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 چکيده
 پایین هاینمره شاهد دبیرستان، منطق و فلسفه دروس در اخیر هایسال در هدف:

ز ا هدف. کند بررسی را هانمره این کاهش یلدال تا کوشدمی مقاله این. هستیم آموزاندانش

 علوم هرشت دبیرستان سوم و دوم سال تحصیلی دانش آموزان افت میزان بررسی حاضر تحقیق

 . منطق می باشد و فلسفه درس در ایوان شهرستان انسانی

جمعیت آماری تعداد  .است پیمایشی-توصیفی در پژوهش حاضر بصورت تحقیق روش روش:

ادبیات و علوم انسانی شهرستان ایوان در سال  رشته سوم و دوم سال نفر دانش آموز 091

 . است پرسشنامه بصورت ها داده گردآوری ابزار می باشند.  99-99تحصیلی 

 ضعفعوامل فردی و خانوادگی، که  است آن از حاضر حاکی تحقیق یافته های یافته ها:

 میزان اجتماعی در عوامل  و مدرسه در امکانات منطق، نبود و فلسفه کتب مطالب در موجود

  .است گذار ریتاث دبیرستان سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت

طق، من و آموزش و پرورش، افت تحصیلی، دانش آموزان، درس فلسفه: واژگان کليدي

 .رشته علوم انسانی
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 2 محمدکاظم رضازاده جودي ،1عزیزي نصاريليلی 

 .فلسفه و کالم اسالمی،دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران مرکزی-دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسالمی 0
 .هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران مرکزی، بزنین 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 ليلی عزیزي نصاري

 دبيرستان دوم و سوم سال دانش آموزان تحصيلی علل ميزان افت بررسی

 منطق و فلسفه درس ایوان در رشته علوم انسانی شهرستان
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 مقدمه

 پردازش و آوری جمع دقیق، مشاهده مانند شناختی فرایندهای که دارد وجود اساسی باور این فرآیندی شیوه به یادگیری آموزش در

 شرایطی ایدب منطق و فلسفه تدریس در اساس همین به و. دهند می تشکیل را یادگیری اساس...  و استنباط بینی پیش سازی فرضیه و ها داده

 وضوعم های ضرورت یادگیرندگان، های ویژگی محیطی، شرایط یادگیری این مکمل و شود تقویت یادگیرندگان در مهارت این تا شود فراهم

 همه از تر مهم و یادگیرنده فعالیت یادگیری، محتوای و موضوع ارائه و دهی سازمان نحوه یادگیرنده، های هدف آموزشی، هدف یادگیری،

 .گیرند می قرار توجه مورد تدریس فرایند در تعاملی ی شیوه

 آن از کند رویپیش مسلمانان فرهنگی و فکری مراکز ترین بنیادی تا است توانسته راحتی به ویژگی چند داشتن دست در با غرب فلسفه

 :جمله

 آنها جدیدترین تا منابع ترین کهن از غنی و گسترده نوشتاری منابع و کتابخانه به سیدستر (0

 گسترده و مناسب پژوهشی-آموزشی فضاهای داشتن اختیار در (2

 ... و علمی های سایت تخصصی، های مجله کتاب، طریق از جدید های اندیشه نشر منظور به رسانی اطالع فراوان امکانات (3

 علمی-پژوهشی های شیوه از گیری بهره (4

 برای اکمبوده این و. است روبرو کمبودهایی با هنوز شیعیان ویژه به مسلمان فیلسوفان ناب های اندیشه برگ پر دفتر سوی این در اما

 .است تأثیرگذار و محرز نماید تحقیق...  و باستان یونان فلسفه زمینه در حتی اسالمی فلسفه زمینه در بخواهد که پژوهشی دانش

 کستش مختلف های جنبه از است عبارت عام مفهوم در و شود تقسیم مختلف های بخش به باید که است کلی مفهوم یک تحصیلی افت

 رد متعددی عوامل. است نامطلوب سطحی از بخش رضایت سطحی از دانش آموزان درسی و تحصیلی عملکرد کاهش آن از منظور و تحصیلی

 .آموزشی نظام و عوامل آموزشگاهی خانوادگی، عوامل فردی، عوامل چون عواملی .هستند لدخی دانش آموزان تحصیلی افت

 رورشپ و آموزش مسئوالن و دبیران به منطق و فلسفه درس به دانش آموزان توجهی بی و میلی بی عوامل و تحصیلی افت علل شناخت

 لسفهف درس در پیشرفت زمینه موانع برداشتن میان از و دانش آموزان در عالقه و انگیزه ایجاد با راهکارهایی کارگیری به با تا کند می کمک

  .آورد می فراهم را منطق و

 

 بيان مسئله
 به. ویندگ تحصیلی را افت آن از قبل نسبی دوره با مقایسه در نسبی دوره یک در دانش آموز یک مطالعه و درسی فعالیت نسبی کاهش

 افت ،می شود شروع درسی نمرات کاهش و مسائل تحصیلی به گیعالقهبی با که تحصیل در وزدانش آم ناکامیهای و شکستها دیگر بیان

 نعی در و باشد آموزشی مسائل ترین شده شناخته و ترین قدیمی از یکی مردودی، شاید و تحصیلی افت. (0339 )رجائی، دارد نام تحصیلی

 هیافت توسعه یا توسعه حال در کشورهای از بسیاری همانند نیز ما شورک آموزشی نظام. است طرح قابل جدی و مسئله ی یک همچنان حال

