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  :مقدمه

 طي در و هستم تدريس به مشغول نامند، مي انبياء شغل كه همان ، معلمي مقدس شغل در كهسالهاست       

 مجدداً را پيمودشده راه و كند استفاده ديگران تجربيات از همچنين و ام اندوخته زيادي تجربيات سالها اين

   .كند كوتاهتري را هدف به رسيدن راه ديگران تجربيات از استفاده چون ، خطاست پيمودن

 اذعان بايد ولي ، شماست روي پيش در اكنون هم كه بنويسم را اي مجموعه بتوانم كردم نمي فكر هرگز من

 نميمطالب  اين نوشتن به موفق نبود،بنده) س( زهرا فاطمه خانم استمداد و خداوندي عنايت و لطف اگر كنم

 همكارانم از را خود هرگز من. گزارم سپاس بسيار منان خداوند از و آورم جاي به شكر سجده بابت اين از و شدم

 يك عنوان به ولي ، هستم ها آن شاگرد و دانسته خود استاد را فرهنگيان همه ،بلكه دانم نمي تر تجربه با و باالتر

 راه شده كه هم درصد يك شايد بگذارم آنها اختيار در را خودم اندك تجربيات تا دادم اجازه خود به جزء معلم

 نباشيد خسته آنها به و بوسم مي را فرهنگي همكاران همه دست پايان در. باشد آموزش امر در آنها كار گشاي

  .خواستارم متعال خداوند از زندگيتان و كار مراحل تمامي در را آنها موفقيت آرزوي و گويم مي
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 گوياي نيز اند برشمرده ادبيات درس براي كه اهدافي و برآنند جملگي كه است قولي فارسي ادبيات اهميت     

 ادبيات« زيرا كرد بيشتري توجه بايد آموزان دانش به ادبيات آموزش به كه است بديهي و است مطلب همين

 و انديشه ادبيات، ي درونمايه.» باشد شده ريخته كالم قالب در كه است قوم هر هنري تظاهرات ي مجموعه

 ي انديشه به هنر نزديكترين نظر اين از ادبيات كه دريافت توان مي خوبي به و است انساني عواطف و احساسات

 زدني مثال مشروطه ي دوره ايران تاريخ در كه است زياد بسيار نيز اجتماعي زندگي در ادبيات كاركرد. است انسان

 و عشقي ميرزاده عارف، گيالني، الدين اشرف دهخدا، آثار در توان مي مشروطيت خيزش در را ادبيات سهم. است

  .كرد مالحظه... 

  واژگان كليدي :

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

 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 واقدام 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 فناوري 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 مدرسه ميان اثربخش تعامل برقراري براي اقدام و ريزي برنامه �

  ... و ها كانون ، ها كتابخانه ، پژوهشسراها از اعم

  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 كتب 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
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 ،) 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 برحسب 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 �

 راستاي در...  و آموزشي هاي گروه جلسات ، معلمان شوراي جمله از شوراها و درجلسات 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
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  كار محيط در ها آموخته گيري كار به و خدمت ضمن آموزش هاي دوره در مؤثر و فعال شركت �

  تجربيات :

  تجربه خسته شدن در كالس:   1تجربه 

 نتوا را درسي مطالب اينكه ،چرا؟براي بزنم داد خواستم مي. شد غالب برمن خستگي هاسركالس وقت بعضي

 كوچك ،دستان ميكردم نگاه ها آن معصوم هاي درچشم بدهم،اماهنگامي انتقال ها بچه از قليلي عده به نستم

 درهم چهره شد،با مي بسته ها وقت بعضي باز ها وقت بعضي كه ديدم مي دراز خودم سوي رابه مندشان نياز

  .شد حاصل موفقيت تا شروع نو واز ،برخداوندتوكل كردم مي دادم،صبر مي اميد ها آن به ام كشيده

  ربه دوست شدن با دانش آموزانجت:  2تجربه 

 فرار مدرسه از قبل سال كه شدم آموزي دانش متوجه ،كه بودم تدريس مشغول روستا دريك پيش سال چند

 بيان را اين آموز دانش شدم،پدر جويا را وعلت گرفتم اورا والدين ،سراغ نيامده مدرسه به نيز سال اين ودر كرده

 توصيه پدرش به.بشنود  راهم معلم اسم نيست حاضر هم ترسانده،وحاال اورا معلم فالن گذشته سال كه نمود
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 آموزان دانش با وبرخورد جديد فضاي تا بياورد مدرسه حياط به اورا بار يك براي حتي شده كه طور هر  نمودم

 آن فرداي ديد،از آموزان دانش با را ديگرم وهمكار من برخورد وقتي شد هم طور ،وهمين افتاد موثر راببيند،شايد

 ورزش زنگ يك در رازش.(كرد نزديك ما به را خود بيشتر ها بچه ي همه واز آمد مدرسه به خاطر آسوده روز

  .بود

  تجربه كسالت آور بودن ادبيات براي دانش آموزان و ارائه راهكار:  3تجربه 

 انگيز نشاط و آميز موفقيت راهنمايي دردوره ادبيات آموزش شد خواهد ذكر گزارش اين در كه متعدد داليل به

 ادبيات كالس بودن بار كسالت متوجه تدريسم سال اولين از من. كرد انديشي چاره زمينه اين در بايد و نيست

 بيشتر. است درست من استنباط كه دريافتم آموزان دانش نيز و همكاران با گفتگو در و شدم آموزان دانش براي

  سخت زياد كرد، خواهي عادت كم كم كه گفتند مي من خاطر تسالي براي ديدند مي مرا نگراني وقتي همكاران

 جستجوي به بودم برگزيده را ادبيات عاشقانه كه من اما. حرفها گونه اين از و كرديم مي فكر تو چون نيز ما نگير،

 ها تجربه آن از يكي گزارش كه برآمدم ادبيات درس به نسبت آموزان دانش در انگيزه و عالقه ايجاد براي راههايي
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 هايي انگيزه خود به خود جستجو اين و است جستجو يك سراسر تربيت و تعليم كار كه معتقدم زيرا خوانيد مي را

  كند مي ايجاد پيشرفت و تفكر براي

  :مسئله بيان

 ي حوصله با نهايتاً كه كنند بيان ادبيات ي درباره را خود نظر شفاهاً و صريحاً كه خواستم آنها از دوم ي جلسه در

  :از است عبارت آنها اهم كه برشمردند را درس اين به عالقگي بي داليل تمام

  .راهنمايي و ابتدايي تحصيلي مقاطع در ادبيات بار كسالت و ناكارآمد آموزش -1

  [6.[شده تعيين پيش از آموزشي هدفهاي براساس ادبيات درسي كتابهاي تأليف ضعف -2

  .معلمان از بعضي در ادبي ذوق و كافي انگيزه نبود -3

  .ادبيات درس به نسبت مدرسه مسئووالن منفي ديدگاه -4

  .مدرسه و خانه در آموزان دانش ادبي استعداد و ذوق شدن سركوب -5
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  [7.[تدريس روش تغيير از ترس يا و تدريس فعال و نوين هاي روش به معلمان نبودن آشنا -6

