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موز و آ كه من روى مسائل مربوط به دانش  اين

آموزش و پرورش و مسائل تحصيل و تربيت، 

كنم و هرجا و با هر كسى كه  اين همه تكيه مى

احساس بكنم به نحوى با مسائل تعليم و 

كنم و نظرم  تربيت ربط دارد ارتباط برقرار مى

گيرم، به خاطر اين  گويم، دنبال كار را مى را مى

 .ترسم است كه من از آينده مى
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 :به  تقدیم

اهههه   ههه    یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک      یثهههک معلمهههکه اهههه    یهمهههه   

 ز عتههه  بهههه  شز هههد ه   دل هکشهههکه  ا هههد    یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ز   یبهه.  مههشز ب بهه ا   هه     یهه معصهه ا  

  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ز  اههش ب    ههک        یمجکهههد  هههک  یمههشز ب بهه ا  مههش    

 .بکد  ی  ه
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 :تشكر و قدردانی

 

 

   

ده بر خود الزم می ده بر خود الزم می ده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيبه لطف ايزد منان به اتمام رسيبه لطف ايزد منان به اتمام رسياقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در . . . ياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييم

   ...داشته اند متشكريمداشته اند متشكريمداشته اند متشكريم   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 :  چکیده

 می تقويت آموزان دانش در را نوشتن ذوق انشا كالس در آموزان دانش سوي از پيشنهادي هاي موضوع ارائه

 تشويق. سازد می فعال را آموز دانش تخيل ي قوه آن كاربرد و شده نوشته زيبايی باعث ادبی هاي آرايه. كند

 و داده افزايش نوشتن در را آنها مهارت خوانی، كتاب فرهنگ ترويج ضمن كتاب ي مطالعه به آموزان دانش

 و ابداع دادن، پرورش كردن، ايجاد معنی به انشاء .دهد می ياري ارزشمند مطالب ي ارائه در را آموز دانش

 به را نويسنده افكار كه است عباراتی و جمالت نگارش از عبارت انشاء ادبيات اصطالح در.است كردن خلق

 كالس.باشد مطلوب خوشايندو برايش و بفهمد هولتس به را آنها خواننده كه كند بيان زيبا و روشن صورتی

 در انشا نوشتن. باشد گفتن سخن خوب و انديشيدن خوب نوشتن، خوب براي خوبی تمرين بايد انشا درس

 نوشتن.كند می تقويت آموزان دانش در را استقالل و خالقيت و تفكر و قدرت نفس، به اعتماد كالس،

 رعايت با. باشد می مفيد آموزان دانش تخيل ي قوه و خالقيت تقويت براي انشا زنگ در كوتاه هاي داستان

 .نماييم تر متنوع و تر جذاب را انشا كالس و نمود ايجاد عالقه و شوق انشا درس در توانيم می موارد اين

 هجملتصميم گرفتم در اقدام پژوهی به اجرا درآمده  ....ابتدايی آموزشگاه  پنجمپايه آموزگار  ....اينجانب 

 .كنم راتقويت آموزان دانش وانشاي سازي
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 : مقدمه

 خالق توانند می خود درونی استعدادهاي با آدمها. است خالقيت انسان، هاي ويژگی ترين مهم از يكی

 خالقيت شوند، می دار جهت و يابد می پرورش آموزان دانش تفكر قدرت و استعدادها اين كه زمانی. باشند

 مدارس بعضی در انشاء درس متاسفانه. است نوشتن در خالقيت خالقيت، ابعاد از يكی و گيرد می شكل

 خالقيت بحث مسئوالن هاي دغدغه از يكی .خالقيت يعنی هم انشا كه حالی در شود نمی گرفته جدي

 تواند می كه است موثري قدم فراگيرندگان يادگيري روند در خالق آموزگار هاي مهارت كارگيري به. است

 .كند ايجاد دگرگونی و تحول فارسی ادبيات و زبان ريستد در

 و فكر چه با و چگونه تراوشات اين كه اين حال است خاص موضوعی مورد در نويسنده فكري تراوشات انشا

 روش و راهكار ادبياتی آموزگار هر موارد اين در و دارد احتياج قوانين به و شود می جاري كاغذ روي بيانی

 در را روش بهترين و كند می ارزيابی را كدام هر خود تدريس ساليان طی كه اردد خصوصی به تدريس

