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  :مقدمه

مي باشم . در سال     ول به تدريس و مديريتسال كه در مقاطع مختلف تحصيلي مشغ     مدت     اينجانب 

هاي اخير به عنوان دبير ادبيات فارسي مشغول تدريس مي باشم . هدف از اين تحقيق بيان تجربيات خودم در 

اين زمينه تدريس ادبيات فارسي راهنمايي و متوسطه اول مي باشد . ابتدا توضيحي درباره حوزه وظايف كاري 

  ت فارسي در زير مي دهم .خودم و اهميت درس ادبيا

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

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

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

العات كافي نيست. بلكه روش تدريس اّطه ي در رويكردهاي جديد تعليم و تربيت عرضاز آنجا كه مي دانيد 

دوسويه از اهمشود كه با مشاركت گذاشته مي دانش آموزان ه يت ويژه برخوردار است. نقش اصلي بر عهدي

. كه اين عمل به كنندر كردن را تمرين ميدهند و شيوه هاي تفّكشكل مييند يادگيري آمستقيم خود به فر

  صورت هاي مختلفي كه در اين پژوهش شرح داده شده است ميسر مي گردد.

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

م ، هنرهاي بصري همچون نقاشي و مجسمه سازي نيز مي توان ارتباط ئيگري مانند عالشود. گرچه با ابزارهاي د
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ا انتقال مفاهيم پيچيده ذهني به ساده ترين و كامل ترين شكل ممكن فقط از طريق زبان برقرار نمود، ام

  نوشتاري و گفتاري ممكن است.

ات فارسيرس ه به مطالب ياد شده ، آشكار مي گردد كه نقش و جايگاه دبا توجدر زندگي انسان به چه  ادبي

ميزان داراي اهميال مهمي كه مطرح مي باشد آن است كه ، چرا بعضي از دانش آموزان به درس ؤا ست است.ام

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

اهيم ، نمره ي بيشتري از دست مي دهند ؟ چرا بعضي از دانش آموزان در پاسخ گويي بخش واژگان و درك مف

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

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

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

كه  ي اينموضوعي خاص اگر انگيزه ، شوق و يا عالقه در ميان نباشد ، هيچ گاه به هدف خود نخواهيم رسيد . برا

  ثر استفاده مي كنيم.ؤبتوانيم ميزان عالقه و ميزان انگيزه را افزايش دهيم ، از تقويت كننده هاي م

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

در اين تحقيق به بيان تجربيات خودم در اين  در واژگان و درك مفاهيم مشكالتي دارند. يادگيري آن مخصوصاً

  زمينه ها مي پردازم .

  واژگان كليدي :

  تجربيات ـ ادبيات فارسي راهنمايي ـ موفقيت
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  حيطه وظايف دبير ادبيات فارسي :

  بنده به عنوان دبير ادبيات فارسي داراي وظايف زير مي باشم :

 و موازين با منطبق درس كالس در دهنده پرورش و آموزنده كامال محيطي آوردن وجود به در اهتمام �

 به توجه با آموزان دانش خدادادي و فطري استعدادهاي شكوفايي براي سازي زمينه و اسالمي معيارهاي

  آنان فردي هاي تفاوت

  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 بين در اخالقي فضايل تحكيم براي دامواق 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 يفناور و پژوهشي ، علمي هاي شايستگي توسعه براي اقدام و ريزي برنامه �

  پژوهش و تحقيق به آنان 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

 مدرسه از خارج يادگيري هاي محيط و رسهمد ميان اثربخش تعامل برقراري براي اقدام و ريزي برنامه �

  ... و ها كانون ، ها كتابخانه ، پژوهشسراها از اعم
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  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 بكت 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 ارتباطات 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 حسببر 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 صادره هاي دستورالعمل برابر

  آموزي دانش...   و ها آزمون ، ها جشنواره ، مسابقات برگزاري و ريزي برنامه در مشاركت و همكاري �

   آموزان دانش در حجاب و عفاف فرهنگ تعميق و ترويج در مشاركت و همكاري �
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 راستاي در...  و آموزشي هاي گروه جلسات ، معلمان شوراي جمله از شوراها و اتدرجلس 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 هدايت 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 �

  

  ريس ادبيات فارسيبيان تجربيات خودم در زمينه تد

  پرسش و پاسخ گروهي : استفاده از روش  1تجربه 
  

نقد پذيري دانش آموزان يكي از  ت و روحيه جستجو گري واقيبراي پرورش خّليكي از روش هايي كه بنده    

نفره  4گروه  7در اين راستا دانش آموزان كالس دوم به  استفاده مي كردم روش پرسش و پاسخ گروهي بود .

. دانش آموزان در مي نمودمها مشخص  ت گروهالي. براي هر درس در ترم دوم مطالبي براي فعمي كردميم تقس

كردند. پس از ارزشيابي درس گذشته در ابتداي درس جديد منزل درس مربوط به هر گروه را مطالعه مي

مفيدي براي پيشرفت  اميركبير چگونه وزيري بوده و چه كارهايكردم به طور مثال: پرسشي را مطرح مي

بحث را به صورت  ه يپرداختند و نتيج؟ دانش آموزان در گروههاي خود به بحث ميكشورمان انجام داده است
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چاپ . پاسخ گروه دوم: تأسيس مدرسه دارالفنون بوده استدهند. به عنوان مثال پاسخ گروه اول: گزارش ارائه مي

ها اينجانب توضيحات كافي داده و در صورت لزوم  ارائه گزارش گروه. پس از روزنامه وقايع االتفاقيه بوده است

كتاب هرجلسه كالس دوم با اين روش پيش رفت. آخر تا  يازدهمدانش آموزان را راهنمايي خواهم كرد. از درس 

و  ها شد اق در آنر خّلبه ايجاد عالقه و تفّك اين روش موجب اعتماد به نفس بيشتر در دانش آموزان شد و منجر

به شكل  نظر دانش آموزان را تقويت كرد. براي ايجاد رقابت ميان دانش آموزان ارزشيابي مستمر قدرت اظهار

  .ندشد مي شد. كه در پايان جلسه گروه هاي برتر نيز اعالمتيمي و گروهي انجام مي

  استفاده از رايانه - :  2تجربه 

فيلم هاي آموزشي متون ادبي و روانخواني صحيح  ثر كمك آموزشي براي درك بهترؤيكي 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

لحظه شهادت اين نوجوان نيز براي كمك به تدريس از فيلم  پرنده آزادي . در مبحثمكردكالس دوم استفاده 

  استفاده شد. درسدر كالس  فلسطيني

  استفاده از تصاوير:  3تجربه 

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 نوان نمونه از تصاوير است. به ع

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.
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     آگاهي افزايش براي جذاب مطالبي واندنخ :4تجربه 

خشك  ه يخارج شدن كالس از جنببنده در تدريس ادبيات فارسي عالوه بر يادگيري ، از آن جا كه هدف اصلي 

 آن ه منديبراي افزايش عالق، د نت دار، تصميم گرفتم مطالبي كه براي دانش آموزان جذابياستو بي روح بودن 

شعر آزادگي از جامي كتاب بهارستان وي را در كالس درس همراه با دانش . در يم نماها در كالس استفاده 

آموزان ورق زديم و گوشه 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 نمايشياستفاده از   :  5ه تجرب

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

  را اجرا كردند. .خاركش و جوان 

  دست سازه هاي دانش آموزان :  6تجربه 

براي سال  تاريخ ادبياتوش آشنايي با ساخت دست سازه ها در كالس دوم اجراشد. هدف اصلي از اجراي اين ر  

 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  ه ي. از آثار دانش آموزان در دهكردند و به كالس ارائه نمودند پاورپوينت با موضوع اين شاعران تهيه

  .نمايشگاهي ترتيب داده شد
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  تبين تجربيات بنده به عنوان دبير ادبيات فارسي

 دسته زير شرح به توان مي را فارسي ادبيات و زبان آموزش امر در موجود موانع و عوامل اهم

  :  كرد بندي

    درسي هاي كتاب     -1

 اگر.  است درسي كتاب ايران پرورش و آموزش متمركز نظام و مدرسه در معلمي هر تدريس ابزار ترين مهم      

 حد در كه اين يا باشد نشده تدوين آنان ذهني توانايي و فراگيرندگان رشد سطوح با متناسب درسي هاي كتاب

 و تحصيلي افت ، دروس ي مطالعه از زدگي دل ، ذهن خستگي:  جمله از را مشكالتي ، نباشد آموزان دانش سن

 ارتباطي توانند نمي لذا هستند الزم هاي جاذبه فاقد درسي هاي كتاب اغلب كه جا آن از.  آورد خواهد بار به... 

 مطلوب يادگيرنده براي كه بيايد مواردي درسي ي برنامه در است بهتر.  نمايند قرار بر شاگرد و معلم بين مؤثر

  .   باشد

 است گشته آموزان دانش نفرت و انزجار موجب فارسي ادبيات و زبان درسي كتب دروس از بعضي ذابيتج عدم   

 بايد گردد آراسته  درسي موضوعات با متناسب تري بيش تصاوير به ظاهري نظر از درسي هاي كتاب است بهتر. 

