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  چكيده

 اوج به هنگامي ادبيات كه باشيم قائل اين به و بدانيم انسان هنرپرور و هنرجو فطرت زاييده را ادبيات اگر

 اين به بالتبع باشد، همراه آن آفريننده سوي از دروني تعهد يك با ظاهري هنر اين كه رسد مي زيبايي و هنر

 در و باشد دروني تعهد اين دهنده انتقال كه است اي گونه ادبيات، نوع ترين عالي كه رسيد يمخواه نتيجه

 لذت، اين همانا كه كند ايجاد لغوي و ظاهري هاي هارموني از لذت تاثير از تر ژرف و واالتر تاثيري مخاطب

  .است مخاطب روحي و فكري دگرگوني و تنبه زاييده كه است لذتي

 تربيت و تعليم يعني متعالي دستاوردهاي اين به كه است ادبيات هنگامي ادبيات فتگ بايد حقيقت در

 ادبيات ترين غني از يكي عنوان به نيز ما سرزمين كالسيك ادبيات شك بي و باشد رسيده نسلها و جوامع

 ما ياتادب همه در تربيت و تعليم روح بنگريم موضوع به تر وسيع اگر و است برخوردار ويژگي اين از ملل

 ما گفته مصداق شناسيم مي تعليمي ادبيات حوزه آن در ما كه متوني تنها كه نيست اينگونه و شده گسترده

 بر تعليمي تاثير نهايت در احساسي و عاشقانه همچون ادبي ژانرهاي ديگر در نيز متون ساير بلكه باشد،

 مطرح حماسي شاهكار يك عنوان به كه را فردوسي شاهنامه توان مي آيا مثال عنوان به. گذارند مي مخاطب

 .است منفي پاسخ قطعاً بدانيم؟ تربيتي و تعليمي ارزشهاي فاقد است

بر اين اساس اينجانب ........................... تصميم گرفتم اقدام پژوهي خود را روي اين نكته متمركز نمايم كه 

سي تجلي يافته اند در فكر و ذهن دانش آموزان چگونه مي توانم ارزش هاي اخالقي را كه در ادبيات فار

 بسط و گسترش دهم؟
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  مقدمه

 وماندگار بيدار هميشه زبان وپاسداشت وشرافت حيثيت از بهانه اين به تا است خوبي در پژوهش ذيل فرصت

 و شده فارسي زبان خصوص به و انساني علوم به كه را هايي لطفي كم نقد، به ودست بگوييم سخن فارســي

 - علمي مختلف هاي درنشست. گرديم نمي تعصب گرد هرگز و نيست سراغراق بر سخن. برشماريم شود، مي

 امتحان بوته در كه است ركن نوبت امروز. ايم گزارده را حقشان هم وشايد ايم داده بها را ها برگ و شاخ ادبي،

 هستند چيزهايي اظهارنظرها، و ها چالشها، موفقيت كردارها،. شود بازشناخته ها، ناخالصي و ها خالصي و رود

 از دور به تا، خواهند مي فارسي وادب زبان حريم پاسداران و انديشه و قلم صاحبان و سـخن اربابان امروز، كه

   .كنند بررسي و بازكاوند ورزي، غرض

 فخر گر بيان كه است ما زيستي جغرافياي در اصيل شخصيت نشان و شريف شناسنامه فارسي، مادري زبان

 فراخناي در ما كهن سابقه و تمدن و ادبيان و ادبيات فرهيختگي و پويايي بستگي، دل تجميع يگانگي، و

 و پيشكسوتان فرساي جان هاي تالش و مصائب و ها سختي تحمل و ها دل خون با كه است، تاريخ

 گران اي وديعه و ميراث عنوان به خاقاني و نظامي حافظ، سعدي، موالنا، همچون ادب عرصه پيشقراوالن

 گونه به و اصالت و ماهيت حفظ با را مرواريدگونه امانت اين داريم وظيفه نيز ما كه شده سپرده ما به سنگ

  .سازيم آگاه جاودان ميراث اين از صيانت و پاسداشت خصوص در را آنان و بسپاريم آيندگان به مطلوب اي
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 و حراست به موظف هاي دستگاه و متوليان از برخي هاي توجهي بي و سستي و اهمال جهت به امروزه

 هايي دقت عدم و سو يك از فارسي زبان اصيل حياتي شريان و جايگاه و مايه بن و ريشه نگهداري و صيانت

 -علمي اصول در احساس و قاعده رعايت بدون كه هايي متن و خورد مي گوش به برخي بيان در كه

 واژه دغدغه بدون و راحت خيلي ها بعضي كه است رسيده يجاي به كارش آيد مي چشم به زبان كاربردي

 واژه نوشتاري، و آوايي و تصويري هاي مجموعه در و كنند مي جاري ها زبان سر بر نادرست و بيگانه هاي

 و فاخر كلمات جايگزين را بيگانه ادبيات از ملهم گاهي حتي و قاعده بدون و غيرمعمول و نامأنوس هاي

  .اند كرده يفارس زبان آهنگ خوش

  بيان مسئله

 امكان انسانيت، بازسازي جهـان، تـوصيف و تبيين ازجمله دارد؛ بسياري هاي نقش فارسي ادبيات

 ترين مهم ادبيات، و زبان اما. بخشي لـذت و ها ارزش ترويج و تبليغ اخالق، تهذيب و پرورش گري، آفرينش

 اي آيينه. است اخالقي و اجتماعي حوادث بزرگ آزمايشگاه ادبيات. هستند تجربه و انديشه انتقال وسيله

 چراغ ادبيات. است نمايان ازآن ها ملت تاريخي و اجتماعي فرهنگي، مدهاي و جرز كه نماي تمام است

  )3  : 1381 حديدي،. ك.ر. (رود مي شمار به ها انسان راهنماي

  .زدايـد مي آن از  را ها اجوانمردين و ها نامردمي زنگار و دهد مي راجال آينه اين كند؟ مي چه ادبيات حال