 .گيرد می كار به كالس

 تحمل غيرقابل و تكراري كننده خسته كالس آموزان دانش براي نگارش و انشا درس كالس اوقات اكثر

 دانش. سازد آرام را قلب و روح و رها را انديشه روشن، را دهن بايد ساعت اين و درس اين كه حالی در است،

 بايد انشا درس كالس. سازند قوي را تخيلشان و كنند فكر ببرند، لذت نوشتن از بگويند، عقايد از آموزان

 سوال فقط كه درس كالس نه باشد، گفتن سخن خوب و انديشيدن خوب نوشتن، خوب براي خوبی تمرين

 چه را انشايم  بار اين) كه اين ي غصه و بپروراند آموز دانش ذهن در را «بنويسم توانم می آيا» كننده گيج

 .بگيرد او از را نوشتن شوق تكراري و غيرادبی نازيبا، موضوعات يا سازد بيزار نوشتن از را او( ؟!بنويسد كسی

 راجع ما درونی احساسات و افكار حامل كه است هايی جمله آفريدن معنی به انشا كه بداند آموز دانش وقتی

 را شنونده و بگذارد نمايش به را ها جمله بهترين تا اندازد می كار به را فكرش است اصخ موضوعی به
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 نظر از جمالتش و برگزيند را عبارات بهترين كند می سعی و دهد گوش را هايش صحبت تا آورد سرشوق

 .باشد خالی اشكال از دستوري و نگارشی

 را خود افكار و كند مرور سريع را افكارش كوشد یم است محدود انشاء زمان مدت كه بداند آموز دانش وقتی

 به آموزد می و باشد داشته ممكن زمان حداقل از را استفاده بهترين و بياورد كاغذ روي سريعتر چه هر

 .بنويسد بهتر كوشد می و بايستد خود پاي روي نباشد، وابسته ديگري

 خودش ديگران از قبل كوشد می كرد دخواهن نگاه نقد چشم به انشايش به كه بداند آموز دانش وقتی

 .كند جايگزين را تري جالب مطالب و حذف را ارزش بی و زائد مطالب امكان حد تا و كند نقد را انشايش

 براي انشا زنگ و كند نويسی خالصه كند می مطالعه كه را هايی كتاب شود تشويق آموز دانش اگر

 .يابد می مهارت نيز انشاء نوشتن در پذيري، فرهنگ و مطالعه به عادت ضمن او بخواند دوستانش

 افزايد می اش نوشته ارزش به ادب و دين بزرگان سخنان و احاديث از استفاده كه بداند آموز دانش اگر

 بداند اگر. كند استفاده لزوم هنگام به تا بردارد يادداشت مطالبی چنين از مطالعه، ضمن كوشد می همواره

 می پردازي آرايه و گيرد می كار به را خود تخيل ي قوه كند می زيباتر را اش شتهنو قدر چه ادبی هاي آرايه

 .كند

 ها آن كند، جلب با را دوستان نظر كه باشد ارزشمند اي جمله انشايش در اگر كه بداند آموز دانش وقتی

 در و شده كشيده زيبا جمالت نوشتن سوي به ناخودآگاه كنند، می تحسين را او و دارند برمی يادداشت

 ها آن از نيز خود بعدي انشاهاي در تواند می ها، كالسی هم انشاي مفيد مطالب كردن يادداشت با ضمن

 .كند پربارتر نيز را خود مطالب و بگيرد بهره

 بیان مسئله

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

 از وپرورش آموزش به نياز اين بنابر. « نيست سازد می او از تربيت آنچه جز چيزي وآدمی شد تواند وتربيت
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 تربيت حاصل واجتماعی فردي وپيشرفت ورشد تحول ايجاد گونه وهر رود می بشمار افراذ اسالمی 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

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

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

 .باشد خوشايند او براي و بفهمد انیآس به را آنها

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

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

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

 مكانيكی كه كاري هر تربيتی علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب تكرار سنتی هاي شيوه همان به تدريس

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

 .شود نوشتن كارگاه به تبديل انشا كالس كه كنيم كاري بايد و شود نمی حل سياسی و صنعتی، اقتصادي،

 بیان مسئله

 تداعی آموز دانش ذهن در اي خاطره كه باشد طوري بايد ، درس كالس در انشاء موضوع ويا نويسی 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 همكالسی از نوشتاري بيان هاي جنبه از بسياري

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

 نحوي بزرگتر،اصول آموزان دانش چند هر.اند يفضع ومحتوا زبان دستور ،يعنی نويسی انشاء و نويسی

