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 چکیده

 مدرسه به ورود روزهاي اولين در من و.  دارد مشكل فارسي زبان دستور درس در كه دختري ، فائزه 

 چندين تدريس با.دارد مشكل فارسي زبان دستور در تنها و هست موفق  ديگر دروس در وي كه دريافتم

 آن بر مرا آموزان دانش از تعدادي فارسي ادبيات و زبان ضعف اول، توسطهم ي دوره مدارس در خود ي ساله

 و فارسي ي ؟نمره چيست علت كه بدانم و  دهم انجام تحقيقاتي  آن علت و مشكل اين مورد در كه داشت

 ميـزان. است بوده مطلوب ها حل راه كه داد مي نشان درس اين در وي پيشرفت و فائزه زبان دستور

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

 ؛ است نتيجه اين گر نشان شد گرفته  خردادماه در كه نيز دوم نوبت امتحان  نمرات.  شد مي بيشتر قبل

 بود باال دستور و فارسي و انشا ، امال ؛ درسي ي ماده سه هر در وي درسي ي نمره زيرا
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 مقدمه

 مي ديگر نهاد هر از بيش كه هايي نهاد از يكي و ماست كشور ملي و رسمي زبان 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

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

 شيمي، فيزيک، نظير درسي موضوعات ساير مفاهيم انتقال وسيله فارسي زبان ايران، پرورش و آموزش

 در تا داشته آن بر را درسي ريزان برنامه درسي، موضوعات ساير مفاهيم درک ضرورت. . .  و رياضي زيست،

 از آن درست كاربرد و فارسي زبان شناخت قواعد و زباني ارتهايمه كسب زبان، به مدارس درسي برنامه

 بدهند بيشتري بهاي آموزان دانش جانب

 بیان مسئله

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

 دانش اعتماد سلب موجب آموزشي سايينار واين.اند شده راسبب آموزشي عميق اختالفات عيني دليل همين
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 اين در بسياري عوامل..است شده فارسي زبان نام به درسي ثمرشدن وبي سبک ازآن وبدتر معلمان به آموزان

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

 به اعتقادي خود زيراكه..هستيم ها درس آين آموزش فيرانوس معلمان ما خود مشكل پردازيم،نخستين

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

 هاي دردوره آنان هاي آموخته پيش به معلمان دروني هاي تعصب به وزماني خيزد برمي خويش ومظلوم

 وآموخته موضوعات آن وترک ايم كرده زندگي مطالب آن با عمري..رددگ برمي تادانشگاه ازدبستان تحصيلي

 با جيد مطالب وپديرفتن گذشته اطالعات نفي.گردد مي جديد هاي دربحث بزرگي وسد مانع پيشين ي ها

 د.نمايد مي مشكل بسيار آن نواقص به اعتنا

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

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

 ازشواهد گوناگون هاي ودربحث دانند مي نظر خودراصاحب نوعي قراردارندوبه آن ي روزمره ودرتحوالت

 باشدودربسياري نمي توجيح قابل فارسي زبان دركتاب شده داده هاي روش با گويندكه مي سخن عيني

 مدعي ماسفيران كه است ودرسي ازمعلم اعتماد سلب موجب موضوع وهمين دارند برحقي مواردنظريات

 فعل درتشخيص مطروحه موضوعات ها ازده مورد يک آموزش به است كافي هستيم آن  ي علمي آموزش

 ودربسياري باشد نمي مقصود ي وردندهبرآ هرگز كتاب پيشنهادي هاي راه....شويم دقيق ساده از مركب

 راالزم ها نمونه ارايه فرصت مجال دراين كه افزايد مي آموزش برمشكل پيشنهادي هاي حل راه همان موارد

 ....آشنايند آن با همدل واكثرهمكاران بينم نمي

 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 قرار آشكار تضاد در كامال كتاب مطالب
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 آن گشتاردرمفاهيم به مستقيم طورغير به بسازد خود ذهن در را جمالتي گوناگون دركاربردهاي(گرفت)فعل

