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  مقدمه

 تعليم با تنها بشر« كانت قول به كند طي را وتكامل رشد مراحل تا دارد آموزش به نياز رجامعهد هرفردي

 از وپرورش آموزش به نياز اين بنابر».  نيست سازد مي او از تربيت آنچه جز چيزي وآدمي شد تواند وتربيت

 تربيت حاصل واجتماعي فردي وپيشرفت ورشد ولتح ايجاد گونه وهر رود مي بشمار افراذ اسالمي حقوق

 در فوق وگفته اند گفته بسيار سخن باز دير از برآن مترتب وآثار وتربيت تعليم به راجع. است وآموزش

  ...و است خروار نمونه مشت حقيقت

 مي كه است اين درسي هاي نمره به نسبت والدين عموما و آموزان دانش حساسيت ي عمده ازداليل يكي 

 ودرآمد شغلي موفقيتهاي اندازه همان به آورد بدست بهتري هاي نمره تحصيلي فرددردوران هرچه ندارندپ

 در موفقيت ي دهنده نشان تنها درسي هاي نمره كه نمود ازعان بايد اما است كرده تضمن را خود آتي

  .است بخصوص تحصيلي مقطع با درس آن به مربوط معلمان پيشنهادي معيارهاي

 از عبارت ادبيات اصطالح در و. است گردانيدن بزرگ و دادن نما نشو و آفريدن سخن معني به لغت در انشا

 خواننده تا كند بيان زيبا و روشن صورتي به را نويسنده انديشه و افكار كه است عبارتهايي و ها جمله نگارش

  .باشد خوشايند او براي و بفهمد آساني به را آنها

 در مطلوب روش كارگيري به لزوم. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن موفقنا متعدد عوامل از يكي

 مهم را مناسب هاي روش از گيري بهره تربيتي علوم اندركاران دست از بعضي كه است اي اندازه به تدريس

 ما هاي كالس سر در. است الزم و ضروري امري انشا تدريس براي تالش. اند دانسته درس آن دانش از تر

 مكانيكي كه كاري هر تربيتي علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب تكرار سنتي هاي شيوه همان به تدريس

 اجتماعي، مسائل نباشد خالقيت تا و ندارد وجود آن در خالقيت زيرا. نيست آموزشي كاري شود انجام

  .شود نوشتن كارگاه هب تبديل انشا كالس كه كنيم كاري بايد و شود نمي حل سياسي و صنعتي، اقتصادي،
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  بيان مسئله

 تداعي آموز دانش ذهن در اي خاطره كه باشد طوري بايد ، درس كالس در انشاء موضوع ويا نويسي جمله

 در يادگيري اختالل داراي آموزان دانش.بنويسد مطلب آن مورد در بتواند تا وبشناسد ببيند را چيزي يا كند

 هميشه تفاوتها اين.ترند يادگيري،عقب اختالل فاقد هاي مكالسيه از نوشتاري بيان هاي جنبه از بسياري

 جمله زمينه در احتماالَ يادگيري اختالل داراي آموزان دانش. شود مي برطرف زيادي حدود وتا نيست پايدار

 نحوي بزرگتر،اصول آموزان دانش چند هر.اند ضعيف ومحتوا زبان دستور ،يعني نويسي انشاء و نويسي

  . برند مي كار به خردسال آموزان دانش به نسبت را تري دهپيچي وواژگان

  چرا بايد انشاء و جمله نويسي در ما تقويت شود؟

  . ديگران به خود هاي دانسته انتقال جهت- 1

  .خود تخيل قوه و استعداد تقويت جهت- 2

  .خود استدالل و ،دقت،ادراك تفكر پرورش جهت - 3

 از عبارت ادبيات اصطالح در و. است گردانيدن بزرگ و دادن نما نشو و آفريدن سخن معني به لغت در انشا

 خواننده تا كند بيان زيبا و روشن صورتي به را نويسنده انديشه و افكار كه است عبارتهايي و ها جمله نگارش

  .باشد خوشايند او براي و بفهمد آساني به را آنها

 در مطلوب روش كارگيري به لزوم. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن ناموفق متعدد عوامل از يكي

 مهم را مناسب هاي روش از گيري بهره تربيتي علوم اندركاران دست از بعضي كه است اي اندازه به تدريس

  .اند دانسته درس آن دانش از تر

 سنتي هاي شيوه همان به تدريس ما هاي كالس سر در. است الزم و ضروري امري انشا تدريس براي تالش

. نيست آموزشي كاري شود انجام مكانيكي كه كاري هر تربيتي علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب رارتك
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 نمي حل سياسي و صنعتي، اقتصادي، اجتماعي، مسائل نباشد خالقيت تا و ندارد وجود آن در خالقيت زيرا

  .شود نوشتن كارگاه به تبديل انشا كالس كه كنيم كاري بايد و شود

                                                           موجود عيتوض توصيف  

سال است كه در آموزش و      مي باشم. و مدت                       آموزگار آموزشگاه           اينجانب 