 . برند می كار به خردسال آموزان دانش به نسبت را تري پيچيده وواژگان

 چرا بايد انشاء و جمله نويسی در ما تقويت شود؟
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 . ديگران به خود هاي دانسته انتقال جهت-0

 .خود تخيل قوه و استعداد تقويت جهت-1

 .خود استدالل و اک،دقت،ادر تفكر پرورش جهت -1

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

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

 .شدبا خوشايند او براي و بفهمد آسانی به را آنها

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

 مهم را مناسب هاي روش از گيري بهره تربيتی علوم اندركاران دست از بعضی 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

 مكانيكی كه كاري هر تربيتی علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب تكرار سنتی هاي شيوه همان به تدريس

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

 .شود نوشتن كارگاه به تبديل انشا كالس كه نيمك كاري بايد و شود نمی حل سياسی و صنعتی، اقتصادي،

                                                          موجود وضعیت توصیف  

هستم كه در آموزش و پرورش در حال خدمت می  .....ابتدايی آموزشگاه  پنجمپايه آموزگار   .....اينجانب 

نفر  ...اين آموزشگاه می باشد كه  ....پايه بر آن انجام می دهم  كالسی كه اقدام پژوهی فوق را مبتنی. باشم

 نمی آسانی به آموزان دانش كه رسيدم نتيجه اين به انشا درس در تدريس جلسه چند از پس. جمعيت دارد

 نحوه بر حتی نارسايی.  نداشت جذابيتی آنها براي انشا درس و نمايند بيان را خود افكار و بنويسند توانستند

 به كه بود ساخته مشغول خود به مرا فكر مسئله اين. بود گذاشته اثر نيز كتبی دروس در آنها دادن پاسخ ي

 را انديشيدن هاي شيوه و ؟ مندكنم عالقه و مطالعه  انشا درس به را آموزان دانش توانم می چگونه راستی

 روش از استفاده با و بياورم؟ رونبي سرد و خشك حالت از را انشا كالس و آورم؟ فراهم موضوع يك پيرامون
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 منزلگاه از را آموزان دانش تربيت و تعليم متخصصين و مشاوران و همكاران اوليا تجربيات مختلف، هاي

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

 براي را هايی كار راه و كرده بررسی را  انگيزي بی و گی عالقه بی  للشدع خواهد سعی پزوهش اين در     

 . دهم ارائه  مورد اين

 واژگان و مفاهیم

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

1121) 

 جلد.)خوانند می درس اطاق دريك درس مه و قوه هم آن شاگردان كه مدرسه هاي شعبه از هريك: كالس

 (1199 ص دهخدا نامه لغت دوم

 دوستی ارتباط و ،بستگی قلبی الزم دوستی.  نمودن آن خواهش و داشتن دوست داشتن دوست بدل:عالقه

 ( .دهخدا نامه لغت)-حقيقی و قلبی

 و زن بی. مجرد مرد ||.  يلم بی. مهر بی. باشد نداشته چيزي به بستگی دل كه(  عالقه+  بی: از:) عالقه بی

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

 انگيزه

 تحت عمده طور به روانی هاي انگيزه. شود می معين رفتاري ايجاد سبب كه است مشخصی حالت انگيزه

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

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

 پديا، ويكی از. )باشد روزمره زندگی و آموزشی مباحثات سياسی، بيانيه ادبی، نقد نظير مختلفی عناصر شامل

 (آزاد ٔ  دانشنامه
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 (1)شواهد و اطالعات گردآوری

 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 مطرح را مسئله برگزارشد ماه آبان در كه ي ا جلسه

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

 هاي شيوه فارسی، زبان تدريس روش خودآموز ابتدايی، ي دوره در نوشتن مهارت تدريس روش خودآموز

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

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

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

 می نوشته منزل در انشاها اكثر كه شد معلوم آورديم بدست كه آماري نمونه يك در شد می ايراد متفاوتی

 از اوليا اكثر و است منسوخ امالًك تربيت و تعليم علماي اكثر نظر و تحقيقات به توجه با روش اين كه شود

 نمی نشان خود كالسی هم هاي نوشته شنيدن به تمايل كالس در نيز آموزان دانش و بودند ناراضی امر اين

 .دادند

,  ها بچه از سنجی نظر يك در,  باشد می كننده خسته و كننده كسل انشا ساعت نيز انآموزگار اكثر براي

