختم .نتايج به دست  ادبيات فارسيبا استفاده از روش هاي متمركز به بررسي نتايج آزمون دي ماه درس 

  آمده چنين بود:

-92ماه در سال تحصيلي  آذر ادبيات فارسيجدول درصد فراواني نتايج آزمون  :1جدول شماره 

91  

دانش آموزاني كه به  جمع دانش آموزان لفه هاؤم

سواالت پاسخ  كل

 صحيح دادند

دانش آموزاني كه از 

قسمت واژگان و 

، نمره  تاريخ ادبيات

 از دست داده بودند

موزاني كه آدانش 

معني فقط از قسمت 

نمره از دست شعر 

 داده بودند
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 11 10 7 28 مطلق

  3/39  7/35 25 100 درصد

  

  تجزيه و تحليل اطّالعات

الت آزمون پاسخ صحيح و ؤادانش آموزان كالس به تمام س ر از كلّنف 7) نشان مي دهد فقط 1جدول شماره (

، نمره از دست داده بودند و  قسمت واژگان و تاريخ ادبياتنفر از كل كالس هم از  10كامل داده بودند! تعداد 

  نمره از دست داده بودند.معني شعر بقيه دانش آموزان فقط از قسمت 

    ها راي آنانتخاب راه حل هاي جديد موقتي و اج

ت ويژه يالعات كافي نيست. بلكه روش تدريس دوسويه از اهماّطه ي در رويكردهاي جديد تعليم و تربيت عرض

يند آشود كه با مشاركت مستقيم خود به فرگذاشته مي دانش آموزان ه ينقش اصلي بر عهد برخوردار است.

البته با كمك روش هاي ديگر و استفاده از  كنند.ر كردن را تمرين ميدهند و شيوه هاي تفّكيادگيري شكل مي

توان به افزايش انگيزه و مشاركت دانش آموزان و ميشعر كتب  و وسايل و ابزار كمك آموزشي مثل رايانه، تصاوير

دانش آموزان تصميم گرفتم كه  ه منديت آنان كمك كرد. بنابراين براي رفع مشكل عالقاقيزمينه سازي بروز خّل

شش موقتي كه شامل  ال سازم. براي رسيدن به هدف فوق تصميم گرفتم يك راه حلّر كالس درس فعآنان را د

  طرح بود را اجرا كنم.
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  پرسش و پاسخ گروهي -1

ثر روش پرسش و ؤنقد پذيري دانش آموزان يكي از روش هاي م ت و روحيه جستجو گري واقيبراي پرورش خّل

نفره تقسيم شدند. براي هر درس در ترم  4گروه  7وزان كالس دوم به باشد. در اين راستا دانش آم مي  پاسخ 

دوم مطالبي براي فعها مشخص شد. دانش آموزان در منزل درس مربوط به هر گروه را مطالعه مي ت گروهالي -

اميركبير كردم به طور مثال: كردند. پس از ارزشيابي درس گذشته در ابتداي درس جديد پرسشي را مطرح مي

؟ دانش آموزان در گروههاي نه وزيري بوده و چه كارهاي مفيدي براي پيشرفت كشورمان انجام داده استچگو

دهند. به عنوان مثال پاسخ گروه اول: بحث را به صورت گزارش ارائه مي ه يپرداختند و نتيجخود به بحث مي

. پس از ارائه گزارش تفاقيه بوده استچاپ روزنامه وقايع اال. پاسخ گروه دوم: تأسيس مدرسه دارالفنون بوده است

 يازدهمها اينجانب توضيحات كافي داده و در صورت لزوم دانش آموزان را هنرستان خواهم كرد. از درس  گروه

كتاب هرجلسه كالس دوم با اين روش پيش رفت. اين روش موجب اعتماد به نفس بيشتر در دانش آخر تا 

نظر دانش آموزان را تقويت كرد.  ها شد و قدرت اظهار اق در آنر خّلتفّك به ايجاد عالقه و آموزان شد و منجر

شد. كه در پايان جلسه به شكل تيمي و گروهي انجام مي براي ايجاد رقابت ميان دانش آموزان ارزشيابي مستمر

  .ندشد مي گروه هاي برتر نيز اعالم

  استفاده از رايانه -2

فيلم هاي آموزشي متون ادبي و روانخواني صحيح ي براي درك بهتر ثر كمك آموزشؤيكي ديگر از ابزارهاي م