 يكي ،»اخالقيات: « اخالق تهذيب و ادبيات.سازند آينه همگي ما عرفاني و اجتماعي اخالقي، ادبيات

 آن به تعليمي ادب. دارد تعليمي ادب در ريشه بحث، اين. است فارسـي ادب در گسترده و مهم ازموضوعات

 آثار كنار در هم ما ديني هاي كتاب. آيند مي وجود به تربيت و تعليم جهت به كه شود مي اطالق ادبي نوع

 و است سازي انسان كتاب قرآن،. روند مي شمار به اخالقيات ارزشمند هاي گنجينه از يكي عنوان به اخالقي،

 حضرت اسالم، مكتب گذار پايه و ما ديني بزرگان قصار كلمات. است اجتماعي و اخالقي اندرزهاي و سراسرپند

 ها روشنايي اين همـه. اند حقيقت و صداقت راهبر و هدايت چراغ  همگي ،)ع(علي موال البالغه نهج و رسول
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: خـوانيم مي »صبر« درباره قرآن در: شود مي اكتفا نمونه يك به. است نهفته هم ما ادبيات عمق در جاودان،

 در را مضمون همين مولوي  )45 آيه ره،بق سوره.» (الخاشعين االعلي لكبيره انها و الصلوه و بالصبر استعينوا«

  :كه كند مي معرفي كيميايي صورت به روان و نرم زباني با مثنوي

      نديد آدم همچوصبر، كيميايي              آفريد حق كيميا هزاران صد         

  )1856 بيت دوم، دفتر ،1369 مولوي،(

 و اعتباري بي«باره در فراوان موال، البالغه نهج و درقرآن. كند مي فرق زبان. است يكي دو هر رسالت پس

 لعب الدنيا الحيوه انمـا اعلموا: «درقرآن ازجمله. است رفته سخن »بوقلمون وعالم دون دنياي اين بودن پست

 آيه حديد، سورة.» (الغرور متاع اال الدنيا الحيوه وما...  واالوالد االموال في تكاثر و بينكم تفاخر و لهووزينه و

 بالفناء تحفز فهي حذّآء، ادبرت و وتنكرمعروفها بانقضاء، وآذنت قدتصرمت الدنيا: «البالغه نهج در و) 20

  )52 خطبه البالغه، نهج( »…صفوا ماكان منها وكدر حلوا، ماكان امرّمنها وقد جيرانها، بالموت وتحدو سكّانها

  :است كرده بيان گونه اين را،حافظ مضمون همين

  بندي؟ مي چه همت او در پرسي؟ مي چه او زمهر         نيست جبلّت در ترحم را نارع پير جهان    

  فكندي اهل نا بر كه همت سايه آن دريغ     ؟ تاكي استخوان قدر،حرص عالي تو چون همايي

  )حافظ(

 مهه توجه نامند مي »عجم قرآن« دليل سه به را شاهنامه. دارد تفاوت زبان تنها. است يكي محتوا و مضمون

 آسماني كتاب درقرآن،  )122: 1368 صفا،. (جويي وآرمان گرايي آرمان و آن وبالغت فصاحت  آن، به ايرانيان

 به ورود و شايسته كردار و اخالق پاكي و نفس تزكيه هاي راه ترين راست. شود مي ديده اصل سه اين نيز ما

 سالم جامعه آري،. مدعاست براين دليل حجرات سوره. است شده نمايان خوبي به كريم درقرآن فاضله مدينه
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 قرآن. ديگر زشت صفات از بسياري و دروغ كبر، حسد، بخل، جهل، از دور: دارد پاكيـزه و سالم اخالق به نياز

 كتاب در خداوند. است »ناكـــجاآباد« همان دنبال به هم فارسي ادبيات. گويند مي را ها همين البالغه ونهج

: كند مي ياد بدي به ها زشتي اين به گروندگان از و است داشته برحذر صفات اين از را آدمي همواره خود،

 تواناي گويندگان و شاعران). 23 آيه نحل سوره( »المستكبرين اليحب انه يعلنون ما و مايسرون يعلم اهللا ان«

 انسان و ريساال شايسته بــه را خود خوانندگان پيوسته اهللا، رسول سنت و كريم قرآن از تاسي با مـا

 داريم سراغ »تعليمي ادب« عنوان تحت را بيشماري اجتماعي و اخالقي مضامين و اند كرده دعوت مـداري

 حضرت قصار كلمات و  الهـي آيات زيبايي به ابيات اين آيا. است زيباتر و گيراتر يكي ازآن يكي اين كه

 ابيات اين گذارند، مي مقدس هاي ابكت آن كه تأثيري همان آيا نيست؟ موال البالغه نهج و) ص(رسول

   بگذارد؟ تواند نمي

  اهميت موضوع :

 آثاري البالغه، نهج و قرآن كنار در هايمان، بزرگ پدر و گذشتگان هاي كتاب همانطور كه مي دانيم درگنجينه

. نيمك مـي مشاهده را غيره و دمنه و كليله بــوستان، و گلستان شاهنامه، سعدي، كليات حافظ، ديوان چون

  .است نبوده البالغه نهج و قرآن كمتراز سنگ، گران آثار اين به آنان هاي بستگي دل

 شاعر مصدق حميد. است واقف مضاميني چنين به نيز امروز نسل. نيست ديروز به مربوط مباحث اين

 شده انانس ذلت و خواري باعث چگونه ماديات كه بيند مي. است درد با. است نسل همين به مربوط امروزين،

  :زند مي فرياد جهت اين از. است

 ويران آبادي در كه/ نكرد فكر كس هيچ/ است پوشانده كين هرزه علف/ را دلها مزرعه همه كه دريغا  اي... «

 چرا كه/ نكرد فكر كسي و/ نيست سيمان چرا كه/ اند برداشته بانگ/ شهر مردم همه و/ نيست ديگرنان شده