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

 .نيست آنها

 آوري جمع بود الزم ابتدايی مقطع,  خالق نگارش مخصوصاً و نگارش خصوص در كه هايی نوشته در   

 با انتو می انشا ساعت در.  گردد می يادداشت مطالب از هايی گوشه مختصر طور به پايان در كه كرديم
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 از يكی نيز نوشتن كه يافت دست آموزي زبان اهداف ترين عالی به خالق نمايش و گويی قصه,  نقش ايفاي

 تفكر قوه پرورش گفتار افكار به بخشی نظم,  عاطفی و انسانی ارتباط برقراري ايجاد است اهداف اين

 .انجامد می آموزان دانش در بانیز استعدادهاي و خالقيت شكوفايی و رشد كلی 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 انآموزگار كيفيت ارتقا ي جلسه

 :انشا درس مورد در تحقیق ی پیشینه

 از كاري 0171 تا 0111 سال از ايران مدارس درسی هاي كتاب در انشا درس تاريخی سير تحقيق نتايج

 .است ذيل شرح به نژاد حسينی محمدي حسين سيد

 نداشته نظارت تخصصی علمی، هاي هيات انشا ويژه به درسی هاي كتاب تاليف كار در كه اين دليل به -0

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

 .باشد می انشا درس براي دار هدف و عملی برنامه يك فاقد مالع انشا راهنماي كتابهاي -1

 .كنند می تلقی جدي را آن و دارند دوست را درس اين مقاطع تمام در آموزان دانش -1

  اطالعات تحلیل و تجزیه

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

 :از عبارتست نهاآ

 مطالعه فرهنگ ضعف    -0

 تملق فرهنگ رواج و انتقاد فرهنگ نداشتن جايگاه    -1

 و حل راه برآورد و مسائل به هجوم و آرام و ها ايده ابراز براي خانواده به واتكا نداشتن جرأت فرهنگ    -1

 ها آن ارائه
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 مناسب و كارساز تشويق وجود عدم    -2

 ابتدايی هاي نوشته به ننگذاشت ارزش    -2

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

 ها خانواده نامناسب همكاري    -7

 انشا درس از دقيق ارزيابی وجود عدم    -8

 ابداع و خالقيت امر پنداشتن ارثی و ذاتی    -9

 در و بودن الوصول سهل و اعتقادي صورت به درسی ي برنامه در انشا درس جايگاه نبودن مشخص-01

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

 انگيزش افزايش راهبردهاي و مدرسه در انگيزه بی آموزان دانش

 به زندگی در كنيم می احساس ما بيشتر حال اين با داريم، كامل آگاهی زندگی در انگيزه اهميت از ما ي همه

 ي درباره كنيم، خاطر رضايت احساس تا كند می كمك ما به انگيزه. نيستيم انگيزه داراي فیكا ي اندازه

 اين آموزان دانش بين در انگيزگی بی.. باشيم داشته تسلط خود زندگی بر و نماييم مسئوليت احساس خودمان

 كنند، عمل درستی به خود مورد در نتوانند ها آن شايد كه آورد می وجود به انآموزگار و والدين در را نگرانی

 كه است عواملی جمله از آموزشی محيط شرايط و موقعيت. كنند تلف را خود زندگی حتی يا بروند بيراهه به

 چگونگی و كند می ايفا مدرسه در را نقش ترين مهم آموزگار. دارد نزديك ارتباط آموزان دانش انگيزگی بی با

 هم و هدف عنوان به هم آموز دانش ي انگيزه آموزگار براي. دارد یبستگ آموزگار رفتار به آموز دانش عملكرد

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

 در الزم ي انگيزه بردن باال جهت مناسب راهكارهاي و شناسی سبب به سپس و انگيزه بی آموزان دانش عالئم
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 هاي يافته خالصه موجود منابع مطالعه و تحقيق و بررسی و تجزيه از پس .پرداخت خواهيم آموزان دانش

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

 دوم در كه,  شد نوشته موجود وضعيت در آن داليل كه انشا چگونگی و طرز با آموزان دانش آشنايی عدم -0

 .است  بوده بندي جمله با فقط آموزان دانش آشنايی ابتدايی

 خواهد كمك آنها نوشتن در مطالب و موضوعات كدام,  بنويسند چه مورد در كه دانند نمی آموزان دانش -1

 .كرد

 دانش الجرم كه كالس از خارج محوطه به نگارش كردن محول,  شود نمی نوشته كالس سر در انشا -1