هاي درس روش تدريس به صورت سخنراني، سنتي و تكراري است، دانش آموزان  هستند. چون در بيشتر كالس

در  كليپ صوتيبراي كمك به تدريس از  پند پدركنند. در مبحث از نمايش فيلم و استفاده از رايانه استقبال مي
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لحظه شهادت اين نوجوان نيز براي كمك به تدريس از فيلم  پرنده آزادي دوم استفاده شد. در مبحثكالس 

  استفاده شد. درسدر كالس  فلسطيني

  استفاده از تصاوير -3

استفاده  ادبيات و معاني واژگان دشوار كتاب هاي افزايش درك بصري در تفهيم و تفسير مطالب تاريخ يكي از راه

در مبحث زندگي نامه حافظ از تصاوير وي و آرامگاه او استفاده شد. و همچنين . به عنوان نمونه از تصاوير است

براي به خاطر سپردن هرچه مؤثرتر و ماندگار تر معاني واژگان دشوار كتاب، معاني اين واژگان به صورت پوستر 

  هايي توسط دانش آموزان آماده و به ديوار هاي كالس نصب گرديده است.

      واندن مطالبي جذاب براي افزايش آگاهيخ -4

، استخشك و بي روح بودن  ه ياز آن جا كه هدف اصلي نگارنده در اين پژوهش خارج شدن كالس از جنب

ها در كالس استفاده  آن ه منديبراي افزايش عالق، د نت دارتصميم گرفتم مطالبي كه براي دانش آموزان جذابي

ي كتاب بهارستان وي را در كالس درس همراه با دانش آموزان ورق زديم و گوشه شعر آزادگي از جام. در نمايم 

هايي از آن را خوانديم همچنين در درس مادر برگرفته از كتاب هزار و يك حكايت نوشته محمد حكيمي با ارائه 

  حكاياتي ديگر از وي زمينه تدريس اين درس را فراهم نمودم. 

  روش نمايشي -5

دانش آموزان حكايت  آزادگي،بيشتر براي درس  ه يشي آشنايي دانش آموزان و ايجاد انگيزهدف از روش نماي

  را اجرا كردند. .خاركش و جوان 
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  دست سازه هاي دانش آموزان  -6

براي سال  تاريخ ادبياتساخت دست سازه ها در كالس دوم اجراشد. هدف اصلي از اجراي اين روش آشنايي با 

 تقسيم شدند، بدين ترتيبروزنامه ديواري و لوح فشرده نفره براي ساخت  چهارگروه  فتبود. كالس دوم به ه

گروه ها روزنامه هايي با موضوع شاعران ذكر شده در كتاب درسي مربوطه شان و همچنين اساليد هاي 

فجر  ي ه. از آثار دانش آموزان در دهپاورپوينت با موضوع اين شاعران تهيه كردند و به كالس ارائه نمودند

  .نمايشگاهي ترتيب داده شد

 ) 2توصيف وضع مطلوب (شواهد 

  شاخص هاي كيفي وضع مطلوب  –الف 

در نتيجه ي اين عمل اقدام پژوهي ، بسياري از مشكالت و موانع پيشرفتي و علل بي انگيزگي دانش آموزان در 

العاتي به دست آمد كه از مدرسه اّطبه كمك خود دانش آموزان و اولياء  را شناسايي كردم و ادبيات فارسيدرس 

ام را انجام دادم و تعدادي از راه كارهاي متناسب با شرايط و امكانات مدرسه را به  پژوهشي ها عمل  طريق آن

ه شدم كه كارهاي انجام شده اجرا در آوردم. از مقايسه ي نتايج امتحانات و پرسش هاي مستمر كالسي هم متوج

  دانش آموزان شده است . عالقه منديدر وضعيت بوده و موجب تغيير  مؤثر

  شاخص هاي كمي وضع مطلوب - ب

ماه مشخص شد كه اجراي اين طرح اقدام پژوهي نتيجه ي مطلوبي  ديبا بررسي نتايج ارزشيابي پاياني در 

، بيش  و حتي مي توان گفتاند ، نمره از دست داده  قسمت واژگان و تاريخ ادبياتداشته و دانش آموزاني كه از 
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مي باشد ، را كسب كردند. فراواني معني اشعار سوال آخر آزمون كه شامل  2از نيمي از كالس نمره ي كاملي از 