  .ادبيات درس از ها خانواده منفي تلّقي -7

  .ادبيات درس آزمونهاي در محفوظات به توجه -8

  .تلويزيون ملي ي رسانه در ادبيات به توجهي كم يا توجهي بي -9

  .زندگي با ادبيات درسهاي از بعضي بودن ارتباط  بي -10

  .آموزشي نظام بر كنكور ي سيطره -11

 ادبيات كالسهاي نمودن بار كسالت بر خود ي نوبه به يك هر كه كردم آوري جمع بنده را بسياري داليل البته

 من نظر از آنها اهم كه كردم جستجو را حلها راه ادبيات به آموزان دانش عالقگي بي علل يافتن از پس. افزايد مي

  :از عبارتند

  .يابد تغيير مشاركتي و نوين روش به سنتي روش از تدريس ي شيوه -1

  .شود بيشتري دقت ادبيات معلمان گزينش در -2
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  .باشد داشته دخالت متخصص و كشته كار و دلسوز معلمان ادبيات كتابهاي تأليف در -3

  .شود اعمال هنري ي سليقه و ذوق ادبيات درسي كتابهاي صفحات طراحي در -4

  [8.[شوند عاشق همه كه كند تدريس طوري و باشد بانشاط و سرزنده و مطالعه اهل ادبيات معلم -5

  .كند ايجاد را غيردرسي ي مطالعه ي انگيزه آموزان دانش در معلم -6

  .شود دعوت كالس در ادبي هاي بحث يا خواني قصه يا شعرخواني براي ادبي هاي چهره از -7

  .شود تبيين آموزان دانش براي زندگي در ادبيات كاركرد -8

  .شود ايجاد آموزان دانش براي دبستان و دبستان پيش دوران از ادبيات با آشنايي ي زمينه -9

  .شود استفاده استعدادها كشف براي آن نتايج از و شود برگزار مدرسه در ادبي مسابقات -10

  .شود برگزار مراسمي نويسندگان و شعرا درگذشت يا تولد مناسبت به -11

  .يابد انتشار مدرسه در مخصوصي ي نشريه در آموزان دانش ادبي آثار -12
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  .شود جسته سود ادبي مفاهيم آموزش براي اي رايانه افزارهاي نرم از -13

  .شود استفاده ادبي آثار از برگرفته تئاتري و سينمايي آثار از -14

  .شود جبران آزاد ي مطالعه براي تكميلي هاي جزوه با درسي كتاب محتواري ضعف -15

 و سينما با آشنايي بيان، فن: مانند. شود برگزار معلمان براي جذاب و مفيد خدمت ضمن آموزشي هاي دوره -16

  . ... و سنتي موسيقي تئاتر،

  .افزود نيز ديگري هاي حل راه توان مي باال برشمرده موارد به

  :اجرا

 لذا نداشت وجود موفقيت امكان حل راه دو يا يك با موردنظر كالس آموزان دانش عالقگي بي مشكل حل براي

  :خوانيد مي را آن شرح كه كردم اجرا را يافته هاي حل راه از تركيبي

 هر را ادبي قطعه و نامه نمايش و قصه و شعر از اعم را خود ادبي آثار خواستم آموزان دانش از كالس آغاز در   

 شد ايجاد رقابت نوعي كم كم اما گرفت صورت مقاومتهايي نخست. كنند ارائه كالس در تا بياورند همراه جلسه
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 خود از شعري مثالً كردم تبديل شاد و صميمي فضايي به رسمي و خشك حالت از را كالس فضاي. بود مفيد كه

 موسيقي از ها بچه خستگي رفع براي و جستم سود جالب حكايات و لطايف از دهند، نظر خواستم و خواندم

 معرفي موسيقي نوار بعد جلسات براي خودشان كه طوري گرفت قرار توجه مورد بسيار كه كردم استفاده سنتي

 و سر حركات از و كردم رعايت قرائت در را نمايشي حالت و كردم اجرا رسا صداي با را ادبي متون.كردند مي

 از بخشي در. دهم نشان بخوبي موردنظر متن از را احساساتم و عواطف كردم سعي و بردم سود چشم و دست

 آنها به و كردم معرفي را هنري ـ ادبي نشريات هاي شماره آخرين كردم، معرفي را ادبي اثر دو يا يك كالس

  .دادم امانت

 و بيايند ما كالس به كه كردم دعوت را شهر شاعران از يكي مركز مدير هماهنگي با درس جلسات از يكي در

 از همه مدتها تا و گرفت قرار توجه مورد خيلي كه شد برگزار جلسه و ديدند تدارك خوب ها بچه. بخوانند شعر

 تكثير با را كتاب محتواي ضعف. داشتند را اي جلسه چنان تكرار درخواست و گفتند مي سخن جلسه آن

 از يكي و كرديم برگزار مركز رايانه اتاق در را درس جلسات از يكي. كردم جبران ادبي آثار جذاب قسمتهاي

 دليل به جلسات از يكي در اگر.بود مفيد كه كرد معرفي بود ادبي افزار نرم يك كه را درج افزار نرم آموزان دانش
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 برگزاري درخواست حتي و كردند مي يادآوري مشتاقانه رسيديم نمي ديگر هاي برنامه به كتاب مطالب زياد حجم

  .كردند مي  العاده فوق كالسهاي

 از بعضي. بنويسند ها برنامه آن از گزارشي خواستم و كردم معرفي را تلويزيون و راديو هنري و ادبي هاي برنامه

  .كرديم اجرا كالس در آموزان دانش كمك به را نمايشي يا داستاني درسهاي

  :نتايج ارزيابي

 زبانزد مدرسه در ادبيات كالس به ها بچه ي عالقه هفته چند از بعد زيرا. بود بخش نتيجه بردم كار به كه روشهايي

 اجرا داشتم كه هايي برنامه كه اين از شدند مي نگران داشتم كالس به ورود در تأخيري گاهي اگر و بود شده

 4 از بعد. بود پيدا كردند مي كه هايي پرسش از اين و شد زياد ادبي هاي شخصيت به نسبت آنان كنجكاوي. نشوند

 اكثراً كه دادند نظر  اشتياق و نشاط و شادابي با بگويند ادبيات كالس ي درباره را نظرشان كه خواستم آنان از ماه

 افسردگيشان از كه گفتند من به آنها از بعضي چه؟ يعني ادبيات فهميم مي داريم تازه كه گفتند مي و بود مثبت

 تبديل ادبي محفل يك به جلسه هر بلكه نبود خشك كالس يك فقط ما كالس. كردند مي تشكر و شده كاسته
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 ديدگاهشان ديگر گرفتند مي ناديده را ادبيات ماهانه امتحان هاي برنامه در قبالً كه مدرسه مسئولين. شد مي