  نيز در اين آموزشگاه تدريس مي كنم.      پرورش در حال خدمت هستم. هم اكنون در كالس چند پايه 

 توانستند نمي آساني به آموزان دانش كه رسيدم نتيجه اين به انشا درس در تدريس جلسه چند از پس

 پاسخ ي نحوه بر حتي نارسايي.  نداشت جذابيتي آنها براي انشا درس و نمايند بيان را خود افكار و بنويسند

 راستي به كه بود ساخته مشغول خود به مرا فكر مسئله اين. بود گذاشته اثر نيز كتبي دروس در آنها دادن

 يك پيرامون را انديشيدن هاي شيوه و ؟ مندكنم عالقه انشا درس به را آموزان دانش توانم مي چگونه

 مختلف، هاي روش از استفاده با و بياورم؟ بيرون سرد و خشك حالت از را انشا كالس و آورم؟ فراهم موضوع

 تفكر مراحل منزلگاه از را آموزان دانش تربيت و تعليم متخصصين و مشاوران و همكاران اوليا تجربيات

  .بپردازم آنها تحليل و تفكر قدرت پرورش به و بگذرانم؟ ابداع و نوآوري و نقادي تركيب، تحليل،

 براي را هايي كار راه و كرده بررسي را  انگيزي بي و گي عالقه بي  شدعلل خواهد سعي پزوهش اين در     

  . مده ارائه  مورد اين

  واژگان و مفاهيم

 ص اول جلد دهخدا نامه لغت( تحصيلي مدارج اصطالح در علم علم،آموزنده مدرسه،طالب شاگرد: آموز دانش

2240(  

 جلد.(خوانند مي درس اطاق دريك درس هم و قوه هم آن شاگردان كه مدرسه هاي شعبه از هريك: كالس

  )2299 ص دهخدا نامه لغت دوم
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 دوستي ارتباط و ،بستگي قلبي الزم دوستي.  نمودن آن خواهش و داشتن وستد داشتن دوست بدل:عالقه

  ) .دهخدا نامه لغت(-حقيقي و قلبي

 و زن بي. مجرد مرد ||.  ميل بي. مهر بي. باشد نداشته چيزي به بستگي دل كه)  عالقه+  بي: از:( عالقه بي

  .شود عالقه به رجوع و). االطباء ناظم. ( خانمان

  انگيزه

 تحت عمده طور به رواني هاي انگيزه. شود مي معين رفتاري ايجاد سبب كه است مشخصي حالت هانگيز

  .است كرده رشد آن در شخص كه دارند قرار خاصي اجتماع تأثير

 است ممكن مقاله يك. نويسد مي نظراتش نقطه به توجه با نگارنده يك كه است اي نوشته مقاله يا انشا

 پديا، ويكي از. (باشد روزمره زندگي و آموزشي مباحثات سياسي، بيانيه ادبي، دنق نظير مختلفي عناصر شامل

  )آزاد ◌ٔ دانشنامه

  )1(شواهد و اطالعات گردآوري

 در و پرداختم انشا درس با ارتباط در آموزان دانش اوليا تجربيات آوري جمع به ابتدا مشكل اين حل براي

 در و.نمودم استفاده محترم همكاران تجربيات از و نمودم رحمط را مسئله برگزارشد ماه آبان در كه ي ا جلسه

 انشا درس در تربيتي و آموزشي هاي يافت ره نگارش، آيين: جمله از مختلف كتابهاي ي مطالعه به رابطه اين

 هاي شيوه فارسي، زبان تدريس روش خودآموز ابتدايي، ي دوره در نوشتن مهارت تدريس روش خودآموز

 تدريس نحوه,  اول مرحله در كاري بندي تقسيم يك در .پرداختم نويسي خاطره آموزش انشا، آموزش خالق

,  بگيرد صورت بايد كالس در يا منزل در بايد ها نگارش آيا كه شدم جويا را همكاران از نفر چند انشاي زنگ

 نظرات كه كرديم مي يادداشت و كرده جو و پرس شدند مي حاضر مدرسه در كه آموزان دانش اولياي نظر

 مي نوشته منزل در انشاها اكثر كه شد معلوم آورديم بدست كه آماري نمونه يك در شد مي ايراد متفاوتي

 از اوليا اكثر و است منسوخ كامالً تربيت و تعليم علماي اكثر نظر و تحقيقات به توجه با روش اين كه شود
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 نمي نشان خود كالسي هم هاي نوشته شنيدن به تمايل كالس در نيز آموزان دانش و بودند ناراضي امر اين

  .دادند

 آنها,  ها بچه از سنجي نظر يك در,  باشد مي كننده خسته و كننده كسل انشا ساعت نيز معلمان اكثر براي

 آنها عالقه مورد,  نيست فهم قابل ها آن براي موضوعات,  بنويسند انشا چگونه دانند نمي كه كردند بيان نيز

  .دارند مشكل مادري زبان با معادل كلمات كردن پيدا و بندي جمله در بودن زبانه دو به توجه با و نيست

