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شماره 1577         صفحه 4 چهارشنبه 4 آذر 1394
گزارش دفتر برنامه ریزی داوطلب میزان ساعت مطالعه ی هر درس یا فعالیت را در کل برنامه به 

تفکیک مشخص نموده که در نمودار شماره 3 مشاهده می شود:
نمودار شماره 3 میزان ساعت مطالعه ی درس های دوره ی پیش دانشگاهی و پایه و سایر فعالیت ها را 
از یک مهرماه 1393 تا پانزده خرداد 1394 نشان می دهد که به ترتیِب بیشترین ساعت عبارت اند 
از: دیفرانسیل، 253 - گسسته، 178 - فیزیک پیش دانشگاهی،138 - شیمی پیش دانشگاهی،138 
- هندسه تحلیلی، 123 - ادبیات،111 - آزمون، 90 - زبان انگلیسی، 60 - شیمی )2(60 - زبان 
فارسی، 58 - دینی، 57 - حسابان، 55 - عربی، 55 - فیزیک )3(، 46 - شیمی )3(، 45 - 
کنکور، 44 - شیمی، 43 - سایر فعالیت ها، 41 - دینی )3(، 39 - دینی )4(، 37 - دینی )2(، 
35 - فیزیک، 32 - هندسه )2(، 32 - ادبیات )4(، 29 - ادبیات )2(، 29 - هندسه )1(، 26 
- ادبیات )3(، 20 - فیزیک )2(، 20 - فیزیک )1(، 17 - عربی )2(، 15 - ریاضی،14 - زبان 
انگلیسی )4(، 13 - ریاضی )2(، 9 - عربی )3(، 8 - جبر و احتمال، 7 - بررسی آزمون، 2 - 

آمار، 2 - هندسه، 2 - زبان انگلیسی )3(، 1
درس های  به  مربوط  مطالعه  ساعت های  بیشترین  می شود  مالحظه  که  همان گونه 
دوره ی پیش دانشگاهی است؛ این بدان دلیل است که داوطلب درس های پایه )دوم 
و سوم( را در تابستان سال سوم جمع بندی کرده بود و در طول سال تحصیلی بیشتر به 
تکرار و تمرین درس های پایه می پرداخته است. همچنین بین ساعت های مطالعه ی درس ها و 
اهمیت آن ها در آزمون سراسری تا حدود زیادی هماهنگی وجود داشته است. بر این اساس جمع 
ساعت مطالعه ی مفید داوطلب از یک مهرماه 1393 تا 15 خرداد 1394، 1980 ساعت بوده است!

4-9- میانگین زمان نوبت های مطالعاتی بر مبنای دقیقه
ازجمله سؤال هایی که از سوی داوطلبان آزمون سراسری مطرح می شود این است که در هر نوبت 
مطالعه چند دقیقه مطالعه کنیم؟! سیف )1389( معتقد است که در جریان مطالعه: »بیش از یک 
ساعت مطالعه کار آیی کاهش می یابد«14  بررسی دفتر برنامه ریزی درسی رتبه ی 5 کشور نشان 
می دهد که میانگین زمان مطالعه ی ایشان در اغلب درس ها زیر 60 دقیقه بوده است. جدول شماره 

5 میانگین زمان مطالعه در درس های مختلف را نشان می دهد:

همان گونه که در جدول شماره 5 مشاهده می شود میانگین زمان نوبت های مطالعاتی در درس های 
مختلف حداقل 20 دقیقه و حداکثر 64 دقیقه بوده است. بیشترین میانگین نوبت مطالعه مربوط 
به درس ریاضی با 64 دقیقه و کمترین آن مربوط به درس زبان انگلیسی )3( با 20 دقیقه است. 
میانگین زمان مطالعه ی داوطلب در اغلب درس ها زیر 60 دقیقه بوده است. در فایل اکسل میزان 

دقیق واحدهای مطالعاتی در هر درس در کل برنامه می توانید مشاهده نمایید.
4-10- پرسش و پاسخ با امیر حسینی درباره ی برنامه ی مطالعاتی

سؤال: منظورتان از جلسه در درس های مختلف چیست؟ مثاًل ردیف 101 )فایل اکسل(، اتمام 
جلسه 4؟

جواب: توی کتاب خوش خوان هر فصل رو قسمت کرده به چند جلسه، این برای درس هایی 
هست که خوش خوان خوندم.