 هايم برنامه اجراي از قبل. مفيد و است گسترده همه اين ادبيات دانستيم نمي ما كه كردند اقرار و بود شده عوض

 اشتياق و شور ها برنامه اجراي اواخر و اجرا حين در ولي زد مي موج آموزان دانش اكثر چهره در خستگي و كسالت

 يادگيري در كالس اين بودن آور  نشاط و تنوع گفتند مي من به آنها از نفر چند. شد مي ديده ها بچه در فراواني

 ادبيات كالس يك تشكيل  پيشنهاد كه بود اين طرح اين مثبت نتايج ديگر از. است بوده مفيد نيز درسها ديگر

  .گرفت قرار موافقت مورد كه كردم مطرح درخشان استعدادهاي مراكز در را انساني علوم

  :پيشنهادها ارائه و محدوديتها بيان

 مرور به كه بود آموزان دانش از بعضي مقاومت آنها از يكي كه داشت وجود نيز موانعي هايم برنامه اجراي راه در

 وجود نمايش سالن يا نبود كافي كالس وقت سينمايي، فيلم پخش براي مثالً بود وقت كمبود ديگر. شد حل

 اعتراضهايي آغاز در نيز ها خانواده از بعضي. بود كننده مأيوس نيز همكاران از بعضي منفي هاي واكنش. نداشت

  .بود كار جدي موانع از نيز درسي كتاب زياد حجم. كردند توجيه را آنها آموزان دانش خود مرور به كه كردند
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  :پيشنهادها ارائه

 كه داشتم را اقبالي خوش اين من. انديشيد توان مي جديدي ابتكارهاي به هرروز و نيست كامل هنوز تجربه اين

 در اما بودند برخوردار بااليي يادگيري توان و رواني روحي قدرت از آموزان دانش و بودم نخبگان مركز يك در

 و بود دخترانه مدرسه اين ضمناً است فراوان برنامه اين اجراي شكست احتمال معمولي مدارس از بسياري

. گيرد صورت زيادي منفي هاي واكنش پسرانه مدارس در است ممكن اما تر،  عاطفي و هستند پذيراتر دختران

 خوبي ي كتابخانه داشتيم، مجهز نسبتاً ي رايانه اتاق يك مركز اين در ما  مثالً است متفاوت نيز مدارس امكانات

 مساعدت العاده فوق كالسهاي برگزاري در مخصوصاً كردند، همراهي نيز مركز مسئولين بود، اختيارمان در هم

 كالس شيمي و فيزيك و رياضيات مثل درسهايي براي موقع آن تا كه بود جالب برايشان اين و كردند فراوان
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 مدرسه مسئولين توجيه بنابراين خواهند مي العاده فوق كالس ادبيات براي ها بچه االن و شد مي برگزار العاده فوق

  .است مهم خيلي

  و تبينن آن :4تحربه 

بنده در طي سال هاي تدريس ادبيات فارسي دوره راهنمايي تجربيات زيادي در زمينه روش هاي تدريس كسب 

  ساير همكاران در زير بيان ميدارم .كردم كه براي استفاده 

  راهنمايي فارسي ادبيات درس تدريس درمورد نكاتي

  :داشت نظر مد بايد ادبيات، درس تدريس در كه نكاتي

 ضروري امري تدريس، فعال و مشاركتي هاي روش از استفاده آموزشي، جديد هاي شيوه طراحي به توجه با·

  .است

  .دارد وجود تدريس روش آموزان، دانش تعداد به  ·
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 و بزنند پارو بايد ها آن ؛ ايم كرده قايقي سوار را آموزان دانش فعال و مشاركتي تدريس هاي روش تمام در ·

  .كند راهنمايي معلم

 ،حفظ بدهيد درس من به اگر:  كه اند گفته درست ؛ كنيم درگير درس، مطالب با را آموزان دانش كنيم سعي ·

  .گيرم مي ياد كنيد، درگير مرا اگر و كنم مي فراموش بگوييد من به اگر ؛ كنم مي

 مي را سوال صورت فهميده، قدر چه كه فهمد مي خودش آموز دانش و شفاهي كامالً كاري ها ارزيابي خود ·

 پاسخ آن به و بنويسيد سوال يك خودتان:  كه است اين گوياي چهارم سوال.  دارند رواني ي جنبه و خواند

  . نيست كتاب در خودارزيابي پاسخ و نوشتن به نيازي.  كنيد مطرح توانيد مي هم ديگري سؤاالت و دهيد

 ذهن انباشت باعث كه اضافي اطالعات از و شود تدريس مثال از استفاده و استقرايي روش به زباني هاي دانش ·

  . بيشتر نه شود گفته درسي كتاب حد در فقط.  گردد پرهيز جداً شود، آموز دانش خستگي و



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با قيمت فقط پنج 
 www.asemankafinet.irھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آسمان مراجعه کنيد .

 

٢٢ 

 

 و كنند مي سكوت موقع به ؛ آموزانند مي و آموزند مي ؛ گيرند مي ياد هم از آموزان دانش گروهي، كارهاي در ·

 پرداخته كارگروهي بخش سؤاالت از سؤال دو به.  كنند مي نهادينه خود در را اجتماعي رفتار و زنند مي حرف

  . شود

  . دارند انشايي و اماليي ارزش نوشتن بخش سؤاالت اغلب ·

 تسامح و تساهل با فارسي زبان در.  ندارد وجود پيوندي هاي زبان در و است عربي زبان مختص خانواده، هم ·

  . گانيم واژه براي خانواده هم به قائل

  . است مخاطب در كالم بيشتر تأثير و زيبايي براي معنايي، روابط و واژگان مترادف از استفاده ·

 مي تلفظ "عيد" فارسي در اما ،"عيد" عربي در عيد مثالً،.  است مقصد زبان وارداتي، واژگان براي تلفظ شرط ·

  . شود

 اي هفته است الزم بنابراين، ؛ است پژوهش سمت به مطالعه از حركت پژوهش، و مطالعه قسمت از هدف ·

 نحوه با شناسي، كتاب اطالعات با محتوا، يادگيري بر عالوه تا كنيم معرفي آموزان دانش به را كتاب يك حداقل
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 شخصيت" مورد در درس كالس در باشد، داستاني كتاب اگر.  شود آشنا....  و مأخذ و منابع فهرست و ارجاع ي

  . شود بحث"...و ديد ي زاويه لحن، مايه، درون قهرمانان، و ها

 از شود سعي ؛ است خواندن هاي مهارت تقويت و ادبي اشداذ براي حكايت، و ها خواني روان ها، شعرخواني ·

  . نگردد مطرح سؤالي و نيايد عمل به امال ها، قسمت اين

 و مهم درس يك برابر در بايد بنابراين بيند، مي آن در را خود آموز دانش كه است اي آيينه چون آزاد، درس ·