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

 فعل ما زبان در كند ثابت كه كوشد مي دانشمند مولف..هستيم روبرو مشكل اين با جا همه درسي وتمرينات

 افعال تعداد معنايي درگشتار كه باورند اين بر گروهي ودرمقابل هست اندک بسيار ويا ندارد وجود مركب

 گشتاري زبان يک داتا  فارسي زبان كه آنجاست از ها مجادله اين.هاست آن ي ساده از بيشتر بسيار مركب

 زبان ترين گشتاري كه گفت بتوان جرات به شايد آورد در بسته هاي چهارچوب رابه آن توان ونمي است

 باشد مي محض حقيقت يک واين است شده اشاره سطح سه به زبان علمي ي درمطالعه... دنياست مردم

 وعالقه عشق باهمه باشد مي مطالعه قابل شناسي ومعنا زبان دستور– آواشناسي سطح نيزدرسه فارسي وزبان

 را علمي ظريف ي نكته اين بايد هاست ايراني ما ملي هويت رمز انقالب كبير رهبر قول به كه زبان اين به

 عديده مشكالت دچار نوشتاري درشكل را مفاهيم انتقال قدرت ما زبان ي شناسي آوا درسطح كه بپذيريم

 مي نمودبيشتري هرروز....و عربي  واژگان وسيع ورودحجم با زبان فطري مشكل واين.....سازد مي

-حوله وازه درنوشتن كه جايي اند افزوده مشكل براين خود خام هاي نسخه با درسي كتاب ومولفين.يابد

 پديرفته آن آواي براي وازه رادراين وه ح– شكل آن كاربردي صرف وبه دانسته جايز آن دوشكل رابه-هوله

 ماده خروارتبصره از مشتي اين باشد نيز-ثابون-سابون-صابون ديگرمثل هاي واژه براي مجوزي تواند اندمي

 دراين گوناگون هاي وكتاب ها نامه پايان نوشتن صدالبته...هستيم آن آموزش ماسفيران كه است كتابي هاي

 كشيده پيش را ونوشتار خط تغيير بحث كه جايي تا اند افزوده برمشكالت كه است نبرده جايي به راه زمينه

 بي هاي ضعف  باخطي آوايي دربعد ما زبان كه بپذيريم تعصبي هر بايدبي گنجد نمي مقال دراين كه......اند

 ،فرانسوي انگليسي زبان به امروز دردنياي قلمي كارهاي ي بيشترينه كه نيست دليل داردوبي شماري

 اما شده پذيرفته واج عنوان به ها ميانجي جايگاه آواشناسي هاي ازبحث ريدربسيا.باشد مي غيره....و
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 شده گرفته ناديده دارد زباني كاربرد چه ديگر حروف مثل حرفي واينكه يابد نمي جايگاهي هيچ درنوشتار

 .است

 :توصیف وضع موجود 

است كه در آموزش و پرورش  سال    بنده مدت . هستم       دبير ادبيات فارسي آموزشگاه        اينجانب 

در يكي از كالس هاي . سالي است كه در آموزشگاه فوق خدمت مي كنم دهمينو امسال . خدمت مي كنم

براي دستور زبان فارسي مي خواهم  :كه از من تقاضا نمود كه .داشتم فائزهدانش آموزي به نام  سومپايه 

از او در باره ي نظرش در مورد دستور پرسيدم؛ اما با  فائزهدر اولين برخوردم با .كالس تقويتي داشته باشم 

از او ديگر چيزي نپرسيدم تا در يک موقعيت مناسب به مسئله . ناراحت شدكمال تعجب ، به جاي پاسخ 

 دبيراندستور را خوب ياد نگرفته و   در مورد اينكه در سال هاي گذشته، فائزهبعد از چند روز .رسيدگي كنم 