سؤال: چرا از حدود اسفند به بعد موضوع مطالعه و عنوان دقیق درس را ننوشته اید؟ فقط 
عنوان درس و دقیقه را نوشته اید؟

گاهی  و  داشت  مرور  حالت  درس ها  اکثر  بود  تمام شده  مدرسه  که  خاطر  این  به  جواب: 
اوقات چند مطلب را می خوندم.

سؤال: در برخی موارد به خصوص بعد از عید درس هایی مثل ادبیات، دینی، زبان عربی، 
شیمی و ... ننوشته اید که کدام پایه چرا؟

جواب: به خاطر اینکه در این مواقع در سؤاالت فقط از یک کتاب طرح می شد مثاًل آزمون 
جامع پیش 1 که دیگر پایه نمی خوندم.

سؤال: منظور از »آزمون« بعد از عید چیست؟ مثاًل ردیف 115 روز 25 دی؟
جواب: سؤاالت عمومی رشته های دیگر هست که توی تایم می زدم.

سؤال: در بعضی روزها یک درس دو بار خوانده اید؟ چرا؟ برای تنوع یا ...؟
جواب: این مواقعی است که وقت اضافی می آوردم و معموالً منابع فرعی رو می زدم.

قبل  سال های  کنکور  ننوشته اید؟  گزارشی  هیچ  می کرده اید  چه کار  آخر  هفته  سؤال: 
می زدید یا ...؟

و  کوزه گری(  فوت  )به قول معروف  تمرکز  و  استراحت  اکثراً  آخر  هفته  خیر  جواب: 
نمی خواستم افت ساعت مطالعه برام استرس ایجاد کنه.

5- نتیجه گیری و پیشنهادها:
5-1 برنامه ریزی درسی، یکی از ارکان موفقیت تحصیلی است و امیرحسینی این کار را به نحو 
شایسته انجام داده است. نوشتن گزارش های دقیق از ویژگی ها مهم این برنامه ریزی بوده است؛ 
ثبت گزارش های دقیق انگیزاننده است و عالوه بر نشان دادن سرعت مطالعه وضعیت مطالعه ی فرد 
را در هر درس نشان می دهد؛ بنابراین به داوطلبان آزمون سراسری و دانش آموزان سایر پایه ها 
پیشنهاد می شود روش های درست برنامه ریزی را یاد بگیرند و بر اساس برنامه تکالیف خود را 

انجام دهند.
 5-2- در برنامه ریزی درسی، سه مرحله ی مهم یادگیری یعنی درک و فهم مطلب، تکرار و تمرین 
و آزمودن )تست( بایستی موردتوجه قرار گیرد. امیر حسینی در برنامه ی درسی خود به هر سه 
موضوع توجه داشته است؛ درک و فهم مطالب درسی باعث یادگیری عمیق می شود؛ تکرار و 
یادگیری و  میزان  باعث مشخص شدن  یادگیری می شود و آزمون )تست(  تثبیت  باعث  تمرین 
شناسایی نقاط ضعف و قوت فرد می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود داوطلبان آزمون سراسری و 

دانش آموزان سایر پایه این روش علمی را مبنای برنامه ریزی خویش قرار دهند.
این روش کار باعث می شود که دانش آموز از امتحان واهمه ای نداشته باشد و همیشه آماده باشد. 
در 4 خرداد 1394 یعنی یک روز قبل از امتحانی نهایِی درس حساب دیفرانسیل، امیر حسینی 
درس  مطالعه ی  به  ربع  و  ساعت   3 مقدار  این  از  است؛  داشته  مفید  مطالعه ی  ربع  و  ساعت   12
حساب و دیفرانسیل اختصاص داده و 9 ساعت دیگر، 8 عنوان درسی مختلف را خوانده است! 
و جالب اینکه در این درس که به صورت نهایی هم برگزارشده است نمره 20 کسب کرده است. 

)قابل مشاهده در فایل اکسل(
موفقیت  عوامل  دیگر  از  آن  به  رسیدن  برای  قوی  انگیزه ی  و  پشتکار  و  هدف  داشتن   -3-5
تحصیلی است؛ رتبه ی 5 کشوری از یک مهرماه 1393 تا پانزده خرداد 1394 درمجموع 1980 
عنوان  در یک روز 16  مطالعاتی  عنوان های  تعداد  ماکزیمم  است؛  داشته  مفید  مطالعه ی  ساعت 
درسی بوده است؛ حداقل 10 نمونه از آزمون های سراسرِی سال های قبل را در وقت استاندارد 
برگزار کرده است؛ در روز 13 فروردین )سیزده بدر( 11 ساعت و 10 دقیقه! مطالعه کرده است 
و این گونه است که روز قبل از آزمون سراسری رتبه ی تک رقمی خود را پیش بینی 
می کند! بنابراین هر کس به دنبال موفقیت است باید هزینه ی آن را که تالش و پشتکار جدی 