 قابل مثال اين با ها درس كل با مقايسه در آزاد هاي درس.  داد اختصاص وقت و شود داده اهميت آن به اصلي

 درآمد و ايم كرده پر خود اجناس با را مغازه نوزده) درس21( هستيم مغازه 21 صاحب كنيم فرض:  است توجيه

 و تازه اجناس و جديد شغل قالب در بايد مستأجر ايم، داده اجاره به را خالي ي مغازه دو و داريم، هم خوبي

 آموزان دانش كه همين. باشد مشتري رضايت جلب صدد در و بينديشد بيشتري سود به ما، اجناس از متفاوت

 باوري خود به ؛ برد مي پي خويش استعداد به نويسد، مي كتاب مؤلفين و آثار پديدآورندگان رديف در را خود

  . است راهنمايي ي دوره كتب در انقالب نوعي آزاد، هاي درس.  يابد مي نفس عزّت و رسد مي
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 نوشتن فرصت كرديم، معني بيت به بيت اگر.  نماييم مي بيان را آن اصلي پيام بلكه كنيم، نمي معني را شعر ·

 ها گلوگاه به.  كنيم تحليل را اشعار مفهوم و معني آموزان دانش كمك به كنيم سعي.  ندهيم ها بچه به را معنا،

  . بود گورسرد دلم پيش، هاي لحظه تا مثالً.  كنيم توجه شعر) تكيه(

 آرايه( سخن زيبايي ،عناصر اشعار ي قافيه و رديف كردن پيدا ،)هندسي شكل از استفاده( شعر قالب باب در ·

 خواني صامت را اشعار بخواهيم آموزان دانش از.  آوريم نمي ميان به سخني شعر وزن از.  كنيم بحث)ادبي هاي

  . كنند ترنم و زمزمه ما، خود همراه سپس و كنند

 حين در تا بخواهيم ها آن از و دهيم ارجاع اعالم و آثار بخش به را آموزان دانش ادبيات، تاريخ مورد در ·

 گام به گام تدريس با همراه تا كنند درج و منتقل) ها متن( توضيحات دامن به آثار بخش از را مطالب تدريس،

  . بروند پيش ها، متن

 ديگر از گيري قرض به مربوط بيشتر آن علت و است فارسي الخط رسم مشكالت از يكي كلمات، بودن آوا هم ·

   . كنيم برطرف را مشكل جمله، در ها آن صحيح كاربرد و آموزش طريق از كه است آن درست.  هاست زبان
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  تجربه هايي براي ساير معلمين

   كند ودرست صحيح مديريت را خود بتواند بايد اول مديريتي كارهاي همه از قبل خوب، مدير يك

 تركيب از كه هيدروژن و اكسيژن مثل نيستند، رهگشا تنهايي به كدام هيچ تجربه، و دانش باشيد داشته توجه

 استثنايي و حياتي راهكارهاي تجربه، و دانش آميختن با توان مي شود، مي تأمين ما تنفس هواي آنها از معيني

  .كرد خلق

   .كنيد استفاده برجسته افراد كارگيري به و استخدام براي فرصتي هر از 

   .است مؤثر كارمندان كارايي در كار محيط استانداردهاي رعايت باشيد داشته خاطر به

   .نبريد بين از را آنها كاري انگيزه گروه، افراد بين بيهوده گذاشتن فرق با

  .باشيد نداشته ابايي جوان نيروي با نظرخواهي و مشورت از

  .نكنيد سلب خود از را زيردستان اعتماد نقيض، و ضد رفتارهاي با 

  .باشيد كوشا سالم، رقابتي فضاي آوردن وجود به در 
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 كمك لوازم از و دهيد ترتيب آموزشي كالسهاي آنان، وري بهره افزايش و كارمندان دانش سطح ارتقاي براي 

  .گيريد بهره آموزشي

  .شود تعيين اشتباهاتش با متناسب بايد خطاكار، كارمند توبيخ كه كنيد دقت 

 درست اصول رعايت و كارداني بر عالوه ايد، گرفته نظر در سازمان براي كه خريدي مأمور شويد مطمئن 

 و زيبايي بر دارد، توجه كاالها قيمت بر كه گونه همان و هست نيز سليقه خوش و زرنگ اعتماد، مورد بازاريابي،

   .دهد مي اهميت نيز آنها كيفيت

   .بگوييد نه قاطعيت با لزوم صورت در

   .شويد آشنا روانشناسي ساده اصول با كنيد سعي

 شخصيت قالب در را خود دلخواه كاري آينده و كنند انتخاب الگو عنوان به را شما ديگران كه كنيد رفتار طوري

  .كنند مجسم شما

   .نكنيد بدگويي افراد سر پشت خود، معاشرين ديگر با كارمندان حضور در هرگز 
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   .كنيد گوشزد سرپرستان و مسئولين به را كاري مراتب سلسله رعايت

   .نبريد سؤال زير را آنان شخصيت اساس، بي و ارزش فاقد آزمايشهاي با كارمندانتان آزمودن براي

  .بياموزيد حاضرين به عمالً را شناسي وقت جلسات، موقع به شروع با

 و باشيد داشته ذهن در برجسته افراد و بزرگان از كليدي عبارت چند هميشه خود، سخنان شدن گيراتر براي 

  .ببريد كار به را آنها لزوم موقع در

   .نفس به اعتماد نفس، به اعتماد نفس، به اعتماد: كنيد توجه نكات بقيه از بيش نكته سه به كارها انجام در 

   .باشيد پذير انتقاد

   .نكنيد ارزش بي را زيردستان زحمات و تالش توجهي، بي با

   .شود نمي متوقف شما براي زمان باشيد داشته خاطر به و ندهيد دست از را زمان انتخاب، در بيهوده وسواس با

 در هرگز تخصصي، راهكار چند داشتن نظر در با باشيد مطمئن و باشيد دورانديش احتمالي، مشكالت حل براي

  .شد نخواهيد غافلگير اضطراري موارد
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   .نگيريد ناديده سازمان سودآوري در را تبليغات نقش 

 جزئيات از خوبي به كارمندان كه كنيد حاصل اطمينان و كنيد بيان روشن و واضح را خود هاي خواسته -

   .هستند مطلع است، آنان عهده به كه اي وظيفه

  .آوريد بدست را نتيجه بهترين تا باشيد داشته توقع اش تجربه و دانش مطابق كس، هر از -

   .كنيد تعيين آنان اي حرفه و فيزيكي هاي توانايي با متناسب را كارمندان وظايف -

   .كنيد سؤال ترديدي هيچ بدون داريد، بيشتري توضيحات به احتياج يا نداريد، اطالعي علمي موضوعي از اگر -

 را خود سازماني فعاليت با مناسب زدايي بحران استراتژي چند و كنيد حفظ را خود خونسردي بحراني، موارد در -