 های امنظ کارایی و بهبود شود می فراوانی انسانی و مالی منابع رفتن هدر به موجب تحصیلی افت. است رو به رو تحصیلی افت با مسئله

 فراوانی تحقیقات موضوع، اهمیت به توجه با راستا و ر همیند .دارد بستگی تحصیلی افت کاهش یا اتالف از جلوگیری به زیادی حد تا آموزشی

 سیاریب عوامل و شده انجام کشور از خارج و داخل در تربیتی علوم دانشجویان و تربیت تعلیم و متخصصین توسط تحصیلی افت درخصوص

 دسته هس توان به می را تحصیلی افت ایجاد ملعوا و علل تحقیقات، نتایج به توجه با. است شده شناسایی دارند نقش این پدیده ایجاد در که

 : کرد تقسیم زیر

  فردی، یا شخصی الف( عوامل

   آموزشی، نظام درونی عوامل ب(

 .بیرونی عوامل ج(

 بر ار پژوهشگران این مسئله، با مبارزه و یابی ریشه برای عمیق مطالعات کمبود و منطق و فلسفه درس در تحصیلی افت آماری وسعت

دانش  و دبیران دیدگاه از را انسانی علوم و رشته ادبیات دوم و سوم پایه منطق و فلسفه درس در تحصیلی افت اصلی عوامل و علل تا داشت آن

  .نمایند ارائه را معضل این از درخصوص جلوگیری عملی راه های و کنند بررسی درس این آموزان

 

 اهميت و ضرورت پژوهش
 نشریه و مجله و صدها کتاب و ده ها ساله هر که است شده بغرنج حدی به« افت تحصیلی»ساله م جمله از پرورش و آموزش مشکالت

 و تجریه و بررسی به را روانشناسان و جامعه شناسان غالباً که مختلف سمینارهای و است شده چاپ مورد این در ایران در خصوصاً جهان، در
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 و علل بررسی به که است داشته اهمیت آنقدر موضوع انتخاب محقق، به نظر پس د،می شو برگزار می نمایند دعوت راه حل ارائه و تحلیل

 ملت یک معنوی و مادی سرمایه های رفتن هدر و اتالف سبب و شده کشور پرورش و آموزشی کارایی نظام عدم موجب که آن عمده عوامل

دست  مسئولین و برای هشداری کشورمان دینی و ملی ایارزش ه و فرهنگ متن از برخواسته راه حل ارائه با و شود می شود، پرداخته

 از را انیبحر چنین جدید، برنامه های آموزشی تقویت و تصحیح با بتوانند تا باشد قوانین مجری دولت و تربیت و تعلیم سازمان اندرکاران

 هند. د سوق حقیقی تمدن و واقعی پیشرفت یسو به را جوان، جامعه نسل اندیشه های در علم تحصیل انگیزه تقویت با و بزدایند ما جامعه

 و منابع. است حاد مطرح صورت به سوم جهان کشورهای از بسیاری در پرورش و آموزش نظام در تحصیلی افت مسئله که آنجایی از

 اجتماعی و صادیاقت مختلف های پخش به منابع تخصیص این و مصرف در دقت جویی، مسئله، صرفه این است، محدود بسیار ما کشور امکانات

 حصیلیت افت مشکل آن، بر عالوه و. بلعد می را ملی آمد در از ای عمده بخش واجب التعلیم، جمعیت سریع افزایش بنابراین. سازد می الزامی را

 .شود می افزوده مشکل حجم این به نیز مدارس در

 شورک بودجه ریال میلیارد ساله ده ها همه که است شپرور و آموزش نظام کنونی مشکالت از یکی تحصیلی افت ما کشور در کلی بطور

 یا و زودرس تحصیلی ترک مردودی، صورت به تحصیلی که افت است آن دهنده نشان کشور مدارس از آماری های یافته. دهد می هدر به را

 و یتحصیل افت علل به توجه عدم راینبناب. کند می تلف را جامعه انسانی استعدادهای ملی و مالی منابع از زیادی مقادیر آن دیگر اشکال

 و سرمایه شده آینده در ها بیکاری میزان افزایش باعث بلکه می کند، وارد کشور و جامعه به را زیادی اقتصادی تنها خسارت نه آن از پیشگیری

  .است آن وزاز بر جلوگیری تحصیلی، افت عوامل شناسایی راه بهترین که رسد می نظر به رود. می بین از نیز فرهنگی

 

 اهداف پژوهش
 جدی لهمسئ یک عنوان به حال این با و باشد آموزشی مسائل ترین شده شناخته و ترین قدیمی از یکی شاید مردودی، و تحصیلی افت

 یشورک هیچ در که است حالی در این و  رود می  شمار به مصیبتی دانش آموزان برای هنوز امتحانات در شدن رد و شکست. است مطرح هنوز

  .است نیافته...  و مردودی تحصیل، ترک افت، مسأله برای را ای شده تضمین حل راه کنون تا

 حصیلیت افت. روبروست تحصیلی افت مسأله با یافته توسعه یا توسعه حال در کشورهای از بسیاری همانند نیز ما کشور آموزشی نظام

 افت کاهش یا اتالف از جلوگیری به زیادی حد تا آموزشی های نظام کارایی بهبود و دشو می فراوانی انسانی و مالی منابع رفتن هدر به موجب