  ).218 : 1384 مصدق،( »نيست ارزان چيز هيچ/ غيرازانسان به كه/ است شده زماني و/ نيست ايمان
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 حقيقت آن وشيفتگان عاشقان زبان بر باري حضرت صفت و اسم يك و هزار ،»كبير جوشن« شريف دعاي در

  . گردد مي جاري مطلق

 امشر و روح آرامــش مايه همگي  وبوم، مرز اين گويندگان از بسياري و حافظ سعدي، مولوي، هاي غزل

. متخيل و عاطفــي واال، اسلوب داراي زيبا، است هنري. است »هنركالمي« ادبيات كه است آمده. است جـان

 عنوان به كه رسد، مي خود اوج به زيبايي اين زماني. است كرده جمع خود دور به را زيبايي زيباست، چـون

 و مـولوي و سعدي هاي غزل جاوداني و مانايي رمز مگر. گردد جمع رسا صداي و موسيقي با غزل يك مثال

 جز چيزي روح آيا. است شاداب و تازه و تر هنوز ها قرن گذشت از بعد هست؟ ديگري چيز اين جز حافظ

 براي بيكاري، ساعت يا و هنگام شب كند، مي طبابت شب تا صبح از كه ام ديده را پزشك خواهد؟ مي ايـن

 همين به.كند مي در به مثنوي با را اش خستگي كند، مي قضاوت وكيل. شود مي حافظ مـأنوس خستگي، رفع

  .شود مي ديده نيز بزرگان اين ديوان ها، رشته همه تخصصي هاي كتاب كنار در جهت

 عبداهللا خواحه را نظريـه همين. است آمده البالغه نهج و قرآن در فراوان ،»القلوب تطــمئن ذكراهللا به اال «

 او پيغام و است روح راحت او نام كه خداي آن نام به: «است كرده بيان هگون اين خود مناجات در انصـاري

 او مهر و است مجروح دل مرهم او ذكر و است صبوح را مومنان صباح، وقت در او سالم و است فتوح مفتاح

  )25 : 1370 شريعت،( »است نوح كشتي را بالنشينان

 قصيده يك يا و دمنه و كليله گلستان، از بند يك يا و غزل، يك شنيدن از چگونه كه ام شنيده بارها، و بارها

 پس مهندسي و فني رشته دانشجوي كه زماني. درخشد مي دانشجويان چشمان در شادي برق سعدي، از

 ماللت و خستگي كه است وقت آن آيد، مي فارسي درس پاي به خود، فني و خشك دروس در ازخستگي

  .كند مي فراموش را خود

  پيشينه تحقيق :
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 نخست ي هزاره به كم دست زبان اين تاريخ. است جهان زنده هاي زبان دارترين پيشينه از يكي فارسي زبان

 ششم سده به مربوط باستان پارسيِ زبان از آمده دست به هاي كتيبه نخستين و گردد مي باز ميالد از پيش

 پوياي حركت به همواره رسي،فا زبان تاكنون، هنگام آن از)  Skjaervo 2002:13 . (است ميالد از پيش

 كه است هايي زبان معدود از فارسي زبان. است كرده گذر سالمت به مختلف رخدادهاي از و داده ادامه خود

 گذشت از بعد امروز مثال، عنوان به كه روست اين از. گذرد مي هزاره يك از بيش آن رسيدن تكامل به از

 درك و بخوانند را او اشعار توانند مي زبانان فارسي اغلب ،) ق.ه329 م(  رودكي درگذشت از سال صد و هزار

 ساير متخصصان، جز به كه اند شده دگرگوني دچار چنان آن مدت اين در ها زبان اغلب كه صورتي در. كنند

 ادبيات و زبان حقيقت در)  223: 1376 كزازي،. ( عاجزند قديمي متون درك و خواندن از ها آن گويشوران

 از فرهنگي، ميراث مظاهر ساير مانند بايد كه است ايرانيان فرهنگي هاي ميراث ترين بها گران زا يكي فارسي

 ايران در اسالم ظهور از پس شود، مي خوانده»  دري فارسي«  كه امروزي، فارسيِ زبان. شود محافظت آن

 به توجه. است بوده گردي نسل به نسلي از اسالمي تمدن و فرهنگ انتقال بستر ابتدا از و كرده، پيدا شكل

  .نمايد تقويت شدن جهاني فرايند سير در را ما موضع تواند مي جهاني تعامالت عرصه در زبان، پيشينه

  غنا

 ادبيات كه نحوي به است؛ دارا جهان زنده هاي زبان بين در را ها ادبيات ترين غني از يكي فارسي زبان

 لحاظ از هم غنا اين)  Arberry,1953:200. ( اند واندهخ بشريت هاي ادبيات ترين عظيم از يكي را فارسي

 فارسي، زبان به شده توليد ادبي متون حجم كمي نظر از. است توجه قابل بسيار كيفي لحاظ از هم و كمي

 سلسله آغاز تا هجري سوم قرن در فارسي شعر آغاز از كه نحوي به. باالست بسيار آن، گويشوران نسبت به

 محمود سلطان دربار در كه شده گفته و رسيده ما دست به زيادي بسيار شاعران آثار)  ق.ه907(  صفويه

 Bosworth,1998: 114 )، ( Rypka et. ( است داشته وجود شاعر چهارصد از بيش تنهايي به غزنوي

al.1968  .(تنها مردم، عموم ميان آن يابي راه و صفوي، دوره در دربار، از ادبيات و شعر شدن خارج از پس 
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 ها تذكره در توانيم مي را زبان فارسي شاعر هزار از بيش نشان و نام)  ق.ه1135 - 907(  صفويه دوره در

 كمي لحاظ از فارسي ادبيات غناي).  1361 نصرآبادي،. ( است رسيده ما دست به آثارشان كه كنيم مشاهده