 كه شود مي مشاهده گاه متأسفانه.  شود توجه تر بيش فارسي ادبيات و زبان دروس در كاربردي موارد به

  . بنويسند كوتاه درخواست يك نيستند قادر آموزان دانش

 و دبيران خاطر مالل موجب تدريس ساعات و فارسي ادبيات و زبان درس هاي كتاب حجم بين تناسب عدم    

 و كتاب ي هماي درون بلكه آورد نخواهد بار اديب را آموزان دانش ها كتاب فراوان حجم.  است شده آموزان دانش



 

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

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

١٦ 

 

 علمي توان كه دهد نمي اجازه معلم به ها كتاب زياد حجم.  دارد عهده به را وظيفه اين معلم تدريس ي نحوه

  .  گيرد كار به بايد و شايد كه چنان را خود

.  است شده آموزان دانش و دبيران سردرگمي موجب درسي هاي كتاب در يكنواخت الخط رسم رعايت عدم  

 هماهنگي با  ويرايش به آشنا نظران صاحب از  اي كميته كه است آن مشكل اين به دادن نساما راه بهترين

 نوشته را مناسب و هماهنگ طرحي.  شود تشكيل درسي كتب تأليف دفتر و  فارسي ادبيات و زبان فرهنگستان

 در خصوص به كه درسي هاي كتاب مطالب افزايش و حذف ، تغيير.  نمايند اجرا درسي هاي كتاب ي همه در و

 به موقع به موارد گونه اين است بهتر.  شود مي شاگردان و معلم سردرگمي باعث  شده تر بيش اخير هاي سال

  . برسد دبيران اطالع

   اجتماع و جامعه    -2

 زيرا.  است تحصيلي مقاطع تمام در آموزشي و درسي مواد ترين مهم جزء فارسي ادبيات و زبان كه دانست بايد 

 يك فرهنگ تماميت راستين گاه جلوه ادبيات و بشري دانش هاي شاخه از يك هر آموزش ي پايه زبان نزبا كه

 مقدار بي و خوار ما امروزين ي جامعه نزد در نما تمام ي آيينه اين اما.  است آن نماي تمام ي آيينه و جامعه

 ادبيات و زبان دروس كه مدامي تا.  نماييم ايجاد تغيير ها نگرش در و افكنيم در نو طرحي بايد.  است گشته

  . رسيد نخواهيم مقصود سرمنزل به نيابند باز را خود اصلي جايگاه اجتماع در فارسي

 آن با نيز ديگري هاي نهاد و رفته فراتر پرورش و آموزش ي گستره از فارسي ادب و زبان مسائل امروزه البته

 هستيم مجالت و ها روزنامه ، سيما و صدا طريق از نويسي نادرست همه اين گسترش شاهد روزه هر و.  درگيرند

  . بگذرد واقعي ويراستاران منظر از  فرهنگي محصوالت  انتشار، از قبل است اميد. 
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   فارسي ادبيات و زبان استادان و دبيران   - 3

 ادبيات و بانز هاي برنامه اصلي مجريان فارسي ادبيات و زبان استادان و دبيران كه نيست پوشيده كسي بر  

.      است آن براي ديده تدارك هاي برنامه و ادبيات ارزش به توجهي بي طبقه اين به توجهي بي بنابراين.  هستند

 همه پيوند ي حلقه و است تنومند و بارور فرهنگي دار ميراث ي و. است اساسي نقش داراي فارسي ادبيات معلم

 اين داري عهده شايستگي ، گوناگون ابعاد از بايد بنابراين.  رود مي شمار به جديد و قديم ادبي دستاوردهاي ي

 مطالعه بر عالوه كه است الزم فارسي ادبيات و زبان دبيران و استادان بر اساس اين بر.  باشد داشته را دشوار امر

 ، اسيشن جامعه ، شناسي روان ، تاريخ:  قبيل از ديگر علوم هاي شاخه ي همه در ، خود رشته در پژوهش و

 مربوط  مهم مسائل ديگر از    كنند كسب هايي آگاهي...  و نجوم ، فقه ، موسيقي ، طب ، جغرافيا ، شناسي زبان

  :  كرد اشاره توان مي زير موارد به فارسي ادبيات و زبان استادان و دبيران به

   تدريس در شناسي زيبايي به توجه -2                                    دبيران افزايي دانش ضرورت - 1

    خواندني و خوب هاي كتاب معرفي - 4         فارسي ادبيات و زبان هاي مقوله به مندي عالقه -3 

  ... و مناسب كالمي ارتباط برقراري - 6  آثار مورد در نظر اظهار و ادبي اشتياق و ذوق داشتن - 5

  مدرسه در اجرايي عوامل - 4

 است مدرسه اولياي و مديران ، گذاشته فراوان  تأثير فارسي ادبيات و زبان موزشآ بر كه مسائلي از ديگر يكي   

 فارسي ادبيات و زبان دروس براي آشفته اي برنامه تنظيم و ادبيات دبيران با مديران از بعضي نامناسب برخورد. 

 و ندارند ادبي وسدر به كافي توجه مديران.  است ساخته وارد دروس اين بر ناپذير جبران و مهلك اي ضربه

  .  است خالي نيز  برنامه فوق و تقويتي هاي برنامه در دروس اين جاي
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   آموزان دانش اولياي – 5

 است بديهي. بدرخشد آموز دانش ي كارنامه تارك بر اش نمره بايد كه است درسي ادبيات اوليا اكثر اعتقاد به   

 از و مطالعه بهاي به نه اما.  دانند مي خويش رزندف مسلم حق را درخشان ي نمره گرفتن اوليا سنخ اين كه

 از تر مهم هاي كالس و ها درس كه زيرا فارسي ادبيات و زبان خواندن راه در قيمت ذي هاي ساعت دادن دست

  .  دانند مي او از به را وي مصلحت اوليا كه داند مي باشد صدق خلف اگر فرزند و دارد اولويت ، اين

   فارسي ادبيات و زبان سدرو ارزشيابي ي شيوه

 طرف از  فارسي ادبيات و زبان دروس ارزشيابي در كه جايي نابه تساهل و تسامح كه ايم ديده بسيار      

 معدل پاي رد چون ديگر بياني به.  گردد مي مدرس و درس حرمت كسر موجب شود مي گرفته كار به همكاران

 و خواهي نمره با را خود ديگر دروس ي نمره  كمبود كه ستا غلط باور اين بر آموز دانش ، آيد مي ميان به

 است خانگي كه كنم كه از شكايت: «  پس كند مي جبران ادبيات معلم دستي گشاده با اوقات بيشتر متأسفانه

  »         غمازم

 را  االترب ي پايه به رفتن استحقاق كرد، نمي كسب فارسي امالي و قرائت ي نمره آموزي دانش اگر روزگاري    

 به رايانه در نمرات ثبت نظام آموزان، دانش هاي كارنامه و آموزشي ي نامه آيين بر استناد به امروزه.  نداشت

 كارشناسي ي گفته به و ده زير درس چهار با تواند مي متوسطه اول پايه در آموز دانش كه شده طراحي صورتي

 درسي هيچ در آموز دانش اگر متوسطه دوم سال در.  يابد هرا باالتر ي پايه به و شود قبول صفر حتي امتحانات

 ضوابط رعايت با را اش باقيمانده دروس و دهد تحصيل ي ادامه سوم ي پايه در تواند مي ، نياورد قبولي نمره

. اگر پايه تدريس بر انتقال معلومات به دانش آموزان استوار نباشد و به يك نظام فعال كه  بگذراند مربوط

محور اصلي آن باشند ، توجه شود .اگر كالس طوري اداره شود كه دانش آموزان با تالش خود و با  كودكان
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راهنمايي معلم به اهداف آموزش نائل شوند ،اگر يك روابط دوستانه با دانش آموزان خود برقرار كنيم ، يادگيري 

  پذيرد. بهتر و آسان تر صورت مي

  : ادبيات فارسي تدريس در بنده  گذار تاثير و قوت نقاط

 هر  اصلي اركان از يكي اخالقي متانت و علمي ي پشتوانه با همراه معلم استوار و محكم شخصيت وجود -1

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

   رواني و جسماني سالمت از برخورداري -1- 1

  تدريس مختلف هاي موقعيت در آنان گيري كار به و تدريس  نوين هاي شيوه با آشنايي -2- 1

  . تدريس  مورد مطالب به علمي كامل ي احاطه -3- 1

  . بودن پذير انعطاف و باري برد - 4 - 1

  .. آموزان دانش روحي و جسمي ، فرهنگي ، اقتصادي هاي ويژگي با آشنايي - 5 - 1

  .تشويق ابزار از مستمر ي استفاده -6 - 1

  .رنگي يك و آموزان دانش بين نشدن قائل تبعيض -7  - 1

  .والدين با صميمانه روابط ايجاد توانايي - 8 - 1

  . روانشناسي علم به نسبي آگاهي وداشتن آموزان دانش شخصيت تكريم - -9- 1
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  كالس در منطقي انضباط و نظم برقراري  -10- 1

  .آنان به ندادن القاب و آموزان دانش سخنان شنيدن -- 11- 1

  . آنان با دوستانه و منطقي ي رابطه يك ايجاد و  آموزان دانش شخصي حريم به نشدن اردو  - 12- 1

  . مناسب زمان در ها ارزشيابي انواع از استفاده - 13- 1

 يك پاسخ بهترين) دانم نمي( اوقات بعضي. پاسخهاست همه دانستن معني به بودن معلم ، برخي نظر از -1-14 

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

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

  

  

  .كند نمي استفاده افراد تمامي براي يكسان و مشابه روشهاي از - 15- 1

 از نتواند معلمي اگر. اند كرده تعريف خود اهداف به رسيدن براي فرد هر محرك را، انگيزه : انگيزه ايجاد -2 

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

 توجه 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
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 هم و باشد داشته عالقه هم تدريس قابل موضوع به بايستي معلم: موضوع به ياددهنده مندي عالقه - 3

  علمي ي احاطه

  كنيم مشخص يعني.   كنيم بيان روشني به فراگيرندگان براي را درس اهداف بايد: درس اهداف بيان - 4

  نشدا كه

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

  .گيرند مي فرا بهتر آنها بگيرند ياد بايستي را چيزهايي چه آموزان دانش

  : تدريس نوين هاي روش با آشنايي -5

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

 بر  جهت  اي زمينه  تواند مي تدريس  مختلف 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

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

  . كنند اقدام يادگيري

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

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

 را كالس بهتر مديريت گرده جلوگيري وقت اتالف از كالس در ريزي برنامه تنداش:  درس طرح داشتن - 6

  . گردد مي تر بيش بازدهي سبب و همراه دارد به
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 بحث درگير كالس تا  كنيم استفاده هايي روش از  بايستي :  بحث در آموزان دانش دادن مشاركت -7