 تا طلبد یم را دانش آموزان تحصیلی و آموزشی وضعیت پیگیرانه و جامع مطالعه تحصیلی، شکست از ناشی خسارات. دارد بستگی تحصیلی

 .گردد هموار آموزان دانش بیشتر موفقیت راه افت، کننده ایجاد احتمالی عوامل شناخت با

 با ارزهمب و یابی ریشه برای عمیق مطالعات کمبود و منطق و فلسفه درس در بخصوص و شهرستان ایوان در تحصیلی افت آماری وسعت

 و اتادبی رشته دوم و سـوم ی پایـه منطق و فلسفـه درس در تحصیلی افت اصلی عوامـل علـل و تا داشت آن بر را پژوهشگران مسئله، این

 .نمایند ارائه را معضل این از جلوگیری با رابطه در عملی راههای و نموده بررسی درس دانش آموزان این دیدگاه از را انسانی علوم

 رشته دوم و سوم سال دانش آموزان دیدگاه از منطق و فلسفه درس تحصیلی افت علل شناخت. 0بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر: 

 منطق و فلسفه درس تحصیلی افت از جلوگیری برای اجرا قابل های شیوه شناخت .2ایوان،  شهرستان های یرستانانسانی دب علوم و ادبیات

  می باشد.

 

 پژوهش سواالت
  ؟دبیرستان نقش داشته است دوم و سوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت آیا عوامل فردی و خانوادگی در میزان. 0

دوم و سوم دبیرستان در  سال دانش آموزان تحصیلی افت در میزان منطق و نظام آموزشی و در مطالب کتب فلسفهآیا ضعف موجود . 2

 این دروس نقش داشته است ؟

 دوم و سوم دبیرستان نقش داشته است؟ سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت . آیا نبود امکانات در مدرسه در میزان3

  دوم و سوم دبیرستان نقش داشته است؟ سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت اعی در میزان. آیا عوامل اجتم4

 

 فرضيات پژوهش
دوم و سوم دبیرستان  سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت به نظر می رسد که عوامل فردی و خانوادگی در میزان. 0

 نقش داشته است.
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دوم و سوم دبیرستان در  سال دانش آموزان تحصیلی افت در میزان منطق و عف موجود در مطالب کتب فلسفهبه نظر می رسد که ض. 2

 این دروس نقش داشته است.

دوم و سوم دبیرستان  سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت . به نظر می رسد که نبود امکانات در مدرسه  در میزان3

 نقش داشته است.

دوم و سوم دبیرستان نقش داشته  سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت می رسد که عوامل اجتماعی در میزان . به نظر4

  است.

 

 ادبيات و پيشينه پژوهش
دانش  تحصیلی عمومی افت عوامل :آورد زیر شرح به توان می را دانش آموزان تحصیلی افت در شده بندی دسته عوامل کلی بطور

 :از عبارتند عوامل مهمترین این که دارد، مشترکی عوامل کتاب خاص عنوان از جدا مختلف، درسهای در آموزان

 میزان مانند روانی و ذهنی عوامل غیره، و و شنوایی بینایی ضعف مانند جسمی و فیزیولوژیکی عوامل :دانش آموز به مربوط الف( عوامل 

 نداشتن مطالعه، و تحصیل برای درونی انگیزش عدم تحصیل، از روشن و و عینی قعیوا هدف نداشتن روانی، سالمت و حافظه قدرت و هوش

 میزان و زمان لحاظ از دقیق برنامه ریزی عدم تصمیمات، اجرای و مطالعه و تحصیلی گیری های تصمیم اراده در ضعف کافی، نفس به اعتماد

 .نادرست مطالعه ی تهایمهار مختلف، دروس برای مناسب مطالعه روش نداشتن مطالعه روزانه،

 غیره، اختالف و ناپدری یا نامادری وجود والدین، روانی یا فیزیکی طالق آشفته، خانواده و خانوادگی اختالف :به خانواده مربوط ب( عوامل

 تحقیر، تکالیف، و درسی امور در به والدین فرزندان نمودن متکی و وابسته خانواده، جو به اعتراض و والدین با لجبازی مانند خانواده با فرزندان

 تغییر غیره، و اعتیاد و اقتصادی و سیاسی ورشکستگی مانند در خانواده منفی تغییرات موفق، همساالن با فرزندان نادرست مقایسه و سرزنش

 .انحرافات نواعا و فرزندان شدن غافلگیر و باختگی خود از و خانواده اجتماعی یا سطح اقتصادی مترقبه غیر و سریع ارتقای جهت در

اجرایی  عوامل نامناسب رفتارهای درس، کالس در نابجا شوخی های و مزاحمت مانند همساالن گروه: به مدرسه مربوط عوامل ج(:

  . دبیران حد از سختگیری بیش مانند درسی لحاظ از مدرسه بر حاکم عمومی جو مشاوران، و دبیران معاونین، مدیر، مانند مدرسه

 از نادرست استفاده غیره، و بیلیارد بدن سازی، ورزشی، کلوپ های از نادرست استفاده ی باب، نا دوستان :اجتماع به مربوط د( عوامل

 . از منزل خارج و خیابان ها در زیاد وقت گذراندن نت ها،گیم و نت هاکافی

 به شک بدون اما. بیرون است مقاله این عهده از آنها همه بیان که دارد، وجود مختلفی راهکارهای موانع این نمودن برطرف و رفع برای