 آوري جمع بود الزم ابتدايي مقطع,  خالق نگارش مخصوصاً و نگارش خصوص در كه هايي نوشته در   

 با نتوا مي انشا ساعت در.  گردد مي يادداشت مطالب از هايي گوشه مختصر طور به پايان در كه كرديم

 از يكي نيز نوشتن كه يافت دست آموزي زبان اهداف ترين عالي به خالق نمايش و گويي قصه,  نقش ايفاي

 تفكر قوه پرورش گفتار افكار به بخشي نظم,  عاطفي و انساني ارتباط برقراري ايجاد است اهداف اين

  .انجامد مي آموزان دانش در انيزب استعدادهاي و خالقيت شكوفايي و رشد كلي طور به و استنتاج,  استدالل

 در و پرداختم انشا درس با ارتباط در آموزان دانش اوليا تجربيات آوري جمع به ابتدا مشكل اين حل براي

  نمودم مطرح را مسئله ماه آبان در آموزگاران كيفيت ارتقا ي جلسه

  :انشا درس مورد در تحقيق ي پيشينه

 از كاري 1373 تا 1300 سال از ايران مدارس درسي هاي تابك در انشا درس تاريخي سير تحقيق نتايج

  .است ذيل شرح به نژاد حسيني محمدي حسين سيد

 نداشته نظارت تخصصي علمي، هاي هيات انشا ويژه به درسي هاي كتاب تاليف كار در كه اين دليل به - 1

  .است نشده درس اين به پيگير و جدي توجه اند،

  .باشد مي انشا درس براي دار هدف و عملي برنامه يك فاقد العم انشا راهنماي كتابهاي - 2

  .كنند مي تلقي جدي را آن و دارند دوست را درس اين مقاطع تمام در آموزان دانش - 3
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   اطالعات تحليل و تجزيه

 از برخي كه دارد وجود زيادي موانع انشا درس در رسيدم نتيجه اين به همكاران و اوليا نظرات بررسي از پس

  :از عبارتست هاآن

  مطالعه فرهنگ ضعف    - 1

  تملق فرهنگ رواج و انتقاد فرهنگ نداشتن جايگاه    - 2

 و حل راه برآورد و مسائل به هجوم و آرام و ها ايده ابراز براي خانواده به واتكا نداشتن جرأت فرهنگ    - 3

  ها آن ارائه

  مناسب و كارساز تشويق وجود عدم    - 4

  ابتدايي هاي نوشته به نگذاشتن ارزش    - 5

  آنها بودن تكراري و بحث مورد مسائل و موضوعات نبودن ملموس    - 6

  ها خانواده نامناسب همكاري    - 7

  انشا درس از دقيق ارزيابي وجود عدم    - 8

  ابداع و خالقيت امر پنداشتن ارثي و ذاتي    - 9

 در و بودن الوصول سهل و اعتقادي صورت به درسي ي برنامه در انشا درس جايگاه نبودن مشخص-10

  .ديگر دروس تكميل براي آن زمان نيز و آن آموزش گرفتن اختيار

  انگيزش افزايش راهبردهاي و مدرسه در انگيزه بي آموزان دانش

 به زندگي در كنيم مي احساس ما بيشتر حال اين با داريم، كامل آگاهي زندگي در انگيزه اهميت از ما ي همه

 ي درباره كنيم، خاطر رضايت احساس تا كند مي كمك ما به انگيزه. نيستيم انگيزه داراي يكاف ي اندازه
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 اين آموزان دانش بين در انگيزگي بي.. باشيم داشته تسلط خود زندگي بر و نماييم مسئوليت احساس خودمان

 به كنند، عمل درستي به خود مورد در نتوانند ها آن شايد كه آورد مي وجود به معلمان و والدين در را نگراني

 با كه است عواملي جمله از آموزشي محيط شرايط و موقعيت. كنند تلف را خود زندگي حتي يا بروند بيراهه

 چگونگي و كند مي ايفا مدرسه در را نقش ترين مهم معلم. دارد نزديك ارتباط آموزان دانش انگيزگي بي

 عنوان به هم و هدف عنوان به هم آموز دانش ي انگيزه معلم ايبر. دارد بستگي معلم رفتار به آموز دانش عملكرد

 عالئم با ابتدا مختصر طور به بحث اين در لذا. دارد بااليي بسيار اهميت ها زمينه ساير در پيشرفت ي وسيله

 در الزم ي انگيزه بردن باال جهت مناسب راهكارهاي و شناسي سبب به سپس و انگيزه بي آموزان دانش

 هاي يافته خالصه موجود منابع مطالعه و تحقيق و بررسي و تجزيه از پس .پرداخت خواهيم انآموز دانش

  )باشد مي شرح بدين انشا نگارش در آموزان دانش ناتواني علل(  تحليل و تجزيه اين از حاصل

 دوم رد كه,  شد نوشته موجود وضعيت در آن داليل كه انشا چگونگي و طرز با آموزان دانش آشنايي عدم - 1