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

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

  . شوند برخوردار كالمي

 و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده -:  اموزشي كمك وسايل انواع از استفاده - 8

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

 به سپس  كنيم ارائه آموزان دانش براي را ساده مباحث ابتدا  بكوشيم:  مشكل به ساده از تكليف ارائه - 9

 پيدا 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

 بيش  چه هر تفهيم و  تبيين براي  تدريس، سر سرتا در:  دلنشين و آشنا ساده، هاي مثال از استفاده -10

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

  كنيم  استفاده

 نظر مورد موضوع تا نمود تشويق را آموزان دانش  فارسي كتاب دروس از برخي در توان مي: نقش اجراي-11

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

 دانش خواهيم مي كه را موضوعي يا مطلب : جالب هاي پرسش صورت به درسي مطالب طرح -12

  آموزان
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 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

 را آنان آزمون و نمره تذكر با  توانيم مي آموزان، دانش بيشتر كردن درگير براي:  آزمون و نمره تذكر -13

 اين از زياد احتمال به:  كنيم استفاده عبارت اين از مثال براي  كنيم ترغيب درس بيشتر چه هر براي 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-14

 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  نقاط اصالح و مثبت تقويت نقاط

 بيش را آن باشند، داشته خاطر به هميشه را اساسي مطلب يك آموزان دانش خواهيد مي اگرعدم تكرار :  -15

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

 كه باشد اي شيوه به بايد موضوع تكرار اما.  شود مي آموخته مطلب سوم بار و شود مي شناخته  مطلب تكرار،

 تكرار بار چندين كه حال عين در را مهم طلبم يك ، باتجربه معلم يك و نشود آموزان  دانش خستگي سبب

  باشد جذاب شنونده براي كه كند مي بيان را مطلب اي  شيوه به بار هر اما نمايد مي
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  نكات ويژه و كليدي تدريس بنده :

 تا كرد كمك آنها به بايد كنند مي پيدا منفي نگرش آن به نسبت  درس دريك شكست اثر در آموزان دانش - 1

 موفقيت با همراه يادگيري زيرا ، يابند دست خود توانايي از مثبت تصويري به جديد، درس در تموفقي كسب با

  . شود مي منجر ايجاد انگيزه به

 سبب همين به. است آموزش در نوين تدريس هاي روش نگرفتن كار به ، اساسي و مهم مشكالت از يكي - 2

. دهند نمي نشان تحصيل به زيادي ي عالقه وزانآم دانش و  نيست برخوردار مطلوب سطح از كيفيت آموزشي

  تدريس  مختلف  روشهاي با بايد  معلم. است  تدريس نوين هاي روش با دبيران آشنايي عدم آن از دالئل يكي

  .نمايد  استفاده روش  كدامين از آموزشي  موقعيت كدامين در  بداند و باشد آشنا

  به  آن در  آموزان دانش  كه  است كالسي از كمتر  آن  كارآيي است، وحده متكلم  معلم آن در  كه كالسي - 3

 كردن پيدا در خودشان  حتي و شوند  فعال  كالس در  ها بچه وقتي.  پردازند مي نظر ارائه و  گو گفت و

 ذوق  با بايد  ادبيات  معلم بنابراين. د.شو مي تر بيش درس به  ها آن ي عالقه بكشند،  درسي زحمت  مشكالت

 اين و شود  داده  پاسخ ها آن هاي خواسته به  كه  سازد  فراهم آموزان دانش براي را  هايي خودفرصت ابتكار و

  بدهد اي تازه روح فارسي ادبيات و زبان كالس  به بخواهد و بتواند  معلم كه  آن مگر نيست. ممكن  هدف

 و  كند  فعال را كالس  محيط بايد ادبيات  معلم پس ، بخشكاند نيز را مند عالقه و ذوق خوش آموزان دانش-4 

  . ببرد  باال را خود كالس  بازدهي ، ها روش انواع از استفاده و فعال  تدريس  ي به وسيله
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 حاصل تجربيات بنده نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربيان مدارس 80

 "يادگيري مفيد و مؤثر است وكال امروزه آموزش و پرورش رسمي در پي آمادگي براي زندگي آينده از طريق

 تدريس عبارتست از:

تعامل يا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار براي ايجاد تغييرات مطلوب و تسهيل 

 يادگيري فرد و شناخت او از جهان است.

 يادگيرنده بايد فعاليند و تدريس خوب : تدريسي است كه به خوب ياد گرفتن فراگيران كمك كند. در اين فرا

 باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل كند و با استفاده از راهنمايي هاي معلم به كسب تجربه بپردازد.

معلمان در حالي كه به شاگردان در كسب اطالعات ، مهارتها، راههاي تفكرو ابراز نظرات خود كمك مي كنند، 

د.بايد به آنان نحوه ي يادگيري را نيز درس دهن  

چگونگي انجام تدريس اثر بسياري بر توانايي شاگردان براي آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه 

دهندگان مطالب نيستند بلكه آنان شاگردان خود را به تكاليف شناختي و اجتماعي وادار مي نمايند و به آنان 

گونگي فراگيري را ياد بگيرند و منابع را به چگونگي كسب، ذخيره سازي و پردازش اطالعات را مي آموزند تا چ

 طور مؤثر به كار ببرند.لذا نقش عمده تدريس ،خلق يادگيرندگان فعال ، خالق و قدرتمند است
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  اقدام خاص بنده : 

  نمايم؟ برطرف فارسي زبان درس در را يكي از دانش آموزانم  مشكالت توانستم چگونه

 

 ديگر نهاد هر از بيش كه هايي نهاد از يكي و ماست كشور ملي و رسمي بانز فارسي، زبان كه آنجايي از        

 درس طراحي با دليل همين به است پرورش و آموزش وزارت باشد، گذار تاثير كشور در آن ترويج در تواند مي

 و وزشآم نظام در. دارد آن بهتر يادگيري در سعي آموزان، دانش درسي ي برنامه در آن گنجاندن و فارسي زبان

. .  و رياضي زيست، شيمي، فيزيك، نظير درسي موضوعات ساير مفاهيم انتقال وسيله فارسي زبان ايران، پرورش

 به مدارس درسي برنامه در تا داشته آن بر را درسي ريزان برنامه درسي، موضوعات ساير مفاهيم درك ضرورت. 

 بهاي آموزان دانش جانب از آن درست ربردكا و فارسي زبان شناخت قواعد و زباني مهارتهاي كسب زبان،

  بدهند بيشتري

  بيان مسئله

 وبه...باشند داشته مشتركي خودنظر هاي درآموزه كه كرد پيدا دردوكالس دومعلم توان مي سختي به امروز

 دانش اعتماد سلب موجب آموزشي نارسايي واين.اند شده راسبب آموزشي عميق اختالفات عيني دليل همين

 اين در بسياري عوامل..است شده فارسي زبان نام به درسي ثمرشدن وبي سبك ازآن وبدتر معلمان به آموزان

 مي آن به گذرا بسيار صورت به مقال دراين كه ودارند داشتند نقش ها انرژي رفتن وتحليل ها نارسايي

 موضوع به عتقاديا خود زيراكه..هستيم ها درس آين آموزش وسفيران معلمان ما خود مشكل پردازيم،نخستين

 خويش ومظلوم معصوم مخاطبان به قاطع هاي پاسخ وعدم علمي ازنارسايي گاهي كه نداريم خويش ي درسي

 ازدبستان تحصيلي هاي دردوره آنان هاي آموخته پيش به معلمان دروني هاي تعصب به وزماني خيزد برمي



 

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

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٢٧ 

 

 وسد مانع پيشين ي ها وآموخته موضوعات آن وترك ايم كرده زندگي مطالب آن با عمري..گردد برمي تادانشگاه

 بسيار آن نواقص به اعتنا با جيد مطالب وپديرفتن گذشته اطالعات نفي.گردد مي جديد هاي دربحث بزرگي

  د.نمايد مي مشكل

 ذاتي استعدادهاي گرفتن ناديده است كتمان هاموثروغيرقابل كتاب اين آموزش موفقيت درعدم كه ديگري عامل

 روزمره ودرتحوالت كنند مي زندگي باآن كه است درزباني آنان  ي نسبي وشناخت آموزان دانش يعني مخاطبان

 با گويندكه مي سخن عيني ازشواهد گوناگون هاي ودربحث دانند مي نظر خودراصاحب نوعي قراردارندوبه آن ي

 وهمين دارند برحقي مواردنظريات باشدودربسياري نمي توجيح قابل فارسي زبان دركتاب شده داده هاي روش

 به است كافي هستيم آن  ي علمي آموزش مدعي ماسفيران كه است ودرسي ازمعلم اعتماد سلب موجب موضوع

 پيشنهادي هاي راه....شويم دقيق ساده از مركب فعل درتشخيص مطروحه موضوعات ها ازده مورد يك آموزش

 مي آموزش برمشكل پيشنهادي هاي حل راه انهم موارد ودربسياري باشد نمي مقصود ي برآوردنده هرگز كتاب

  ....آشنايند آن با همدل واكثرهمكاران بينم نمي راالزم ها نمونه ارايه فرصت مجال دراين كه افزايد

 كاربردي و آمورشي هاي باروش كه است شده تاكيد همچنان بودن ساختاري به كتاب اين مفاهيم درتعاريف

 براي كه خواهيم مي آموز دانش از وقتي نمونه عنوان به دارد رارق آشكار تضاد در كامال كتاب مطالب

 آن گشتاردرمفاهيم به مستقيم طورغير به بسازد خود ذهن در را جمالتي گوناگون دركاربردهاي)گرفت(فعل

 وتمرينات ها درآموزش...دارد تاكيد فارسي زبان بودن گشتاري به ناخودآگاه ظريف ي نكته اين. كنيم مي اشاره

 وجود مركب فعل ما زبان در كند ثابت كه كوشد مي دانشمند مولف..هستيم روبرو مشكل اين با جا همه يدرس