 حصیلیت افت با مواجهه در مربیان و والدین. نمود مربیان اقدام و والدین طریق از باید موانع این رفع و دانش آموزان تحصیلی افت کاهش منظور

 او هب و نموده تقویت را او تحصیلی وفقیت هایم عوض در و باشند نداشته وی آمیز با خشونت رفتارهای بوده، پذیر انعطاف باید نوجوانان

 تریبیش یادگیری به تواند می تقویت طریق از فرد زیرا. دارد بسیاری اهمیت تقویت و پاداش حضور یادگیری همیشه در زیرا. دهند پاداش

 می یانمرب و والدین عبارت دیگر به.  شد خواهد او تحصیل ترک موجب تحصیلی افت هنگام در فرد تقویت عدم اینصورت غیر در. دست یابد

 ایجاد هدف خواندن درس به نسبت او در و افزایش دهند را وی نفس به اعتماد روحیه و داشته مبذول را کافی توجه دانش آموز به بایستی

 .نیست تحصیلی عدم توانایی نشانه تحصیلی افت که باشند داشته توجه باید نیز و.کنند

 علم رییادگی نمره نه یادگیری است خواندن درس از مالک که است این باشند داشته توجه بدان والدین و مربیان باید که دیگری نکته

 عنوان هب را نمره نباید بنابراین. است مهم شدن و اجتماعی جامعه قوانین تربیت، و نظم یادگیری آینده، زندگی برای مهارت ها کسب دانش، و

 زمینه در ار کافی انعطاف باید مربیان و والدین اینرو از. است یادگیری هدف داشته باشند، بلکه نظر در دانش آموز تحصیلی پیشرفت مالک

 وگیریباید جل والدین و مربیان تالش همه پس نیاورند، وجود به دانش آموز برای زمینه این در را مشکالتی تا داشته باشند، دانش آموزان نمره

 تحصیل ترک نتیجه در و میشود منجر دانش آموز انحراف و بزهکاری به یابد ادامه تحصیلی افت نانچهچ زیرا دانش آموز باشد، تحصیلی افت از

  .می باشد جامعه در فساد عوامل مهمترین از یکی که آید، می وجود به

 

 پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور
 تربیتی ومعل دانشجویان و تربیت و تعلیم متخصصین توسط یتحصیل خصوص افت در شماری بی تحقیقات موضوع، اهمیت به توجه با

 . است شده شناسایی نقش دارند پدیده این ایجاد در که بسیاری عوامل و شده انجام کشور از خارج و داخل در

 وسیله به هاهواز، ک شهرستان پسرانه های در دبیرستان تحصیلی افت عوامل بررسی عنوان با خود نامه پایان در (0393) پوالدی -

 تعداد اهواز به شهرستان پسرانه مختلف دبیرستانهای های رشته چهارم تا اول پسر دانش آموزان کلیه آماری جامعه با گرفت، انجام پرسشنامه
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 مقدار به عامل ده این مجموع در. کرد اعالم اهواز دبیرستانهای در افت تحصیلی مهم عوامل از را عامل ده نفر 72 آماری ی نمونه و نفر 411

 مشکالت خانوادگی . 2 برنامه ریزی آموزشی؛ به مربوط مسائل .0: از عبارت اند و می کنند تعیین را افت تحصیلی واریانس کل از درصد 47

 . مسائل7 به امتحان؛ مسائل مربوط .9 رفتاری؛ اجتماعی مسائل . 9 رشد؛ به مربوط مسائل .4 آموزشگاهی؛ محیطی . مشکالت3 و سالمتی؛

 . اختالفات خانوادگی .01 عمومی؛ . مسائل9آموزشی؛  . مسائل3 درسی؛ کتب به ربوطم

 ابتدایی دانش آموزان مقطع تحصیلی افت بر موثر خانوادگی عوامل بررسی»عنوان  با خود نامه پایان ( در0331آبادی) ده بیگی -

 خانواده،کار افراد زیاد مقدار قبیل از و شخصی خانوادگی عوامل :ردک اعالم شرح بدین را خود تحقیق نتایج« معلمان دیدگاه از میبد شهرستان

 دانش آموز، خواب وضعیت مادری، نا یا ناپدری داشتن دانش آموز، تحصیل یا ترک مردودی سابقه آن، از خارج یا منزل در دانش آموزان کردن

  .دانند می انش آموزاند افت علل مهمترین را... و مسکونی منزل چگونگی وضعیت مدرسه، دادن تغییر

 خمینی امام بندر متوسطه اول سال دختر دانش آموزان تحصیلی افت علل شناسایی» عنوان با( 0339) عساکره و کرمی تحقیقی در -

 دختران نفری 290 آماری ی نمونه و نفری 901 آماری ی جامعه با شد انجام سؤالی 31 ی ساخته محقق ی پرسشنامه ی بوسیله که(« ره)

 :از است بوده عبارت دانش آموزان  دیدگاه از تحصیلی افت علل مهمترین( ره) خمینی امام بندر ی منطقه ی متوسطه اول ی یهپا

 .                        ماده 09 با خانوادگی و شخصی عامل -0

 .ماده 01 با معلم عامل -2

 .ماده 4 با ای مدرسه نظام عامل -3

 رشته سوم ی پایه فلسفه و منطق درس در تحصیلی افت شناساییعلل و بررسی»( در مقاله ای با عنوان 0339) داریسجذابه و  بابایی -