 مجموع بيت، هزار شصت به نزديك خود فردوسي ي شاهنامه بگيريم نظر در كه شود مي آشكار بيشتر وقتي

. است بيت هزار شصت از بيش مجموعاً موالنا غزليات و معنوي مثنوي و بيت هزار صد از بيش عطار اشعار

 كه شاعري هزار ميان از بدانيم است كافي و كند مي صدق نيز متأخر شاعران درباره ادبيات عظيم حجم اين

 بيت هزار بيست و صد از بيش تنهايي، به تبريزي، صائب ديوان ،است باقي ها آن نشان و نام صفوي عصر در

 آثار امروزه. است توجه قابل بسيار نيز كيفي لحاظ از فارسي ادبيات و زبان غناي)  1338 صفا،. ( دارد

 از بسياري ادبيات بر و هستند برخوردار جهاني محبوبيتي و شهرت از حافظ و موالنا سعدي، خيام، فردوسي،

 ادبي غناي اين كه است بديهي. شد خواهد اشاره بيشتر جنبه اين به ادامه در كه اند؛ بوده تأثيرگذار كشورها

  .است برخوردار فرهنگي تبادالت عرصه در بااليي بسيار اهميت از

  توصيف وضع موجود: 

سال سابقه خدمت در  …بنده حدودهستم.  …شهرستان  …دوره  .…آموزشگاه  ..…دبير  .…اينجانب 

پس از گذشت چند   مشغول تدريس هستم...............موزش و پرورش دارم و هم اكنون در اين آموزشگاه آ

ادبيات در مورد  اندر باره ي نظرش آنهااز وقتي در يكي از كالس هاي پايه اول جلسه از آغاز سال تحصيلي 

ارسي همانند يك درس حفظي ف ادبياتنه گفتند به دليل اينكه همواره روي درس امتاسفپرسيدم؛  فارسي

 كسب درس عنوان به كه فارسي درس قضاوت مي كرده اند تاكنون موفق به فهم دقيق اين درس نشده اند.

 نگارشي، زياد محتواي و مطالب داراي است، شده گنجانده آموزان دانش درسي برنامه در زباني هاي مهارت

كه مهمترين آن عدم پرداختن به  دارد هايي رسايينا يكسري من نظر از كه است....  و آموزشي و دستوري

 باشد، مي كتاب خود مطالب به مربوط كه ها اين بر عالوه هدف غايي و نهايي اين درس مهم مي باشد .

 كتاب بودن نارسا به كه ندارند را پيشرفته صورت به آموزش با كامل آشنايي و الزم تحصيالت دبيران بيشتر
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 مغايرت از يكي اين و نيستند كاربردي روزمره زندگي در كتاب هاي آموزش تربيش چنين هم و افزايد مي

 وجود با حال. است شده اشاره آن به اصلي متن در چنانكه است، پرورش و آموزش اهداف با كتاب كلي هاي

 و رسمي زبان فارسي، زبان كه آنجايي از. كوشيد زندگي در آن كردن تر كاربردي چه هر در بايد اينها همه

 گذار تاثير كشور در آن ترويج در تواند مي ديگر نهاد هر از بيش كه هايي نهاد از يكي و ماست كشور ملي

بنده با توجه به نقش ادبيات فارسي در بحث اخالقيات و اصول . و اخالق را در دانش آموزان بسط دهد باشد،

موضوع عالقه مند نموده و اخالقيات  اخالقي تصميم گرفتم دانش آموزان اين كالس را هر چه بيشتر به اين

  و اصول اخالقي را در اين مبحث بسط دهم.

  : 1شواهد   گرد آوريِ اطالعات ؛ 

 زانهنگامي كه به طور قطع و يقين مشكل را احساس كردم پرسش و پاسخهايي در كالس با دانش آمو 

براي  آنها نظراتو شد  تي پرسيدهسواالانجام دادم.براي تهيه وتكميل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان 

متاسفانه دانش آموزان درباره نقش ادبيات نمونه درجدول فراواني مربوط به توزيع نمرات تنظيم گرديد. 

فارسي در بسط و گسترش اخالق چيزي نمي دانستند و فقط درس ادبيات فارسي را به عنوان يك درس 

  حفظي مي شناختند. 

  

  ش هاي آنهاگرد آوريِ اطالعات و رو    

، در درس را با جمعي از همكاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم به دانش آموزان  عدم آگاهيمسئله ي 

بحث و گفتگو پرداختيم .همه ي همكاران با عالقه ي بسيار در بحث شركت كردند و نظرات مفيدي ارايه 

ا مراجعه به مقاالت، كتاب ها و نشريات نمودند.مصاحبه اي نيز با دبيران ادبيات ساير مدارس داشتم ..ب

گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس از گفتگو هاي بسيار در زمينه ي 
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مطالب جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .   ،در فهم هدف غايي ادبياتعلل مشكالت 

كم بودن    ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان ، دبيروش تدريس مشكالتي كه در اين باره وجود داشت ،نظير ر

مورد    ساعت درسي دستور نسبت به حجم كتاب و ... فهرست گرديد . تحقيقات و مقاالتي كه در اين زمينه

  عبارتند از :   بررسي قرار گرفت

ستور از طرق كتاب دستور زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش د - 1

  مختلف انجام گيرد.

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

  همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.

 مشاهده

  آن مطالعه گرديد.  فهم هدف غايي ادبياتاز اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد  - 3

  وتحليل وتفسير داده هاتجزيه  

مي باشد كه ازعلل اصلي آن مي توان به نكات در اخالق فارسي  فهم كاربرد ادبياتمشكل اصلي، ضعف در 

  زير اشاه نمود . 