 .نمايد استفاده آموزان دانش اولياي از آموزان

 اصول با مطابق پايه هر مناسب موضوعات قواعد با آشنايی عدم همچنين و انآموزگار رغبت و عالقه عدم -2

  ذهنی توانايی و,  شناسی روان

 .درس كالس در شده خوانده انشاهاي به آموزان دانش دادن گوش مهارت نكردن تقويت -2

 . كالس در آموزان دانش هاي نوشته بـررسـی و نقـد و پـاسـخ و پـرسـش فضـاي و,  آزاد فضـاي دمعـ -6

 .موضوعات بودن تكراري همچنين و سنی گروه به توجه با شده انتخاب موضوعات نبودن مناسب -7

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

 .ندارند دست در انشا ارزشيابی در مشخص معيارهاي انآموزگار -9

 آموزان دانش در انگيزگی بی هاي نشانه

 كارها گذاشتن ناتمام -

 تكاليف انجام از خودداري -
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 خود مشكل حل براي تالش عدم -

 گيري تصميم در مشكل -

 ديگران از كمك انتظار -

 دقتی بی و توجهی بی -

 بدنی هاي فعاليت به نداشتن 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 دائمی ميل -

 رويا در دائمی بردن سر به -

 پايين فكري تمركز قدرت -

 كردن خالی شانه مسئوليت، باز زير از و نمودن تنبلی-

 :شود می آموزان دانش در انگيزه كاهش به منجر كه مختلفی عوامل

 آموزان دانش هاي توانايی با مدرسه تكاليف ميزان بين هماهنگی عدم -

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

 .كرد استفاده... و اينترنت ي،د سی ويديو، نوار مثل

 فرزندانشان تحصيلی وضعيت به نسبت والدين كنترل عدم -
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 روزمره نيازهاي با تكاليف بودن ارتباط بی -

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

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

 منظم تكاليف انجام براي نشدن تشويق -

 خفيف هاي افسردگی -

 متعدد تلخ هاي شكست و تجربيات داشتن -

 موفق تجربيات از برخورداري عدم -

 بودن تنبيه و شماتت معرض در -

 بدنی و فيزيولوژيكی نقايص -

 خانواده در درگيري و لفظی مشاجرات نابسامانی، وجود -

 خانواده در قطال -

 ها آن ي وسيله به دانش آموز كارهاي انجام و والدين به بودن وابسته -

 اوليه امكانات از محروميت -

 آموزان دانش در انگيزه افزايش راهبردهاي

 :بينايی و شنوايی ي معاينه نظر از آموز دانش جسمانی وضيعت از اطمينان -

 آموزان دانش یتواناي با مدرسه تكاليف بين هماهنگی ايجاد -
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 ...و ماكت عكس، فيلم، مثل آموزشی كمك وسايل از استفاده با آموزشی محيط كردن متنوع -

 آموزان دانش نيازهاي با مرتبط تكاليف دادن -

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

 .انگارآموز و والدين توسط جمالت و كلمات از درست استفاده -

 آموز دانش در انگيزه كاهش موجب ضرر، بی و ماليم ظاهر به سخنان با اوقات از گاهی انآموزگار و والدين

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

 ي نمره اگر بخوانی، درس ات توانايی حد رد خواهيم می فقط. ببينيم تو از اي معجزه نداريم هم توقع نيستی،

 براي كه دهد نمی را امكان اين آموز دانش به ديگر گفتار، نوع اين« .بود خواهيم راضی ما بگيري قبولی

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

 :است اين شود فرد در انگيزه ايجاد به منجر تواند می كه پيامی. ندارد خود از ديگر انتظاري «قبولی» 

 يادگيري نيست، تصادفی 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 عزمی و تالش مستلزم

 .دارد وجود امكانش كه جاهايی در وزآم دانش به استقالل و خودمختاري دادن -

 توصيفی شكل به كالمی هاي تشويق -

 او براي مثبت نقش الگوي توانند می كه هايی كالسی هم كنار در يا كالس جلوي در آموز دانش نشاندن -

 محجي تكاليف تقسيم متعدد، موارد در بازخورد ي ارائه متعدد، موارد در كالس در آموز دانش زدن صدا باشند،

 تر كوچك هاي بخش به

 .آموز دانش يادگيري توان از بينانه واقع درک در والدين به كمك -
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 . اند آموخته ديگران و خانواده از كالس از خارج چه آن و خود معلومات بيان در آموزان دانش به فرصت دادن -