 الس  دختر و پسر دانش آموزان دیدگاه از منطق را هم و فلسفه درس تحصیلی افت علل« خمینی امامو علوم انسانی منطقه بندر ادبیات  ی

 افت باعث «دانش آموزان دیدگاه» از که مهم عامل 01دگاه دبیران مورد بررسی قرار دادند. انسانی و هم از دی علوم و ادبیات ی رشته سوم

فرّار  ،سخت بودن مفاهیم این درس، با هم بودن امتحانات دو درس فلسفه و منطق :از است عبارت اولویت ترتیب به که شود می  تحصیلی

 ،پاسخ طوالنی سؤالهای این درس ،سیار شبیه به هم بودن مطالب دو کتابب ،قواعد مبهم این درس، بودن)فراموش شدن( مطالب این درس

 ،نداشتن تنوع )عکس، رنگ و ...( در این دو کتاب، تشابه اسمی بعضی از واژه ها با یکدیگر، غیر قابل درک و مبهم بودن مطالب این درس

 .سؤالهای سخت امتحان این درس

ن به بی توجهی مؤلفی از: بودند عبارت اولویت ترتیب به «دبیران دیدگاه» از منطق و فلسفه درس تحصیلی افت مهم عامل 03 همچنین 

عدم برگزاری دوره های ضمن خدمت کافی ، هدایت دانش آموزان بی عالقه به رشته ی علوم انسانی، استفاده از رنگ، طرح، شکل در کتابها

 عدم شرکت ،عدم برگزاری انجمن های علمی در این درس ،مبتنی بر شیوه های نوین تدریس نبودن کتابهای راهنمای معلم ،برای این درس

استفاده اکثر همکاران ، عدم دقت بعضی از مدیران مدارس در برنامه ریزی هفتگی این درس،دبیران حق التدریس در کالسهای ضمن خدمت

عدم مطالعه این ،عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی درکالس، ی دوم نبودن پیش نیاز در این درس در پایه، از روش غیر فعال در تدریس

  عدم وجود تمرین در کتاب فلسفه.،نمودن امتحانات هم زمان هر دو کتاب ربرگزا ،درس در منزل توسط دانش آموز

 

 روش پژوهش
 حیطه در هدف نظر از مذکور پژوهش گفت توان می است میدانی روش به موضوع یک بررسی پژوهش حاضر اصلی هدف اینکه به نظر

 ظیرن میدانی های روش نیز و ای کتابخانه مطالعه های روش از پژوهش این در اینکه به توجه با دیگر سوی از. باشد می کاربردی های پژوهش

 ایشیپیم-صیفیتو پژوهش یک ها، داده گردآوری روش و ماهیت اساس بر حاضر پژوهش که کرد بیان توان می است، شده استفاده پرسشنامه

  .است

 

 جمعيت آماري
ر د ایوان شهرستان های دانش آموزان مشغول به تدریس در رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان تمامی حاضر را تحقیق آماری جامعه

ۀ حافظ، نفر دانش آموز مشغول به تحصیل در دبیرستان های پسران 097تعداد  آماری نمونه. دهند می تشکیل 0399-99سال تحصیلی 

 زرنه(س)، کوثر، زینب کبری(س)زهرا و مدارس دخترانۀ فاطمه (ره)امام خمینی ای، حضرت خامنه اله زرنه، آیت شهیدخانزادی، شهیدمصطفی

پرسشنامه و مخدوش شدن و باطل شدن  سواالت از تعدادی به دانش آموزان از بعضی پاسخگویی شهرستان ایوان بودند که به علت عدم

 شده گرفته در نظر جامعه حجم کل پژوهش، این در نمونه نفر تقلیل یافتند. حجم 091سشنامه ها، تعداد کل آزمودنی ها به تعدادی از پر

 .است
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 1961-69رشته انسانی شهرستان ایوان در سال تحصيلی  دوم جدول اسامی مدارس و تعداد آزمودنی هاي سال

 نام مدرسه
 جنسیت

 تعداد دانش آموزان
 انهدختر پسرانه

 3  * حافظ مدرسه

 04  * شهیدخانزادی مدرسه

 01  * زرنه شهیدمصطفی مدرسه

 22  * ای خامنه اله آیت مدرسه

 07  * (ره)امام حضرت مدرسه

 7 *  (س)زهرا فاطمه مدرسه

 21 *  کوثر مدرسه

 7 *  زرنه(س)زینب مدرسه

 019 انسانی دوم سال کل جمع

 1961-69رشته انسانی شهرستان ایوان در سال تحصيلی  سوم ودنی هاي سالجدول اسامی مدارس و تعداد آزم

 نام مدرسه
 جنسیت

 تعداد دانش آموزان
 دخترانه پسرانه

 9  * زرنه شهیدمصطفی مدرسه

 29  * (ره)امام حضرت مدرسه

 7 *  (س)زهرا فاطمه مدرسه

 31 *  (دخترانه)کوثر مدرسه

 02 *  زرنه(س)زینب مدرسه

 9 *  نساء دولتی غیر مدرسه

 39 انسانی سوم سال کل جمع

 

 ابزار گردآوري داده ها
 لیتحصی افت علل پرسشنامه شناسایی» از اطالعات آوری جمع برای پژوهش این در. است بوده پرسشنامه بصورت ها داده گرداوری ابزار