  * آسان قبول شدن دانش آموزان

  امر آموزش* همكاري كمتر اوليا در 

  * كم بودن ساعت درسي نسبت به حجم دروس

  فارسي اهميتان به * اهميت ندادن بعضي از همكار
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  متوسطه دوم* مستقل نبودن اين درس در دوره ي 

ودانش آموزان به طور مستمر ادامه  دبيراگر سعي شود اين مشكالت برداشته مي شود .اگرتالش وكوشـش 

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

  درصد بيشتري از اين مشكل حل مي شود .انشاء اهللا 

  راه حل هاي پيشنهادي 

  * اهميت دادن به اين درس .

  * تشويق وترغيب.

   دانش آموزان* دادن مسؤوليت به 

  دبير* استفاده از شيوه هاي متعدد توسط 

   دانش آموزان دادن پژوهش به* بيشتركار كردن دركالس درس به خصوص 

  زان نسبت به فهم درس ادبياتتغيير دادن نگرش دانش آمو* 

  اجراي طرح

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

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

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

  يادگيري به آنان گفته شود كه اطالعات مورد نظر را درست يادگرفته اند يا از آن لحاظ اشكاالتي دارند.
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  ج) يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگيرند.

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

ها به گفت و گو نشستم و از آنها خواستم تا حد امكان مرا در با آناخالق در ادبيات دعوت كردم و در مورد 

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

  مهم مي دانند . متوسطه دوممانند درس رياضي و زبان انگليسي و... را در دوره ي 

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

  شدم در صورت پيشرفت ، جوايزي هرچند كوچك اهدا خواهم كرد .

پژوهش ها و برو شور هايي را در زمينه اخالق در ادبيات تهيه نموده و آن را در اختيار دانش آموزان قرار 

  مينه پژوهش ها و بروشور هايي را تهيه مي نمودند.دادم. همين طور دانش آموزانم نيز در اين ز

  2گرد آوري اطالعات ،شواهد  

 ادبيات و شعر به نسبتپس از اجراي راه حل هاي مختلف و ارائه راهكار ها و روش ها بر روي دانش آموزان 

 به توان يم را  ) ملي هنر عنوان به  ( ادبيات به نسبت آنها را  بستگي دل. پيدا نمودند  خاص دلبستگي

 همواره شعرخواني كه است حدي تا فكر و ذهن دانش آموزان  در رسوخ اين. كرد مشاهده كالس  در وضوح

 تمدن و فرهنگ با فارسي ادبيات زياد بسيار آميختگي به توجه باو. از كالس درس شد. جدانشدني جزء

آنها .است شده نهادينه و ردهك نفوذ ذهن دانش آموزان  عمق در معارف اين عمالً گفت توان مي اسالمي

عالقه زيادي به مباحث ادبيات تعليمي و اخالقي پيدا كردند و همواره در زندگي خويش از آن بهره مي 

  گرفتند.

   گيرينتيجه  
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. است ساده فارسي ادبيات و زبان رشته ها، خيلي زعم به: شود مي محسوب علم يك فارسي وادبيات زبان

 و فني بسيار خود، نوع در و است علم يك فارسي، ادبيات و زبان رشته هك ام گفته سركالس در هميشه

 اعداد بايد. شود مي مرموز و پيچيده بسيار گيرد، مي قـرار اعداد بين وقتي رياضي معادله يك. است پيچيده

 يك شعر برداشت از صحيح درك. است چنين نيز فارسي ادبيات و زبان. رسيد نتيجه به تا سرگذراند راپشت

  . پذيرنيست امكان سادگي به ناشر، يك نوشته يا شاعر

 در اما. عملي ها، گرايش بعضي در و هستند اثباتي معموالً مباحث تجربي، رياضي مهندسي، هاي رشته در

 بسياري تركيبات و لغات هم باز دارد، دهخدا نامه لغت كه عظيمي حجم با. نيست چنين فارسي، ادبيات

 فعل: شود مي ذكـر نمونه چند. است نشده درج ديگر هاي فرهنگ حتي و نامه لغت اين در كه دارد وجود

 به ). 166:  1377 سعدي،( »بپوشيدمي فرزين به بخواندي كه هرشاه« گلستان عبارت ايـن در »خواندن«

 و درايت به جز برداشتي چنين. است نيامده ها فرهنگ در كه است »شطرنج بازي در دادن كش« معناي

 سطر نه فاصله به »دام پاي: «يا و. نيست ميسر ها، عبارت كردن پيش و پس و متن به كامل سلطت و فراست

 و) شود بسته بدان حيوان پاي و دسـت و سازند ريسمان از كه دامي( حقيقي معناي دو به دمنه و كليله در

 با فعل يك: ). يا185 – 186  : 1370 منشي، اهللا نصر( است رفته كار به) حيله و مكر( مجازي معناي در

 منطق از بيت اين در »خنديدن كسي در« و خنديدن بركسي: «دهد مي متقضاد معناي دو اضافه، دوحرف

  :الطير

  دار شرم تو، در نه خندد مي برتو                 نوبهار هر گل كه گل از درگذر

  )53:  1384 نيشابوري، عطار(

 تاريخ جلد سه تصحيح براي را خود بركت با عمر از سال وپنج بيست قزويني، محمد عالمه مرحوم

 دريا آن كه شود مي پيدا ولغاتي ها عبارت باز اش، علمي وسواس و وقّاد ذهن آن با. گذاشت جويني جهانگشاي
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١٦ 

 

 و راز كه باشد قرار اگر. دهند مي شرح و دريافته آنها سنجان، سخن و نقادان امروزه و كرده عبور آنها از ديده،

 اخالقي، اجتماعي، ابعاد همه فراگير و درست درك گرو در گشايش، اين شود، گشوده حافظ شعرهاي رمز

  .اوست زمان جغرافيايي وحتي تاريخي

 رفتگـي فرو آن، ميان در برداشتن گام و ناپيداست آن انتهاي كه بيكران، است دريايي فارسي، وادبيات زبان