  .است  بوده بندي جمله با فقط آموزان دانش آشنايي ابتدايي

 خواهد كمك آنها نوشتن در مطالب و موضوعات كدام,  بنويسند چه مورد در كه دانند نمي آموزان دانش - 2

  .كرد

 دانش الجرم كه كالس از خارج محوطه به نگارش كردن محول,  شود نمي نوشته كالس سر در انشا - 3

  .نمايد استفاده آموزان دانش اولياي از آموزان

 اصول با مطابق پايه هر مناسب موضوعات قواعد با آشنايي عدم همچنين و معلمان رغبت و عالقه عدم - 4

  .سال 11  الي  10 سني حدود,  ذهني توانايي و,  شناسي روان

  .رسد كالس در شده خوانده انشاهاي به آموزان دانش دادن گوش مهارت نكردن تقويت - 5

  . كالس در آموزان دانش هاي نوشته بـررسـي و نقـد و پـاسـخ و پـرسـش فضـاي و,  آزاد فضـاي عـدم - 6
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  .موضوعات بودن تكراري همچنين و سني گروه به توجه با شده انتخاب موضوعات نبودن مناسب - 7

  .مدرسه از رونبي و مدرسه در آموزان دانش هاي ذهن پروري داستان و قصه هاي كتاب مطالب عدم - 8

  .ندارند دست در انشا ارزشيابي در مشخص معيارهاي معلمان - 9

  آموزان دانش در انگيزگي بي هاي نشانه

  كارها گذاشتن ناتمام -

  تكاليف انجام از خودداري -

  خود مشكل حل براي تالش عدم -

  گيري تصميم در مشكل -

  ديگران از كمك انتظار -

  دقتي بي و توجهي بي -

  بدني هاي فعاليت به داشتنن تمايل -

  كارها ندادن انجام براي متعدد هاي بهانه آوردن -

  كارها انجام براي نشدن داوطلب -

  آينده و حال فعاليت تنظيم در بودن عاجز -

  استراحت حالت در داشتن قرار به دائمي ميل -

  رويا در دائمي بردن سر به -

  پايين فكري تمركز قدرت -



 

اين فايل فقط براي مشاهده است . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١١ 

 

  كردن خالي شانه مسئوليت، باز رزي از و نمودن تنبلي-

  :شود مي آموزان دانش در انگيزه كاهش به منجر كه مختلفي عوامل

  آموزان دانش هاي توانايي با مدرسه تكاليف ميزان بين هماهنگي عدم -

 آموزشي كمك وسايل از توان مي كه حاضر عصر هاي پيشرفت به توجه با آموزشي محيط بودن يكنواخت -

  .كرد استفاده... و اينترنت دي، سي ،ويديو نوار مثل

  فرزندانشان تحصيلي وضعيت به نسبت والدين كنترل عدم -

  روزمره نيازهاي با تكاليف بودن ارتباط بي -

  والدين طرف از فرزندان به منزل كارهاي نمودن محول نظير خانوادگي مشكالت -

  .خانواده اقتصادي وضعيت به كمك براي مدرسه غير ساعات و حقوق دريافت براي كاري انجام -

  منظم تكاليف انجام براي نشدن تشويق -

  خفيف هاي افسردگي -

  متعدد تلخ هاي شكست و تجربيات داشتن -

  موفق تجربيات از برخورداري عدم -

  بودن تنبيه و شماتت معرض در -

  بدني و فيزيولوژيكي نقايص -

  خانواده در درگيري و لفظي مشاجرات نابساماني، وجود -

  خانواده در طالق -
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  ها آن ي وسيله به كودك كارهاي انجام و والدين به بودن وابسته -

  اوليه امكانات از محروميت -

  شديد بيماري داشتن -

  آموزان دانش در انگيزه افزايش راهبردهاي

  :بينايي و شنوايي ي معاينه نظر از آموز دانش جسماني وضيعت از اطمينان -

  آموزان دانش توانايي با مدرسه كاليفت بين هماهنگي ايجاد -

  ...و ماكت عكس، فيلم، مثل آموزشي كمك وسايل از استفاده با آموزشي محيط كردن متنوع -

  آموزان دانش نيازهاي با مرتبط تكاليف دادن -

  )كالس در محوري نمره عدم( آموز دانش تالش و كار فرايند حاصل به توجه -

  .معلمان و والدين توسط التجم و كلمات از درست استفاده -

 آموز دانش در انگيزه كاهش موجب ضرر، بي و ماليم ظاهر به سخنان با اوقات از گاهي معلمان و والدين

 نابغه يك تو دانيم مي ما: « گويند مي است شدن مردود ي آستانه در كه آموزي دانش به آنان. شوند مي

 ي نمره اگر بخواني، درس ات توانايي حد در خواهيم مي فقط .ببينيم تو از اي معجزه نداريم هم توقع نيستي،

 براي كه دهد نمي را امكان اين آموز دانش به ديگر گفتار، نوع اين.» بود خواهيم راضي ما بگيري قبولي