 بيشتر بسيار مركب افعال تعداد معنايي درگشتار كه باورند اين بر گروهي ودرمقابل هست اندك بسيار ويا ندارد

 رابه آن توان ونمي است گشتاري زبان يك داتا  فارسي زبان كه آنجاست از ها مجادله اين.هاست آن ي ساده از

 ي درمطالعه... دنياست مردم زبان ترين گشتاري كه گفت بتوان جرات به شايد آورد در بسته هاي چهارچوب
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 سطح نيزدرسه فارسي وزبان باشد مي محض حقيقت يك واين است شده اشاره سطح سه به زبان علمي

 رهبر قول به كه زبان اين به وعالقه عشق باهمه باشد مي لعهمطا قابل شناسي ومعنا زبان دستور– آواشناسي

 ي شناسي آوا درسطح كه بپذيريم را علمي ظريف ي نكته اين بايد هاست ايراني ما ملي هويت رمز انقالب كبير

 با زبان فطري مشكل واين.....سازد مي عديده مشكالت دچار نوشتاري درشكل را مفاهيم انتقال قدرت ما زبان

 خود خام هاي نسخه با درسي كتاب ومولفين.يابد مي نمودبيشتري هرروز....و عربي  واژگان وسيع جمورودح

 آن كاربردي صرف وبه دانسته جايز آن دوشكل رابه-هوله-حوله وازه درنوشتن كه جايي اند افزوده مشكل براين

-سابون- صابون ديگرمثل هاي ژهوا براي مجوزي تواند اندمي پديرفته آن آواي براي وازه رادراين وه ح– شكل

 صدالبته...هستيم آن آموزش ماسفيران كه است كتابي هاي ماده خروارتبصره از مشتي اين باشد نيز-ثابون

 جايي تا اند افزوده برمشكالت كه است نبرده جايي به راه زمينه دراين گوناگون هاي وكتاب ها نامه پايان نوشتن

 زبان كه بپذيريم تعصبي هر بايدبي گنجد نمي مقال دراين كه......اند شيدهك پيش را ونوشتار خط تغيير بحث كه

 دردنياي قلمي كارهاي ي بيشترينه كه نيست دليل داردوبي شماري بي هاي ضعف  باخطي آوايي دربعد ما

 عنوان به ها ميانجي جايگاه آواشناسي هاي ازبحث دربسياري.باشد مي غيره....و ،فرانسوي انگليسي زبان به امروز

 دارد زباني كاربرد چه ديگر حروف مثل حرفي واينكه يابد نمي جايگاهي هيچ درنوشتار اما شده پذيرفته واج

  .است شده گرفته ناديده

  توصيف وضع موجود:  

براي دستور زبان  داشتم.كه از من تقاضا نمود كه :علي در يكي از كالس هاي پايه سوم دانش آموزي به نام 

از او در باره ي نظرش در مورد دستور  عليدر اولين برخوردم با .كالس تقويتي داشته باشم فارسي مي خواهم 

از او ديگر چيزي نپرسيدم تا در يك موقعيت مناسب به ناراحت شد. پرسيدم؛ اما با كمال تعجب ، به جاي پاسخ 
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ر را خوب ياد نگرفته و دستو  در مورد اينكه در سال هاي گذشته، عليمسئله رسيدگي كنم .بعد از چند روز 

    دبيران مربوطه هم ، چون زياد سختگيري نمي كرده اند با نمره ي عالي قبول شده است برايم گفت. 

  

  پژوهشاهميت 

 چندصد و هزار ي پيشينه با كه است فارسي ادبيات و زبان ايرانيان ما فرهنگي هويت ي شاكله  ترين مهم    

 ، دور هاي گذشته از.  رود مي شمار به اهورايي پاك سرزمين اين در رانياي اقوام ي همه معنوي ميراث اش ساله

 در را تاريخي واقعيت اين گوياي شواهد ؛ اند داشته دست فارسي زبان غناي و  گسترش در ايرانيان ي همه

 ، رسبزوا از بيهقي گرگان، از اسعد فخرالدين ، سيستان از فرخي  ، توس از فردوسي ، سمرقند از رودكي سخن

 ، اصفهان از عبدالرزاق الدين كمال ، مراغه از اوحدي ، شيروان از خاقاني ، گنجه از نظامي ، ابيورد از انوري

 ، شاعر صدها و مازنداران از نيما ، گيالن از معين قزوين، از دهخدا هرات، از جامي ، شيراز از حافظ و سعدي

  .ديد توان مي بزرگ يرانا تمدني ي حوزه جاي جاي از ديگر دانشمند و نويسنده

 همه دانان فارسي و زبانان پارسي ي همه مشترك ميراث و مشاع ملك فارسي، ادبيات و زبان حساب، اين با    

 و ايران فرهنگي موقعيت.« است خاص طور به ايرانيان فرهنگي هويت بخش سامان و عام طور به جهان ي

 ، هند ي قاره شبه در ، مثال براي. ست فارسي ادبيات امدارو ايران تمدني ي گسترده ي حوزه در ايراني فرهنگ

 فيضي ، آبادي عظيم بيدل الهوري، غنيمت داراشكوه، محمد ، الهوري منير ، كشميري غني چون هم كساني

 جاي به خود از جاويدان آثاري نثر و  نظم به پارسي به الهوري اقبال سرانجام و دهلوي غالب ، آبادي اكبر

 امپراتوران و سرودند مي شعر و نوشتند مي فرمان پارسي به صغير آسياي در عثماني سالطين.  اند گذاشته

 تر مهم)4ص1384 ، امين. »(راندند مي فرمان و گفتند مي سخن پارسي به هند ي قاره شبه در گوركاني مغول
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 آن در مسلمانان كه ييكشورها چه– سرتاسرجهان را فارس زبان راسخ جايگاه ، عرفاني ادبيات ي زنجيره كه آن

 زبان فارسي زبان ، است اسالم شريعت زبان ، عربي زبان اگر.  كند مي تثبيت.  باشند اقليت يا اكثريت يا جا

  . است جهان مسلمانان ميان در معرفت و عرفان طريقت

در سال هاي با توجه به اين كه دستور زبان فارسي از دروس مهم و پايه است و هر دانش آموزي براي موفقيت  

، بر آن شدم تا در مورد اين درس با دانش آموزان به خصوص با فائزه بيشتر    آتي ، بايد اين درس را فرا بگيرد

كار كنم .و از طرفي چون عالئم موفقيت يك معلم ، عملكرد كالس ، در درسي است كه او تدريس مي كند خود 

  به خود اهميت و ضرورت تحقيق براي من بارزتر مي شد 

  پيشينه ي تحقيق

  عبارتند از :   ه اند كه بعضي از آنهامورد بررسي قرار گرفت  تحقيقات و مقاالتي كه در اين زمينه

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

  مختلف انجام گيرد.

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

  همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.

  از اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد دستور زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.  - 3
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  : 1شواهد   گرد آوريِ اطالعات ؛  

پرسش و پاسخهايي در كالس با دانش آموز انجام  هنگامي كه به طور قطع و يقين مشكل را احساس كردم  

  دادم.

براي نمونه درجدول  عليونمرات   براي تهيه وتكميل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان امتحان گرفته شد 

  فراواني مربوط به توزيع نمرات تنظيم گرديد. 

 نمرات نيمه اول 15        14         13          13         12

 فراواني        1            1              1         1          

      

  گرد آوريِ اطالعات و روش هاي آنها

، در درس دستو ر را با جمعي از همكاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم به بحث و علي    مسئله ي ضعف

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

ساير مدارس داشتم ..با مراجعه به مقاالت، كتاب ها و و زبام فارسي نمودند.مصاحبه اي نيز با دبيران ادبيات 

نشريات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس از گفتگو هاي بسيار در زمينه 

آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . مشكالتي كه مطالب جمع    ي علل ضعف و مشكالت درس دستور،

كم بودن ساعت درسي    در اين باره وجود داشت ،نظير روش تدريس معلم ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان ،

   مورد بررسي قرار گرفت  دستور نسبت به حجم كتاب و ... فهرست گرديد . تحقيقات و مقاالتي كه در اين زمينه

  عبارتند از :
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كتاب دستور زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش دستور از طرق  - 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

  اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد دستور زبان زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.  از - 3

  تجزيه وتحليل وتفسير داده ها  

مشكل اصلي، ضعف در ماده ي درسي دستورزبان فارسي مي باشد كه ازعلل اصلي آن مي توان به نكات زير اشاه 

  نمود . 

  * آسان قبول شدن دانش آموزان

  امر آموزشر اوليا در * همكاري كمت

  * كم بودن ساعت درسي نسبت به حجم دروس

  * اهميت ندادن بعضي از همكاران به دستور زبان فارسي
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ودانش آموزان به طور مستمر ادامه يابدو  دبيراگر سعي شود اين مشكالت برداشته مي شود .اگرتالش وكوشـش 

ولي انشاء اهللا     ه كامال و صد در صد برطرف نشودبا استفاده از شيوه هاي جديد ، حل اين مشكل اگرچ دبير

  درصد بيشتري از اين مشكل حل مي شود .

  راه حل هاي پيشنهادي  

  * اهميت دادن به اين درس .

  * تشويق وترغيب.

  علي* دادن مسؤوليت به 

  دبير* استفاده از شيوه هاي متعدد توسط 

  پاي تخته  در علي* بيشتركار كردن دستور دركالس درس به خصوص از 

  * امتحان كتبي بيشتر از كل دانش آموزان

  * ياد آوري دستور پايه هاي قبل و پرسش آنها

  اجراي طرح

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

  دد.الف ) اطالعاتي كه قرار است آموخته شوند در گام هاي كوچك ارائه گر  
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.ب ) به يادگيرندگان درباره ي يادگيريشان بازخورد فوري داده شود. يعني بالفاصله پس از يك تجربه يادگيري 

  به آنان گفته شود كه اطالعات مورد نظر را درست يادگرفته اند يا از آن لحاظ اشكاالتي دارند.