  طلبد مي آن ژرفاي ميان در بيشتري

  : تدريس در گذار تاثير و قوت نقاط    

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

  : بيندازيم نظري موفق دبير يك هاي ويژگي  به است شايسته.آيد مي شمار به يادگيري

   رواني و جسماني سالمت از برخورداري

  تدريس مختلف هاي موقعيت در آنان گيري كار به و ستدري  نوين هاي شيوه با آشنايي

  . تدريس  مورد مطالب به علمي كامل ي احاطه

  . بودن پذير انعطاف و باري برد

  .. آموزان دانش روحي و جسمي ، فرهنگي ، اقتصادي هاي ويژگي با آشنايي

  .تشويق ابزار از مستمر ي استفاده

  .نگير يك و آموزان دانش بين نشدن قائل تبعيض -

  .والدين با صميمانه روابط ايجاد توانايي



  
  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت 

 www.asemankafinet.irفقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

١٧ 

 

  . روانشناسي علم به نسبي آگاهي وداشتن آموزان دانش شخصيت تكريم

  كالس در منطقي انضباط و نظم برقراري

  .آنان به ندادن القاب و آموزان دانش سخنان شنيدن

  . آنان با هدوستان و منطقي ي رابطه يك ايجاد و  آموزان دانش شخصي حريم به نشدن وارد

  . مناسب زمان در ها ارزشيابي انواع از استفاده

 دبير يك پاسخ بهترين) دانم نمي( اوقات بعضي. پاسخهاست همه دانستن معني به بودن دبير ، برخي نظر از

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

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

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

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

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

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

  . شود معطوف فراگيرند بايد آنچه به شان توجه

 ي احاطه هم و باشد داشته عالقه هم تدريس قابل موضوع به ستيباي دبير: موضوع به ياددهنده مندي عالقه

  علمي
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١٨ 

 

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

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

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

  

  : تدريس نوين هاي روش با آشنايي

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

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

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

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

  كنند اقدام يادگيري

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

  . پردازند مي فعاليت به و شوند مي داده شكل دبيرسوي  از

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

  . رددگ مي تر بيش بازدهي سبب و همراه دارد

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

 استفاده سواالتي از تدريس حين در مثال، براي. بدانند سهيم يادگيري در را خود آموزان كه دانش طوري

 غير يا و كالمي هاي تشويق از قيمنط پاسخ هر از پس و شوند مشاركت به مجبور آموزان نيز دانش تا  كنيم

  . شوند برخوردار كالمي
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 و اساليد و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده -:  اموزشي كمك وسايل انواع از استفاده

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

 به سپس  كنيم ارائه آموزان شدان براي را ساده مباحث ابتدا  بكوشيم:  مشكل به ساده از تكليف ارائه

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

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

 تر بيش  چه هر تفهيم و  تبيين براي  تدريس، سر سرتا رد:  دلنشين و آشنا ساده، هاي مثال از استفاده

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

  كنيم  استفاده

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

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

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

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

  . نمايد ترغيب پويندگي و ذهني فعاليت به را آنها و  وجودآمده

براي  را آنان آزمون و نمره تذكر با  توانيم مي آموزان، دانش بيشتر كردن درگير براي:  آزمون و نمره تذكر

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

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

  :كارش در پيشرفت ميزان از آموز دانش  كردن آگاه
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٢٠ 

 

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

  . بپردازد خود  منفي و ضعف  اطنق اصالح و مثبت تقويت نقاط

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

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

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

 هر اما نمايد مي تكرار بار چندين كه حال عين در را مهم مطلب يك ، باتجربه دبير يك و نشود آموزان  دانش

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

  تجلي اخالق در ادبيات فارسي

 حتي و گفتار،شنيدار نظير دروني هاي توانايي از استفاده چگونگي و خو و خلق معني لغت،به ،دراخالق

  .است فيزيكي هاي توانايي از استفاده چگونگي

 شده ياد آن از بسيار نيز كريم قرآن در و بوده توجه مورد دور بسيار هاي گذشته از كوچك نسبتاً واژه اين

 و الهي پيامبران زندگي مطالعه با.اند شده سفارش يكديگر با رفتاري خوش و نيكوكاري به مردم و است

 ترين اساسي از و آنها زندگي بعد ترين مهم اخالقي خوش كه رسيم مي نتيجه اين به نيز) ع(معصوم امامان

  .است بوده نيكو اخالق كردند، مي سفارش آن به را مردم يگانه خداي ستايش از بعد كه عواملي

 چقدر اينكه و ها انسان دوستي همنوع مقدار با اي گونه يكديگر،به با مردم برخورد گونگيچ و خوب اخالق

 در ـ دوستي نوع يعني ـ موضوع خوشبختانه،اين. شود مي قائلند،مربوط احترام او وجودي ارزش و انسان براي

 بعد هابه جامعه از ريبسيا چه اگر كه گفت يقين با توان مي و دارد اي ويژه جايگاه ما عزيز هموطنان ميان

 ساير از را آنها كه دارد اي ويژه بوي و رنگ و اخالق،مفهوم ايرانيان ميان در دهند،اما مي اهميت اخالق
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٢١ 

 

 و شاعر براي مسايل ترين مهم هميشه مختلف هاي ملت در كه دانيم مي خوبي به.كند مي جدا جهانيان

  .شود مي مطرح قوم آن ادبيات در ملت و نويسنده

 ايرانيان ادبيات مختلف هاي بخش تمامي در را خود جاي كه است مهم بسيار مسايل از يكي هم خالقيا بعد

 در را اخالقي معاني از هايي توان،رگه مي نمونه عنوان به.است كرده باز زبان فارسي خارجيان برخي حتي و

 مسئله اين به ايرانيان جهتو خود،بيانگر اين كه ديد …و حماسي فلسفي، تاريخي، داستاني، ديني، ادبيات

  .است مهم

 مشخص و زمين ايران بزرگ شاعران و نويسندگان آثار از هايي نمونه بررسي موضوع،به شدن تر روشن براي