 يك از بيش بدهد، خرج به هم را خودش كوشش نهايت هم اگر كند؛ تالش آموزش عالي درجات به رسيدن

  :است اين شود فرد در انگيزه ايجاد به منجر تواند مي كه پيامي. ندارد خود از يگرد انتظاري »قبولي« 

 يادگيري نيست، تصادفي امر يك يادگيري. بشوي اي كرده تحصيل آدم و بگيري ياد درس داريم انتظار ما »

  .«داريم توقع تو از را چيزي چنين ما. است راسخ عزمي و تالش مستلزم
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  .دارد وجود امكانش كه جاهايي در آموز دانش به تقاللاس و خودمختاري دادن -

  .«اي فهميده خوب را ضرب عمل كه بينم مي رضا: « مثال توصيفي، شكل به كالمي هاي تشويق -

 او براي مثبت نقش الگوي توانند مي كه هايي كالسي هم كنار در يا كالس جلوي در آموز دانش نشاندن -

 حجيم تكاليف تقسيم متعدد، موارد در بازخورد ي ارائه متعدد، موارد در سكال در آموز دانش زدن صدا باشند،

  تر كوچك هاي بخش به

  .آموز دانش يادگيري توان از بينانه واقع درك در والدين به كمك -

  . اند آموخته ديگران و خانواده از كالس از خارج چه آن و خود معلومات بيان در آموزان دانش به فرصت دادن -

  كار انجام گيچگون 

,  خواندم آنها براي انشا نمونه چند,  شاگردان به نگارشي الزم نكات بيان و انشا نگارش چگونگي بيان از بعد

 در هـرچند بنويسند انشا كالس در و  آورده كالس به را خود انشا دفترهاي همه بعد جلسه در كه شد قرار

 از پس نداشتند كالس در را انشا نگارش براي را زمال نفس به اعتماد ؛ كردند مي  مخالفت ها بچه ابتدا

 از بتوانند باالتر هاي كالس در تا دهند انجام خودشان را كار اين كه,  شدند متقاعد بررسي و بحث مدتي

  .آيند بر كار اين عهده

 كي سياه تخته روي بودم خوانده داستان كتاب از گذشته هفته در كه داستان يك مورد در اول بار براي

 كمي برود جنگل به تنهايي گرفت تصميم كوچولو خرگوش روز يك((  نوشتم مضمون بدين را آن از جمله

 عالقه به بنا كس هر خواستم آموزان دانش از... . ))  را بلندي صداي دفعه يك شد دور خودش ي خانه از كه

 حتي گفتم وقتي كردند مي نارضايتي احساس خيلي ها بچه. بنويسند را جمالت اين ادامه,  خود سليقه و

,  گرفت خواهند خوبي نمره و كردند قبول دارد اهميت خيلي من براي,  است قبول بنويسند هم سطر دو اگر

,  امضا و تاريخ ذكر و انشاها تمامي,  شد طوالني بار اولين چون نگارش جلسه كردند نوشتن به شروع كم كم

 تخيل قدرت,  بود شده نوشته خوب خيلي انشاها از بعضي, شود خوانده كالس در بعد جلسه در كه شد قرار
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 مشكل نوشتاري اصول و نويسي جمله نظر از ديگر برخي,  بود خوب خيلي ها بچه از بعضي خالقيت, 

  .داشتند

 كاربرد عدم و آموزان دانش بودن زبانه دو نوشتاري نقص عمده داليل از يكي شد معلوم بررسي از پس     

 انشاهاي ها بعضي. نمود مي دشوار آنها براي نيز بندي جمله در حتي,  بود نگارش در ها اژهو و كلمات دقيق

 روش اين از را آموزان دانش رضايت,  بخشيدند مي شادابي كالس به انشاها خواندن با داشتند داري خنده

  . كرديم مي احساس

 هر خواندن از پس كه شد مقرر اگردانش توجه از بودن مطمئن و آموزان دانش دقت ضريب بردن باال براي   

 براي وي انشاي خالصه اتفاقي صورت به ها بچه از نفر يك و گيرد قرار بررسي و نقد مورد وي انشاي متن

 از نبودند نوشتن به قادر ابتدا آموزان دانش كه چرا. بود سختي با كار اين شروع چند هر نمايد بازگو كالس

 و روند تفاوت مقايسه و بررسي براي. بود مشهود كامالً آموزان انشد عالقه و رغبت آينده هاي جلسه

 آن,  اين از مهمتر نكته اما نموده آوري جمع را ششم تا اول جلسات انشاهاي از هايي نمونه نگارش پيشرفت

 ديكته و گرفتن كمك بدون توانستند مي خودشان كه بود رسيده سطحي به آنها نفس به اعتماد كه بود

  .نمايند نگارش سطر چند ولو,  شده ارائه موضوع مورد در ودخ ديگران

 و آنها نوشتن استعداد كردن شكوفا و نوشتن خوب به آموزان دانش تشويق و انشا درس بودن جذاب براي