  چنين بود: به واژگان و تاريخ ادبياتاالت مربوط ؤدانش آموزان به س 	پاسخ

  91-92 ماه در سال تحصيلي ادبيات فارسي دي: جدول درصد فراواني نتايج آزمون  2جدول شماره 

دانش آموزاني كه به  جمع دانش آموزان لفهؤم

كل سواالت پاسخ 

 صحيح دادند

دانش آموزاني كه از 

قسمت واژگان و 

، نمره  تاريخ ادبيات

 از دست داده بودند

موزاني كه آدانش 

معني فقط از قسمت 

نمره از دست شعر 

 داده بودند

 5 8 15 28 مطلق

 18 5/28 5/53 100 درصد

الت آزمون پاسخ صحيح و كامل ؤادانش آموزان كالس به تمام س نفر از كلّ 15) نشان مي دهد 2( جدول شماره

قسمت واژگان كالس هم از  نفر از كلّ 8تعداد  نفر بيشتر از امتحانات آذر ماه مي باشد و 8اند كه به عبارتي داده 

نفر مي  5كه  و بقيه دانش آموزاناست  نفر كمتر شده 2كه اين عدد د ان، نمره از دست داده  و تاريخ ادبيات

  .نفر كمتر شده اند 6كه اين دسته نيز  داننمره از دست داده معني شعر فقط از قسمت باشند 
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	 	گزارش نهايي و نتيجه گيري

ت علمي و تحصيلي هاي فوق براي هر كالسي قابل اجرا نيست، بلكه وضعي ر شد كه طرحدر ابتدا بايد متذّك

ثير زيادي دارد. قابل قبول أها ت ها، ميزان همكاري كادر اجرايي مدرسه در انتخاب طرح تعداد آندانش آموزان، 

  باشد:هاي اقدام پژوهي در كالس دوم به داليل ذيل مي بودن طرح

مشاركت دانش آموزان در جريان تدريس نسبت به ترم گذشته افزايش يافت. همكاري و همياري دانش آموزان  

ت و پژوهشگري دانش آموزان براي اقيبيشتر شد، خّل هاهي، ايفاي نقش و ساختن دست سازه با مباحثات گرو

ن ايراني در نتيجة خواندن مطالب مندي دانش آموزان به فرهنگ و تمده پرسش و پاسخ گروهي ارتقا يافت، عالق

  جذاب و نشان دادن تصاوير تاريخي افزايش يافت.

	پيشنهادات

  نش آموز ت به داليو. دادن مسؤ1

  م مربوطهو در خواست همكاري با معّل	دعوت از اولياي دانش آموز 		.2

3.		 اهمت دادن تمام كاركنان آموزشي و اولياي		 و.. علومات مانند درس رياضي وبه درس ادبي  

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

  .پنج نفره براي مباحثه و گفتگو. چيدن ميز و نيمكت به صورت ميزهاي چهار يا 5

  .رار دادن ساعات مطالعه و كتابخانه در برنامة درسي دانش آموزانق		.6

  . ايجاد دوستي با دانش آموز در كالس درس و رابطه ي صميمي 7
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  استفاده از تشويق هاي بجا ، يكي از كارساز ترين عوامل پيشرفت دانش آموزان مي باشد 		.8

ان منطقه از نظر علمي با برگزاري دوره هاي ضمن خدمت تخصصي و برگزاري مسابقات م. توانمند سازي معّل9

  .علمي

10د توسط معلم. استفاده از شيوه هاي متعد	   

11 .خريد نرم افزارها و فيلمهاي آموزشي مربوط به درس تاريخ براي تنوت در تدريسع و جذابي.  

  

  :راهكارهاي و الگوهاي تدريس حاصل تجربيات بنده 

   روش هاي نوين تدريس زبان وادبيات فارسي

استفاده از روش تدريس فعال وهمگام با روزروش هاي تدريس معلم را ويژگي خاص مي بخشد .هدف از اين    

مقاله آشنايي معلمان با روشهاي نوين تدريس زبان وادبيات فارسي واستفاده آنها در كالس وغنا بخشيدن به 

ر آوردن معلمان وخدمت به اعتالي كيفيت آموزش وپرورش ميهن عزيز اسالمي محتواي دروس وحرفه اي با 

  وآموزش راههاي يادگيري و... مراجعه شود . 2000ميباشد .براي اطالعات بيشتر به كتابهاي الگوهاي تدريس 
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  يادگيري از طريق همياري  -1

ياري به يادگيري اقدام كنند معلمان بايدبه دانش آموزان فرصت دهند تا به صورت گروهي و از طريق هم

.يادگيري از طريق همياري يك قالب يا چهارچوب آموزشي است كه در آن گروه هاي دانش آموزي ناهمگن از 

  سوي معلم شكل داده مي شوند و به فعاليت مي پردازند. 