 : آموزان دانش انشای تقویت پیرامون خالقانه كارهای راه

 هر كتاب، تورق يا ديدن زيرا. شود برگزار مدرسه ي خانه كتاب در انشا درس السك جلسات است بهتر -0

 .انگيزد برمی كتاب مطالعه به را آموزان دانش اشتياق و عالقه كنجكاوي، حس باشد كوتاه مدتی به چند

 و فكر با كالس در را خود انشاي شود خواسته آموزان دانش از كالس در نگارش درس هر تدريس از بعد -1

 و خالقيت و تفكر قدرت نفس، به اعتماد درس كالس در انشا نوشتن بنويسند، خودشان تخيل قدرت

 .كند عمل تكليف اين به خودش كه است ناچار او و كند می تقويت آموز دانش در را استقالل

 با بيشتر منظورآشنايی به و بياورد كالس به را كتاب يك شود خواسته فرد با گروه يك از جلسه، هر در -1

 اختصاص كتاب معرفی به را اي صفحه انشا دفتر در كه بخواهيم آموزان دانش از مطالعه، براي كتاب اين

 .دهند

 .دهند ارائه كالس در و كنند يادداشت را مناسب و كوتاه ادبی متن يا شعر يك شب، تكليف براي -2

 در «گفتن سخن خوب» تمرين رايب كوتاهی زمان آموزان، دانش اكثر بيانی بزرگ ضعف رفع براي -2

 موضوعی ي درباره بيشتر يا دقيقه يك در خواهيم می آموز دانش از كه نحو اين به. گيريم می نظر در كالس

 .كند صحبت

 دانش ي همه را آن مطالب كه شرطی به كرد منتشر ادبی اي مجله تحصيلی، نوبت هر پايان در توان می -6

 .باشد مدرسه يا كالس يك سطح در تواند می مجله اين. شود مطرح انشا هاي كالس در و بنويسند آموزان

 دانش تخيل و خالقيت تقويت براي كالس در آن نمايشی اجراي و المثل ضرب يك از داستان نوشتن -7

 .است مفيد آموزان
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 ادبی درک و ذوق عالقه، افزايش به موضوع يك خصوص در ادبی جمالت و ها المثل ضرب آوري جمع -8

 .كند می كمك آموزان انشد

 خوب منبعی كه ها آن آوري جمع و انشا كالس در آموزان دانش سوي از پيشنهادي هاي موضوع ي ارائه -9

 .كند می تقويت آموزان دانش در را نوشتن ذوق هستند، انشا موضوع براي

 

 كار انجام چگونگی

,  خواندم آنها براي انشا نمونه چند,  اگردانش به نگارشی الزم نكات بيان و انشا نگارش چگونگی 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 الزم نفس به اعتماد ؛ كردند می  مخالفت ها بچه ابتدا

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

 .آيند بر كار اين عهده

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

 كمی برود جنگل به يیتنها 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

 حتی گفتم وقتی كردند می نارضايتی احساس خيلی ها بچه. بنويسند را جمالت اين ادامه,  خود سليقه و

,  گرفت خواهند خوبی نمره و كردند قبول دارد هميتا خيلی من براي,  است قبول بنويسند هم سطر دو اگر

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

 تخيل قدرت,  بود شده نوشته خوب خيلی انشاها از بعضی, شود خوانده كالس در بعد جلسه در كه شد قرار

 مشكل نوشتاري اصول و نويسی جمله نظر از ديگر برخی,  بود خوب خيلی ها هبچ از بعضی خالقيت, 

 .داشتند
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 دانش رضايت,  بخشيدند می شادابی كالس به انشاها خواندن با داشتند داري خنده انشاهاي ها بعضی

 . كرديم می احساس روش اين از را آموزان

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

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

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

 و روند تفاوت مقايسه و بررسی براي. بود مشهود كامالً آموزان دانش عالقه و رغبت آينده هاي جلسه

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

 ديكته و گرفتن كمك بدون توانستند می خودشان كه بود رسيده سطحی به آنها نفس به اعتماد كه بود

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

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

 زبانی ساختار نظر از زيبا و روان متنی 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 ستدر

 :انشا انواع

 نويسی،تحقيق، خاطره گزارش، نويسی، مقاله نويسی، خالصه ،(كارت-لوحه)تصويري تخيلی، توصيفی،