 زباني ساختار نظر از زيبا و روان متني تا دهند قرار مناسب هاي جمله در را ها واژه بهترين بتوانند اينكه

  :آوردم در اجرا به انشا كالس سر در را ذيل فعاليتهاي. باشند نموده درست

 خاطره گزارش، نويسي، مقاله نويسي، خالصه ،)كارت-لوحه(تصويري تخيلي، توصيفي،:انشا انواع

 ونوشتن داستان كردن تعريف كامل - شده گفته نيمه تا داستان  كردن كامل(نويسي داستان نويسي،تحقيق،

 قرار اصلي شخصيت جاي به خودرا آموز دانش يعني:  آموز دانش توسط صشخ اول صورت به داستان

  )داستان وساختن كلي وهدف موضوع دهد،گفتن
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  :انشا نوشتن مراحل

 وابهام ترس فكري،رفع دركالس،بارش انگيزه موضوع،ايجاد موضوع،توضيح انتخاب:(نوشتن از قبل مرحله - 1

  كالس فضاي كردن وشاد آموزان دانش

 انشا هم معلم گاهي بخوانند، را خود نوشته نوشتن نفرحين چند نويس،گاهي چك داشتن:نوشتن حين- 2

  نويسي عاميانه با برخورد بنويسد،عدم

 شدن وخوانده انشا دفاتر نمودن جا جابه برتر، انشاهاي ،انتخاب انشا،نقدوبررسي خواندن: نوشتن از بعد   - 4

 سر وخواندن جايزه اهدا گاهي)ديگرانريا،خودارزيابي نظرات با آشنايي-خط بهبود:كار اين فوايد(ديگران توسط

  .صف

  نويسي انشا مهارت تقويت جهت روشهايي

  :فكري بارش   - 1

  جمله وايجاد كلمات دادن وارتباط حروف كردن وزياد كم با:كلمات با بازي   - 2

  ...و ندارد- دارد-دار- دام- سام-جام- شام -خام-خرم-خرمن-خرما- سرما-  گرما  -گرم

  ارانب

 طوالني جمالتي توان مي آن طرف دو در كلمات كردن واضافه وسط در كلمه يك نوشتن با:نشيني هم   - 3

  . كرد ايجاد ومتنوع

  يا؟.كرد پرپر را درختان زيباي هاي شكوفه بهاري.... ..........   شدت امروز صبح:   .... ........ مثال

  :مثال آنها با مجدد سازي وجمله لغات دامنه گسترش براي پرانتز داخل كلمات تغيير( جانشيني محور

  ) فردا(رفت مدرسه به امروز علي
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  )   آنها(رفت خواهد مدرسه به  فردا علي 

  ....و رفت خواهند مدرسه به  فردا آنها

  كلمه+كلمه- 4

  -كوه مثل استوار -سرو مثل بلند -كوهستان مثل سرد  -موش مثل ترسو: سازي تشبيه- 5

  جمالت ادامه ونوشتن مرتب نا التجم نمودن مرتب- 6

  انشا در آنها بردن كار وبه متعدد كلمات دادن- 7

  فيلم وقايع نويسي وخالصه فيلم پخش- 8

  كتاب موضوع ازوقايع نويسي وخالصه كتابخواني- 9

 دانش كه...و مداد سوزن، كاغذ، ساعت، جمله از مختلف اشيا دادن قرار و جادويي ي كيسه ساخت  -10

  .بنويسند انشايي آن مورد در بايد تصادفي طور به نظر مورد ي وسيله خابانت با آموز

 دانش نوشتاريتوسط صورت به آن پايان زدن حدس و تمام نيمه صورت به داستان يا قصه يك خواندن -11

  نفس به اعتماد تقويت براي آموزان

 مسائل به كه آموزان شدان از يكي توسط دقيقه 3 روزي حداقل روزمره مسائل مورد در سخنراني -12

  .پرداخت مي امروز اي جامعه مشكالت و فرهنگي اجتماعي،

  ها نقاشي و تصاوير مورد در گروهي انشاي و گروهها به تصاوير دادن -13

 مي زيبا ادبي نوشتاري مطالب آوري جمع به تناسب به آموزان دانش كه زيبا جمالت با دفتري ارائه  -14

  .پرداختند
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  گذشتگان شيرين هاي كالم و المثلها ضرب آوري جمع  -15

  آن جزئيات به توجه و ساده زباني به...  و مدرسه گل، كالس، مانند اطراف محيط توصيف    -16