  .كنيد استفاده آنها از لزوم موارد در تا كنيد طراحي و بيني پيش

   .كنيد پرهيز كند، مي معرفي عصبي سازمان در را شما كه رفتارهايي از -

   .نباشيد انتقامجو -
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 خوب نقشه يك اجراي است ممكن چون. است مهم تصميمات، اخذ اندازه به ها، گيري تصميم سازي پياده زمان -

   .شود رو روبه شكست با نامناسب زمان در تجاري

   .باشيد نداشته هراسي دانم، نمي گفتن از و ندهيد اشتباه اطالعات كسي به دانيد، نمي كه چيزي مورد در -

   .كنيد فراهم را آنان خالقيت و رشد زمينه خالق، و مستعد كارمندان به مسئوليت كردن محول با -

   .ندهيد پاسخ درنگ و تفكر بدون -

 محل در نكنند فراموش افراد كه كنيد انتخاب طوري را آنها استقرار محل و كارمندان ميز چيدمان نحوه -

   .بپردازند گو و گفت به هم باز مجاز حد از بيش نبايد و هستند كارشان

   .كنيد استخدام را حقوقي مشاور و حسابدار بهترين و ترين اي حرفه -

   .نيندازيد تعويق به را آنان وام اخذ موجه درخواستهاي و كنيد توجه افراد مالي مشكالت به -

   .افزايد مي شما شكوه بر متانت و تواضع باشيد داشته خاطر به هميشه
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 جاي ترس با فرمانبري و داشت خواهد اطرافيان بر انگيزي شگفت تأثير باشد، توأم مهرباني با مدير قاطعيت اگر -

   .دهد مي پذيري مسئوليت حس با وظيفه انجام به را خود

 به رازداري كمال در كه دهيد اطمينان كارمندان به و دهيد اختصاص پيشنهاد اخذ جهت را اي سامانه -

   .كنيد مي رسيدگي شده مطرح پيشنهادهاي

  .شود مي رعايت سازمان سرپرستان و مسئولين توسط ديگران حقوق و حق كه شويد مطمئن -

 كارمندان با رودررو وگوي گفت و سازمان مختلف سطوح از بازديد به را ماه در مشخص روز يك از ساعت چند -

   .دهيد اختصاص

   .كنيد شركت خود فعاليت با مرتبط سمينارهاي در -

   .باشيد پيشقدم خيريه مراسم هاي رساني كمك در -

   .باشيد طاليي فرصتهاي شكار كمين در هميشه زيركي و درايت با

   .كنيد تلقي موفقيت اركان مهمترين از را حوصله و صبر -
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   .باشيد پذير مسئوليت -

  زاويه ديد در انشاو تبيين آن :  5تجربه

  چشم هــا را بايد شست

  در انشا زاويه ي ديد

  زمستان

هر سال چهار فصل دارد،فصل بهار با شكوفه هاي زيبا از راه مي رسد و پرنده هايي كه در زمستان كوچ كرده «

و رفته اند دوباره بازمي گردند.كم كم بهار جاي خود را به گرماي تابستان مي دهد.تابستان ميوه هاي آب دار 

آورد.پس از تابستان پاييز برگ ريز از راه مي رسد  مي خود همراه …ومانندگيالس،آلبالو، زردآلو،انگور،گالبي،هلو 

هوا كم كم سرد مي شود. برگ ها به رنگ زرد و نارنجي و قهوه اي درمي آيند و درختان لخت مي شوند.هوا 
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 سردتر و سردتر مي شود و زمستان با كوله بار پر از برف و سرما از راه مي رسد و برف همه جا را سفيدپوش مي

  »…كند.حيوانات به خواب زمستاني فرو مي روند

هرگاه به دانش آموزان موضوعاتي مانند موضوع باال مي دهيم،عموماَ نقطه ي شروع انشا و محتواي مورد 

نظرشان چيزي درمحدوده ي متن فوق است.يعني از كل به جزء آمده تا خالء كمبود اّطالعات و ضعف خود را با 

.اين رويه سال هاي سال است كه در بين دانش آموزان ضعيف و متوسط و بعضاَ كمك از فصول ديگر پركنند

  دانش آموزان درس خوان متداول مي باشد.

نكته ي مهم و اساسي در پايان دادن به اين سّنت پوسيده در توصيف هاي انشايي تغيير زاويه ي ديد موضوع و 

  دست يابي به يك نقطه ي شروع جديد است.

د خود را تغيير دهيم تمام مواردي كه در طول زندگي هر روز با آن سروكار داريم و به نظر اگر زاويه ي دي

تكراري و عادي شده اند،شكلي جديد به خود مي گيرند.مثالَ هر كسي در خانه ي محلّ سكونت خود معموالَ در 

مكان نشستن خود را تغيير  مكاني مشخّص از اتاق نشسته به امور روزمرّه يا استراحت شبانه مي پردازد،حال اگر
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دهد و در مكاني از اتاق كه تا به حال ننشسته،قرار گيرد و از آن جا به اطراف بنگرد،همان محيط تكراري و 

  عادي،بديع و تازه در نظر جلوه مي كند.

وان موضوعات انشا نيز هرچند تكراري باشند با تغيير زاويه ي ديد و نقطه ي شروع،جديد و بديع مي شوند.به عن

مثال همين موضوع زمستان كه معموالَ نقطه ي شروع آن از كل به جزء بوده(يعني ابتدا،سال و سپس فصل ها را 

يك به يك توصيف مي كنند تا به زمستان يعني موضوع مورد نظر برسند.)زوايه ي ديد خود را به اين فصل از 

چنين »زمستان«ي اخوان ثالث در شعر زيبايجزء به كل قرار مي دهيم،همان گونه كه شاعر توانمند معاصر مهد

  عمل كرده:

  سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت،

  سرها درگريبان است.

  كسي سر برنيارد كرد پاسخ گفتن وديدار ياران را.

  نگه جز پيش پا را ديدنتواند،

  كه ره تاريك ولغزان است
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  وگر دست محبت سوي كس يازي، 

  به اكراه آورد دست از بغل بيرون ؛

  كه سرما سخت سوزان است.

  نفس،كزگرمگاه سينه مي آيدبرون،ابري شود تاريك.

  چو ديوار ايستد در پيش چشمانت.

  نفس كاين است ،پس ديگر چه داري چشم 

  زچشم دوستان دور يا نزديك؟

  نه از رومم،نه از زنگم،همان بي رنگ بي رنگم. 

  بيا بگشاي در،بگشاي،دل تنگم.

  حريفا! ميزبانا! مهيمان سال وماهت پشت در چون موج مي لرزد. 

  تگرگي نيست،مرگي نيست.

  صدايي گر شنيدي،صحبت سرما ودندان است.
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  سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت.

  هوادلگير،درها بسته،سرهادرگريبان،دست هاپنهان،

  نفس ها ابر،دل هاخسته و غمگين،

  درختان اسكلت هاي بلورآجين،

  مرده،سقف آسمان كوتاه، زمين دل

  غبارآلوده مهروماه 

   زمستان است.