  ج) يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگيرند.

كمك كنم . در مرحله ي اول از اولياي دانش آموز دعوت كردم و در علي نمودم باصبر و حوصله به  من نيز سعي

مورد وضعيت فرزندشان با آنها به گفت و گو نشستم و از آنها خواستم تا حد امكان مرا در اين مورد ياري نمايند 

و علوم را رسهايي مانند درس رياضي ودر منزل نيز به درس فرزندخود اهميت بيشتري دهند ؛ چون اكثر اوليا د

  در دوره متوسطه اول اهميت مي دهند .

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

  صورت پيشرفت ، جوايزي هرچند كوچك اهدا خواهم كرد .

در منزل به اين صورت كه افعال و كلماتي مي نوشتم و براي  از شيوه هاي متعدد ديگري همچون ؛كار كردن

  جلسه ي بعد از او مي خواستم بنويسد..

  دستور زبان درسي است كه در صورت ياد گرفتن دانش آموز دوست دارد به تكرار از اين مسائل حل كند؛

در مورد مشكالتي كه در دوره ي در ضمن    ياد دادم تا برايش مشكلي نباشد. مختلف را به اوبنابراين چند روش 

  در بحث هاي قبل ذكر كردم با مدير مدرسه و مسئو لين اداره صحبت كردم. متوسطه اول
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  2گرد آوري اطالعات ،شواهد   

براي تهيه وتكميل شواهد ، بعد از اجراي طرح ، نمرات براي نمونه درجدول فراواني مربوط به توزيع نمرات آن 

  ها تنظيم گرديد. 

 نمرات نيمه دوم 16          17            17                 16  

 فراواني                         0           0      -         1                    1

  نتايج عملي اين اقدام خاص بنده : 

ست و پيشرفت وي در اين درس نشان مي داد كه راه حل ها مطلوب بوده ا علي نمره ي فارسي و دستور زبان

.ميـزان پيشرفت درسي وي در هر جلسه نسبت به جلسـه ي قبل بيشتـر مي شد و نمره ي او نسبت به جلسه 

  ي قبل بيشتر مي شد. 

گرفته شد نشان گر اين نتيجه است ؛ زيرا نمره ي درسي وي در   امتحان نوبت دوم نيز كه در خردادماه   نمرات  

   باال بود دستور  هر سه ماده ي درسي ؛ امال ، انشا و فارسي و

  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
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  صالح آن در نزد دانش آموز ،هر درس و ا  نوشتن تكاليف              .4

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

اجراي مسابقه بين دو دانش آموز در پاي تخته ؛ به اين صورت كه تخته را نصف كرده و مثال فعلي گفته مي    .6

سريعتر نوشت ، امتياز مي گيرد و بعد از شود . سپس از روي اين فعل سؤاالتي پرسيده مي شود كه هر كدام 

شش هفت پرسش ، امتيازها شمرده و برنده معلوم مي گردد. دانش آموزان از اين مسابقه ها با شوق فراوان 

  استقبال مي كردند. 

  ايجاد دوستي با دانش آموز در كالس درس و رابطه ي صميمي              .7

  ز كارساز ترين عوامل پيشرفت دانش آموزان مي باشداستفاده از تشويق هاي بجا ، يكي ا   .8

امتحان كتبي از دستور به طور مستمر در حجم كم و در آخر مثال پنج امتحان ، نمره ي بيست را تشكيل    .9

  بدهد..

  دبير استفاده از شيوه هاي متعدد توسط        .10

  :  ت فارسيدر درس ادبيا همكاران سايرتدريس براي  و پيشنهادات ها  راهكار  

 : در درس ادبيات فارسي  تدريس اثر بخش

منظور از يادگيري اثر بخش ، كار آمدي يادگيري در ابعاد مختلف است . براي مثال يادگيري اثر بخش حل     

مسأله ، يعني انتقال يادگيري به حل مسايل زندگي و شغلي . يادگيري موقعيت واقعي اثر بخش يك مهارت 
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نقشه كشي ، يعني كسب تسلط و چيرگي در كشيدن نقشه در موقعيت واقعي كار.  يدي مثل ، يادگيري

يادگيري اثربخش نگرشي ، مانند رعايت نوبت و احترام به حقوق ديگران يعني ، احترام به حقوق ديگران در همه 

ي و جا و زندگي . بنابراين ، حفظ و ازبر كردن مراحل حل مسأله ، نمره بيست گرفتن در درس نقشه كش

  خش قلمداد نمي شود .ب اثر يادگيري   شمردن داليل احترام به حقوق ديگران

جروم برونر يكي از روانشناسان امريكاست كه در زمينه ي يادگيري شناختي ، بويژه درباره ي فعاليتهاي و كالس 

بيشتر به مطالعه ي ، به مطالعه و تحقيق پرداخته است . او صاحب نظريه ي ((يادگيري اكتشافي )) است . برونر 

فرايند يادگيري در كالس درس مي پردازد و به مطالعه ي يادگيري حيوانات از جمله موش ، ميمون و پرندگان 

كمتر رغبت نشان مي دهد . او ديدگاههاي خود را در كتابي به نام به سوي يك نظريه ي آموزشي مطرح كرده 

وي اين سئوال باشند كه چگونه مي توان بهتر و بيشتر است . وي معتقد است كه نظريات آموزشي بايد جوابگ

آموخت ، نه آنكه تنها به توصيف و تشريح يادگيري بپردازند . به اعتقاد او ، شاگردان را نبايد در برابر دانسته ها 

نند . برونر قرار داد ، بلكه بايد آنان را با مسأله روبرو كرد تا خود به كشف روابط ميان امور و راه حل آنها اقدام ك

مي گويد : برنامه بايد به قدري منظم و سازمان يافته باشد كه شاگرد را به فعاليت وادارد ، زيرا اگر ما پاسخ را 

مستقيماً در اختيار شاگردان قرار دهيم ، آنان را به كتاب و معلم متكي مي سازيم و سبب مي شويم كه از خود 

طر از يادگيري به دست نياورند و انگيزه هاي يادگيري در آنان كوششي نشان ندهند . در نتيجه ، رضايت خا

تضعيف شود. طبق نظر برونر ، محيط آموزشي بايد كامالً آرام و دور از اضطراب و تنش باشد. شرايط آموزشي 

ان بايد به گونه اي تنظيم شود كه شاگردان بتوانند عقايد خود را با آزادي بيان كنند ، با عالقه به گفتار ديگر

گوش دهند ، در مورد مسائل مختلف بينديشند و به سازماندهي مفاهيم ذهني خود بپردازند تا بدين وسيله 

نيروي تفكر در آنان تقويت شود . آنان بايد بتوانند خود به اشتباهاتشان پي ببرند و با وجود اين ، با تمسخر 

در اختيار شاگردان قرار دهد و سئواالتي مطرح كند ديگران روبرو نشوند . به نظر برونر ، معلم بايد وسايل كافي 
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تا آنان با به كارگيري وسايل ، راه حل آنها را كشف كنند و بينش الزم را به دست آورند . به عنوان مثال برونر در 

تدريس درس جغرافيا توصيه مي كند كه نبايد نقشه ي كشور را در اختيار شاگردان گذاشت تا مكان شهرها و 

را بياموزند ، بلكه بايد نقشه ي سفيدي را در اختيار آنها قرار داد تا مكان شهرها و استانها را حدس بزنند  استانها

و سپس آن را با نقشه ي صحيح مقايسه كنند و به اشتباهات خود پي ببرند . با اين روش ، شاگردان انگيزه اي 

    ايجاد مي شود.قوي نسبت به يادگيري پيدا مي كنند و فكر انتقادي در آنان 

مي    مسأله ي اساسي در تدريس درس ادبيات ، ايجاد انگيزه و نشاط و عالقه مندي در دانش آموزان به درس

باشد.خصوصاً در دانش آموزاني كه براي فهم درس ادبيات با مشكل مواجه هستند و يا به عّلت دو زبانه بودن 

  قادر به درك زيبايي اين درس نمي باشند.

ه به درس در حين تدريس معلّم ، صحبت كردن مداوم با همديگر ،اجازه گرفتن هاي مكرّر براي رفتن عدم توج

به محوطه ي مدرسه ،چرت زدن ها و كشيدن خميازه ها و گذاشتن سر بر روي ميز و گاهي هم پچ پچ و خنده و 

در كالس هايم باشم . چون تدريس اين درس    جهت  به دنبال راه هاي جديدي   ....در كالس ، عّلتي شد كه من

از روش تدريس يكطرفه و پرسش و پاسخ نيز خسته شده بودم .اين روش هايي كه تهيه نمودم را خود تجربه 

  كرده و بسيار برايم رضايت بخش بوده است .

  و خوشنود شوند .   اميدوارم كه همكاران نيز از آن ها استفاده نمايند واز نتايج به دست آمده راضي

  پيشنهادي تدريس حاصل تجربيات بنده :  روش هاي

  روش ايجاد رابطه ي دوستي و صميميت
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 آموزان دانش وقتي شدم متوجه چون بود آموزان دانش باروش ايجاد رابطه ي دوستي و صميميت  اولين٭

 در تياقاش با و خوانند مي خوب را درسش دهند نشان او به را خود ي عالقه اينكه براي بدارند دوست را معّلمي

  ين معتقدم .ا به وجود تمام با من و ، شوند مي حاضر كالسش

)با رفتارم به آن ها نشان دادم كه برايم عزيز و محترمند . قبل از شروع درس با آن ها بامهرباني رفتار مي كردم 1

آموز از و اگر كسي ناراحت بود كنارش مي رفتم و عّلت را جويا مي شدم .اين را خوب مي دانستم كه دانش 

چشمان معّلمش مي تواند احساس كند كه آيا برايش اهميت دارد يا نه، كه متأسفانه گاهي ما از اين غافل مي 

شويم و فكر مي كنيم كه آن ها از فكر ما بي خبرند. به آن ها اجازه مي دادم كه در كنارم بنشينند و درد دل 

كارها باعث حيرت بود .دانش آموزي كه در كالس منزوي كنند و حّتي دستم را بگيرند . واين براي بعضي از هم

و گوشه گير است را در صندلي در كنار خود يا رديف اول مي نشاندم و به او مسئوليتي مي دادم تا اينكه ازآن 

حالت بيرون بيايد ودر كارهاي گروهي شركت كند. اما هيچ گاه نمي گذاشتم دانش آموزان از حد خود تجاوز 

آن ها آموخته بودم كه جايگاه معلّم و دانش آموز معلوم و مشخّص است وآن ها نيز با كمال احترام  بكنند وبه

  پذيرفته اند.