 اب را خود موافقت میزان بایست پرسشنامه می این در ندهندگا پاسخ است. شده استفاده« دانش آموزان دیدگاه از منطق و فلسفه درس

  .نمایند اعمال کامال مخالفم مخالفم، موافقم، تاحدودی موافقم، موافقم، کامالً های گزینه انتخاب

 

  ها داده تحليل و تجزیه
 آمار سطح در داده ها تحلیل و تجزیه تحقیق این در. است گرفته انجام 20 ورژن  SPSS افزار نرم طریق از ها داده تحلیل و تجزیه

  .ستا شده استفاده نمودار و وزنی میانگین فراوانی، درصد، نظیر آماری های شاخص از توصیفی آمار سطح در. است گرفته صورت توصیفی

 

  پایایی و اعتبار
 و متخصصان صوری توسط اعتبار از نیز اعتبار برآورد جهت و است بوده  %39 میزان به کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه پایایی ضریب

  .گرفت قرار تایید مورد و استفاده منطق و فلسفه درس تجربه با دبیران

 

 یافته هاي پژوهش

دوم و سوم  سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت به نظر می رسد که عوامل فردی و خانوادگی در میزان : 1فرضيه

 دبیرستان نقش داشته است.
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H0: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزان در خانوادگی و فردی عوامل که رسد می ظرن به 

 .است نداشته نقش

H1: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزان در خانوادگی و فردی عوامل که رسد می نظر به 

 .است داشته نقش

 تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون 1آزمون فرضيه  1ل جدو

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 tمقدار 
سطح معنی 

 داري

ضریب 

 بتا )ضریب همبستگی پيرسون( خطاي معيار B تعيين

 111/1 419/4  032/1 311/1 مقدار ثابت
494/1 

 111/1 039/03 713/1 192/1 930/1 عوامل فردی و خانوادگی

 

 می باشد. در جدول منطق و فلسفه درس تحصیلی و خانوادگی و متغیر وابسته نیز افت فردی متغیر مستقل در این فرضیه عوامل

یعنی  H1رد شده و فرضیه  H0کمتر است لذا فرضیه  19/1است و چون از سطح خطای  111/1مشخص است که سطح معنی داری آزمون 0

 دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزاندر  خانوادگی و فردی تأیید می شود و عوامل 99/1ینان تحقیق در سطح اطم 0فرضیه 

  گذار است. ریتاث دبیرستان سوم و دوم سال

دوم و سوم  سال دانش آموزان تحصیلی افت در میزان منطق و : به نظر می رسد که ضعف موجود در مطالب کتب فلسفه 2فرضیه

 این دروس نقش داشته است.دبیرستان در 

H0: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان تحصیلی افت میزان در منطق و فلسفه کتب مطالب در موجود ضعف که رسد می نظر به 

 .است نداشته نقش دروس این در

H1: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان تحصیلی افت میزان در منطق و فلسفه کتب مطالب در موجود ضعف که رسد می نظر به 

 .است داشته نقش دروس این در

 با استفاده از آزمون رگرسيون 2آزمون فرضيه  2جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 tمقدار 
سطح معنی 

 داري

ضریب 

 بتا )ضریب همبستگی پيرسون( خطاي معيار B تعيين

 111/1 339/7  202/1 973/0 مقدار ثابت
220/1 

 111/1 193/7 471/1 199/1 409/1 ف موجود در مطالبضع

 

 2 می باشد. در جدول تحصیلی و متغیر وابسته نیز افت منطق و فلسفه کتب مطالب در موجود متغیر مستقل در این فرضیه ضعف

یعنی  H1فرضیه رد شده و  H0کمتر است لذا فرضیه  19/1است و چون از سطح خطای  111/1مشخص است که سطح معنی داری آزمون 

 هفلسف درس تحصیلی افت میزاندر  منطق و فلسفه کتب مطالب در موجود تأیید می شود و ضعف 99/1تحقیق در سطح اطمینان  2فرضیه 

  گذار است. ریتاث دبیرستان سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و

دوم و سوم  سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت : به نظر می رسد که نبود امکانات در مدرسه در میزان 3فرضیه

 دبیرستان نقش داشته است.

H0: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزان در مدرسه در امکانات نبود که رسد می نظر به 

 .است نداشته نقش

H1: اندبیرست سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس صیلیتح افت میزان در مدرسه در امکانات نبود که رسد می نظر به 

 .است داشته نقش
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 با استفاده از آزمون رگرسيون 9آزمون فرضيه  9جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 ضریب تعيين سطح معنی داري tمقدار 
B بتا خطاي معيار 

 111/1 342/01  039/1 110/2 مقدار ثابت
037/1 

 111/1 332/9 433/1 147/1 313/1 نبود امکانات در مدرسه

  

مشخص است که سطح  3می باشد. در جدول  تحصیلی و متغیر وابسته نیز افت مدرسه در امکانات متغیر مستقل در این فرضیه نبود

تحقیق در  3یعنی فرضیه  H1ضیه رد شده و فر H0کمتر است لذا فرضیه  19/1است و چون از سطح خطای  111/1معنی داری آزمون 

 سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزاندر  مدرسه در امکانات تأیید می شود و نبود 99/1سطح اطمینان 

  گذار است. ریتاث دبیرستان

دوم و سوم دبیرستان  سال وزاندانش آم منطق و فلسفه درس تحصیلی افت : به نظر می رسد که عوامل اجتماعی در میزان 4فرضیه