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

 پژوهشاهمیت 

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

 هاي گذشته از.  رود مي شمار به اهورايي پاک سرزمين اين در ايراني اقوام ي همه معنوي ميراث اش ساله

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

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

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

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

 .ديد توان مي بزرگ ايران تمدني ي حوزه جاي جاي از ديگر دانشمند و نويسنده ، شاعر صدها
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 دانان فارسي و زبانان پارسي ي همه مشترک ميراث و مشاع ملک فارسي، ادبيات و زبان حساب، اين با    

 فرهنگي موقعيت». است خاص طور به ايرانيان فرهنگي هويت بخش سامان و عام طور به جهان ي همه

 شبه در ، مثال براي. ست فارسي ادبيات وامدار ايران تمدني ي گسترده ي حوزه در ايراني فرهنگ و ايران

 عظيم بيدل الهوري، غنيمت داراشكوه، محمد ، الهوري منير ، كشميري غني چون هم كساني ، هند ي قاره

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

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

 ، امين)«. راندند مي فرمان و گفتند مي سخن پارسي به هند ي قاره شبه در گوركاني مغول امپراتوران و

 چه– سرتاسرجهان را فارس زبان راسخ جايگاه ، عرفاني ادبيات ي زنجيره كه آن تر مهم(1ص4831

 شريعت زبان ، عربي زبان اگر.  كند مي تثبيت.  ندباش اقليت يا اكثريت يا جا آن در مسلمانان كه كشورهايي

 . است جهان مسلمانان ميان در معرفت و عرفان طريقت زبان فارسي زبان ، است اسالم

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

 فائزهبر آن شدم تا در مورد اين درس با دانش آموزان به خصوص با ،   هاي آتي ، بايد اين درس را فرا بگيرد

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

 كند خود به خود اهميت و ضرورت تحقيق براي من بارزتر مي شد 

 

 

 

 

 پیشینه ی تحقیق
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 :عبارتند از   ه اند كه بعضي از آنهامورد بررسي قرار گرفت  ن زمينهتحقيقات و مقاالتي كه در اي

كتاب دستور زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش دستور از طرق  -4

 .مختلف انجام گيرد

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

 .همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد

 . از اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد دستور زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد -8

 : 1شواهد   گرد آوریِ اطالعات ؛ 

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

 .دادم

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

 . فراواني مربوط به توزيع نمرات تنظيم گرديد

 نمرات نیمه اول 15       14        11         11        11

 فراوانی       1          1             1        1         

   

 گرد آوریِ اطالعات و روش های آنها
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، در درس دستو ر را با جمعي از همكاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم به بحث و فائزه  مسئله ي ضعف

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

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

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

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

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

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

 :عبارتند از   بررسي قرار گرفت

دي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش دستور از طرق كتاب دستور زبان فارسي حسن انوري و احم -4

 .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

 . زبان زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد از اينترنت نيز مقاالت مختلفي در مورد دستور -8

 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 
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 آسان قبول شدن دانش آموزان* 

 امر آموزشهمكاري كمتر اوليا در * 

 نسبت به حجم دروس كم بودن ساعت درسي* 

 اهميت ندادن بعضي از همكاران به دستور زبان فارسي* 

ودانش آموزان به طور مستمر ادامه  دبيراگرتالش وكوشـش .اگر سعي شود اين مشكالت برداشته مي شود 

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

 .ء اهلل درصد بيشتري از اين مشكل حل مي شود انشا

 راه حل های پیشنهادی 

 .اهميت دادن به اين درس * 

 .تشويق وترغيب* 

  فائزهدادن مسؤوليت به * 

 دبيراستفاده از شيوه هاي متعدد توسط * 

 در پاي تخته  فائزهبيشتركار كردن دستور دركالس درس به خصوص از * 

 ل دانش آموزانامتحان كتبي بيشتر از ك* 

 ياد آوري دستور پايه هاي قبل و پرسش آنها* 
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 اجرای طرح

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

 .اطالعاتي كه قرار است آموخته شوند در گام هاي كوچک ارائه گردد( الف  

يعني بالفاصله پس از يک تجربه . دگيريشان بازخورد فوري داده شودبه يادگيرندگان درباره ي يا( ب .