  ايجاد انگيزه نسبت به درس

  . است:ايجاد انگيزه نسبت به درس  باشد مي نيز اصلي هدف كه روش دومين٭

  مي گشتم .   يجاد اشتياق و عالقه به اين درسساعت در هفته دارم به دنبال راه حّلي براي ا 5چون با هر كالسي 

)در ابتداي شروع درس بعد از به نام خداوند بخشنده ي مهربان از آن ها مي خواستم كه همه با صداي بلند 2

  بگويند:شروع ميكنيم درس شيرين ادبيات .
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ما اين روش معمولي هم در ابتدا مانندبرخي از دبيران از روش تدريس كتاب و پرسش و پاسخ استفاده مي كردم ا

براي بچه ها و هم براي خودم خسته كننده بود .با توجه به دو زبانه بودن دانش آموزان و دشواري فهم درس 

ادبيات بخصوص اشعار ومتن هاي كهن تصميم گرفتم ازروش هاي سال هاي قبلم استفاده كنم اما بيشتر و دقيق 

دن با پشت خودكارم بر روي ميز شروع كردم در ابتدا با خنده و تعجب تر. شعرها را با لحني آهنگين و با ضربه ز

دانش آموزان مواجه شدم اما به مرور وقتي بعداز خودم رديف به رديف و بعد همه با هم شعر را بالحني آهنگين 

بتدا در جلسات بعد از آن ها خواستم كه خود بهترين لحن را انتخاب كنند وا   خواندند ، خيلي لذّت بردند

خودشان بخوانند . اين باعث مي شد كه از شب قبل از تدريس با عالقه و اشتياق شعر را بخوانند و اين يعني 

  ايجاد انگيزه.

  فهميدن معناي شعرها و متن ها و ماندگاري آن هادرذهن

  .بود آموزان دانشفهميدن معناي شعرها و متن ها و ماندگاري آن هادرذهن  با رابطه در روش سومين٭

) درس ها و شعرهايي كه قابل نمايش دادن هستند را به صورت نمايشنامه در آورده و از دانش آموزان مي 3

خواستم كه وسايل مورد نياز آن را تهيه و به كالس بياورند و در بيشتر مواقع هم با مقوابرايشان شخصيت هاي 

وسپس دانش آموزان به صورت گروهي نمايش  نمايش را آماده مي كردم. درابتدا خود به ايفاي نقش مي پردازم

آن درس را اجرا مي كنند وبه صورت گروهي نيز نمره مي گيرند. اگر كسي از گروه خوب بازي نكرد، دوستانش 

براي او نقش را توضيح داده تا بهترآماده شود ونمره ي گروهشان كم نشود. اين يعني ايجاد چالش و گرفتن بهره 

اي درس يا شعرو مطمئناً مفهوم آن درس درذهنشان ماندگار خواهد بود.براي نمونه ي الزم از تدريس . معن

درس شعرآزادگي پايه ي دوم كه با گذاشتن ريش و سبيل از پنبه براي دانش آموزان و استفاده از مقداري هيزم 

  يم .و سوار شدن بر اسب كاغذي و لنگان لنگان راه رفتن ،معناي درس را براي بچه ها تفهيم كرد
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  ادبيات و زبان فارسي  دستوري نكات فهماندن

  .بود بعدي گام آموزان دانش به دستوري نكات فهماندن و تدريس براي روش چهارمين٭  

) در ابتدا وقتي به مثال هاي كتاب اكتفا مي كردم در بعضي از دروس احساس مي كردم دانش آموزان خوب 4

ند هر چند بار كه تكرار مي كردم بسياري ازدانش آموزان درس مطالب را نمي فهمند و با مشكل مواجه مي شد

را نمي گرفتند . تصميم گرفتم از مثال هاي روزانه و عاميانه كه براي آن ها ملموس باشد استفاده كنم. به طوري 

كه آن ها هم در زمان تدريس با من همكالم مي شدند و در بحث كالسي شركت مي كردند .اين همان چيزي 

من به دنبالش بودم ،يعني ايجاد عالقه به درس. براي نمونه: براي تدريس نهاد و گزلره ، به آن ها گفته  بود كه

بودم كه نهاد در ابتداي جمله مي آيد و جمله در مورد آن خبر مي دهد و با گفتن نهاد دست بر سرشان بگذارند 

اده از مثال هايي مانند راننده ي اتوبوس (نهاد) و فعل كه در انتهاي جمله مي آيد پاهايشان را نشان دهند و استف

  و همه ي مسافران (گزاره )مي شودو....

نمونه ي ديگر تدريس بن ماضي و مضارع است كه از نكات دستوري و مشكل دوره ي راهنمايي است : آن را به 

آورد اولي خيلي به او صورت داستاني كوتاه برايشان تدريس كردم .روزي مادري به نام مصدر دو فرزند به دنيا 

شباهت داشت (بن ماضي) ولي چون سنّش از مادرش كمتر بود (ن) آخر را ندارد . ديگر فرزند، شباهت زيادي با 

و حذف (ب) آغازين مي توانيم شكل آن را به    به مخاطب   مادرش مصدر ندارد (بن مضارع) كه با دستور دادن

ن) پاياني آن نوشت (بن ماضي) بدست مي آيد. بادستوردادن و دست بياوريم .مانند مصدر نوشتن كه با حذف (

امري كردن آن به دوستتان (بنويس) و حذف (ب) در ابتدا ي آن بن مضارع (نويس ) را بدست بياوريد .سپس دو 

  به دو شروع به ساختن بن ماضي و بن مضارع از افعال مي كنند و با هم در ساخت افعال مشاركت مي كنند.
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  ن ضعيفدانش اموزا

 به پا توانستند نمي و داشتند كمتري گيرايي خود دوستان به نسبت كه بود آموزاني دانش براي روش پنجمين٭

  .بروند پيش كالس پاي

  ) تشكيل گروه ويژه در كالس براي آن تعداد از دانش آموزاني بود كه با وجود مطالعه كردن5

شينند و معلّم افتخاري آن ها دانش آموزي است كه از درسشان ضعيف تر بود .اين گروه در كالس كنار هم مين

لحاظ درسي خوب باشد و تا حد امكان خانه هايشان نيز به هم نزديك باشد كه در اوقات بيكاري هم بتوانند با 

هم درس بخوانند. در زنگ هاي تفريح هم باهم كار كنند .سرگروه آن ها موظف بود كه بعد از اينكه من درس را 

ع اشكال كردم ،او نيز درس را برايشان توضيح دهد و عالوه بر پرسيدن ،آن درس را برايشان تفهيم كند دادم و رف

.اگر باز گروه مشكل داشتند به من گزارش كارهايش را مي دهد و من با گروه صحبت مي كنم تا رفع اشكال 

  كّلي صورت بگيرد.

جود نشستن در پايه ي دوم نمي توانست چند حرف يا حتّي ما قبل آن دانش آموزي داشتم كه با و 90در سال 

از حروف الفبا را از هم تشخيص دهد ودر زمان نوشتن امال دچار مشكل و اضطراب مي شد. يكي از دانش 

آموزاني كه خوش برخورد و درس خوان بود را كنارش مي نشاندم .در هنگام امال نوشتن، او هم شكل كلماتي كه 

ها مشكل داشت را نشانش مي داد و او با نگاه كردن به نوشته ي دوستش كلمات را آن دانش آموز ضعيف باآن 

درست مي نوشت . از هر سه امال نوشتن ، يكبار هم بايد خودش به تنهايي امال بنويسيد . متوجه ارتقاي نمراتش 

نبود، واين  در امال و حتي جمله بندي هاي صحيحش در انشا شدم به طوري كه ديگر خبري از نمرات كم او

  چيزي بود كه من به دنبالش بودم و آن ايجاد عالقه و انگيزه در اين دانش آموزان بود.
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  نشاط و شور و اشتياق ايجاد روش

 خود كه.بود آموزان دانش در بودن معلّم حس ايجاد و كالس در نشاط و شور و اشتياق ايجاد روش ششمين٭

  مرحله است:. چند داراي

كالس از يكنواختي در بيايد هرهفته يكي از دانش آموزان سر جاي من مي نشيند و خود  ) الف: براي اينكه6

درس مي دهد و درس مي پرسدو براي فعاليت انجام شده نمره مي گيرد. سپس مجدداً من درس را براي فهم 

  بيشتر دانش آموزان به آن ها ارائه مي دهم .

انش آموزان مي خواهم كه درس جديد را در خانه بخوانند ، ب):قبل از دادن درس جديد از جلسه ي قبل ،از د

معنا كنند و معناي واژه ها را بنويسند. و نكات دستوري را نيز مرور كنند تا در زمان تدريس با من همراه باشند 

و در ضمن تدريس درس جديد هم نمره بگيرند.اين هم باعث ايجاد اشتياق و رقابت در كالس مي شود و كالس 

طرفه بودن و يكنواختي خارج مي شود. چون دانش آموزان درس را قبالً مطالعه كردند سريع درس را مي  از يك

  فهمند.