 به داستان ونوشتن داستان كردن تعريف كامل -شده گفته نيمه تا داستان  كردن كامل)نويسی داستان

 دهد،گفتن قرار اصلی شخصيت جاي به خودرا آموز دانش يعنی:  آموز دانش توسط شخص اول رتصو

 (داستان وساختن كلی وهدف موضوع

 :انشا نوشتن مراحل

 وابهام ترس فكري،رفع دركالس،بارش انگيزه موضوع،ايجاد موضوع،توضيح انتخاب:)نوشتن از قبل مرحله -0

 كالس فضاي كردن وشاد آموزان دانش
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 انشا هم آموزگار گاهی بخوانند، را خود نوشته نوشتن نفرحين چند نويس،گاهی چك داشتن:نوشتن حين-1

 نويسی عاميانه با برخورد بنويسد،عدم

 شدن وخوانده انشا دفاتر نمودن جا جابه برتر، انشاهاي ،انتخاب انشا،نقدوبررسی خواندن: نوشتن از بعد   -2

 سر وخواندن جايزه اهدا گاهی(ديگرانريا،خودارزيابی نظرات با آشنايی-خط بهبود:كار اين فوايد)ديگران توسط

 .صف

 

 گرفته انجام های روش در تجدیدنظر

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

 پادشاه من اگر))  نمونه اين مانند شوند قهرمان خود كه بنويسند بهتر توانند می را هايی داستان,  داستانی

 و عاليق به و نگريست نيز روانكاوي و شناسی روان منظر از توان می شيوه اين با... . ((  بودم جهان تمام

 استفاده نيز تصويري كارت از شد مقرر انشا ساعت بخشی تنوع جهت در,  برد پی آنها روانی هاي زمينه

 مورد ها كميت از بيشتر ها كيفيت به گردد استفاده ها نوشته براي وانیعن تصاوير از و خوانی تصوير, گردد

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

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

 .شد خواهد تقويت نوشتن

  نتایج

 : ها روش اين اجراي با كرد اشاره زير نتايج به توان می 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 تخيلی خاطر به آموزان دانش اكثريت -



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا

23 
 

 .بودند كرده پيدا نوشتن در را الزم نفس به اعتماد آموزان نشدا -

 .ببريم پی آنها عاليق و روانی هاي زمينه از توانيم می بهتر ها روش اين با -

 .شدند می هدايت و شناسايی نگارش در مستعد آموزان دانش -

 .دشو می تقويت نوشتن مهارت كنار در آنها كـردن صحبت و دادن گـوش هاي مهارت -

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

 .شود می

 .دارند رنگ اين در شادابی روحيه و شوند می عالقمند قهرمان جاي به خود دادن قرار با آموزان دانش -

 با مواجه از و گيرند می تصميم خالقانه تمشكال با شدن مواجه در دانند می داستان قهرمان را خود چون -

 .داشت خواهد آنها آينده زندگی در مطلوبی آثار و نداشته هراس شكست

 پیشنهادات

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحی و برنامه داراي است دروس تمام مادر كه انشا كالس تا كوشيد بايد    -0

 باشد آموزشی

 هاي حل راه و گردد تحليل و بررسی درستی به انشا كالس سايینار و افت علل و تنگناها و مشكالت  -1

 درس در تربيتی و آموزشی هاي يافت ره. )شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايی براي علمی و مناسب

 (نژاد خسينی حسين سيد انشا

 .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب هاي شيوه    -1

 داشته زمينه اين در موفق انآموزگار كه هايی شيوه و مطلوب هاي روش موفق، هاي تجربه ي مجموعه  -2

 .شود بررسی و بازيابی آوري، جمع اند
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 .شود استفاده انتقاد فرهنگ و كتابخوانی و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ    -2

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

 نويسی انشا هاي المپياد برگزاري    -7

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

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

 مسايل ساير و لغات گنجينه مطابق لغات از استفاده كيفيت و اندازه,  تناسب بايد ابتدايی آموزان دانش   

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

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

 تواند می ما نظر از اما باشد گوناگون تـواند می يو ديـدگاه و آموزگار هـر سليقه و ذوق و توانايی به توجه

 :باشد گونه بدين

 را موضوع آن خصوص در را توضيحات و محدود و واضح كامالً بايد شود می انتخاب انشا براي موضوعی -0