است پرداخت نماید.
با آرزوی موفقیت برای آقای امیر حسینی و همه فرزندان ایران اسالمی. در پناه ایزد منان شاد 

و سربلند باشید.
رزاق خواجه زاده - مشاور تحصیلی مجتمع نمونه دولتی غزال )ابن سینا(، 

آموزش وپرورش ناحیه ی یک شیراز
 آبان 1394

منابع :
1- توکلی، حسین، 1391، خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 91030805230، دوشنبه 8 خرداد 1391

2- دفترچه شماره 1 آزمون سراسری 1394 ص 1
3- سایت سازمان سنجش، کارنامه ی نتایج علمی آزمون سراسری امیر حسینی

Causal-comparative - 4
5- سرمد، زهره و همکاران. )1387( روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه چاپ شانزدهم 

ص 100
6- حسینی، امیر. )1394( دفتر برنامه ریزی، منتشرنشده، دست نویس

7- سیف، علی اکبر. )1389( روش های یادگیری و مطالعه، تهران، انتشارات دوران، ویرایش دوم ص 228
8- تا حدود اسفند در آزمون های آزمایشی یک موسسه و پس ازآن در موسسه ی دیگری شرکت می کرده و 

در هر دو هم موفق بوده است.
9- سیف، علی اکبر. )1389( روش های یادگیری و مطالعه، تهران، انتشارات دوران، ویرایش دوم ص 229

10- همان ص 139
11- همان ص 39
12- همان ص 26

13- سیف، علی اکبر. )1389( سنجش فرایند و فرآورده های یادگیری، تهران، چاپ نیل، ص 20
14- سیف، علی اکبر. )1389( روش های یادگیری و مطالعه، تهران، انتشارات دوران، ویرایش دوم ص 229

چکیده: 
این تحقیق باهدف بررسی و تجزیه وتحلیل برنامه ریزی درسی رتبه ی 5 کشوری در آزمون 
سراسری سال 1394 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک انجام شده است. داوطلب موردمطالعه 
در این تحقیق آقای امیر حسینی است که در سال تحصیلی 94-1393 در مجتمع نمونه دولتی 
تحقیق  این  انجام  برای  است.  بوده  تحصیل  به  مشغول  شیراز،  یک  ناحیه ی  )ابن سینا(  غزال 
از روش »پس رویدادی« استفاده شده و بر مبنای گزارش های ثبت شده در دفتر برنامه ریزِی 
داوطلب، به بررسی و تجزیه وتحلیل این موفقیت بزرگ پرداخته شده است. جامعه ی آماری و 
نمونه آماری در این تحقیق یکی است. هرچند بررسی یک نمونه آماری، قابل تعمیم نیست، اما 
مطالعه ی آن به جهت پیروی این نمونه ی آماری از روش های علمِی برنامه ریزی و مطالعه، 
از  پیروی  درسی،  برنامه ریزی  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های  است.  قابل توجه  و  آموزنده 
از  فردی  خالقیت های  و  قابل تحسین  پشتکار  همچنین  و  مطالعه  و  یادگیری  علمی  روش های 
عوامل اصلی موفقیت وی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که وی از یک مهرماه 1393 تا 
پانزده خرداد 1394 درمجموع 1980 ساعت مطالعه ی مفید داشته است. همچنین یافته ها نشان 
می دهد مینیمم ساعت مطالعه در یک روز، 2 ساعت؛ ماکزیمم ساعت مطالعه در یک روز، 13 
ساعت و ربع؛ و میانگین ساعت مطالعه در یک روز، حدود 7 ساعت و 45 دقیقه بوده است؛ 
همچنین مینیمم تعداد عنوان های مطالعاتی در یک روز، 3 عنوان؛ ماکزیمم تعداد عنوان های 
مطالعاتی در یک روز، 16 عنوان و میانگین تعداد عنوان های مطالعاتی در یک روز، حدود 9 

عنوان بوده است.
آزمایشی  گروه   -  5 ی  رتبه   - برنامه ریزی   - سراسری  آزمون   - حسینی  امیر  کلیدواژه ها: 

ریاضی و فیزیک
1- مقدمه:

اغلب  موردتوجه  همواره  اجتماعی  پدیده  یک  به عنوان  کنکور  همان  یا  سراسری  آزمون 
خانواده های ایرانی بوده است. در ایران »اولین کنکور در سال 48 با شرکت 47773 داوطلب 
برگزار شد، البته تا پیش ازاین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به صورت جداگانه دانشجو 
می پذیرفتند.«1  از آن سال تاکنون نیز در هرسال یک بار سازمان سنجش  و آموزش کشور 
که مسئول برگزاری آزمون سراسری است این آزمون را برگزار می نماید. هدف از برگزاری 
رشته های  در  پذیرفته شدگان  مناسب  توزیع  افراد،  شایسته ترین  »انتخاب  سراسری  آزمون 
به  داوطلبان  هدایت  شرکت کنندگان،  براي  مناسب  شرایط  ایجاد  کشور،  موردنیاز  تحصیلي 

رشته های تحصیلي و تخصیص امکانات آموزش عالي به افراد مستعد«2  می باشد.
موفق شوند؛  آزمون سراسری  در  فرزندانشان  هستند که  ایرانی عالقه مند  خانواده های  اغلب 
زیرا عالوه بر کسب علم، امیدوارند که تحصیل در دانشگاه یک موقعیت اجتماعی و شغلی هم 

برای آن ها ایجاد نماید.
2- بیان مسئله:

در آزمـون سراسـری سـال 1394، در گروه آزمایشـی ریاضی و فیزیک، تعـداد 167825 نفر 
شـرکت داشـته اند کـه از ایـن تعـداد 54440 نفـر از شـرکت کنندگان، داوطلبـان سـهمیه ی 
منطقـه ی 1 بوده انـد.3و امیـر حسـینی در ایـن آزمـون در سـهمیه ی منطقـه ی 1 در بیـن 
54440 نفـر رتبـه ی 3 و در بیـن همـه ی شـرکت کنندگان یعنـی 167825 نفر موفق به کسـب 

رتبه ی 5 شـده اسـت.
در ایـن آزمـون داوطلبـان گـروه آزمایشـی ریاضی و فیزیک می بایسـت در مـدت 250 دقیقه 
بـه 235 سـؤال پاسـخ دهنـد کـه از ایـن تعـداد 100 سـؤال به درس هـای عمومی و 135 سـؤال 
بـه درس هـای اختصاصـی، مربـوط بـوده و آزمـون نیـز به صـورت چهارگزینه ای برگزارشـده 

است.
هستند  آن  پی  در  سراسری  آزمون  دست اندرکاران  سایر  و  خانواده ها  داوطلبان،  از  بسیاری 
که بدانند راه موفقیت در آزمون سراسری چیست؟ افراد موفق چه برنامه هایی داشته اند؟! و 
چگونه کار می کرده اند؟ به همین جهت آشنایی و آگاهی از تجارب افرادی که در آزمون 
قرار گیرد؛  ارزشمند مورداستفاده  تجربه ی  به عنوان یک  سراسری موفق شده اند، می تواند 
به ویژه آنکه این برنامه ریزی درسی با مبانی نظرِی یادگیری، مطالعه و برنامه ریزی منطبق باشد؛ 

و این تحقیق در پی پاسخ به پرسش های فوق است.
در همین جا الزم می دانم سپاس ویژه ی خود را از همراهی و همکاری جناب آقای امیر حسینی 
پور و داود  آقایان جالل غالمحسین  استادان گرامی،  راهنمایی های  از  دارم و همچنین  اعالم 

ابراهیمی تشکر نمایم.

3- روش تحقیق و جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطالعات:
پس  »روش های  است.  استفاده شده  رویدادی4  پس  تحقیق  روش  از  تحقیق  این  انجام  برای 
رویدادی به تحقیقاتی اطالق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی 
علل احتمالی وقوع آن می پردازد«5 روش جمع آوری اطالعات برای این تحقیق، گزارش هایی 
است که در دفتر برنامه ریزی6 داوطلب به صورت روزانه و دقیق ثبت شده است؛ عالوه بر این 
در مصاحبه با داوطلب و پرسش و پاسخ با ایشان برخی اطالعات دیگر جمع آوری شده است. در 
این تحقیق از آمار توصیفی و از شاخص های آماری تعداد، میانگین، درصد، مینیمم، ماکزیمم 
همراه با رسم نمودار و جدول استفاده شده است. گزارش های داوطلب به ترتیب خاصی شامل 

2275 ردیف! در نرم افزار اکسل واردشده و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
4- تجزیه وتحلیل اطالعات و یافته ها:

4-1- مشخصات داوطلب:
نام: امیر

نام خانوادگی: حسینی
سهمیه: منطقه 1

نام آموزشگاه: مجتمع آموزشی و فرهنگی نمونه دولتی غزال )ابن سینا(
آموزش وپرورش ناحیه ی یک شیراز، استان فارس