 نقش داشته است؟

H0: نقش دبیرستان سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزان در اجتماعی عوامل که رسد می نظر به 

 است؟ نداشته

H1: م و سوم دبیرستان نقش دو سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت به نظر می رسد که عوامل اجتماعی در میزان

 داشته است؟

 با استفاده از آزمون رگرسيون 4آزمون فرضيه فرعی  4جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 ضریب تعيين سطح معنی داري tمقدار 
B بتا خطاي معيار 

 111/1 904/01  090/1 990/0 مقدار ثابت
329/1 

 111/1 303/9 973/1 143/1 444/1 عوامل اجتماعی

 

مشخص است که سطح معنی داری  4می باشد. در جدول  تحصیلی متغیر مستقل در این فرضیه عوامل اجتماعی و متغیر وابسته نیز افت

تحقیق در سطح اطمینان  4یعنی فرضیه  H1رد شده و فرضیه  H0کمتر است لذا فرضیه  19/1است و چون از سطح خطای  111/1آزمون 

  ر است.گذا ریتاث دبیرستان سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت میزاندر  ود و عوامل اجتماعیتأیید می ش 99/1

 

 بحث و نتيجه گيري
ه دانش آموزان رشتیافته های تحقیق نتیجه می گیریم که از نظر جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی با توجه به بیان آماری فرضیات و 

نطق، م و فلسفه کتب مطالب در موجود عوامل فردی و خانوادگی، ضعفشهرستان ایوان، انسانی سال دوم و سوم دبیرستان های  ادبیات و علوم

ذار گ ریتاث دبیرستان سوم و دوم سال دانش آموزان منطق و فلسفه درس تحصیلی افت اجتماعی در میزان عوامل  و مدرسه در امکانات نبود

( 0339) داریسجذابه و  ، بابایی(0339) عساکره و ( و کرمی0331آبادی) ده ، بیگی (0393) پوالدییافته های  برخی است که این نتیجه با

 مدرسه و کتب درسی به مربوط که مسائل محیطی، مشکالت فردی و خانوادگی و همچنین مسائل آنان نیز نتیجه گرفتند ،همخوانی دارد

  شده است. ان  کشوردانش آموز تحصیلی افت میزانمنجر به افزایش 

 

 محدودیت هاي پژوهش
اجازه توزیع پرسشنامه ها را دانش آموزان  برخی ،و پاسخهایشان از محرمانه بودن اطالعاتدانش آموزان به  دادن اطمینان به با توجه -

 دیگر نیز از جواب دادن بعضی از سؤاالت خودداری کرده بودند.برخی به ما ندادند و 

پژوهش این است که نتایج و یافته های بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماری حاضر می باشد و نمی توان  محدودیت دیگر این -

 آن را به جامعه آماری دیگری تعمیم داد.
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 استان ایالم و به طبع آن شهرستان، محدودیت منابع در خصوص موضوع مورد مطالعه بود. این مطالعهیکی دیگر از مشکالت پژوهشی  -

بطوری که ضمن مراجعه به تمامی کتابخانه ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه می باشد  مضاعف فلسفی کتابهای و غنی های کتابخانه فاقد ایوان،

  ها در سطح دو شهر ایالم و ایوان، مطالبی یافت نشد که مستقیماً با موضوع پژوهش همخوانی داشته باشد.

 

 پيشنهادات
دانش آموزان شهرستان ایوان محدود شده است، بنابراین پیشنهاد  دیدگاه از منطق و فلسفه درس تحصیلی افت این پژوهش به علل -

انجام شود. همچنین پیشنهاد می شود  درس این دبیران دیدگاه از منطق و فلسفه درس تحصیلی افت می شود تحقیقی مشابه در مورد علل

 ستان ایالم یا دیگر استان های کشور انجام شود. تحقیقی مشابه در این مورد در دیگر شهرستان های ا

بنابراین پیشنهاد می شود  است، شده محدود دانش آموزان دختر و پسر، بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها به پژوهش بطور کلی این -

 د.انجام شو« منطق و فلسفه درس دختر و پسر در دانش آموزان تحصیلی افت مقایسه میزان»تحقیقی مقایسه ای در این زمینه با عنوانِ 

پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه در مورد علل افت تحصیلی در دروس  بنابراین است، شده محدود منطق و فلسفه کتاب به پژوهش این -

 اختصاصی رشته ی ادبیات و علوم انسانی انجام شود. 

بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه در  است، دهش محدود متوسطه مقطع دوم و سوم سال منطق و فلسفه کتاب به پژوهش این -

 مورد علل افت تحصیلی در درس فلسفه و منطق دوره پیش دانشگاهی انجام شود.