 .داد ارائه

 .شود داده آموزش ها جمله كميت افزايش و واژگان حوزه گسترش و جمالت دادن ربط چگونگی -1

 ما براي سطري چند تصاوير مورد در بخواهيم آنها از و دهيم قرار آموزان دانش اختيار در كه ويريتصا -1

 .بنويسند

 .نمايند كامل آنها تا داد قرار آنها اختيار در متفاوت هاي اندازه با را ريخته درهم جمالت -2

 و انشا ساختار تنظيم چگونگی , ابتدايی پايه در سجاوندي عالئم و نگارش اصول رعايت,  نويسی پاكيزه -2

 .گيرد قرار پيگيري و تاييد مورد نيز پاكنويس و نويس پيش
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 نمايش كارتون اين است بهتر البته,  بنويسند خوب انشا يك توانند می داستان يا كارتون يك تعريف با -6

 .بخوانند خودشان را داستان يا شود داده

 نوشتاري زبان كه فارسی زبان از مادري زبان بر عالوه آموزان انشد ابتدا از است بهتر زبانه دو مناطق در -7

 .يابد افزايش آنها لغات ي گنجينه حوزه تا بوده همكاران مدنظر باشد می ما ارزيابی مالک و معيار و

 یابی ارزش نحوه

 :كرد بيان عناوين بدين توان می را انشاها برتري و معيارها از برخی نمونه اين

 صحيح بندي جمله -0

 موضوع به توجه با ها جمله داشتن ربط -1

 آن بودن تكراري عدم و مكانی و زمانی توالی رعايت -1

 ها جمله نوع,  سجاوندي عالئم و بندي جمله رعايت -2

 داستان نبودن طوالنی -2

 (2) شواهد گردآوری

 در كه تحولی از. داشت حكايت موجود وضع بهبودي از محسوس طور به شده بينی 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 می نظر اظهار روز مسائل ي درباره نوشتند، می راحتی

 و بود شده واقع موثر بسيار گروهی رهايكا كه داد می نشان شواهد. خواندند می مختلف هاي مناسبت

 .داشت آموزان دانش براي زيادي جذابيت انشا كالس
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 راهکار ها

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحی و برنامه داراي است دروس تمام مادر كه انشا كالس تا كوشيد بايد  -0

 .باشد آموزشی

 هاي حل راه و گردد تحليل و بررسی تیدرس به انشا كالس نارسايی و افت علل و تنگناها و مشكالت  -1

 درس در تربيتی و آموزشی هاي يافت ره. )شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايی براي علمی و مناسب

 (نژاد خسينی حسين سيد انشا

 .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب هاي شيوه  -1

 داشته زمينه اين در موفق انآموزگار كه هايی شيوه و مطلوب هاي روش موفق، هاي تجربه ي مجموعه  -2

 .شود بررسی و بازيابی آوري، جمع اند

 .شود استفاده انتقاد فرهنگ و كتابخوانی و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ   -2

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

 نويسی انشا ايه 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

 :راهکار های دیگر 

 .نكنيم محدود اي دقيقه 22 ساعت تك يك به را انشا زنگ -0

 .كنيمن استفاده ديگر دروس افتادگی عقب جبران براي انشا زنگ از -1
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 می صيقل را انسان افكار سازنده انتقادهاي چون كنيم تقويت آموزان دانش در را انتقادپذيري ي روحيه -1

 .دهد

 .كنيم تشويق مناسب و مفيد هاي كتاب ي مطالعه به را آموزان دانش -2
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 گیری نتیجه

 دانش از را يادگيري ي انگيزه كه عللی و پيشرفت موانع و مشكالت از بسياري ، عمل اين ي نتيجه در

 از كه آمد بدست عاتیاطال مدرسه اولياي و آموزان دانش خود كمك به و كردم شناسايی بود گرفته آموزان

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

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

 دانش به معلومات انتقال بر تدريس پايه اگر است كننده اميدوار ديگر مراحل براي اين و است شده حاصل

 توجه باشند عمل انجام اصلی محور اندانش آموز كه فعال و تحقيقی نظام يك به و نباشد استوار آموزان

 طوري درس كالس اگر سازند منطبق دانش آموز ذهنی هاي فعاليت با را آموزشی مطالب محتواي اگر. شود

 و بهتر يادگيري شوند نائل آموزش اهداف به آموزگار راهنمايی با و خود شتال با آموزان دانش كه شود اداره

 .پذيرد می صورت تر آسان



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا
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