  .پردازيم مي آنها ارزنده آثار در اخالقي معاني برخي كردن

 آوران نام زا يكي و) فرس لغت(فارسي نامه لغت نخستين گردآورنده كه توسي گرانقدر،اسدي شاعر

 ترجيح ديگري بر را خود دارند سعي و شمرند برمي را خود سخن،امتيازات طرف دو آن در كه شعري(مناظره

 كه نامه گرشاسب كتاب در كه است،چنان داشته اي ويژه توجه اخالق به اشعارش باشد،در مي) دهند

  .كرد پيدا اخالق مورد در را بسياري اشعار توان بوده،مي وي اثر مشهورترين

  است آبستـن پرخـاش به ستيـزه است اهـريـمن كار آوري ستيز

  فـراز شـو بهـتـري در سـوي تـو بـاز هست بد و نيك در هميشه

 هنرمندي با فردوسي كه است اين ايران،فردوسي حماسه خداوندگار شاهنامه،اثر ادبي شاخصه از همچنين

 اثري و آميزد در اخالقي مفاهيم با را پهلواني رهايباو و قرآني و اسالمي هاي است،آموزه توانسته تمام

  .بيافريند نو و شگرفت

  بريم نيكي دست همه كوشش به نسپـريـم بـد به را جهان تا بيـا
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٢٢ 

 

  …يادگـار بود نيكي كه بـه همان پايـدار بد و نيك همـه نبـاشد

 را ويژگي اين تمام مهارت با دادخدا فرامرزبن و است ايرانيان اخالقي هاي ويژگي از پيشگي عيار و جوانمردي

  .است كرده بيان »عيار سمك« پرفضيلت كتاب جاي جاي در

 و نكني؟ غمز كه گويند را مرد من چون.ام زاده تو از و است نام ورد سرخ مادر،مرا اي گفت جوان آن …«

 زينهار.كنم وي ندگيباشم،ب زنده تا ببينم را سمك اگر كه كردگار دادار يزدان به فرماييم؟ كار خيانت و غمز

 وجود در حرامزاده و اي كرده خيانت من پدر با كه است چنان اگر!خطاست من حق در ظن اين مادر، اي

 گواهي و كند پيدا را خود فعل ناچار.نيايد غمازي و مفسدي جز حرامزاده از كه باشد باشم،روا آمده

  »…نكند غمازي و نيايد بد كار لزادهحال از كه ام،بدان حاللزاده نه اگر و بدهد خود در حرامزادگي

  . است اخالقي كلي هاي موضوع حكمت و عبرت و پند از سرشار كه است داستاني آثار ديگر دمنه،از و كليله

. بود بزرگي شاعر توان مي هم دربار به داشتن راه بدون كه داد نشان االسرار مخزن مثنوي در بزرگ نامي

 شاعر كه كرد ثابت روشني به و گذاشت فارسي شعر بر ناپذيري انكار رهاياث اخالقي، مضامين به توجه با وي

  .كند مطرح شعرش در را توصيف و مدح جز به ديگري چيزهاي تواند مي

  كـردگـار شـود خـشنـود تـو ز تـا گـذار دلهـا خـشنـودي به مـهـر

  فـرمـانـدهي بـه رسـانـنـد تـات درمـانـدهي و كـن دردسـتـاني

  باش جوانمرد خـورشيد و مه چون باش سرد كين مهروز زا شو گرم

  كرد بــاز بــدو روي او نيــكي كرد آغـاز عمل نيكي به كـه هـر

  .ديد روشني به را اخالقي مضامين اش عارفانه آثار در توان مي كه است شاعراني ديگر از سنايي
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 مضمون.است داشته اي ويژه توجه قاخال بعد به كه دارد قرار كساني شمار نثر،در و نظم عرصه در سعدي

 و تربيت و است،اخالق فارسي شعر رقيب بي شاهكارهاي جزو و وي مدون اثر اولين كه سعدي بوستان

 يك و مختلف باب 8 گرچه نيز گلستان.است شده گردآوري باب 10 آن در كه است اجتماعيات و سياست

 نصيحه« همچون سعدي آثار ديگر در.بس و تاس اخالق آن هاي باب تمام اصلي مضمون دارد،اما مقدمه

  .كرد حس را اخالق بوي و رنگ توان مي نيز …و »فارسي قصايد« و »پنجگانه مجلس« ،»الملوك

  :قصايد از

  دار نيـك هميشـه را دسـتـان زير آسمان بخشيد دستيت زبر چون

 و عبرت از سرشار و دمنه و ليلهك شيوه به كتاب اصل كه است نامه مرزبان ايراني، ادبي نثرهاي از ديگر يكي

  .است اخالقي ومسايل حكمت و اندرز

 را خواننده ذهن كه است خردمندانه سخنان و عبرت و اندرز از پر بيهقي ابوالفضل ارجمند اثر بيهقي تاريخ

  .برگزيند را يكي بد و نيك ميان از تا اندازد مي كار به اخالقي نتايج دريافت براي

 احوال اوست، حقيقت به دوست كه خرد آن با و داد عطا روشن خردي را او عزوجل خداي كه بنده هر و…«

 بتواند كند، نگاه خويش زمانه كار و بخواند را گذشتگان اخبار و شود يار دانش خرد آن با و كند عرضه

  »…چيست نيكوكاري كه دانست

 آموزشي متون تاثير و رود مي شمار به ايرانيان اخالقي هاي كتاب مهمترين جمله از نامه قابوس كتاب اين

  .شود مي ديده آن در نيز اسالم از پس

 و جوانمردي فرق چيست؟ جوانمردي:پرسيد و شد وارد بودند،مردي نشسته هم گرد جايي در عياران روزي«

 مشير با ديگري زماني،مرد از پس و بگذرد براو مردي و باشد نشسته عياري اگر و است؟ كدام ناجوانمردي يا
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 اگر و است نگذشت،دروغ بگويد اگر دهد؟ پاسخ چه عيار گذشت؟ اينجا از كس فالن:بپرسد و او دنبال به