 حاصل تجربيات بنده نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربيان مدارس 80

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

  تدريس عبارتست از:

تعامل يا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار براي ايجاد تغييرات مطلوب و تسهيل 
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  يادگيري فرد و شناخت او از جهان است.

 يادگيرنده بايد فعالو تدريس خوب : تدريسي است كه به خوب ياد گرفتن فراگيران كمك كند. در اين فرايند 

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

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

  بايد به آنان نحوه ي يادگيري را نيز درس دهند.

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

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

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

  ر به كار ببرند.لذا نقش عمده تدريس ،خلق يادگيرندگان فعال ، خالق و قدرتمند است.طور مؤث

  توصيه هايي براي داشتن يك تدريس موفق و رضايت بخش

  با توكل به خدا و نام خدا كالس را شروع كنيم. - 1

  اخالص در عمل تدريس و تقوا را رعايت كنيم. - 2
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  اشيم تا با كمي يا زيادي وقت مواجه نشويم.زمان هر جلسه تدريس را در نظر داشته ب - 3

  وقت كالس را به مطالب بيهوده و كم فايده صرف نكنيم. - 4

  .سعي كنيم ساعت تدريس را تغيير ندهيم - 5

  به هنگام تدريس، نشاط روحي و عاطفي خود را حفظ كنيم. - 6

  با خوشرويي تدريس كرده و همواره چهره بّشاشي داشته باشيم. - 7

  احساسات و عواطف دانش آموزان را جريحه دار نكنيم. - 8

  تالش كنيم فضايي عاطفي بوجود آوريم. - 9

  سعه ي صدر داشته باشيم و از فضل فروشي بپرهيزيم. -10

  م.وفاي به عهد، خوش قولي و تواضع در تدريس را از ياد نبري -11

  به هنگام تدريس؛ آرامش خود را حفظ كنيم. -12

  از قضاوت ناصحيح نسبت به دانش آموزان پرهيز كنيم. -13

  اشتباهات خود را توجيه نكنيم. -14
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  از علماء ،بزرگان و شخصيتهاي ديني با احترام نام ببريم. -15

  از به كار بردن كلمات خارج از نزاكت بپرهيزيم. -16

  پرگوئي نكنيم، در واقع آنقدر بگوئيم كه مي توانيم بشنويم. -17

  رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشيم. -18

  از تعصب بيجا بپرهيزيم. -19

  از دانش آموزان توقعات بيش از اندازه نداشته باشيم. -20

  رسا و روان بودن كلمات و جمالت را رعايت كنيم. -21

  يز كنيم.از داشتن تكيه كالم پره -22

  در تدريس ذوق و سليقه به كار ببريم. -23

  آرام و شمرده تدريس كنيم. -24

  ساده تدريس كنيم ؛اما عميق. -25

  در امالء كلمات دقت كنيم و كلمات را صحيح روي تابلو بنگاريم. -26
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  ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسايي و هدايت كنيم. -27

  و مثبت ايجاد كنيم. بين دانش آموزان رقابت سالم -28

  در برخوردها عدل و انصاف را رعايت كنيم. -29

  به دانش آموزان توجه و نگاه يكسان داشته باشيم. -30

  .با دانش آموزان همدردي كنيم -31

  از تشويق به موقع غافل نشويم. -32

  انش آموزان را بي مورد قطع نكنيم.سخن د -33

  كارها و فعاليتهاي مربوط به كالس را بين دانش آموزان تقسيم و به آنها مسئوليت بدهيم. -34

  در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلي قرار دهيم. -35

  به مقررات محيط آموزشي احترام بگذاريم. -36

  هيم.سعي كنيم كردار و رفتار خوبي از خود نشان د -37

  پيش از تدريس، شناختي اجمالي از وضعيت ، موقعيت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوريم. -38
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  بيش از اندازه در كار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهيم. -39

  به كار خويش ايمان داشته باشيم. -40

  سعي كنيم شخصيت علمي و اجتماعي خويش را پيش دانش آموزان سبك نكنيم. -41

  مقررات خشك و افراطي را زا كالس دور كنيم.-42

  نسبت به فعاليت دانش آموزان بي تفاوت و بي توجه نباشيم. -43

  در تدريس از گروه گرائي و خط بازي خودداري كنيم. -44

  بر موضوعات درسي ، تسلط و از آن اطالع كافي داشته باشيم. -45

  ود بكوشيم.در افزايش آگاهيها و محتواي علمي و درسي خ -46

  به سؤاالت دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهيم. -47

  مطالعه پيش از تدريس و آمادگي قبلي جهت تدريس داشته باشيم. -48

  برنامه ريزي درسي داشته باشيم. -49

  از ابتكار و خالقيت در تدريس استفاده كنيم. -50
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  اه باشيم.از روشهاي تدريس و نحوه ي به كار گيري آنها آگ -51

  به كيفيت شروع ، ادامه و پايان درس توجه داشته باشيم. -52

  به هنگام تدريس مطالب ، تنوع را فراموش نكنيم. -53

  از تجربيات درسي و تدريس ديگران استفاده كنيم. -54

  در هر درس مطالب نو وتازه اي بيان كنيم. -55

  با درس فعاليت عملي داشته باشند. سعي كنيم دانش آموزان در ارتباط -56

  دانش آموزان را نسبت به يادگيري درس تشنه كنيم. -57

  در صورتي كه احساس خستگي در چهره دانش آموزان مشاهده كرديم، از ادامه تدريس خودداري كنيم. -58

  سعي كنيم همواره اشكاالت تدريس خود را رفع كنيم. -59

  داي تدريس مشخص و بازگو كنيم.موضوع و عنوان درس را در ابت -60

  درس را مرحله به مرحله تدريس كرده و از شاخه به شاخه پريدن بپرهيزيم. -61

  بيش از اندازه ي معمول به جزوه ، كتاب و يا متن درس نگاه نكنيم. -62
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  از طرح شبهات و اشكاالت بدون جواب بپرهيزيم. -63

   جمع بندي درس را در انتها فراموش نكنيم. -64

  از داشتن لحني يكنواخت و تن صداي ثابت بپرهيزيم. -65

  در هنگام تدريس ، در يك مكان ثابت توقف نكنيم. -66

  دقت كنيم تمرينها يا مسائل ( تكاليف) در حد توان دانش آموزان باشد. -67

  در هنگام تدريس از وسائل و امكانات آموزشي موجود حداكثر بهره را ببريم. -68

  تدريس حتي االمكان از مثال استفاده كنيم.در هنگام  -69

  خالصه ي درس را در انتهاي تدريس بازگو و از دانش آموزان نيز بخواهيم. -70

  ظاهري آراسته و منظم داشته باشيم و در نظر بگيريم كه زيبايي ، سادگي است . -71

  يم.در كارهايمان نظم داشته باشيم تا الگوئي مناسب براي دانش آموزان باش -72

  نتايج ازمونها را بررسي كنيم تا نقاط ضعف و قوت را بيابيم. -73

  در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه كنيم. -74
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٤٣ 

 

  .در تمام كارهاي خود ، قاطعيت و برش داشته باشيم -75

  در باال رفتن از نردبان علم و دانش ياري كنيم.دانش آموزان را  -76

  در هنگام تدريس سعي كنيم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب كنيم. -77

  فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهيم. -78

ندهيم و به راحتي اقرار از اينكه نسبت به پاسخگوئي به برخي از سؤاالت قادر نيستيم ، هراس به خود راه  -79

  كنيم كه پاسخ آن را نمي دانيم.