  .باشند داشته ارزش ادبي لحاظ از كه هايي خاطره نوشتن و خاطرات دفتر ي تهيه    -17

  ازامتي 10تا5امتيازاز كارت دادن با آموزان دانش تشويق  -18

  آنها آثار و بزرگ نويسندگان با آشنايي-19

  فهم خور در و جذاب هاي كتاب نويسي خالصه-20

  بعد روز در گزارش ارائه و علمي گردش و طبيعت دامن به آموزان دانش بردن-21

  ...كاش اي: قبيل از موضوعاتي دادن-22

  بوديد...  و جمهور رئيس مدير، معلم، جاي به اگر

  آموزان دانش بارآوردن محقق و يقاتيتحق انشاي نوشتن-23

  يادماندني به و خوب و مطلوب روز يك توصيف-24

  شمسي منظومه سيارات به رويايي سفر-25

  .است نيافته دست آن به بشر كنون تا كه چيزهايي كشف مورد در انشا موضوع-26

  آموزان دانش به نگارش آيين آموزش-27

  نوشتن كارگاه به كالس تبديل-28

  كالس در احساسات و شور با آن خواندن و ادبي و زيبا نثرهاي نمونه آوري جمع-29
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  گرفته انجام هاي روش در تجديدنظر

 موضوعات آموزان دانش كه رسيديم نتيجه بدين شده انجام هاي روش نقد,  بررسي و بحث از پس   

 پادشاه من اگر((  نمونه اين دمانن شوند قهرمان خود كه بنويسند بهتر توانند مي را هايي داستان,  داستاني

 و عاليق به و نگريست نيز روانكاوي و شناسي روان منظر از توان مي شيوه اين با... . ))  بودم جهان تمام

 استفاده نيز تصويري كارت از شد مقرر انشا ساعت بخشي تنوع جهت در,  برد پي آنها رواني هاي زمينه

 مورد ها كميت از بيشتر ها كيفيت به گردد استفاده ها نوشته براي عنواني تصاوير از و خواني تصوير, گردد

 بر كه داد قرار آنان اختيار در و كرده تهيه قبالً ها واژه از فهرستي موضوع خصوص در و گيرد قرار توجه

 و دادن گوش هاي مهارت,  جديد هاي برنامه تدوين و پيگيري با ها روش اين با. افزود آنها لغات ي گنجينه

  .شد خواهد تقويت وشتنن

   نتايج

  : ها روش اين اجراي با كرد اشاره زير نتايج به توان مي شده ذكر موارد به توجه با

  سطر چند حد در چند هر شدند انشا نوشتن به قادر خود آموزان دانش -

  .بودند شده نوشتن به عالقمند ها داستان بودن تخيلي خاطر به آموزان دانش اكثريت -

  .بودند كرده پيدا نوشتن در را الزم نفس به اعتماد وزانآم دانش -

  .ببريم پي آنها عاليق و رواني هاي زمينه از توانيم مي بهتر ها روش اين با -

  .شدند مي هدايت و شناسايي نگارش در مستعد آموزان دانش -

  .شود مي تقويت نوشتن مهارت كنار در آنها كـردن صحبت و دادن گـوش هاي مهارت -

 بهتر مطلب تنوع و لغات گنجينه,  مطالب توالي – انشاها مقايسه در,  پيشرفت صعودي روند به توجه با -

  .شود مي
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  .دارند رنگ اين در شادابي روحيه و شوند مي عالقمند قهرمان جاي به خود دادن قرار با آموزان دانش -

 با مواجه از و گيرند مي تصميم قانهخال مشكالت با شدن مواجه در دانند مي داستان قهرمان را خود چون -

  .داشت خواهد آنها آينده زندگي در مطلوبي آثار و نداشته هراس شكست

  

  

  پيشنهادات

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحي و برنامه داراي است دروس تمام مادر كه انشا كالس تا كوشيد بايد    - 1

  باشد آموزشي

 هاي حل راه و گردد تحليل و بررسي درستي به انشا كالس ينارساي و افت علل و تنگناها و مشكالت  - 2

 درس در تربيتي و آموزشي هاي يافت ره. (شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايي براي علمي و مناسب

  )نژاد خسيني حسين سيد انشا

  .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب هاي شيوه    - 3

 اند داشته زمينه اين در موفق معلمان كه هايي شيوه و مطلوب هاي روش فق،مو هاي تجربه ي مجموعه  - 4

  .شود بررسي و بازيابي آوري، جمع

  .شود استفاده انتقاد فرهنگ و كتابخواني و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ    - 5

  آموزان دانش هاي نوشته با ارتباط در مربيان و اوليا تشويق    - 6

  نويسي انشا هاي المپياد برگزاري    - 7

  انشا درس در پاسخ و پرسش نظر، تبادل و بحث    - 8
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  .سبحاني فراست گيرد قرار مناسب تشويق مورد و شود خوانده صف سر در انشاها بهترين    - 9

 مسايل رساي و لغات گنجينه مطابق لغات از استفاده كيفيت و اندازه,  تناسب بايد ابتدايي آموزان دانش   

 شان سني گروه به توجه با مخصوصاً نگارش روند با سال آغاز جلسه چند حتي و گيرد قرار مدنظر و رعايت

 با ها آموزش اين شود خوانده قبل سال هاي ابتدايي سوم انشاهاي از مورد چندين حتي,  شوند داده آموزش

 تواند مي ما نظر از اما باشد گوناگون اندتـو مي وي ديـدگاه و معلـم هـر سليقه و ذوق و توانايي به توجه