معدل کتبی نهایی سوم: 19.74
معدل کل پیش دانشگاهی: 19.80

سال تحصیل در پیش دانشگاهی: 1393-94
سال شرکت و پذیرش در آزمون سراسری: خرداد 1394

رشته و دانشگاه پذیرفته شده: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
4-2- کارنامه ی آزمون سراسری:

همان گونه که در جدول شماره 1 مالحظه می شود رتبه ی داوطلب در سهمیه بین 54446 نفر 
در تمام زیرگروه ها، 3 و رتبه کشوري )بدون سهمیه( بین 167868 نفر در تمام زیرگروه ها 5 
می باشد. نمره کل داوطلب در زیرگروه یک 12127 در زیرگروه دو 12170 و در زیرگروه 

سه 12131 بوده است. همچنین سوابق تحصیلی به میزان 25% قطعی تأثیر داده شده است.
عربی زبان     %  90.7 فارسی  ادبیات  و  زبان  سراسری:  آزمون  در  کسب شده   درصدهای 
    % %   ریاضیات 82.5  %   زبان خارجی 94.7  %   فرهنگ و معارف اسالمی 100   100 

فیزیک 94.9 % شیمی 88.6 %
4-3- روش و مبنای تنظیم برنامه ی درسی:

داشتن برنامه ی مطالعاتی باعث می شود »تا از پیش کارها را منظم کنید و به موقع هر کاری 
را انجام دهید و از نگرانی های بی موقع شما کاسته شود«7 . تنظیم برنامه ی درسی و نوشتن 
گزارش های دقیق از مهم ترین ویژگی های داوطلِب موردمطالعه بوده است. بر اساس پرسش های 
شفاهی و همچنین با استناد به گزارش های ثبت شده، برنامه ریزی درسی به روش همگام با دبیر، 
همراه با »موسسه« و خالقیت های فردی انجام شده است. بدین معنی که برای درس هایی که 
داوطلب کالس داشته همراه با دبیر، درس هرروز در همان روز یا در طول هفته خوانده می شده 
و سپس بر اساس برنامه ی موسسه ای8 که در آزمون های آزمایشی آن شرکت می نموده، مطابق 
پیش بینی  برای همه ی درس ها  را  برنامه ی خود  از آن  بیشتر  بندی موسسه و حتی  محدوده 
می کرده است. در تنظیم برنامه در اوایل کار وقت پیشنهادی و ارزیابی روزانه نیز ثبت می شده 

جدول شماره  )1( : کارنامه داوطلب: وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه

3 2 1 رتبه و نمره کل /زیرگروه ردیف

%25 %25 %25 میزان تأثیر سوابق تحصیلي 1

3 3 3 رتبه در سهمیه بین 54446 نفر 2

5 5 5  رتبه کشوري )بدون سهمیه( بین
167868 نفر 3

12131 12170 12127 نمره کل نهایي 4

جدول شماره 5 : میانگین زمان نوبت های مطالعه در درس های مختلف )به دقیقه( 
دقیقهنام درسدقیقهنام درسدقیقهنام درس
46هندسه 381زبان انگلیسی53ادبیات

44هندسه 202زبان انگلیسی 543ادبیات 2
58هندسه31زبان انگلیسی 464ادبیات 3
50فیزیک پیش62دیفرانسیل45ادبیات 4

31فیزیک 561حسابان41زبان فارسی
41فیزیک 402ریاضی 602دینی

45فیزیک 643ریاضی53دینی 2
52فیزیک59گسسته44دینی 3
55شیمی پیش36جبر53دینی 4
46شیمی 292آمار35عربی

53شیمی 503هندسه تحلیلی37عربی 2
62شیمی41عربی 3

بررسی و تجزیه  و تحلیل برنامه ریزی درسی رتبه ی 5 کشوری در آزمون سراسری1394 
در گروه آزمایشی ریـاضی و فیزیـک

رزاق خواجه زاده )) مراسم تجلیل از امیر حسینی با حضور مدیر کل آموزش وپرورش فارس، ریاست آموزش و پرورش

 ناحیه یک شیراز،مدیر، معاونین و کارکنان آموزشگاه و اولیای دانش آموزان ((

 در این مراسم از سوی خیر و موسس مجتمع نمونه دولتی غزال، جناب آقای حاج رضا ابراهیمی
 مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان جایزه به آقای امیر حسینی اهداء گردید.
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روزنامه
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