تجارب تازه خود را در اختيار دانش آموزان قرار دهيم و به ياد داشته باشيم كه معلم هنرمند كسي است كه  -80

با ايجاد شرايط و موقعيتهاي مناسب آموزشي ، خود كمتر تدريس مي كند ، ولي دانش آموزان بيشتر ياد مي 

  گيرند. 
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٤٤ 

 

  راهكار تدريس براي اسير همكاران : 

   روش هاي نوين تدريس زبان وادبيات فارسي

استفاده از روش تدريس فعال وهمگام با روزروش هاي تدريس معلم را ويژگي خاص مي بخشد .هدف از اين    

مقاله آشنايي معلمان با روشهاي نوين تدريس زبان وادبيات فارسي واستفاده آنها در كالس وغنا بخشيدن به 

پرورش ميهن عزيز اسالمي محتواي دروس وحرفه اي با ر آوردن معلمان وخدمت به اعتالي كيفيت آموزش و

  وآموزش راههاي يادگيري و... مراجعه شود . 2000ميباشد .براي اطالعات بيشتر به كتابهاي الگوهاي تدريس 

  يادگيري از طريق همياري  -1

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

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

  سوي معلم شكل داده مي شوند و به فعاليت مي پردازند. 
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٤٥ 

 

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

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

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

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

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

  چهار روش را ارائه مي دهد : 

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

  مراحل اجراي الگو همياري 

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

هستند، مؤثرتر خواهند بود. در يادگيري از طريق همياري، تفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن يادگيري مي 
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٤٦ 

 

گروه هاي ختلف نمي شود. پس از تشكيل گروه ها معلم به كمك دانش آموزان قوانيني را تدوين مي كنند مثال 

  توانند با همديگر صحبت كنند. 

دقيقه درباره ي هدف هاي مهم درس، انتظاراتي كه از دانش آموزان در پايان  15اين مرحله معلم حدود - 2

  جلسه وجود دارد و مطالب اصلي درس كه نياز به توضيح دارد صحبت مي كند. 

ود كه در يك زمان مشخص روي مطالب و يا فعاليت در مرحله ي سوم به دانش آموزان فرصت داده مي ش - 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. 

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

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

  درآورده و اين برگه ها روي تابلو يا ديوار كالس نصب شده و در معرض ديد و نقادي ساير گروه ها قرار گيرد 
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شيابي است معلم كار گروه ها را مورد ارزشيابي قرار مي دهد. براي در آخرين مرحله كه مرحله ي ارز - 5

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

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

  نمايشنامه اي (ايفاي نقش ) شيوه ي  -2

در اين شيوه دو يا چند دانش آموز موضوعي را به صورت نمايشنامه اجرا مي كنند .اين شيوه ي تدريس ،نياز به 

مهارت هاي خاص بازيگري ندارد؛ بلكه معلم مي تواند بنا به محتواي آموزشي مورد نظر، به ضرورت از آن 

ي ايفاي نقش اين است كه زبان آموزان با نمايش وبازيگران آن ،ارتباط  استفاده كند .از ويژ گي هاي مهم شيوه

عاطفي برقرارمي كنند وبا هيجان، مراحل نمايش را مشاهده مي كنند .به اين طريق، دقت ،تمركز حواس وتوجه 

كم رويي به مطالب افزايش مي يابد ويادگيري بهتر وموثرتر انجام مي گيرد .هم چنين اين شيوه براي مقابله با 

  وخجالتي بودن برخي زبان آموزان كه در كار زبان آموزي مشاركت كم تري دارند، بسيار مفيد است .
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  شيوه ي بحث گروهي - 3

اين شيوه كه اساسا يك شيوه ي تدريس شاگرد محور است ، براي سطوح باالتر از سطح پايه كاربرد دارد وبراي 

شاگردان دوره ي ابتدايي چندان مناسب نيست .مثال براي جلسه هاي گفت وشنود در سطح متوسط پيشرفته ، 

دهد زبان آموزان با هم صحبت كنند فوايد بسيار دارد .دراين شيوه معلم در كنار صحنه مي ماند واجازه مي 

وفقط گاهي به سوال هاي آنان پاسخ مي دهند اجراي اين روش از هر روش ديگر دشوارتر است ؛ چون معلم 

بايدكامال به روش مسلط باشد وزبان آموزان نيز با آمادگي قبلي وارد كالس شوند .اداره كردن كالس گفت 

گفت وگو شركت كنند ودر باره ي اطالعاتي كه رد وبدل مي شود  وشنود به نحوي كه همه ي زبان آموزان در

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

  فارسي كمك زيادي كند. 
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  الگوي بديعه پردازي يا نوآفريني - 4

گشايي دانش آموزان وهدايت آنها به بيان خالق يكي از الگوهاي تدريس كه باعث پرورش ظرفيت مشكل 

وگسترش انگاره هاي جديد عقلي از طريق توجه به بعد عاطفي وغير معقول مي شود. الگوي بديعه پردازي است 

در اين الگو ،به وسيله ي فعاليت استعاري به جريان آگاهانه تبديل مي شود . ازاين الگو اكثرا براي تدريس انشاء 

ود .زيرا بيشتر از هر درس ديگري نياز به پرورش تصورات ذهني براي خلق چيزي جديددارد . استفاده مي ش

هدف اساسي نوآفريني يا بديعه پردازي شكستن سد قواعد مرسوم و ايجاد راه هاي جديد براي حل مسائل مي 

هي مناسب براي باشد. اين روش به منظور كمك به افراد براي شكستن زمينه هاي ذهني قبلي و پيداكردن را

انديشيدن به طرز جديد به موضوع مي باشد. شش گام درتدريس اين الگو عبارت است از :گام اول توصيف 

قياس مستقيم ،گام سوم قياس شخصي، گام چهارم تعارض فشرده ،گام پنجم قياس "وضعيت جديد ،گام دوم 

  مستقيم وگام ششم بررسي مجدد وظيفه اوليه 
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  ئيالگوي تفكر استقرا - 5

بر اين اساس اين الگو معلم به دانش آموزان مجموعه اي از اطالعات در قلمرو خاصي مثل فرهنگ كشورها ارائه 