 و بررسی ی مقایسه ایبا توجه به اهمیت موضوع و فقدان اطالعات کافی در این زمینه بخصوص در ایران، توصیه می شود پژوهش ها -

 وهش حاضر در ایران با کشورهای اروپایی و جهانی نیز صورت گیرد.پژ قالبهای وسیع تری در 
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 مراجعمنابع و 
 دانش آموزان .  تحصیلی افت بر موثر (. عوامل0339) محبوبه؛ رجائی، [0]

 .0334،«اندیشه فصلنامه»منطق،  و فلسفه کشوری دبیرخانه [2]

 .0339، «اشراق فصلنامه» منطق، و فلسفه راهبری دبیرخانه [3]

 پسرانه های دبیرستان در تحصیلی افت مهم عوامل بررسی(. »0393محمدعلی ) پوالدی، جمال؛ حقیقی، حسین؛ شکرکن، [4]

 .0379 زمستان و ، پاییز3-4  شماره ، 7  دوره روانشناسی، و تربیتی علوم ، مجله«اهواز شهرستان

 دیدگاه از میبد شهرستان ابتدایی دانش آموزان مقطع تحصیلی افت بر موثر خانوادگی عوامل (، بررسی0331آبادی) ده بیگی [9]

 .0331معلمان، 

 رشته سوم ی پایه فلسفه و منطق درس درتحصیلی  افت شناساییعلل و بررسی»(، 0339، جمیله)داریسجذابه، سکینه؛  بابایی [9]

 .0339، زمستان 2، شماره ى23دوره ى اندیشه،  ، «خمینی امامو علوم انسانی منطقه بندر ادبیات  ی
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 ها پيوست

 * پرسشنامه افت تحصيلی دانش آموزان در درس فلسفه و منطق

 دانش آموز عزیز سالم! 
پرسشنامه ای که در پیش روی شماست در مورد تحقیقی با عنوان شناسایی افت تحصیلی دانش آموزان در درس فلسفه و منطق می باشد. 

 نید و به آن با گزینه های روبرو پاسخ دهید. با تشکرابتدا هر جمله را بخوانید و سپس فکر ک

مقطع:          نام دبيرستان: 
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      علت افت تحصیلی من غیبت بیش از حد دبیر این درس است. 0

      ن درس در منزل است.علت افت تحصیلی من مطالعه نکردن ای 2

      علت افت تحصیلی من حجم مطالب زیاد این درس است. 3

      علت افت تحصیلی من سواالت سخت امتحان های این درس است. 4

      علت افت تحصیلی من استفاده نکردن معلم از وسایل کمک آموزشی )فیلم، ماکت و ...( است. 9

      که به این درس عالقه ندارم. علت افت تحصیلی من این است 9

      علت افت تحصیلی من سخت بودن مفاهیم این درس است. 7

      علت افت تحصیلی من این است که معلم ما از این درس زیاد امتحان نمی گیرد)نمی پرسد(. 3

      علت افت تحصیلی من کم بودن ساعات تدریس هفتگی این درس است. 9

      یلی من نبودن کالسهای تقویتی و جبرانی برای این درس است.علت افت تحص 01

      علت افت تحصیلی من تعداد زیاد دانش آموزان کالس است. 00

      علت افت تحصیلی من این است که شیوه ی مطالعه این درس را نمی دانم. 02

      علت افت تحصیلی من نداشتن استعداد برای یادگیری این درس است. 03

      علت افت تحصیلی من بی ربط بودن مطالب این درس با زندگی است. 04

      علت افت تحصیلی من فرار بودن )فراموش شدن( مطالب این درس است. 09

09 
علت افت تحصیلی من این است که بعضی از بچه ها در کالس این درس صحبت می کنند و 

 مزاحمت ایجاد می کنند.
     

      فت تحصیلی من خسته شدن من در کالس هنگام تدریس معلم است.علت ا 07

      علت افت تحصیلی من این است که در جلسه ی امتحان وقت کم می آورم. 03

      علت افت تحصیلی من این است که کتاب این درس تنوع ندارد )عیچ عکس و رنگی ندارد(. 09

      این درس برای والدینم است. علت افت تحصیلی من اهمیت نداشتن نمره 21

      علت افت تحصیلی من در این درس پاسخ های طوالنی سواالت این درس است. 20

      علت افت تحصیلی من در این درس با هم بودن امتحانات دو درس )فلسفه و منطق( است. 22

      علت افت تحصیلی من این است که معلم ها درس را سخت می گویند. 23

      علت افت تحصیلی من زیاد بودن حجم مطالب دو کتاب است. 24

      علت افت تحصیلی من بسیار شبیه به هم بودن مطالب دو کتاب است. 29

      علت افت تحصیلی من تشابه اسمی بعضی از واژه ها با یکدیگر است. 29

      ر کتاب است.علت افت تحصیلی من نبودن تمرین ها و فعالیت های مناسب د 27

      علت افت تحصیلی من توضیح ناکافی درس توسط دبیر است. 23

      علت افت تحصیلی من جدی نبودن معلم این درس است. 29
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      علت افت تحصیلی من خالصه و سریع درس دادن دبیر این درس است. 31

      ابل درک است.علت افت تحصیلی من این است که مطالب این درس مبهم و غیرق 30

      علت افت تحصیلی من این است که مطالب این درس کامال حفظی است. 32

      علت افت تحصیلی من این است که در این درس دروس به هم ارتباط ندارند. 33

      علت افت تحصیلی من این است که دبیر ما در تدریس آن توانایی الزم را ندارد. 34

      صیلی من  این است که اصال نمی دانم چرا باید این درس را مطالعه کنم.علت افت تح 39

      علت افت تحصیلی من این است که کتاب بسیار ریز یا بدخط نوشته شده است. 39

37 
علت افت تحصیلی من داشتن وقت کم برای درس خواندن به دلیل وقت گذراندن با دوستانم 

 است.
     

      ی من این است که دوستانم می گویند این درس به درد ما نمی خورد.علت افت تحصیل 33

      علت افت تحصیلی من این است که این درس آینده شغلی ندارد. 39
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