نفره تقسيم شده است. قبل از پرسش من ، سر گروه ها درس را از زير گروه ها مي 5يا  4ج) كالس به چند گروه 

درس را بخواند و خود نيز برايش درس را توضيح پرسند و اگر كسي از آن ها آماده نبود به او مهلت مي دهند تا 

مي دهند سپس درس را از آن ها مي پرسند. وحتي براي امال نيز اين كار را انجام مي دهند. در زماني كه من 

درس را مي پرسم همه آماده هستند تا درس را جواب بدهند . كار گروهي آن ها هم نمره ي گروهي مي گيردو 

  ها بر ديگران هم تأثير مي گذارد و اين باعث ايجاد تكاپو در گروه مي شود.نمره ي كم يكي از آن 

اين پرسش هاي گروهي يا در زنگ ها يي كه درس ندارند يا در زنگ هاي تفريح صورت مي گيرد . در غير اين 

دقيقه ي اول كالس را به گروهها اختصاص مي دهم تا از زير گروهها درس رابپرسند و  15الي  10صورت 
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نمراتشان را به من تحويل دهند .در گام بعدي كه من درس را مي پرسم اشكال زير گروهها را به سرگروه اعالم 

  مي نمايم تا در مورد آن ها بيشتر كار شود

  دروس مفاهيم كردن باز روش هفتمين٭٭

  زيدروس بود . بعد از اين كه دانش آمو   ) روش ديگر، باز كردن مفاهيم نكته هاي اول و دوم7*

نكته ها ي درس را با صداي بلند خواند . آن ها را تدريس مي نمايم . سپس نكته ها را به صورت كلي و به 

صورتي كه دانش آموزان آن ها را درك كنند بر روي تخته مي نويسم و همه ي دانش آموزان موظّف هستند آن 

ر زماني كه مي نويسند مجبور به نگاه كردن و ها را در دفتر ي كه براي اين منظور در نظر گرفته اند بنويسند . د

  نكته برداري از آن مي شوند و اين نيز مي توانند گامي براي رفع اشكال آن درس باشد.

  ي كننده هدايت و ناظر فقط معلم روش اين در. است گروه توسط كالس ي اداره آخر روش)8٭

آموزان را به عهده مي گيرد و اين باعث ايجاد گروه است . هر جلسه يك گروه امر تدريس و پرسش و نظم دانش 

اعتماد به نفس و احساس مسئوليت در دانش آموزان ،حتي اعضاي ضعيف گروه مي شود،سپس معلم براي فهم 

  مي كند.   كاستي هاي تدريس را برطرف كرده و مجدداً درس رامرور   بيشتر درس به دانش آموزان ،

  در كالس)) ((نتايج به دست آمده از اين روش ها  

پيشرفت در زمينه ي درسي ، ايجاد اشتياق و حس تعاون در كالس ، ايجاد رقابت و تكاپو در درس بين دانش 

آموزان ،ايجاد انرژي در كالس ،پيشرفت درسي دانش آموزان ضعيف ، ايجاد صميميت بين دانش آموزان و معلّم 
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كالس از حالت يكطرفه ي تدريس معلّم ، استفاده  خود ،شركت دادن دانش آموزان در امر آموزش ، بيرون آمدن

  از خالقيت دانش آموزان و ...

اين راه حل ها باعث ايجاد پيشرفت محسوس درسي در دانش آموزان شده است. همچنين باعث شده كه دانش 

  آموزان بيشتر در كارهاي گروهي شركت كنند و به تكاپو بيفتند .

  شرايط اجراي روش مسأله اي :

.توجه به مسئله .توجه 1ش مسأله اي ،شاگرد بايد شرايط زير را داشته باشد تا بتواند مسأله را حل كند : در رو

اساس هر نوع فعاليت آموزشي است . اگر خود شاگرد متوجه مسئله نشود و مسأله از طرف معلم به او ارائه گردد 

ا اينكه رغبت و تمايلي به حل آن نشان ، حالت تحميلي خواهد داشت و شاگرد قادر به حل آن نخواهد بود ي

. قدرت 5.آمادگي براي حل مسأله 4.تشخيص ويژگيهاي مسأله،3. قدرت شناخت و درك مسأله ،2نخواهد داد ،

.قظاوت در مورد 7. قدرت انجام دادن آزمايش و گردآوري اطالعات و تحليل آنها،6تنظيم راه حلهاي احتمالي،

دآوري شده و پذيرفتن راه حلهاي معتبر و كنار گذاشتن فرضيه هاي غير آزمايش انجام شده يا اطالعات گر

 قدرت شاگرد كه گردد تنظيم اي گونه به بايد آموزشي شرايط و محيط   . تعميم و كاربرد مسأله .8معتبر ، 

 حلهاي راه بتواند ، ترتيب اين به و باشد داشته را آن هاي ويژگي و مسأله شناخت قدرت نيز و استنتاج و تحليل

يط ايجاد مسأله بر اساس شرا كه بود خواهد ممكن وقتي روندي چنين تحقق.  كند بيني پيش را احتمالي

  استعداد ، توانايي ، سن و پايه هاي علمي شاگرد تنظيم شود .
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  . يادگيري از طريق همياري :4

.  كنند اقدام يادگيري هب همياري طريق از و گروهي صورت به تا   معلمان بايدبه دانش آموزان فرصت دهند

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

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

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

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

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

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

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

  : دهد مي ارائه را روش چهار همياري

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

  مراحل اجراي الگو همياري:

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

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

علم به كمك دانش آموزان قوانيني را تدوين مي كنند مثال يادگيري مي شود. پس از تشكيل گروه ها م

  گروه هاي مختلف نمي توانند با همديگر صحبت كنند.
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دقيقه درباره ي هدف هاي مهم درس ، انتظاراتي كه از دانش آموزان در  15در اين مرحله معلم حدود  .2

  ي كند .پايان جلسه وجود دارد و مطالب اصلي درس كه نياز به توضيح دارد صحبت م

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

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

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

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

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

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

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

  :   )story telling.روش قصه گويي (5  

يكي از راه هاي ايجاد توانايي راهبردي در فراگيران ، اين است كه مجبورشان كنيم با صداي بلند يك قصه را 

ن را تقويت مي كنند ، و تعريف كنند . به اين ترتيب ، آن ها افق ديدشان را گسترش مي دهند ، تخيل شا

  خودشان را براي زندگي پيش رويشان آماده مي كنند .

آموزه هاي ديني هم ، از داستان هاي استعاري استفاده مي كنند تا مجموعه ي امكانات و محدوديت هاي يك 

هاي مارا  ذهن هوشمند را هماهنگ كنند . داستان ها ، تنها وسيله ي سرگرمي نيستند . آن ها مي توانند تجربه
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اصالح كنند و به تغيير و رشد ما كمك كنند . اگر نويسندگي به تقويت خالقيت نوشتاري كمك مي كند ، قصه 

گويي مستقيما به پرورش خالقيت كالمي (سخن وري) ياري مي رساند . از ديرباز قصه مورد توجه كودكان بوده 

شنيدن قصه عالقه مند نباشد . به ويژه آن كه قصه است . بنابراين كمتر كودكي را مي توان سراغ گرفت كه به 

توسط فردي مهربان و خوش سخن گفته شود . ويژگي عمده قصه گويي خالق يكي اين است كه ذهن فراگير را 

  به تخيل و تصويرسازي مي كشاند .

ديگر قصه  فراگير هنگام شنيدن قصه خود را در زمان ها ، مكان ها و حاالت مختلف تجربه مي كند . و ويژگي

گويي اين است كه به وسيله ي طرح تجربيات مختلف براي كودكان ، ذهن آن ها به سوي تحليل ، تفكر، ابتكار 

  )206ص1382و چگونگي سوق داده مي شود.(فضلي خاني ،

  روش قصه گويي مزايايي دارد كه در زير به برخي از آن ها اشاره مي كنيم :

  . مطلب درك و دادن گوش تفكر، قدرت افزايش      •

  .شود مي شناختي و كالمي رشد سبب كه عقيده اظهار و شنيدن سخن به فراگيران دادن عادت      •

  .فراگيران و مربيان والدين، ميان صميميت    •

  .هستند ورفتاري عاطفي مشكالت داراي كه فراگيراني رفتار اصالح و رواني امنيت برقراري      •

  . آگاهي و دانش به بخشيدن عمق      •

  گذاري بر تكوين شخصيت فراگيران .اثر      •

  . واگرا تفكر بالندگي منطقي، قضاوت علمي، شناخت      •

  . خودانگيخته يادگيري و مطالعه با الفت و آشنايي     •

  . ها كژروي و انحرافات ريشه خشكاندن    •



 

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

 www.asemankafinet.irفقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٤٩ 

 

  .زندگي مختلف هاي جنبه شناخت و ها تجربه و ها انديشه انتقال      •

  هاي جذاب تعريف كنيم ؟چطور در كالسمان قصه 

هر معلمي شيوه هايي شخصي براي قصه گويي دارد . اما اگر بيان داستان با حركات سر و دست و گاهي تغيير 

جلوي كارتان را بگيرد . نگران "ترس از نمايش بازي كردن "لحن صدا همراه باشد ، عالي است . اجازه ندهيد 

ند يا بي نزاكت شوند . اگر شما آرام و آسوده باشيد و از كارتان نباشيد كه شايد بچه ها به شما بي توجهي كن

      لذت ببريد ، بچه ها هم به شور و اشتياق شما پاسخ خواهند گفت و به آن ها هم خوش خواهد گذشت .

  .شيوه ي بحث گروهي :6

كاربرد دارد وبراي  ح باالتر از سطح پايهسطو براي ، است محور شاگرد تدريسِ ي شيوه يك اساساً كه   اين شيوه

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 و 

ي اين روش از هر روش ديگر دشوارتر است ؛ چون معلم بايد فقط گاهي به سوال هاي آنان پاسخ مي دهند اجرا

كامال 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 ، عالقه 

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

  فارسي كمك زيادي كند .
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  .روش تدريس انطباقي :7

اين روش مستلزم هزينه هاي زيادي مي باشد . ولي از آن مي توان در بعضي از مراحل دروس مختلف حتي به 

ود . در اين روش ، تدريس هر درس در موقعيت و شرايطي انجام مي شود تعداد يك بار هم كه شده استفاده نم

كه با آن درس منطبق مي باشد . مثالً درس علوم تجربي در طبيعت تدريس شود . درس ادبيات در كتابخانه ها 

.. يا مراكز فرهنگي و ادبي و ... تدريس شود . و همين طور درس هنر در نمايشگاه هاي هنر و مراكز هنري و .