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

 .يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگيرند( ج

در مرحله ي اول از اولياي دانش آموز دعوت كردم . نم كمک ك فائزهمن نيز سعي نمودم باصبر و حوصله به 

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

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

 .مهم مي دانند  دوممتوسطه را در دوره ي ... و شيميفيزيک و رياضي و 

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

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

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

 ..جلسه ي بعد از او مي خواستم بنويسد
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  دستور زبان درسي است كه در صورت ياد گرفتن دانش آموز دوست دارد به تكرار از اين مسائل حل كند؛

در در ضمن در مورد مشكالتي كه   .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 اولدوره ي 

 2گرد آوری اطالعات ،شواهد  

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

 . آن ها تنظيم گرديد

 نمرات نیمه دوم 11         11          11               11 

 فراوانی                       1          1     -        1                   1

 

  گیرینتیجه  

و پيشرفت وي در اين درس نشان مي داد كه راه حل ها مطلوب بوده  فائزهنمره ي فارسي و دستور زبان 

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

 . به جلسه ي قبل بيشتر مي شد

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

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

 زير شرح به توان مي را فارسي ادبیات و زبان آموزش امر در موجود موانع و ملعوا اهم    

 :  كرد بندی دسته
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   درسي هاي كتاب     -4

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

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

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

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

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

 .   باشد مطلوب يادگيرنده

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

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

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

 . بنويسند كوتاه درخواست يک نيستند قادر آموزان دانش كه شود مي

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

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

 نمي اجازه معلم به ها كتاب زياد حجم.  دارد عهده به را وظيفه اين معلم تدريس ي نحوه و كتاب ي مايه

 .  گيرد ركا به بايد و شايد كه چنان را خود علمي توان كه دهد

.  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 سامان راه بهترين

 را مناسب و هماهنگ طرحي.  دشو تشكيل درسي كتب تأليف دفتر و  فارسي ادبيات و زبان فرهنگستان
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 به كه درسي هاي كتاب مطالب افزايش و حذف ، تغيير.  نمايند اجرا درسي هاي كتاب ي همه در و نوشته

 گونه اين است بهتر.  شود مي شاگردان و معلم سردرگمي باعث  شده تر بيش اخير هاي سال در خصوص

 . برسد دبيران اطالع به موقع به موارد

  اجتماع و جامعه    -2

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

 تماميت راستين گاه جلوه ادبيات و بشري دانش هاي شاخه از يک هر آموزش ي پايه زبان زبان كه زيرا

 ما امروزين ي جامعه نزد در نما مامت ي آيينه اين اما.  است آن نماي تمام ي آيينه و جامعه يک فرهنگ

 كه مدامي تا.  نماييم ايجاد تغيير ها نگرش در و افكنيم در نو طرحي بايد.  است گشته مقدار بي و خوار

 . رسيد نخواهيم مقصود سرمنزل به نيابند باز را خود اصلي جايگاه اجتماع در فارسي ادبيات و زبان دروس

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

 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.  هستيم

  فارسي ادبيات و زبان استادان و دبيران   -8

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

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

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

 ، گوناگون ابعاد از بايد بنابراين.  رود مي شمار به جديد و قديم ادبي دستاوردهاي ي همه پيوند ي

 فارسي ادبيات و زبان دبيران و استادان بر اساس اين بر.  باشد داشته را دشوار امر اين داري عهده شايستگي
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 ، تاريخ:  قبيل از ديگر علوم هاي شاخه ي همه در ، خود رشته در پژوهش و مطالعه بر عالوه كه است زمال