مي دهد .وظيفه اصلي معلم درك آمادگي دانش آموزان براي كسب تجربه، فعاليتهاي شناختي جديد ومورد 

را در مغز خود سازمان دهي مي كنند استفاده قرار دادن تجارب در موقعيت جديد است دانش آموزان اطالعات 

نكات ومطالب مستتر در آنرا به يكديگر ارتباط مي دهند وسپس آموخته هاي خود را در موقعيت جديدبه كار 

  گرفته وتعميم مي دهند 

وبدين وسيله به پيش گويي، فرضيه سازي وتوضيح پديده هاي نا آشنا يي مي پردازد . الگوي تفكر استقرائي 

د كه دانش آموزان اطالعات را گرد آورند به دقت بررسي كنند به شكل مفاهيم در آورند ودست موجب مي شو

ورزي با آن مفاهيم را ياد بگيرند . دانش آموزان با استفاده منظم از اين شيوه توانايي كارآمدتري را در تكوين 

الگوي تفكر استقرائي براي تدريس  مفاهيم مي يابند وبر چشم اندازهاي خود در نگرش به اطالعات مي افزايند .

تكوين مفهوم وهمزمان آموزش مفاهيم به دانش آموزان تدوين شده وتوجه به منطق، زبان ومعاني كلمات، 
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وماهيت دانش را پرورش مي دهد.سه شيوه ي تدريس در اين الگووجود دارد .نخستين آن تكوين مفهوم دومي 

 -2فهرست گيري  -يوه داراي سه گام مي باشد .مرحله اول: اتفسيرمطالب وسومي كاربرد اصول است . هر ش

استنباط مرحله سوم:  - 3كشف روابط -2تعيين جنبه هاي شاخص  -1عنوان دهي مرحله دوم : -3گروه بندي 

  تصديق پيشگويي - 3توضيح پيشگوييها  -2پيشگويي نتايج - 1

  روش يورش مغزي در تدريس انشاء  - 6

  تفكر ، عالي ترين مراتب عبادت است .امام محمد باقر(ع) 

.در رويكردهاي نوين آموزش ، قصد اين است كه آموزش و پرورش دانش آموزان را براي نزديكي در فضاي 

اجتماعي آينده ، آماده سازد . هدف تعليم وتربيت نوين ، بروفق آراي پيشگامان آموزش وپرورش پيشرو ، ارتقاي 

  همه يادگيرندگان براي حل مسأله است.  سطح توانايي

يكي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فكري و مشاوره بوده و كاربرد جهاني دارد. اين روش 

داراي مزايا و ويژگيهايي منحصر به فرد است. آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزي حل مساله را به 
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روش بارش مغزي مي تواند به عنوان وسيله اي براي يادآوري مفاهيم و «ال مي برد . نحو خالقانه اي در آنان با

  اصول مورد نياز براي حل مسئله به يادگيرندگان كمك مي كند.

  چهار قاعده اساسي بارش مغزي 

شنهاد . انتقال ممنوع: اين مهمترين قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه كرده و بررسي و ارزيابي پي1

  را به آخر جلسه موكول كنند. 

. اظهار نظر آزاد و بي واسطه: اين قاعده براي جرأت بخشيدن به شركت كنندگان براي ارايه پيشنهاداتي است 2

كه به ذهن آنها خطور مي كند، به عبارت ديگر در يك جلسه بارش مغزي تمام اعضا بايد جسارت و شهامت 

بدون آنكه ترسي از ارزيابي و بعضاً انتقاد مستقيم داشته باشند ؛ بتوانند پيشنهاد اظهار نظر را پيدا كرده باشند و 

  و نظر خود را بيان كنند. هر چه پيشنهادات جسورانه تر باشد نشان دهنده ي اجراي موفق تر جلسه است. 

تر در بين آنها . تأكيد بر كميت : هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادات مفيد و كارساز3

بيشتر مي شود. موفقيت اجراي روش بارش مغزي با تعداد پيشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. 
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در اين روش اين گونه عنوان مي شود كه هر چه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد كيفي 

  بيشتر است. 

توانند عالوه بر ارايه پيشنهاد، نسبت به بهبود پيشنهاد خود اقدام كنند. . تلفيق و بهبود پيشنهادات : اعضا مي 4

روش بارش مغزي اين امكان را به اعضا مي دهد كه پس از شنيدن پيشنهادات ديگران پيشنهاد اوليه بهبود داده 

و كاملتري را به شود. آنها همچنين مي توانند پيشنهاد خود را با چند پيشنهاد ديگر تلفيق كرده و پيشنهاد بهتر 

  دست آورند. 
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  نتيجه

 و علمي استوار هاي پايه بر آن اتكاي و آموزشي گوناگون هاي روش پويايي كه نيست پوشيده نظران صاحب بر  

 مسئله اين و دارد عمده تأثير آموختگان، دانش فراگيري سطح ارتقاي و يادگيري رشد جريان در شده، حساب

  .است نوين هاي شيوه كارگيري به و طراحي و تدوين در حوزه اين كارشناسان و متخصصان تالش نيازمند

 آينده براي آموزان دانش نيز ما مدارس در كه آنجا از.  است جديد هاي يافته استفاده از ناچار بشر فرد هر امروزه

 هاي شيوه از استفاده يعني ضرورت اين يابد مي تغيير نيز كتابها محتواهاي و مطالب ساله هر و شوند مي تربيت

 در خصوصاٌ پرورش و آموزش نظام در اساسي و مهم مشكالت از يكي.  شود مي احساس بسيار كارا و نو،جديد

 تواند مي تدريس مختلف هاي روش با شنايي آ.است آموزش در نوين تدريس هاي روش نگرفتن كار به ما، كشور

 كه بطوري كند مهيا صحيح ارتباطي مجراي يك از آموزان دانش با منطقي و متقابل خورد بر جهت اي زمينه

 در تدريس نوين هاي روش به گذرا و كوتاه نگاهي ، آمده مقاله دراين آنچه.  باشد داشته منطقي تفكر همواره

 بديعه الگوي گروهي، بحث ي شيوه اي، نمايشنامه ي شيوه ، همياري طريق از يادگيري جمله از فارسي ادبيات
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 معلمين واستفاده توجه مورد آنكه اميد. باشد مي استقرائي تفكر الگوي مغزي، يورش روش نوآفريني، يا پردازي

   . شود واقع گرامي
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   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

  .است مؤثر بسيار 000و كاست نوار و اساليد و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده -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 زبان 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
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  .محوري مغز هاي پژوهش پايه بر تدريس نوين هاي روش راهنماي. محرم آقازاده -1

   . سمت انتشارات وپرورشي آموزشي هاي مهارت. حسن. شعباني -2

 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.  " ملكان 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 نقد و بررسي وضعيت،:  مغرب در فارسي زبان احمد موسي،-7

   . 82/5/3ماه خرداد. همشهري -8
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