
دبیرستان  آموزاندانشچگونھ توانستم با استفاده از اقدام پژوھی میزان موفقیت عنوان پژوھش : 
 ؟فرزانگان بوشھر در المپیاد ھای علمی را بھبود بخشم

  )یسازمادهآ( المپیادھاي علمي رده موضوعي : 

 رقیھ زراعتی ایده لونام و نام خانوادگي : 

 کارشناسی ارشدمدرك تحصیلي : 

 معاون آموزشی و پژوھشیسمت فعلي: 

 دبیرستاندوره تحصیلي : 

 بوشھرمحل پژوھش : 

 ۹۰-۹۱تاریخ پژوھش:

 چکیده : 

فرزانگان بوشھر در المپیاد   آموزاندانش بیش تر براي موفقیت ییھاراهپیدا كردن ھدف پژوھش : 
 ھاي علمي 

دبیرستان فرزانگان بوشھر در  آموزاندانشمیزان موفقیت  توانمیمچگونھ  : پرسش ھاي تحقیق
 المپیاد ھای علمی را بھبود بخشم"

شور و عالقھ بھ شرکت در المپیاد ھای علمی و موفقیت  آموزاندانشدر میان  : وضعیت موجود
پایینی در  رابطھ با رقابت   نفساعتمادبھ آموزاندانش رسدیممشھود نیست. بھ نظر  ھاآندر 

ھای المپیاد دارند. روند کار مدرسھ در زمینھ المپیاد  نامحسوس است و برنامھ مدونی برای 
و فعالیت خاصی در زمینھ  کنندیمنداریم. دبیران طبق روند عادی مدرسھ فعالیت  ھایادیالمپ

فعالیت ھای اولیا ،   .اتحاد و یکپارچگی در میان گیردینمالمپیاد در کالس درس صورت 
 . شودینمدیده  آموزاندانشمسئولین مدرسھ ،  دبیران  و  

 اعتمادندیب یادھاالمپبھ نقش مدرسھ در موفقیت در  آموزاندانشاولیا و 

زیر بھ  یھاراهاز  ییھاحلراهبراي تشخیص علت ھاي این وضع و پیدا كردن : گردآوري اطالعات
. مطالعھ وضعیت  آن یھابرنامھو  یزھوشانتالعھ پیشینھ مدارس اطالعات پرداختم:مط یگردآور

مراحل  ینترمھم. یکی از  و کارشناسانمدیران و ھمكاران  و یااولعلمي  . مصاحبھ با  یادھاالمپ
بررسی مشکل و اتخاذ راھکار با استفاده از نظرات مدیریت ، اعضای منتخب انجمن اولیا و مربیان 

 یھاگروهبا حضور نمایندگان   یآموزش.  جھت بررسی مشکل کارگروه علمی  بوده استو دبیران 
 ابزارھایكي دیگر از  آموزاندانشفوق در دبیرستان تشکیل شد .استفاده از نمودار وضعیت نمرات 

 .بوده است
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. در تحلیل كیفي از گرفت تصوركمي و كیفي  صورتبھ وتحلیلیھتجز:  اطالعات وتحلیلیھتجز
المپیادي  آموزاندانشضعف  در مورد شدهیانبپرسش بھره جستیم . از نمونھ علت ھاي روش شش 

موجب ایجاد  كھ شدهیانب ما عدم ھماھنگی بین دبیران رسمی دبیرستان و اساتید المپیاد  شھرستان
شده است و این مسالھ موجب کاھش روحیھ رقابت در  آموزاندانشدوگانگی و عدم اعتماد 

 .شودیم آموزاندانش

یک نفر رابط از سوی مدرسھ انتخاب شود و ناظر بر  : ھاموقتي جدید و اجراي آن یھاراه
مدرسھ و نھاد ھای مرتبط خارج از مدرسھ در راستای برنامھ عملیاتی المپیاد  ھاییتفعالھماھنگی 

یاد دبیرستان و بین دبیران دبیرستان و اساتید المپیاد ھماھنگی صورت گیرد . تشکیل تیم المپ - باشد
کمک شایانی باشد . بھترین موقع  تواندیمبرنامھ عملیاتی با محوریت این تیم  ھاییتفعالتمرکز عمده 

. راه حل کلیدی کھ در این استھای برنامھ عملیاتی حاضر آغاز فصل تابستان  برای شروع فعالیت
یكي  آموزاندانشبنیھ علمی  اقدام پژوھی اتخاذ نمودم ،استفاده از برنامھ عملیاتی بود. تقویت

 .ما بوددیگرازراه كارھاي 

  آموزاندانشتر نمرات ،طی مشاھده و مصاحبھ با  عالوه بر ارتقا سطح کمی بیش:  ھااقدامارزیابي 
از ،  خوانندیمبیشتری درس ھایشان را  باعالقھ آموزاندانشاولیا و مسئولین مدرسھ دریافتم کھ :

 باعالقھ، در رقابت ھای علمی شھرستانی  کنندیمآموزشی کتابخانھ دبیرستان بیشتر استفاده  یھاکتاب
آموزان در پیش از اجراي طرح و پس از دانش. مقایسھ نمرات ترندموفقو  کنندیمشرکت  یشتریب
ي اصل گزارش مراجعھ شود) تعداد ھارو نمودا ھاجدولكند .(بھ   یدمیتائن این موضوع را آ

نفر بوده است . اما پس از اعالم نتایج ھشت ) ۸۹-۹۰بھ مرحلھ کشوری در سال گذشتھ ( یافتگانراه
 یافتھراه ھجده ) مشخص شد کھ از دبیرستان فرزانگان بوشھر ۹۰-۹۱سال جدید ( یادالمپحاصل از 

 .یماداشتھبھ مرحلھ کشوری 

موفقی بوده است زیرا عالوه بر رسیدن بھ  حاضر طرحاقدام پژوھی : نھادھاو پیش  گیرییجھنت
در المپیادھا " کھ در باال بھ آن اشاره شد بھ اھداف ذیل  آموزاندانشھدف خود " بھبود میزان موفقیت 

 رسیده است :

 موفقیت در آن تقویت یافتھ است و کسبحس عالقھ و شور شرکت در المپیاد  آموزاندانشدر 

 افزایش یافتھ است. –در زمینھ المپیاد  -یت ھای مدرسھاز فعال آموزاندانشرضایتمندی 
و انجام امور بیشتر  ھاگیرییمتصمرضایتمندی اولیا از مدرسھ و میزان مشارکت آنان در  

 است.-شده 
در آزمون المپیاد ،مطالعھ و تالش برای موفقیت و شرکت  نامثبتدر مراحل  آموزاندانش 

رضایتمندی مدیریت محترم آموزشگاه  . اندکردهبا شور و عالقھ شرکت  ھاکالسفعاالنھ در 
 شھرستان از نتایج طرح صورت گرفتھ است . وپرورشآموزشو مسئولین 
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