تدريس شود . در مزيت اين روش بايد گفت عالوه بر آنكه دانش آموزان از روش گردش علمي استفاده مي كنند 

 هاي آموخته   ، روحيه ي مضاعفي پيدا مي كنند و چون هر درس را با موقعيت مرتبط با آن ياد مي گيرند ، دوام

دست آورند . روحيه ي نوآوري در آنها كوشند مطالب را خود ب مي مطالب حفظ جاي به و است بيشتر آنها

تقويت مي شود و از محيطهاي خشك و بي روح كالس ، به اجتماع راه مي يابند و عمالً با محيط اجتماعي 

  درگير مي شوند .

  نمونه هايي از روش هاي تدريس با استفاده از مدل تعاملي

ازش اطالعات بهترين روش تدريس زبان و ادبيات براي استفاده از مدل تعاملي خواندن با رويكرد پرد             

 1981  2و براوان 1981[از جمله پاوك« فارسي روش صامت خواني است . الگوها و پژوهش هاي جديد خواندن 

صامــت خواني بخش مهمي از فرآينـــد درك  نشان داده اند كه در بيشتر مواقع در پيش خود خوانــدن يا» 

  مطلـب را فراهم مي آورد .

با توجه به اين كه در روش صامت خواني فراگير دلهره ي اشكاالت احتمالي رمز گشايي را ندارد و از              

ي كند طرفي تمام فعاليت ذهني خود را در جهت دريافت مفهوم متن هدايت مي كند ، در نتيجه فرصت پيدا م

http://garba.blogfa.com/post-11.aspx
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تا هم اطالعات قبلي خود را به كار گيرد و هم اطالعاتي را كه از اين طريق به دست آورده بهتر در ذهن پردازش 

  نمايد .

به منظور كامل نمودن روش صامت خواني در جهت اهداف پيش بيني شده روش هــاي تدريس زير              

  پيشنهاد مي شود :

                       الف) روش تدريس پرسش و پاسخ 

در اين روش معلم ضمن تشويق شاگردان خود به صامت خواني كردن متن ، از آن ها مي خواهد تا به              

سواالت از نوع واگرا و همگرايي كه از قبل تهيه شده پاسخ دهند . ضمنا اين سواالت بايد به گونه اي طراحي 

  پردازش اطالعات در دانش آموزان ايجاد نمايد .شوند تا انگيزه ي خواندن متن را در راستاي 

  نمونه اي از سواالت حوزه ي شناخت در اين مرحله :

  به نظر شما چرا اين عنوان براي درس امروز ما انتخاب شده است ؟      -1

  اگر شما نويسنده ي متن اين درس بوديد چه عنواني براي آن انتخاب مي كرديد ؟      -2

  از درس جالب به نظر مي رسد ؟ چه قسمت هايي      -3

  پايان درس را به دلخواه خود تغيير دهيد .      -4

گام بعدي كه از حوزه ي فراشناخت با روش پرسش و پاسخ دنبال مي شود تشويق كردن خود دانش آموزان 

به طراحي سوال از متن درسي كه به صورت صامت خوانده اند مي باشد . در گام بعدي يعني مرحله ي 
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زشيابي هم به بهترين سوال هاي طراحي شده و هم به پاسخ گويي هاي مناسب آن ها امتياز تعلق مي ار

  گيرد .

  ب ) روش تدريس روابط واژگاني

استفاده مي » روابط واژگاني « در اين روش باز با استفاده از مدل تعاملي در جهت پردازش اطالعات از        

تباط هستند ، كه مي توان آن روابط را در تدريس درس زبان و ادبيات كنيم . واژگان هر متني با هم در ار

دانش آموزان از » ترادف ، تضاد ، تضمن ، تشابه و هم خانواده « فارسي به كار گرفت . روابطي از قبيل : 

همان سال هاي اول به تدريج با روابط واژگاني آشنا مي شوند . با اين روش براسـاس هرم آزوبل يادگيري 

اي جديد را بر پايه يادگيري هاي قبلي استوار مي كنيم در نتيجه فراگير به جاي آن كه مطلب را از معلم ه

بياموزد خود مي آموزد به عبارت ديگر خودآموز مي شود يعني مهم ترين هدفي كه امروزه در روش هاي 

ت نه فقط در حوزه ي پيشرفته و نوين تدريس مطرح است ، در نتيجه انگيزه ي يادگيري در درس ادبيا

  ادراك كه در حوزه ي توليد نيز گسترش مي يابد و از اين طريق يادگيري نيز با دوام تر مي شود .

روش كار : در گام اول فراگير سعي مي كند ضمن صامت خواني متن ، معني لغات مشكل درس را از        

ي برخورد فراگير در اين مرحله برخوردي طريق روابط واژگاني ، خودش حدس بزند . با توجه به مدل تعامل

  انفعالي نيست و از طرفي چون معني لغات و عبارات را با استفاده از توانايي هاي قبلي خود كشف مي كند
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  پيشنھادات اجرايی :

 ايستيب معلم يك بلكه كند نمي كفايت تدريس براي باشد بلد كامال را درسي مطالب  معلم يك اينكه - 1

   باشد . داشته بدهد آموزش خواهد مي كه را كساني هاي نياز نيز و گذشته تجارب و استعدادها از خوبي شناخت

. هستند متفاوت يادگيري هاي شيوه اما بگيرد، ياد تواند مي آموز دانش هر كه دارند اعتقاد بزرگ معلمين - 2

 ياد خوب خواندن، با برخي و دارند دوست را چكيده و خالصه برخي و سمعي برخي آنهابصري، از برخي

 وجه هيچ به تدريس براي ثابت روش يك اتخاذ. برگزيند را بعدي چند شيوه بايد معلم بنابراين. گيرند مي

 نيازهاي به شود مي واقع مفيد آموزان دانش از تعدادي براي كه روش يك است ممكن زيرا نيست، آميز موفقيت

  ندهد . پاسخ ديگران
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 و هاست  نشناخته يا ها ندانسته وجوي ،جست يادگيري كه دانند مي بخوبي را مطلب اين موثر و قوي نمعلما - 3

 يا آري آنها پاسخ كه اي ساده صورت به سئواالت اين طبيعتا. است سئوال ها، ندانسته درك براي روش بهترين

گشايد . در  مي موضوع تر عميق درك سوي به را اي دروازه كه  باشد مي نظر مد سئواالتي  بلكه باشد نيستند، خير

 به روانشناسان عقيده به.  شود مي مطلع منفي چه و مثبت چه تغييرات، از كه است شخصي نخستين واقع  معلم

 ها قوت و ها ضعف شناسايي ميزان همان به باشد، داشته آموزان دانش با تري صميمانه معلم ارتباط ميزان هر

 براي گام ، نخستين تدريس حين  آموزان دانش رفتار روي بر معلم،  دقيق تمركز. ودب تر خواهد سريع و تر آسان

  بي و شيطنت تفاوتي ، بي و  عصبانيت ، خستگي پرتي ، حواس جا ، نابه هاي حركت. است وضعيت آن ها شناسايي

 اين گونه به توجه. شود مي نمايان خوبي به معلم  تدريس زمان در  كه است همگي رفتارهايي...  و نظمي

كند و نيل به  مي راهنمايي آموز دانش مشكالت و  مسائل حل و شناسايي  را براي معلم  راحتي  به  تغييرات

  . مي سازد اهداف آموزشي و پرورشي را مهيا 

  

  نتيجه

  آموزشي اهداف ترين مهم از فراگيران رفتار در مطلوب دگرگوني ايجاد و آموزشي وكيفيت  كميت بردن باال   

  فرايند.  سازد آماده اهداف اين به رسيدن براي را زمينه هم كنار در بايد عوامل ي همه. آيند شمار مي به

 به منجر پذيرد انجام درست روش به اگر كه است درسي مطالب سازماندهي و نظم از چيزي فراتر  تدريس
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 يادگيري  محصول  محيط با زگاريسا  كه داشت خواهد دنبال به را محيط با سازگاري  كه شود مي يادگيري

  . انجامد مي زنده موجود  بقاي به كه  است اهميت با قدري  به يادگيري اين و بود خواهد

 

  

  

  

  

   اتدپيشنها

 ارتباط 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
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  .است مؤثر بسيار 000و كاست نوار و اساليد و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از تفادهاس -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 نزبا 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

  

  وماخذ منابع

  :تجربيات تدريس خودم و همچنين استفاده از منابع زير 

  .محوري مغز هاي پژوهش پايه بر تدريس نوين هاي روش راهنماي. محرم آقازاده -1

   . سمت انتشارات وپرورشي آموزشي هاي مهارت. حسن. شعباني -2
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 سال درسي هاي كتاب وتوزيع چاپ كل اداره ك ناشر 51 كد تدريس راهنماي. حسن. ذوالفقاري دكتر -3

1381 .  

  .همياري طريق از گيري ياد با آشنايي.  " نملكا مجيد - ،طاهره رستگار -4

  .5شماره آموزشي، تكنولوژي رشد مجله مسئله، حل روش ساختاري عناصر ،)1379(رضا محمد عباسي، -5

  .1382 سال. . دانشجو نشر يادگيري راههاي آموزش. وهمكاران. قربانعلي. قرباني--6

  .تهران دانشگاه دانشجوي آموزشي هاي روش دنق و بررسي وضعيت،:  مغرب در فارسي زبان احمد موسي،-7

   . 82/5/3ماه خرداد. همشهري -8