 كسب هايي آگاهي...  و نجوم ، فقه ، موسيقي ، طب ، جغرافيا ، شناسي زبان ، شناسي جامعه ، شناسي روان

 اشاره توان مي زير موارد به فارسي ادبيات و زبان استادان و دبيران به مربوط  مهم مسائل ديگر از    كنند

 :  كرد

  تدريس در شناسي زيبايي به توجه -2                                    دبيران افزايي دانش ضرورت -4

   خواندني و خوب هاي كتاب معرفي -1         فارسي ادبيات و زبان هاي مقوله به مندي عالقه -8 

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

  دبيرستان در اجرايي عوامل -1

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

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

 دروس به كافي توجه مديران.  است ساخته وارد دروس اين بر ناپذير جبران و مهلک اي ضربه فارسي ادبيات

 .  است خالي نيز  برنامه فوق و تقويتي هاي برنامه در دروس اين جاي و ندارند ادبي

  آموزان دانش اولياي – 5

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

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

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

 .  دانند مي او از به را وي مصلحت اوليا كه داند مي باشد صدق خلف اگر فرزند و دارد اولويت ، اين از تر مهم
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  فارسي ادبیات و زبان دروس ارزشیابي ی شیوه

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

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

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

 كنم كه از شكايت» :  پس كند مي جبران ادبيات معلم دستي گشاده با اوقات بيشتر متأسفانه و خواهي نمره

 «         غمازم است خانگي هك

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

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

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

 آموز دانش اگر متوسطه دوم سال در.  يابد راه باالتر ي پايه به و شود قبول صفر حتي امتحانات كارشناسي

 را اش باقيمانده دروس و دهد تحصيل ي ادامه سوم ي پايه در تواند مي ، نياورد قبولي نمره درسي هيچ در

اگر پايه تدريس بر انتقال معلومات به دانش آموزان استوار نباشد و به يک .  بگذراند مربوط ضوابط رعايت با

اگر كالس طوري اداره شود كه دانش آموزان با .نظام فعال كه كودكان محور اصلي آن باشند ، توجه شود 

ابط دوستانه با دانش آموزان خود تالش خود و با راهنمايي معلم به اهداف آموزش نائل شوند ،اگر يک رو

 .پذيرد برقرار كنيم ، يادگيري بهتر و آسان تر صورت مي

 

 

 : تدريس در گذار تاثیر و قوت نقاط
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 هر  اصلي اركان از يكي اخالقي متانت و علمي ي پشتوانه با همراه معلم استوار و محكم شخصيت وجود -4

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

  رواني و جسماني سالمت از برخورداري -4-4

 تدريس مختلف هاي موقعيت در آنان گيري كار به و تدريس  نوين هاي شيوه با آشنايي -4-2

 . تدريس  مورد مطالب به علمي كامل ي احاطه -4-8

 . بودن پذير انعطاف و باري برد -1 -4

 .. آموزان دانش روحي و جسمي ، فرهنگي ، اقتصادي هاي يويژگ با آشنايي -5 -4

 .تشويق ابزار از مستمر ي استفاده -6 -4

 .رنگي يک و آموزان دانش بين نشدن قائل تبعيض -7  -4

 .والدين با صميمانه روابط ايجاد توانايي -3 -4

 . روانشناسي علم به نسبي آگاهي وداشتن آموزان دانش شخصيت تكريم - -4-9

 كالس در منطقي انضباط و نظم برقراري  -41- 4

 .آنان به ندادن القاب و آموزان دانش سخنان شنيدن --4-44

 . آنان با دوستانه و منطقي ي رابطه يک ايجاد و  آموزان دانش شخصي حريم به نشدن وارد  -4-42
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 . مناسب زمان در ها ارزشيابي انواع از استفاده -4-48

 پاسخ بهترين( دانم نمي) اوقات بعضي. پاسخهاست همه دانستن معني به بودن لممع ، برخي نظر از -4-41 