ي است. هدف نهايي از كاربست الگوي تدريس يادگيري از طريق همياري دستيابي به فعاليت هاي عالي ذهن

همبستگي مثبت، مسئوليت فردي، تعامل چهره به چهره، مهارت هاي اجتماعي و پردازش گروهي. اين عناصر 

معلم را از سخنراني صرف و دانش آموز را از تكرار بي مورد آموخته هايش رها مي سازد. افزون بر اين، ياگيري از 

بتوانند در موقعيت هايي چون كارگروهي، طريق همياري فرصت هايي را پديد مي آورد كه يادگيرندگان 

ارتباطات، ايجاد هماهنگي اثرگذار و تقسيم كار موفق شوند. سينر گوژي براي آموزش يادگيري از طريق همياري 

  چهار روش را ارائه مي دهد : 

  الف ) طرح كارايي گروه ب) طرح تدريس اعضاي گروه ج)طرح قضاوت عملكرد ث)طرح روشن سازي طرز تلقي 

  راحل اجراي الگو همياري م

ابتدا كروه ها شكل مي گيرند. گروه هاي ناهمگن كه داراي اطالعات و توانايي هاي مختلف، گوناگون و متنوع  - 1

هستند، مؤثرتر خواهند بود. در يادگيري از طريق همياري، تفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن يادگيري مي 

ك دانش آموزان قوانيني را تدوين مي كنند مثال گروه هاي ختلف نمي شود. پس از تشكيل گروه ها معلم به كم

  توانند با همديگر صحبت كنند. 
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٤٤ 

 

دقيقه درباره ي هدف هاي مهم درس، انتظاراتي كه از دانش آموزان در پايان  15اين مرحله معلم حدود - 2

  جلسه وجود دارد و مطالب اصلي درس كه نياز به توضيح دارد صحبت مي كند. 

در مرحله ي سوم به دانش آموزان فرصت داده مي شود كه در يك زمان مشخص روي مطالب و يا فعاليت  - 3

هايي كه در اختيار آنها گذاشته شده در گروه هاي خود تمرين و كار كنند. معلم با حضور در گروه ها ضمن 

  ارزشيابي راهنمايي هاي الزم را انجام مي دهد. 

ها به نمايش گذاشته خواهد شد. براي نمايش كار گروه ها روش هاي مختلفي اين مرحله نتايج كار گروه - 4

هر گروه نتايج كار خود را روي يك برگه يا مقوا به صورت نوشته، نمودار يا نقاشي به تصوير  "وجود دارد مثال

  قرار گيرد  درآورده و اين برگه ها روي تابلو يا ديوار كالس نصب شده و در معرض ديد و نقادي ساير گروه ها

در آخرين مرحله كه مرحله ي ارزشيابي است معلم كار گروه ها را مورد ارزشيابي قرار مي دهد. براي  - 5

ارزشيابي مي توان از گروه ها كمك گرفت و با كمك گروه ها معيارهايي براي ارزشيابي تدوين نمود و براساس 

  كار خود (خودارزشيابي) بپردازند.  اين معيارها حتي خود گروه ها مي توانند به ارزشيابي از

  شيوه ي نمايشنامه اي (ايفاي نقش )  -2

در اين شيوه دو يا چند دانش آموز موضوعي را به صورت نمايشنامه اجرا مي كنند .اين شيوه ي تدريس ،نياز به 

رت از آن مهارت هاي خاص بازيگري ندارد؛ بلكه معلم مي تواند بنا به محتواي آموزشي مورد نظر، به ضرو

استفاده كند .از ويژ گي هاي مهم شيوه ي ايفاي نقش اين است كه زبان آموزان با نمايش وبازيگران آن ،ارتباط 

عاطفي برقرارمي كنند وبا هيجان، مراحل نمايش را مشاهده مي كنند .به اين طريق، دقت ،تمركز حواس وتوجه 
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٤٥ 

 

ام مي گيرد .هم چنين اين شيوه براي مقابله با كم رويي به مطالب افزايش مي يابد ويادگيري بهتر وموثرتر انج

  وخجالتي بودن برخي زبان آموزان كه در كار زبان آموزي مشاركت كم تري دارند، بسيار مفيد است .