  :باشد گونه بدين

 را موضوع آن خصوص در را توضيحات و محدود و واضح كامالً بايد شود مي انتخاب انشا براي موضوعي - 1

  .داد ارائه

  .شود داده آموزش ها جمله كميت افزايش و واژگان حوزه گسترش و جمالت دادن ربط چگونگي - 2

 ما براي سطري چند تصاوير مورد در بخواهيم آنها از و دهيم قرار آموزان دانش اختيار در كه تصاويري - 3

  .بنويسند

  .نمايند كامل آنها تا داد قرار آنها اختيار در متفاوت هاي اندازه با را ريخته درهم جمالت - 4

 و انشا ساختار تنظيم چگونگي,  ابتدايي پايه در سجاوندي عالئم و نگارش اصول رعايت,  نويسي پاكيزه - 5

  .گيرد قرار پيگيري و تاييد مورد نيز پاكنويس و نويس پيش

 نمايش كارتون اين است بهتر البته,  بنويسند خوب انشا يك توانند مي داستان يا كارتون يك تعريف با - 6

  .بخوانند خودشان را داستان يا شود داده

 نوشتاري زبان كه فارسي زبان از مادري زبان بر عالوه انآموز دانش ابتدا از است بهتر زبانه دو مناطق در - 7

  .يابد افزايش آنها لغات ي گنجينه حوزه تا بوده همكاران مدنظر باشد مي ما ارزيابي مالك و معيار و
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  يابي ارزش نحوه

  :كرد بيان عناوين بدين توان مي را انشاها برتري و معيارها از برخي نمونه اين

  صحيح بندي جمله - 1

  موضوع به توجه با ها جمله داشتن ربط - 2

  آن بودن تكراري عدم و مكاني و زماني توالي رعايت - 3

  ها جمله نوع,  سجاوندي عالئم و بندي جمله رعايت - 4

  داستان نبودن طوالني - 5

  )2( شواهد گردآوري

 در كه تحولي از. داشت حكايت موجود وضع بهبودي از محسوس طور به شده بيني پيش هاي شيوه اجراي

 به آموزان دانش اكنون همكاران مثبت نظر اظهار و اوليا رضايت به توجه با بود آمده وجود به آموزان دانش

 به را خود زيباي انشاهاي صف سر در و نمودند مي نظر اظهار روز مسائل ي درباره نوشتند، مي راحتي

 و بود شده واقع موثر بسيار هيگرو كارهاي كه داد مي نشان شواهد. خواندند مي مختلف هاي مناسبت

  .داشت آموزان دانش براي زيادي جذابيت انشا كالس

  گيري نتيجه

 كودكان كه فعال و تحقيقي نظام يك به و نباشد استوار آموزان دانش به معلومات انتقال بر تدريس پايه اگر

 كودك ذهني هاي فعاليت با را آموزشي مطالب محتواي اگر. شود توجه باشند عمل انجام اصلي محور

 اهداف به معلم راهنمايي با و خود تالش با آموزان دانش كه شود اداره طوري درس كالس اگر سازند منطبق

  .پذيرد مي صورت تر آسان و بهتر يادگيري شوند نائل آموزش
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 دانش از را يادگيري ي انگيزه كه عللي و پيشرفت موانع و مشكالت از بسياري ، عمل اين ي نتيجه در

 از كه آمد بدست اطالعاتي مدرسه اولياي و آموزان دانش خود كمك به و كردم شناسايي بود گرفته موزانآ

 اثر آموزان دانش رفتار روي ميتوان كه رسيدم نتيجه اين به و دادم انجام را ام پژوهشي عمل آنها طريق

 خوبي پيشرفتهاي گروه در كه ديدم كالس وضعيت از آمده بدست نتايج ي مشاهده با زيرا گذاشت مثبت

  است كننده اميدوار ديگر مراحل براي اين و است شده حاصل

  پيشنهادات

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحي و برنامه داراي است دروس تمام مادر كه انشا كالس تا كوشيد بايد  - 1

  .باشد آموزشي

 هاي حل راه و گردد تحليل و بررسي درستي به انشا كالس نارسايي و افت علل و تنگناها و مشكالت  - 2

 درس در تربيتي و آموزشي هاي يافت ره. (شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايي براي علمي و مناسب

  )نژاد خسيني حسين سيد انشا

  .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب هاي شيوه  - 3

 اند داشته زمينه اين در موفق معلمان كه هايي شيوه و مطلوب هاي روش موفق، هاي تجربه ي مجموعه  - 4

  .شود بررسي و بازيابي آوري، جمع

  .شود استفاده انتقاد فرهنگ و كتابخواني و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ   - 5

  آموزان دانش هاي نوشته با ارتباط در مربيان و اوليا تشويق  - 6

  ينويس انشا هاي المپياد برگزاري  - 7

  انشا درس در پاسخ و پرسش نظر، تبادل و بحث  - 8

  .گيرد قرار مناسب تشويق مورد و شود خوانده صف سر در انشاها بهترين  - 9
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