  معلم يک

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

 مولد

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

 .كند نمي استفاده افراد تمامي براي يكسان و مشابه روشهاي از -4-45

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

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

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

 . شود معطوف فراگيرند بايد آنچه به شان توجه و درگير

 هم و باشد داشته عالقه هم تدريس قابل موضوع به بايستي معلم: موضوع به ياددهنده مندي عالقه -8

 لميع ي احاطه

 كه  كنيم مشخص يعني.   كنيم بيان روشني به فراگيرندگان براي را درس اهداف بايد: درس اهداف بيان -1

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

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

 : 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

  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 يک از آموزان دانش با طقيمن و  خوردمتقابل بر

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

 كنند اقدام يادگيري

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

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

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

 . گردد مي تر بيش بازدهي سبب و همراه دارد به

 شود، 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

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

 . وندش برخوردار كالمي
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 و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمک وسايل از استفاده -:  اموزشي كمک وسايل انواع از استفاده -3

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

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

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

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

 بيش  چه هر تفهيم و  تبيين براي  تدريس، سر سرتا در:  دلنشين و آشنا ساده، هاي مثال از استفاده -41

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

 كنيم  استفاده

 مورد موضوع تا نمود تشويق را آموزان دانش  فارسي كتاب دروس از برخي در توان مي: نقش اجراي-44

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

 . باشد

 آموزان دانش خواهيم مي كه را موضوعي يا مطلب:  جالب هاي پرسش صورت به درسي مطالب طرح -42

 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 هب را آنها و  وجودآمده

 را آنان آزمون و نمره تذكر با  توانيم مي آموزان، دانش بيشتر كردن درگير براي:  آزمون و نمره تذكر -48

 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 رد نمره يكي دو درس، اين
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 :كارش در پيشرفت ميزان از آموز دانش  كردن آگاه-41

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

 . دازدبپر خود  منفي و ضعف  نقاط اصالح و مثبت تقويت نقاط

 بار يک از بيش را آن باشند، داشته خاطر به هميشه را اساسي مطلب يک آموزان دانش خواهيد مي اگر -45

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

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

 تكرار بار چندين كه حال عين در را مهم مطلب يک ، باتجربه معلم يک و نشود آموزان  دانش خستگي

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

 :تدريس در  دارنده باز و منفي نقاط

 كرد كمک آنها به بايد كنند مي پيدا منفي نگرش آن به نسبت  درس دريک شكست اثر در آموزان دانش -4

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

 . شود مي منجر ايجاد انگيزه به موفقيت

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

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

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

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

  آن در  آموزان دانش  كه  است كالسي از كمتر  آن  كارآيي است، وحده متكلم  معلم آن در  كه كالسي -8

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



فایل برای مشاهده است برای خرید فایل ورد قابل ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

24 
 

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

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

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

 بدهد اي

  فعال را كالس  محيط بايد ادبيات  معلم پس ، بخشكاند نيز را مند عالقه و ذوق خوش آموزان دانش-1 

 ببرد  باال را خود كالس  بازدهي ، ها روش انواع از استفاده و فعال  تدريس  ي به وسيله و  كند

 

 :پیشنهادات

 دادن مسؤوليت به دانش آموز  .4

 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 .8

 هر درس و اصالح آن در نزد دانش آموز ، نوشتن تكاليف .1

 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   .6

سپس از روي اين فعل سؤاالتي پرسيده مي شود كه هر كدام سريعتر نوشت ، امتياز مي گيرد و . مي شود 
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وزان از اين مسابقه ها با شوق دانش آم. بعد از شش هفت پرسش ، امتيازها شمرده و برنده معلوم مي گردد

 . فراوان استقبال مي كردند

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

 استفاده از تشويق هاي بجا ، يكي از كارساز ترين عوامل پيشرفت دانش آموزان مي باشد  .3

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

 ..تشكيل بدهد

 دبير استفاده از شيوه هاي متعدد توسط  .41
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