  شيوه ي بحث گروهي - 3

اي اين شيوه كه اساسا يك شيوه ي تدريس شاگرد محور است ، براي سطوح باالتر از سطح پايه كاربرد دارد وبر

شاگردان دوره ي ابتدايي چندان مناسب نيست .مثال براي جلسه هاي گفت وشنود در سطح متوسط پيشرفته ، 

فوايد بسيار دارد .دراين شيوه معلم در كنار صحنه مي ماند واجازه مي دهد زبان آموزان با هم صحبت كنند 

ديگر دشوارتر است ؛ چون معلم  وفقط گاهي به سوال هاي آنان پاسخ مي دهند اجراي اين روش از هر روش

بايدكامال به روش مسلط باشد وزبان آموزان نيز با آمادگي قبلي وارد كالس شوند .اداره كردن كالس گفت 

وشنود به نحوي كه همه ي زبان آموزان در گفت وگو شركت كنند ودر باره ي اطالعاتي كه رد وبدل مي شود 

زمينه روش مشاوره اي مي تواند به موفقيت برنامه يĤموزش زبان  ،عالقه نشان دهند،كاري مشكل است .در اين

  فارسي كمك زيادي كند. 

  الگوي بديعه پردازي يا نوآفريني - 4

يكي از الگوهاي تدريس كه باعث پرورش ظرفيت مشكل گشايي دانش آموزان وهدايت آنها به بيان خالق 

ي وغير معقول مي شود. الگوي بديعه پردازي است وگسترش انگاره هاي جديد عقلي از طريق توجه به بعد عاطف

در اين الگو ،به وسيله ي فعاليت استعاري به جريان آگاهانه تبديل مي شود . ازاين الگو اكثرا براي تدريس انشاء 

استفاده مي شود .زيرا بيشتر از هر درس ديگري نياز به پرورش تصورات ذهني براي خلق چيزي جديددارد . 

فريني يا بديعه پردازي شكستن سد قواعد مرسوم و ايجاد راه هاي جديد براي حل مسائل مي هدف اساسي نوآ
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٤٦ 

 

باشد. اين روش به منظور كمك به افراد براي شكستن زمينه هاي ذهني قبلي و پيداكردن راهي مناسب براي 

اول توصيف انديشيدن به طرز جديد به موضوع مي باشد. شش گام درتدريس اين الگو عبارت است از :گام 

قياس مستقيم ،گام سوم قياس شخصي، گام چهارم تعارض فشرده ،گام پنجم قياس "وضعيت جديد ،گام دوم 

  مستقيم وگام ششم بررسي مجدد وظيفه اوليه 

  الگوي تفكر استقرائي - 5

ارائه  بر اين اساس اين الگو معلم به دانش آموزان مجموعه اي از اطالعات در قلمرو خاصي مثل فرهنگ كشورها

مي دهد .وظيفه اصلي معلم درك آمادگي دانش آموزان براي كسب تجربه، فعاليتهاي شناختي جديد ومورد 

استفاده قرار دادن تجارب در موقعيت جديد است دانش آموزان اطالعات را در مغز خود سازمان دهي مي كنند 

هاي خود را در موقعيت جديدبه كار  نكات ومطالب مستتر در آنرا به يكديگر ارتباط مي دهند وسپس آموخته

  گرفته وتعميم مي دهند 

وبدين وسيله به پيش گويي، فرضيه سازي وتوضيح پديده هاي نا آشنا يي مي پردازد . الگوي تفكر استقرائي 

موجب مي شود كه دانش آموزان اطالعات را گرد آورند به دقت بررسي كنند به شكل مفاهيم در آورند ودست 

مفاهيم را ياد بگيرند . دانش آموزان با استفاده منظم از اين شيوه توانايي كارآمدتري را در تكوين ورزي با آن 

مفاهيم مي يابند وبر چشم اندازهاي خود در نگرش به اطالعات مي افزايند . الگوي تفكر استقرائي براي تدريس 