 چه هر كه است آن جوانمردي اصل.دهم  مي جواب من:داد پاسخ مردي!است كرده چيني گذشت،سخن بگويد

 بود،برخيزد نشسته كه آنجا از كه بود آن عيار جواب و است صبر ناجوانمردي و جوانمردي ميان.بگويي،بكني

 گفته راست است،تا نگذشته اينجا از كسي ام نشسته اينجا من وقتي تا:بگويد و بنشيند تر طرف آن قدم يك و

  »…باشد

 در و اجتماعي و اخالقي فكر خدمت كلي،در طور به را شعر كه است اي گوينده قبادياني،نخستين خسرو ناصر

 و مدح و معشوق وصف در هم بيت يك حتي او ديوان تاسر سر در.است داده قرار مكتبي انديشه مسير

  .شود مي خالصه اعتقاد و علم انساني، جويي،كمال حقيقت در شعرهايش تمام و ندارد وجود توصيف

 نظامي از تقليد به كه برد نام را دهلوي خسرو امير توان مي نيز زبان فارسي خارجي شاعران از پايان در و

 فرهنگ گسترش در او.دارد اخالقي بوي و رنگ نيز وي شعرهاي از برخي و گذاشته جاي بر خود از را آثاري

  .است كرده ايفا را مهمي نقش نيز ايران از خارج در ايراني

 از كه كرد برداشت چنين توان مي فارسي، ادب نامدار هاي كتاب در تحقيقات ديگر و باال موارد به توجه با

 مختلف هاي رشته محوري هاي موضوع از و داشته ما ادبيات در اساسي ينقش اخالق تاكنون، ديرين روزگاران

  . است بوده شعر و داستان همچون ادبيات

  نتيجه گيري

 در فارسي ادبيات و زبان هاي قوت نقطه اغلب كه دريافت توان مي شده مطرح مطالب به بار ديگر نگاهي با

«  و»  تنوع«  ،» غنا«  ،» پيشينه«  مانند ،شدن جهاني فرايند طي اسالمي تمدن و فرهنگ گسترش جهت

 كپي قابل ها فرهنگ جهانيِ رقابت ي عرصه در رو اين از. هستند جوهري و ذاتي»  موسيقايي زيبايي

 مجموع، در و دائمي و پايدار ديگر سوي از ها ويژگي اين. نيستند ها فرهنگ ساير توسط تقليد يا برداري
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 فارسي ادبيات براي»  مؤثر رقابتي هاي مزيت«  را قوت نقاط اين توان مي رو اين از. هستند فرد به منحصر

 همخواني«  مانند مواردي لذا. است جهاني سطح در بيشتر شدن طرح نيازمند قوت نقاط از برخي. دانست

 زبان اين باالي ظرفيت«  و»  بشر امروز شده پذيرفته هاي ارزش با فارسي ادبيات و زبان در موجود معارف

 در گسترده طور به گروهي هاي رسانه قدرت از استفاده با بايد»  عرفاني و فلسفي فكري، مفاهيم انتقال در

 با بايد»  ايراني ي جامعه در فارسي ادبيات رسوخ«  همچون مواردي ديگر سوي از. شود مطرح جهان سطح

  .گردد تعميق و تقويت گوناگون هاي روش

 عرضه براي متنوع ابزارهاي از غني اي مجموعه وجود شود مي آشكار تقو نقاط اين در بيشتر تعمق از آنچه

 با تواند مي فارسي ادبيات دهد، مي نشان وضوح به كه است؛ جهانيان به اسالمي و ايراني تمدن و فرهنگ

 و شكل زيباترين با را اخالقي و معنوي هاي آموزه ارزشمندترين از اي گستره خود نظير كم غناي و پيشينه

  .نمايد عرضه جهانيان به متنوع هايي البق در

 و مدت كوتاه در رفع و بهبود قابل ها آن اغلب كه شود مي مشاهده محيطي، ضعف نقاط خصوص در اما

 ضعيف گيري بهره«  و»  المللي بين هاي زبان به كافي تسلط عدم«  مانند ضعفي نقاط. هستند مدت ميان

 يك در مسئول، نهادهاي سوي از جانبه همه و هماهنگ قداميا صورت در»  اطالعات فناوري ابزارهاي از

 ،» فرهنگي محصوالت توليد كمبود«  مانند عواملي همچنين. شوند مي رفع سهولت به مدت ميان ي برنامه

 در تواند مي الزم هاي گذاري سياست تحقق با نيز»  يكپارچه مديريت فقدان«  و»  كم خارجي گردشگر« 

  .كند پيدا بهبود كوتاه نسبتاً زماني بازه يك

 جمله از را»  بزرگ نويسندگان و شاعران كمبود«  و»  خودباوري ضعف«  بتوان شايد تنها ميان اين در

 فرهنگي ي جانبه همه اقدامات و بلندمدت هاي ريزي برنامه به نياز ها آن رفع براي كه دانست مواردي

 حل غيرقابل و ماهيتي و ذاتي هيچكدام شده مطرح ضعف نقاط كه است مشخص كل، در. دارد وجود

 جهاني ي عرصه در قدرتمندتر هرچه حضور براي مربوط، مسئولين توجه و تالش با است الزم لذا. نيستند
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 تأكيد قوت نقاط بر فارسي شيرين ادبيات و زبان طريق از خود اخالقي و ديني واالي معارف عرضه و شدن

  .شود رفع تر سريع هرچه نممك حد تا محيطي ضعف نقاط و شده بيشتر

  پيشنهادات:

  دادن مسؤوليت به دانش آموز              .1

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

  به درس ادبيات مانند درس رياضي و زبان و..  اهميت دادن تمام كاركنان آموزشي و اوليا  .3

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

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