به منطق، زبان ومعاني كلمات،  تكوين مفهوم وهمزمان آموزش مفاهيم به دانش آموزان تدوين شده وتوجه

وماهيت دانش را پرورش مي دهد.سه شيوه ي تدريس در اين الگووجود دارد .نخستين آن تكوين مفهوم دومي 

 -2فهرست گيري  -تفسيرمطالب وسومي كاربرد اصول است . هر شيوه داراي سه گام مي باشد .مرحله اول: ا



 

هزار  ششاين فايل فقط براي  مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٤٧ 

 

استنباط مرحله سوم:  - 3كشف روابط -2ن جنبه هاي شاخص تعيي -1عنوان دهي مرحله دوم : -3گروه بندي 

  تصديق پيشگويي - 3توضيح پيشگوييها  -2پيشگويي نتايج - 1

 : ادبيات فارسي دبيرستان ويژگي هاي تدريس موفق

  آموزش موفق مستلزم رعايت رموزي چند است :

تدوين هدف هاي كلي و رفتاري و  طراحي برنامه : اولين قدم در تعليم و تربيت طراحي برنامه است كه شامل - 1

  عملكردي در طول سال ، ماه و روزهاي تحصيلي است .

اين برنامه ، طرح درس نام دارد . در صورتي كه معلم برنامه ريزي اصولي و منطقي در كالس داري و آموزش 

  نداشته باشد ، حتي كوشش فراوان او هم بي ثمر خواهد بود .

آموزان : بهتر است معلم مشخصات پدر و مادر ، شغل آنها و ميزان  شناخت موقعيت اجتماعي دانش - 2

 	تحصيالت و تعداد اعضاي خانواده را محرمانه از مسئوالن مدرسه بگيرد بسياري از مشكالت اخالقي و درسي ، با

  . شود مي رفع آموزان دانش وضعيت از دقيق شناسايي

در كالس داري رعايت كند حفظ شخصيت و ابهت  حفظ شخصيت معلم : مهم ترين مطلبي كه معلم بايد - 3

 افتد نمي زحمت به كالس اداره در گاه هيچ باشد برخوردار الزم شخصيت از اگر كه است معلمي ي گونه پيامبر	

  . شود مي معلم شخصيت حفظ باعث آموزان دانش به احترام و مهارت ، دقت ، هشياري. 
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٤٨ 

 

غاز سال ، خواسته ها قوانين و مقررات انضباطي ، روش برخورد با تفهيم روش تدريس به دانش آموزان : در آ - 4

دانش آموزان ، روش آموزش ، پرسش و امتحان خود را به دانش آموزان خوب تفهيم كند و به گفته هاي خود 

  پاي بند باشد و هميشه روش ثابتي داشته باشد تا دانش آموزان سر در گم نشوند .

ش : بهتر است هنگام حضور در كالس ، لوازم مورد نياز آموزش مثل كيف ، كتاب ، تهيه لوازم مورد نياز آموز - 5

  دفترمخصوص دبير را همراه داشته باشد . و از كتاب دانش آموزان استفاده نكند .

مهم شمردن درس : هميشه معلم بايد درس خود را مهم بداند ، ضمن آنكه درس هاي ديگر را سبك نشمارد  - 6

  ن ديگر را نگه دارد .و احترام همكارا

اشراف به تمام روش هاي تدريس : معلم بهتراست هنگام تدريس از روشهاي مختلف مانند پرسش و پاسخ ،  - 7

  حل مسئله ، ارئه ي تمرين و كنفرانس و نظاير آن استفاده كند .

ايجاد محيط  پرسيدن چند سوال قبل از تدريس و از مطالب ارائه نشده ، استفاده از رسانه هاي آموزشي و

  مناسب با يادگيري ، معلم را در تدريس موفق تر مي كند .

استفاده از نظرات زيركانه ي دانش آموزان : دانش آموزان بهترين روان شناسان براي تجزيه و تحليل اخالق و  - 8

  رفتار و كالس داري و روش تدريس معلم هستند.

ق باشد كه مايه ي علمي فراوان و تخصص كافي در داشتن غناي علمي : در صورتي معلم مي تواند موف - 9

  . 	تدريس داشته باشد

پرسش هاي تدريجي تراكم : معلم بايد سعي كند در هر جلسه ، حتي اگر شده يك سوال ، از تمام دانش  -10

  آموزان بپرسد كه موجب مي شود از تعداد دانش آموزان بي انضباط و بي توجه به درس كاسته مي شود.
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٤٩ 

 

ت تعادل در حين سخن گفتن : تن صداي معلم در طول تدريس بايد تغيير كندگاهي آهسته و گاهي رعاي -11

  بلند صحبت كند .

اهميت دادن به نظم : معلم بايد به حضور و غياب دانش آموزان توجه خاصي داشته باشد به ويژه از دانش  -12

  آموزاني كه غايب بوده اند هم تكليف بخواهد و هم درس بپرسد .

بندي كند نماينده  - گروه بندي كردن : معلم پس از ارزشيابي تشخيصي از دانش آموزان ، بايد آن را گروه -13

  1اي براي آن ها تعيين كند . در نمايندگان بايد فعاليت را به معلم گزارش بدهند.))

  ) 30-28( صص 23 دوره ، 	86انصاري سكينه ، ويژگي هاي تدريس موفق تكنولوژي آموزشي اسفند ماه  -1	

  * بهره گيري از فيلم هاي آموزشي :

 تري مطلوب يادگيري محيط ، آموزشي تكنولوژي از گيري بهره تا كنند مي تالش آموزشي هاي نظام 	(( 				

 بوده توجه مورد همواره متنوع آموزشي هاي رسانه از گيري بهره ، راستا اين در.  آورند فراهم يادگيرندگان براي

اختيار معلم قرار مي دهد . و فيلم هاي آموزشي با  در را اي بالقوه امكانات ، آموزشي هاي رسانه از يك هر.  است

1داشتن عناصر مهمي چون تصوير ، صدا و حركت مي توانند ، فرايند آموزشي را تسهيل كنند . ))
			  

  ساير روشهاي پيشنهادي تدريس :

  الگوي همياري - 1

  الگوي پيش سازمان دهنده - 2
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  لگوي دريافت مفهوما - 3

  الگوي تفكر استقرايي - 4

  روش مقايسه - 5

  روش پرسش و پاسخ - 6

  روش پژوهش - 7

  روش حل مسئله - 8
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  براي تدريس دبيرستان و راهكارهاي آينده  اتدپيشنها

 طارتبا براي فراواني هاي موقعيت آن در كه كند طراحي اي شيوه به را خود تدريس هاي روش بايد معلم -1

  .شود بيني پيش زندگي با دروس

  .است مؤثر بسيار 000و كاست نوار و اساليد و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده -2

 فرهنگ و ادبيات و زبان حوزه در اطالعات ترين تازه و آخرين از استادان و ن معلما علمي سطح بردن باال -3

   ايران،

   كنند استفاده تدريس جديد هاي روش از زبان اين دادن ياد بهتر و آموزان دانش سطح ارتقاي جهت معلمان -4

  معلمان ي گسترده وحضور فعال شركت با تدريس فعال الگوهاي ي جشنواره اجراي -5

   كتابخواني مسابقات وبرگزاري معلمان به نوين تدريس هاي روش كتابهاي و منابع معرفي -6

  

  

  

  

  



 

هزار  ششاين فايل فقط براي  مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .
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  نتيجه

 درس اين.  باشد مي ها آن تدريس دوران طي در آموزان دانش دروس ترين مهم از يكي سيفار ادبيات درس  

 ها آن درك كه اشعاري و پيچيده معاني و ها آن دانش از فراتر لغاتي داشتن دليل به آموزان دانش از بعضي براي

  .است برخوردار كمي محبوبيت از ، هاست آن براي نيافتني دست و سخت موارد بعضي در

هاي تدريس و جلوگيري از افت تحصيلي در درس ادبيات فارسي و راه  روش تحقيق و تجربيات كار اين در من

  حل هاي پيشنهادي را ارائه نمودم .

 تدريس روش بلكه. نيست كافي اطّالعات ي عرضه تربيت و تعليم جديد رويكردهاي در دانيد مي كه آنجا از

 مشاركت با كه شود مي گذاشته آموزان دانش ي عهده بر اصلي نقش. است برخوردار ويژه اهميت از دوسويه

  .كنند مي تمرين را كردن تفكّر هاي شيوه و دهند مي شكل يادگيري فرآيند به خود مستقيم

  

  

  

  

  

  

  



 

هزار  ششاين فايل فقط براي  مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .
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